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Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  1 
 

  



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  2 
 

 
 
BRASIL ......................................................................................................................... 3 

REGIÃO NORTE .......................................................................................................... 7 

RONDÔNIA ................................................................................................................ 11 

ACRE ......................................................................................................................... 15 

AMAZONAS ............................................................................................................... 19 

RORAIMA ................................................................................................................... 23 

PARÁ .......................................................................................................................... 27 

AMAPÁ ....................................................................................................................... 31 

TOCANTINS ............................................................................................................... 35 

REGIÃO NORDESTE ................................................................................................. 39 

MARANHÃO ............................................................................................................... 43 

PIAUÍ .......................................................................................................................... 47 

CEARÁ ....................................................................................................................... 51 

RIO GRANDE DO NORTE ......................................................................................... 55 

PARAÍBA .................................................................................................................... 59 

PERNAMBUCO .......................................................................................................... 63 

ALAGOAS .................................................................................................................. 67 

SERGIPE .................................................................................................................... 71 

BAHIA ......................................................................................................................... 75 

REGIÃO SUDESTE .................................................................................................... 79 

MINAS GERAIS .......................................................................................................... 83 

ESPÍRITO SANTO ...................................................................................................... 87 

RIO DE JANEIRO ....................................................................................................... 91 

SÃO PAULO ............................................................................................................... 95 

REGIÃO SUL ............................................................................................................. 99 

PARANÁ ................................................................................................................... 103 

SANTA CATARINA ................................................................................................... 107 

RIO GRANDE DO SUL ............................................................................................. 111 

REGIÃO CENTRO-OESTE ...................................................................................... 115 

MATO GROSSO DO SUL ........................................................................................ 119 

MATO GROSSO ....................................................................................................... 123 

GOIÁS ...................................................................................................................... 127 

DISTRITO FEDERAL ................................................................................................ 131 

 
 

  



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 BRASIL 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 64.452 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Brasil, sendo 52.762 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 1.916.935 acidentes, sendo 

917.115 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 80 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 
 

 

 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 5.391 vidas perdidas. 104.756 no período 

acumulado de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas morreram em 2021. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Foram 31.796 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 31.796 60,2% 3.306 61,3% 

Saída de Pista 8.211 15,6%  669 12,4% 

Capotamento/Tombamento 6.317 12,0%  354 6,6% 

Atropelamento 3.653 6,9%  949 17,6% 

Queda de Ocupante 2.528 4,8%  87 1,6% 

Eventos atípicos  166  0,3%  19 0,4% 

Incêndio  47  0,1%  1 0,0% 

Derramamento de Carga 44  0,1%  6 0,1% 

Total 52.762 100,0% 5.391 100,0% 

 
 

 

 

  



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 9.257 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-116 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 690 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Brasil chegou a R$ 12,19 bilhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 4.705.601.041,83  

Acidentes com vítimas  R$ 7.070.181.826,18  

Acidentes sem vítimas R$ 417.327.505,70  

Total R$ 12.193.110.373,71  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo 8.503 16,1% 1.070 19,9% 

Segunda-feira 7.209 13,6%  675 12,5% 

Terça-feira 6.506 12,3%  601 11,1% 

Quarta-feira  6.651 12,6%  596 11,1% 

Quinta-feira 6.831 12,9%  637 11,8% 

Sexta-feira 8.348  15,8%  793 14,7% 

Sábado 8.714  16,5% 1.019 18,9% 

Total 52.762 100,0% 5.391 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  114 2,1% 

De 13 a 17 anos  90  1,7% 

De 18 a 25 anos  738 13,7% 

De 26 a 35 anos 1.121 20,8% 

De 36 a 45 anos 1.163 21,6% 

Acima de 45 anos  1.821 33,7% 

NI/SR  344 6,4% 

Total 5.391  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel 2.324  43,1% 

Moto 1.656  30,7% 

Caminhão  859  15,9% 

Ônibus  170  3,2% 

Bicicleta  208  3,9% 

Demais Veículos  173  3,2% 

N.I. 1 0,0% 

Total 5.391 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino 4.431 82,2% 

Feminino 944 17,5% 

NI/NS  16 0,3% 

Total 5.391 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  7 
 

 
Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

REGIÃO NORTE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 3.543 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Região Norte, sendo 2.901 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 103.403 acidentes, sendo 

55.387 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 29 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 402 vidas perdidas. 6.953 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 14 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 1.849 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 1.849 63,8%  274 68,2% 

Saída de Pista  415 14,4%  41 10,2% 

Capotamento/Tombamento  314 10,8%  20 5,0% 

Atropelamento  192 6,6%  60 14,9% 

Queda de Ocupante  113 3,9%  4 1,0% 

Eventos atípicos  13  0,4%  2 0,5% 

Incêndio  1  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 4  0,1%  1 0,3% 

Total 2.901 100,0%  402 100,0% 

 
 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-364, onde 

foram contabilizados um total de 1.073 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-364 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 90 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  10 
 

 

 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Região Norte chegou a R$ 743,61 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 344.410.808,17  

Acidentes com vítimas  R$ 376.268.953,60  

Acidentes sem vítimas R$ 22.919.098,26  

Total R$ 743.598.860,03  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  499 17,2%  90 22,5% 

Segunda-feira  414 14,3%  56 13,9% 

Terça-feira  375 12,9%  46 11,4% 

Quarta-feira   372 12,8%  39 9,7% 

Quinta-feira  350 12,1%  43 10,7% 

Sexta-feira  427  14,7%  52 12,9% 

Sábado  464  16,0%  76 18,9% 

Total 2.901 100,0%  402 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  12 3,0% 

De 13 a 17 anos  6  1,5% 

De 18 a 25 anos  64 15,9% 

De 26 a 35 anos  84 20,9% 

De 36 a 45 anos  92 22,9% 

Acima de 45 anos   122 30,3% 

NI/SR  22 5,5% 

Total  402  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  137  34,1% 

Moto  153  38,1% 

Caminhão  64  15,9% 

Ônibus  18  4,5% 

Bicicleta  21  5,2% 

Demais Veículos  9  2,2% 

N.I. 0 0,0% 

Total  402 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  329 81,8% 

Feminino 71 17,7% 

NI/NS  2 0,5% 

Total  402 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 RONDÔNIA 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.418 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam Rondônia, sendo 1.168 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 36.114 acidentes, sendo 

20.810 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 62 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  12 
 

 

 Somente em 2021 foram 85 vidas perdidas. 1.640 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 7 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 787 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  787 67,3%  58 68,2% 

Saída de Pista  140 11,9%  10 11,8% 

Capotamento/Tombamento  114 9,8%  8 9,4% 

Atropelamento  65 5,6%  6 7,1% 

Queda de Ocupante  59 5,1%  3 3,5% 

Eventos atípicos  0  0,0%  0 0,0% 

Incêndio  1  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 2  0,2%  0 0,0% 

Total 1.168 100,0%  85 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-364, onde 

foram contabilizados um total de 885 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-364 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 76 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Rondônia chegou a R$ 242,74 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 72.720.170,64  

Acidentes com vítimas  R$ 161.090.145,76  

Acidentes sem vítimas R$ 8.924.882,50  

Total R$ 242.735.198,90  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  168 14,4%  16 18,8% 

Segunda-feira  177 15,2%  13 15,3% 

Terça-feira  163 14,0%  14 16,5% 

Quarta-feira   159 13,6%  8 9,4% 

Quinta-feira  149 12,8%  9 10,6% 

Sexta-feira  177  15,2%  12 14,1% 

Sábado  175  15,0%  13 15,3% 

Total 1.168 100,0%  85 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  4 4,7% 

De 13 a 17 anos  1  1,2% 

De 18 a 25 anos  15 17,6% 

De 26 a 35 anos  16 18,8% 

De 36 a 45 anos  16 18,8% 

Acima de 45 anos   30 35,4% 

NI/SR  3 3,5% 

Total  85  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  30  35,3% 

Moto  35  41,2% 

Caminhão  7  8,2% 

Ônibus  7  8,2% 

Bicicleta  4  4,7% 

Demais Veículos  2  2,4% 

N.I. 0 0,0% 

Total  85 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  67 78,8% 

Feminino 17 20,0% 

NI/NS  1 1,2% 

Total  85 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 ACRE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  254 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

o Acre, sendo 226 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 5.561 acidentes, sendo 3.610 

com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 19 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 22 vidas perdidas. 323 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 129 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  129 57,2%  14 63,7% 

Saída de Pista  49 21,7%  2 9,1% 

Capotamento/Tombamento  26 11,5%  3 13,6% 

Atropelamento  12 5,3%  2 9,1% 

Queda de Ocupante  8 3,5%  0 0,0% 

Eventos atípicos  1  0,4%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 1  0,4%  1 4,5% 

Total  226 100,0%  22 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-364, onde 

foram contabilizados um total de 188 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-364 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 14 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Acre chegou a R$ 49,75 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 18.180.042,66  

Acidentes com vítimas  R$ 30.571.852,48  

Acidentes sem vítimas R$ 999.586,84  

Total R$ 49.751.481,98  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  36 15,9%  10 45,6% 

Segunda-feira  35 15,6%  3 13,6% 

Terça-feira  33 14,6%  2 9,1% 

Quarta-feira   26 11,5%  0 0,0% 

Quinta-feira  35 15,5%  5 22,7% 

Sexta-feira  27  11,9%  1 4,5% 

Sábado  34  15,0%  1 4,5% 

Total  226 100,0%  22 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  1 4,5% 

De 13 a 17 anos  1  4,5% 

De 18 a 25 anos  3 13,6% 

De 26 a 35 anos  7 31,8% 

De 36 a 45 anos  2 9,1% 

Acima de 45 anos   6 27,4% 

NI/SR  2 9,1% 

Total  22  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  10  45,5% 

Moto  10  45,5% 

Caminhão  2  9,0% 

Ônibus  0  0,0% 

Bicicleta  0  0,0% 

Demais Veículos  0  0,0% 

N.I. 0 0,0% 

Total  22 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  19 86,4% 

Feminino 3 13,6% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  22 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 AMAZONAS 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  93 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

o Amazonas, sendo 71 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 2.555 acidentes, sendo 1.372 

com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 10 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 9 vidas perdidas. 252 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 13 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 33 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  33 46,5%  4 44,5% 

Saída de Pista  18 25,4%  2 22,2% 

Capotamento/Tombamento  11 15,5%  0 0,0% 

Atropelamento  5 7,0%  3 33,3% 

Queda de Ocupante  4 5,6%  0 0,0% 

Eventos atípicos  0  0,0%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  71 100,0%  9 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-174, onde 

foram contabilizados um total de 44 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-319 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 6 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Amazonas chegou a R$ 18,13 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 8.080.018,96  

Acidentes com vítimas  R$ 9.259.743,78  

Acidentes sem vítimas R$ 785.389,66  

Total R$ 18.125.152,40  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  18 25,3%  4 44,5% 

Segunda-feira  6 8,5%  1 11,1% 

Terça-feira  7 9,9%  0 0,0% 

Quarta-feira   10 14,1%  1 11,1% 

Quinta-feira  9 12,7%  2 22,2% 

Sexta-feira  10  14,1%  0 0,0% 

Sábado  11  15,5%  1 11,1% 

Total  71 100,0%  9 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  1 11,1% 

De 13 a 17 anos  0  0,0% 

De 18 a 25 anos  4 44,5% 

De 26 a 35 anos  2 22,2% 

De 36 a 45 anos  1 11,1% 

Acima de 45 anos   1 11,1% 

NI/SR  0 0,0% 

Total  9  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  2  22,2% 

Moto  2  22,2% 

Caminhão  1  11,1% 

Ônibus  0  0,0% 

Bicicleta  3  33,4% 

Demais Veículos  1  11,1% 

N.I. 0 0,0% 

Total  9 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  7 77,8% 

Feminino 2 22,2% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  9 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 RORAIMA 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  267 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

Roraima, sendo 179 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 4.349 acidentes, sendo 2.961 

com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 16 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 28 vidas perdidas. 469 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 16 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 97 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  97 54,1%  12 42,8% 

Saída de Pista  31 17,3%  5 17,9% 

Capotamento/Tombamento  10 5,6%  0 0,0% 

Atropelamento  27 15,1%  11 39,3% 

Queda de Ocupante  13 7,3%  0 0,0% 

Eventos atípicos  1  0,6%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  179 100,0%  28 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-174, onde 

foram contabilizados um total de 133 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-174 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 20 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Roraima chegou a R$ 52,75 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 27.270.063,99  

Acidentes com vítimas  R$ 22.340.969,12  

Acidentes sem vítimas R$ 3.141.558,64  

Total R$ 52.752.591,75  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  48 26,7%  7 25,0% 

Segunda-feira  15 8,4%  3 10,7% 

Terça-feira  15 8,4%  3 10,7% 

Quarta-feira   17 9,5%  3 10,7% 

Quinta-feira  26 14,5%  4 14,3% 

Sexta-feira  32  17,9%  5 17,9% 

Sábado  26  14,5%  3 10,7% 

Total  179 100,0%  28 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  0 0,0% 

De 13 a 17 anos  1  3,6% 

De 18 a 25 anos  3 10,7% 

De 26 a 35 anos  7 25,0% 

De 36 a 45 anos  5 17,9% 

Acima de 45 anos   9 32,1% 

NI/SR  3 10,7% 

Total  28  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  5  17,9% 

Moto  13  46,5% 

Caminhão  6  21,4% 

Ônibus  0  0,0% 

Bicicleta  2  7,1% 

Demais Veículos  2  7,1% 

N.I. 0 0,0% 

Total  28 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  26 92,9% 

Feminino 2 7,1% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  28 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 PARÁ 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  840 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

o Pará, sendo 715 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 38.819 acidentes, sendo 

17.080 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 26 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 163 vidas perdidas. 2.560 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 23 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 488 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  488 68,3%  117 71,7% 

Saída de Pista  94 13,1%  13 8,0% 

Capotamento/Tombamento  68 9,5%  4 2,5% 

Atropelamento  52 7,3%  28 17,2% 

Queda de Ocupante  7 1,0%  0 0,0% 

Eventos atípicos  5  0,7%  1 0,6% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 1  0,1%  0 0,0% 

Total  715 100,0%  163 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-316, onde 

foram contabilizados um total de 218 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-316 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 46 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Pará chegou a R$ 229,52 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 140.390.329,43  

Acidentes com vítimas  R$ 84.660.514,56  

Acidentes sem vítimas R$ 4.462.441,25  

Total R$ 229.513.285,24  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  122 17,1%  34 20,9% 

Segunda-feira  114 15,9%  22 13,5% 

Terça-feira  87 12,2%  18 11,0% 

Quarta-feira   100 14,0%  20 12,3% 

Quinta-feira  62 8,7%  13 8,0% 

Sexta-feira  108  15,1%  25 15,3% 

Sábado  122  17,1%  31 19,0% 

Total  715 100,0%  163 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  5 3,1% 

De 13 a 17 anos  3  1,8% 

De 18 a 25 anos  25 15,3% 

De 26 a 35 anos  31 19,0% 

De 36 a 45 anos  40 24,5% 

Acima de 45 anos   45 27,7% 

NI/SR  14 8,6% 

Total  163  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  51  31,3% 

Moto  61  37,5% 

Caminhão  28  17,2% 

Ônibus  10  6,1% 

Bicicleta  10  6,1% 

Demais Veículos  3  1,8% 

N.I. 0 0,0% 

Total  163 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  134 82,2% 

Feminino 28 17,2% 

NI/NS  1 0,6% 

Total  163 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 AMAPÁ 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  170 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

o Amapá, sendo 140 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 2.872 acidentes, sendo 1.967 

com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 30 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 12 vidas perdidas. 202 no período acumulado de 

2007 a 2021.  

 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 9 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 77 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  77 55,0%  9 75,0% 

Saída de Pista  29 20,7%  1 8,3% 

Capotamento/Tombamento  18 12,9%  0 0,0% 

Atropelamento  12 8,6%  2 16,7% 

Queda de Ocupante  2 1,4%  0 0,0% 

Eventos atípicos  2  1,4%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  140 100,0%  12 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-210, onde 

foram contabilizados um total de 76 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-210 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 7 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Amapá chegou a R$ 28,55 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 8.080.018,96  

Acidentes com vítimas  R$ 19.401.367,92  

Acidentes sem vítimas R$ 1.070.985,90  

Total R$ 28.552.372,78  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  34 24,3%  4 33,3% 

Segunda-feira  16 11,4%  4 33,3% 

Terça-feira  19 13,6%  2 16,7% 

Quarta-feira   14 10,0%  0 0,0% 

Quinta-feira  16 11,4%  0 0,0% 

Sexta-feira  20  14,3%  0 0,0% 

Sábado  21  15,0%  2 16,7% 

Total  140 100,0%  12 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  0 0,0% 

De 13 a 17 anos  0  0,0% 

De 18 a 25 anos  2 16,7% 

De 26 a 35 anos  2 16,7% 

De 36 a 45 anos  4 33,3% 

Acima de 45 anos   4 33,3% 

NI/SR  0 0,0% 

Total  12  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  8  66,7% 

Moto  3  25,0% 

Caminhão  1  8,3% 

Ônibus  0  0,0% 

Bicicleta  0  0,0% 

Demais Veículos  0  0,0% 

N.I. 0 0,0% 

Total  12 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  9 75,0% 

Feminino 3 25,0% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  12 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 TOCANTINS 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  501 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

o Tocantins, sendo 402 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 13.133 acidentes, sendo 

7.587 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 22 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 83 vidas perdidas. 1.507 no período acumulado de 

2007 a 2021.  

 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 21 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Norte, foram registrados 2.901 acidentes com vítimas e 402 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 238 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  238 59,2%  60 72,4% 

Saída de Pista  54 13,4%  8 9,6% 

Capotamento/Tombamento  67 16,7%  5 6,0% 

Atropelamento  19 4,7%  8 9,6% 

Queda de Ocupante  20 5,0%  1 1,2% 

Eventos atípicos  4  1,0%  1 1,2% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  402 100,0%  83 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-153, onde 

foram contabilizados um total de 318 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-153 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 75 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Tocantins chegou a R$ 122,17 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 69.690.163,53  

Acidentes com vítimas  R$ 48.944.359,98  

Acidentes sem vítimas R$ 3.534.253,47  

Total R$ 122.168.776,98  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  73 18,1%  15 18,2% 

Segunda-feira  51 12,7%  10 12,0% 

Terça-feira  51 12,7%  7 8,4% 

Quarta-feira   46 11,4%  7 8,4% 

Quinta-feira  53 13,2%  10 12,0% 

Sexta-feira  53  13,2%  9 10,8% 

Sábado  75  18,7%  25 30,2% 

Total  402 100,0%  83 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  1 1,2% 

De 13 a 17 anos  0  0,0% 

De 18 a 25 anos  12 14,5% 

De 26 a 35 anos  19 22,9% 

De 36 a 45 anos  24 28,9% 

Acima de 45 anos   27 32,5% 

NI/SR  0 0,0% 

Total  83  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  31  37,4% 

Moto  29  34,9% 

Caminhão  19  22,9% 

Ônibus  1  1,2% 

Bicicleta  2  2,4% 

Demais Veículos  1  1,2% 

N.I. 0 0,0% 

Total  83 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  67 80,7% 

Feminino 16 19,3% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  83 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

REGIÃO NORDESTE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 13.526 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Região Nordeste, sendo 11.012 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 403.022 acidentes, sendo 

203.500 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 54 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 1.675 vidas perdidas. 33.106 no período 

acumulado de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 15 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 6.768 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 6.768 61,4% 1.046 62,5% 

Saída de Pista 1.441 13,1%  181 10,8% 

Capotamento/Tombamento 1.170 10,6%  118 7,0% 

Atropelamento 1.067 9,7%  288 17,2% 

Queda de Ocupante  521 4,7%  38 2,3% 

Eventos atípicos  28  0,3%  4 0,2% 

Incêndio  8  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 9  0,1%  0 0,0% 

Total 11.012 100,0% 1.675 100,0% 

 
 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 2.704 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-101 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 320 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Região Nordeste chegou a R$ 2,96 bilhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 1.466.523.441,24  

Acidentes com vítimas  R$ 1.405.129.373,60  

Acidentes sem vítimas R$ 89.748.618,42  

Total R$ 2.961.401.433,26  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo 1.874 17,0%  356 21,3% 

Segunda-feira 1.503 13,6%  199 11,9% 

Terça-feira 1.381 12,5%  175 10,4% 

Quarta-feira  1.384 12,6%  171 10,2% 

Quinta-feira 1.392 12,6%  195 11,6% 

Sexta-feira 1.692  15,4%  261 15,6% 

Sábado 1.786  16,2%  318 19,0% 

Total 11.012 100,0% 1.675 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  42 2,5% 

De 13 a 17 anos  21  1,3% 

De 18 a 25 anos  222 13,3% 

De 26 a 35 anos  370 22,1% 

De 36 a 45 anos  367 21,9% 

Acima de 45 anos   556 33,1% 

NI/SR  97 5,8% 

Total 1.675  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  553  33,0% 

Moto  735  44,0% 

Caminhão  218  13,0% 

Ônibus  54  3,2% 

Bicicleta  54  3,2% 

Demais Veículos  61  3,6% 

N.I. 0 0,0% 

Total 1.675 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino 1.391 83,0% 

Feminino 278 16,6% 

NI/NS  6 0,4% 

Total 1.675 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 MARANHÃO 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.126 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Maranhão, sendo 922 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 30.755 acidentes, sendo 

16.710 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 29 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 216 vidas perdidas. 4.010 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 23 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 648 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  648 70,3%  161 74,6% 

Saída de Pista  98 10,6%  21 9,7% 

Capotamento/Tombamento  80 8,7%  11 5,1% 

Atropelamento  62 6,7%  15 6,9% 

Queda de Ocupante  31 3,4%  6 2,8% 

Eventos atípicos  2  0,2%  2 0,9% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 1  0,1%  0 0,0% 

Total  922 100,0%  216 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-135, onde 

foram contabilizados um total de 291 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-316 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 55 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Maranhão chegou a R$ 299,87 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 183.820.431,34  

Acidentes com vítimas  R$ 108.765.244,40  

Acidentes sem vítimas R$ 7.282.704,12  

Total R$ 299.868.379,86  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  170 18,4%  44 20,4% 

Segunda-feira  103 11,2%  15 6,9% 

Terça-feira  111 12,0%  25 11,6% 

Quarta-feira   110 11,9%  22 10,2% 

Quinta-feira  132 14,3%  32 14,8% 

Sexta-feira  132  14,3%  37 17,1% 

Sábado  164  17,9%  41 19,0% 

Total  922 100,0%  216 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  9 4,2% 

De 13 a 17 anos  4  1,9% 

De 18 a 25 anos  40 18,5% 

De 26 a 35 anos  54 25,0% 

De 36 a 45 anos  45 20,8% 

Acima de 45 anos   60 27,7% 

NI/SR  4 1,9% 

Total  216  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  61  28,2% 

Moto  120  55,7% 

Caminhão  15  6,9% 

Ônibus  10  4,6% 

Bicicleta  5  2,3% 

Demais Veículos  5  2,3% 

N.I. 0 0,0% 

Total  216 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  173 80,1% 

Feminino 43 19,9% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  216 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 PIAUÍ 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.136 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Piauí, sendo 913 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 30.244 acidentes, sendo 

16.388 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 37 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 Somente em 2021 foram 130 vidas perdidas. 2.755 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 14 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 567 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  567 62,2%  80 61,6% 

Saída de Pista  126 13,8%  13 10,0% 

Capotamento/Tombamento  103 11,3%  9 6,9% 

Atropelamento  84 9,2%  26 20,0% 

Queda de Ocupante  26 2,8%  2 1,5% 

Eventos atípicos  4  0,4%  0 0,0% 

Incêndio  1  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 2  0,2%  0 0,0% 

Total  913 100,0%  130 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  49 
 

 

 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-343, onde 

foram contabilizados um total de 381 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-343 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 43 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Piauí chegou a R$ 244,86 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 120.190.282,03  

Acidentes com vítimas  R$ 116.702.167,64  

Acidentes sem vítimas R$ 7.960.995,19  

Total R$ 244.853.444,86  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  170 18,6%  24 18,5% 

Segunda-feira  115 12,6%  19 14,6% 

Terça-feira  101 11,1%  11 8,5% 

Quarta-feira   99 10,8%  12 9,2% 

Quinta-feira  110 12,0%  18 13,8% 

Sexta-feira  143  15,7%  15 11,5% 

Sábado  175  19,2%  31 23,9% 

Total  913 100,0%  130 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  2 1,5% 

De 13 a 17 anos  2  1,5% 

De 18 a 25 anos  19 14,6% 

De 26 a 35 anos  26 20,0% 

De 36 a 45 anos  26 20,0% 

Acima de 45 anos   51 39,3% 

NI/SR  4 3,1% 

Total  130  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  30  23,1% 

Moto  71  54,6% 

Caminhão  12  9,2% 

Ônibus  3  2,3% 

Bicicleta  7  5,4% 

Demais Veículos  7  5,4% 

N.I. 0 0,0% 

Total  130 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  112 86,2% 

Feminino 18 13,8% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  130 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 CEARÁ 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.543 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Ceará, sendo 1.251 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 40.548 acidentes, sendo 

21.954 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 57 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 183 vidas perdidas. 3.103 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 15 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 772 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  772 61,6%  116 63,4% 

Saída de Pista  130 10,4%  13 7,1% 

Capotamento/Tombamento  141 11,3%  13 7,1% 

Atropelamento  136 10,9%  39 21,3% 

Queda de Ocupante  68 5,4%  2 1,1% 

Eventos atípicos  1  0,1%  0 0,0% 

Incêndio  1  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 2  0,2%  0 0,0% 

Total 1.251 100,0%  183 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-116, onde 

foram contabilizados um total de 488 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-222 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 69 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Ceará chegou a R$ 337,56 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 167.660.393,42  

Acidentes com vítimas  R$ 159.473.365,10  

Acidentes sem vítimas R$ 10.424.262,76  

Total R$ 337.558.021,28  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  195 15,6%  36 19,7% 

Segunda-feira  194 15,5%  27 14,8% 

Terça-feira  165 13,2%  10 5,5% 

Quarta-feira   158 12,6%  18 9,8% 

Quinta-feira  147 11,8%  18 9,8% 

Sexta-feira  203  16,2%  37 20,2% 

Sábado  189  15,1%  37 20,2% 

Total 1.251 100,0%  183 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  4 2,2% 

De 13 a 17 anos  2  1,1% 

De 18 a 25 anos  22 12,0% 

De 26 a 35 anos  36 19,7% 

De 36 a 45 anos  44 24,0% 

Acima de 45 anos   62 33,9% 

NI/SR  13 7,1% 

Total  183  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  57  31,1% 

Moto  91  49,8% 

Caminhão  18  9,8% 

Ônibus  4  2,2% 

Bicicleta  10  5,5% 

Demais Veículos  3  1,6% 

N.I. 0 0,0% 

Total  183 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  147 80,3% 

Feminino 34 18,6% 

NI/NS  2 1,1% 

Total  183 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 RIO GRANDE DO NORTE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.334 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Rio Grande do Norte, sendo 1.101 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 39.922 acidentes, sendo 

19.228 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 73 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 101 vidas perdidas. 2.274 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 9 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 744 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  744 67,5%  64 63,3% 

Saída de Pista  75 6,8%  9 8,9% 

Capotamento/Tombamento  99 9,0%  4 4,0% 

Atropelamento  121 11,0%  21 20,8% 

Queda de Ocupante  57 5,2%  3 3,0% 

Eventos atípicos  2  0,2%  0 0,0% 

Incêndio  1  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 2  0,2%  0 0,0% 

Total 1.101 100,0%  101 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  57 
 

 

 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 478 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-304 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 28 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no Rio 

Grande do Norte chegou a R$ 249,54 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 92.920.218,04  

Acidentes com vítimas  R$ 148.302.880,54  

Acidentes sem vítimas R$ 8.317.990,49  

Total R$ 249.541.089,07  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  163 14,8%  23 22,9% 

Segunda-feira  154 14,0%  7 6,9% 

Terça-feira  146 13,3%  6 5,9% 

Quarta-feira   154 14,0%  14 13,9% 

Quinta-feira  138 12,5%  16 15,8% 

Sexta-feira  172  15,6%  19 18,8% 

Sábado  174  15,8%  16 15,8% 

Total 1.101 100,0%  101 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  0 0,0% 

De 13 a 17 anos  1  1,0% 

De 18 a 25 anos  10 9,9% 

De 26 a 35 anos  26 25,7% 

De 36 a 45 anos  25 24,8% 

Acima de 45 anos   33 32,7% 

NI/SR  6 5,9% 

Total  101  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  35  34,7% 

Moto  42  41,5% 

Caminhão  9  8,9% 

Ônibus  2  2,0% 

Bicicleta  9  8,9% 

Demais Veículos  4  4,0% 

N.I. 0 0,0% 

Total  101 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  87 86,1% 

Feminino 14 13,9% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  101 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 PARAÍBA 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.440 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Paraíba, sendo 1.153 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 42.000 acidentes, sendo 

21.942 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 90 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 109 vidas perdidas. 2.463 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 9 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 703 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  703 61,0%  59 54,1% 

Saída de Pista  149 12,9%  10 9,2% 

Capotamento/Tombamento  131 11,4%  9 8,3% 

Atropelamento  117 10,1%  31 28,4% 

Queda de Ocupante  51 4,4%  0 0,0% 

Eventos atípicos  2  0,2%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total 1.153 100,0%  109 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-230, onde 

foram contabilizados um total de 681 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-230 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 58 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Paraíba chegou a R$ 268,61 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 104.030.244,11  

Acidentes com vítimas  R$ 154.329.063,00  

Acidentes sem vítimas R$ 10.245.765,11  

Total R$ 268.605.072,22  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  198 17,2%  22 20,2% 

Segunda-feira  166 14,4%  13 11,9% 

Terça-feira  140 12,1%  16 14,7% 

Quarta-feira   138 12,0%  10 9,2% 

Quinta-feira  142 12,3%  12 11,0% 

Sexta-feira  197  17,1%  16 14,7% 

Sábado  172  14,9%  20 18,3% 

Total 1.153 100,0%  109 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  2 1,8% 

De 13 a 17 anos  1  0,9% 

De 18 a 25 anos  10 9,2% 

De 26 a 35 anos  17 15,6% 

De 36 a 45 anos  23 21,1% 

Acima de 45 anos   46 42,2% 

NI/SR  10 9,2% 

Total  109  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  33  30,3% 

Moto  52  47,7% 

Caminhão  9  8,3% 

Ônibus  2  1,8% 

Bicicleta  6  5,5% 

Demais Veículos  7  6,4% 

N.I. 0 0,0% 

Total  109 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  96 88,1% 

Feminino 13 11,9% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  109 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 PERNAMBUCO 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 2.552 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam Pernambuco, sendo 2.058 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 76.643 acidentes, sendo 

36.572 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 94 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 308 vidas perdidas. 5.786 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 15 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 1.299 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 1.299 63,2%  175 56,9% 

Saída de Pista  241 11,7%  42 13,6% 

Capotamento/Tombamento  171 8,3%  15 4,9% 

Atropelamento  250 12,1%  65 21,1% 

Queda de Ocupante  89 4,3%  10 3,2% 

Eventos atípicos  8  0,4%  1 0,3% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total 2.058 100,0%  308 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 800 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-232 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 98 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Pernambuco chegou a R$ 555,73 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 275.730.647,01  

Acidentes com vítimas  R$ 262.359.407,10  

Acidentes sem vítimas R$ 17.635.567,82  

Total R$ 555.725.621,93  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  335 16,2%  74 24,1% 

Segunda-feira  280 13,6%  45 14,6% 

Terça-feira  268 13,0%  27 8,8% 

Quarta-feira   281 13,7%  26 8,4% 

Quinta-feira  273 13,3%  30 9,7% 

Sexta-feira  315  15,3%  49 15,9% 

Sábado  306  14,9%  57 18,5% 

Total 2.058 100,0%  308 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  3 1,0% 

De 13 a 17 anos  4  1,3% 

De 18 a 25 anos  46 14,9% 

De 26 a 35 anos  69 22,4% 

De 36 a 45 anos  65 21,1% 

Acima de 45 anos   99 32,2% 

NI/SR  22 7,1% 

Total  308  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  92  29,9% 

Moto  144  46,7% 

Caminhão  44  14,3% 

Ônibus  5  1,6% 

Bicicleta  7  2,3% 

Demais Veículos  16  5,2% 

N.I. 0 0,0% 

Total  308 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  266 86,4% 

Feminino 40 13,0% 

NI/NS  2 0,6% 

Total  308 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 ALAGOAS 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  580 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

Alagoas, sendo 480 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 21.507 acidentes, sendo 

11.669 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 58 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 91 vidas perdidas. 1.849 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 19 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 241 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  241 50,2%  52 57,1% 

Saída de Pista  79 16,5%  12 13,2% 

Capotamento/Tombamento  64 13,3%  8 8,8% 

Atropelamento  51 10,6%  17 18,7% 

Queda de Ocupante  42 8,8%  2 2,2% 

Eventos atípicos  3  0,6%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  480 100,0%  91 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 174 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-101 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 39 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  70 
 

 

 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Alagoas chegou a R$ 143,16 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 80.800.189,60  

Acidentes com vítimas  R$ 58.792.024,00  

Acidentes sem vítimas R$ 3.569.953,00  

Total R$ 143.162.166,60  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  94 19,6%  16 17,6% 

Segunda-feira  71 14,8%  16 17,6% 

Terça-feira  45 9,4%  9 9,9% 

Quarta-feira   60 12,5%  8 8,8% 

Quinta-feira  71 14,8%  10 11,0% 

Sexta-feira  64  13,3%  14 15,4% 

Sábado  75  15,6%  18 19,7% 

Total  480 100,0%  91 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  2 2,2% 

De 13 a 17 anos  3  3,3% 

De 18 a 25 anos  11 12,1% 

De 26 a 35 anos  20 22,0% 

De 36 a 45 anos  14 15,4% 

Acima de 45 anos   35 38,4% 

NI/SR  6 6,6% 

Total  91  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  34  37,4% 

Moto  33  36,2% 

Caminhão  17  18,7% 

Ônibus  1  1,1% 

Bicicleta  0  0,0% 

Demais Veículos  6  6,6% 

N.I. 0 0,0% 

Total  91 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  79 86,8% 

Feminino 12 13,2% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  91 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 SERGIPE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  509 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

Sergipe, sendo 401 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 16.368 acidentes, sendo 

7.770 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 126 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 39 vidas perdidas. 1.113 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 232 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  232 57,9%  25 64,1% 

Saída de Pista  51 12,7%  2 5,1% 

Capotamento/Tombamento  60 15,0%  6 15,4% 

Atropelamento  40 10,0%  6 15,4% 

Queda de Ocupante  17 4,2%  0 0,0% 

Eventos atípicos  0  0,0%  0 0,0% 

Incêndio  1  0,2%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  401 100,0%  39 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 240 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-101 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 26 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Sergipe chegou a R$ 93,00 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 35.350.082,95  

Acidentes com vítimas  R$ 53.794.701,96  

Acidentes sem vítimas R$ 3.855.549,24  

Total R$ 93.000.334,15  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  65 16,2%  10 25,6% 

Segunda-feira  60 15,0%  4 10,3% 

Terça-feira  51 12,7%  6 15,4% 

Quarta-feira   44 11,0%  5 12,8% 

Quinta-feira  45 11,2%  1 2,6% 

Sexta-feira  62  15,5%  5 12,8% 

Sábado  74  18,5%  8 20,5% 

Total  401 100,0%  39 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  0 0,0% 

De 13 a 17 anos  1  2,6% 

De 18 a 25 anos  5 12,8% 

De 26 a 35 anos  9 23,1% 

De 36 a 45 anos  10 25,6% 

Acima de 45 anos   9 23,1% 

NI/SR  5 12,8% 

Total  39  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  11  28,2% 

Moto  18  46,2% 

Caminhão  7  17,9% 

Ônibus  1  2,6% 

Bicicleta  0  0,0% 

Demais Veículos  2  5,1% 

N.I. 0 0,0% 

Total  39 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  30 76,9% 

Feminino 8 20,5% 

NI/NS  1 2,6% 

Total  39 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  75 
 

 
Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 BAHIA 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 3.306 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Bahia, sendo 2.733 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 105.035 acidentes, sendo 

51.267 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 43 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 498 vidas perdidas. 9.753 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 18 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Nordeste, foram registrados 11.012 acidentes com vítimas e 

1.675 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 1.562 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 1.562 57,3%  314 63,1% 

Saída de Pista  492 18,0%  59 11,8% 

Capotamento/Tombamento  321 11,7%  43 8,6% 

Atropelamento  206 7,5%  68 13,7% 

Queda de Ocupante  140 5,1%  13 2,6% 

Eventos atípicos  6  0,2%  1 0,2% 

Incêndio  4  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 2  0,1%  0 0,0% 

Total 2.733 100,0%  498 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 725 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-101 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 152 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Bahia chegou a R$ 769,09 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 406.020.952,74  

Acidentes com vítimas  R$ 342.610.519,86  

Acidentes sem vítimas R$ 20.455.830,69  

Total R$ 769.087.303,29  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  484 17,7%  107 21,5% 

Segunda-feira  360 13,2%  53 10,6% 

Terça-feira  354 13,0%  65 13,1% 

Quarta-feira   340 12,4%  56 11,2% 

Quinta-feira  334 12,2%  58 11,6% 

Sexta-feira  404  14,8%  69 13,9% 

Sábado  457  16,7%  90 18,1% 

Total 2.733 100,0%  498 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  20 4,0% 

De 13 a 17 anos  3  0,6% 

De 18 a 25 anos  59 11,8% 

De 26 a 35 anos  113 22,7% 

De 36 a 45 anos  115 23,1% 

Acima de 45 anos   161 32,4% 

NI/SR  27 5,4% 

Total  498  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  200  40,2% 

Moto  164  32,9% 

Caminhão  87  17,5% 

Ônibus  26  5,2% 

Bicicleta  10  2,0% 

Demais Veículos  11  2,2% 

N.I. 0 0,0% 

Total  498 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  401 80,5% 

Feminino 96 19,3% 

NI/NS  1 0,2% 

Total  498 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

REGIÃO SUDESTE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 19.695 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Região Sudeste, sendo 16.483 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 661.012 acidentes, sendo 

290.909 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 138 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 1.369 vidas perdidas. 29.689 no período 

acumulado de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 8 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 9.559 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 9.559 58,0%  738 54,0% 

Saída de Pista 2.322 14,1%  172 12,6% 

Capotamento/Tombamento 2.397 14,5%  132 9,6% 

Atropelamento 1.173 7,1%  297 21,7% 

Queda de Ocupante  936 5,7%  25 1,8% 

Eventos atípicos  63  0,4%  3 0,2% 

Incêndio  15  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 18  0,1%  2 0,1% 

Total 16.483 100,0% 1.369 100,0% 

 
 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-116, onde 

foram contabilizados um total de 4.614 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-116 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 384 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Região Sudeste chegou a R$ 3,58 bilhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 1.221.092.865,33  

Acidentes com vítimas  R$ 2.244.973.436,44  

Acidentes sem vítimas R$ 114.666.890,36  

Total R$ 3.580.733.192,13  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo 2.700 16,4%  279 20,3% 

Segunda-feira 2.249 13,6%  166 12,1% 

Terça-feira 1.990 12,1%  161 11,8% 

Quarta-feira  2.049 12,4%  172 12,6% 

Quinta-feira 2.087 12,7%  142 10,4% 

Sexta-feira 2.629  15,9%  188 13,7% 

Sábado 2.779  16,9%  261 19,1% 

Total 16.483 100,0% 1.369 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  24 1,8% 

De 13 a 17 anos  25  1,8% 

De 18 a 25 anos  188 13,7% 

De 26 a 35 anos  254 18,6% 

De 36 a 45 anos  288 21,0% 

Acima de 45 anos   443 32,4% 

NI/SR  147 10,7% 

Total 1.369  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  613  44,7% 

Moto  317  23,2% 

Caminhão  288  21,0% 

Ônibus  34  2,5% 

Bicicleta  72  5,3% 

Demais Veículos  45  3,3% 

N.I. 0 0,0% 

Total 1.369 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino 1.159 84,6% 

Feminino 205 15,0% 

NI/NS  5 0,4% 

Total 1.369 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 MINAS GERAIS 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 8.309 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam Minas Gerais, sendo 7.077 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 275.528 acidentes, sendo 

136.292 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 87 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 693 vidas perdidas. 15.146 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sudeste, foram registrados 16.483 acidentes com vítimas e 

1.369 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 3.709 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 3.709 52,5%  394 57,0% 

Saída de Pista 1.520 21,5%  116 16,7% 

Capotamento/Tombamento 1.114 15,7%  77 11,1% 

Atropelamento  421 5,9%  98 14,1% 

Queda de Ocupante  271 3,8%  6 0,9% 

Eventos atípicos  27  0,4%  1 0,1% 

Incêndio  5  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 10  0,1%  1 0,1% 

Total 7.077 100,0%  693 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-381, onde 

foram contabilizados um total de 2.054 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-381 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 162 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Minas Gerais chegou a R$ 1,60 bilhão em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 600.951.410,15  

Acidentes com vítimas  R$ 952.724.748,92  

Acidentes sem vítimas R$ 43.981.820,96  

Total R$ 1.597.657.980,03  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo 1.186 16,8%  149 21,5% 

Segunda-feira  933 13,2%  85 12,3% 

Terça-feira  843 11,9%  86 12,4% 

Quarta-feira   877 12,4%  84 12,1% 

Quinta-feira  919 13,0%  67 9,7% 

Sexta-feira 1.120  15,8%  97 14,0% 

Sábado 1.199  16,8%  125 18,0% 

Total 7.077 100,0%  693 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  15 2,2% 

De 13 a 17 anos  14  2,0% 

De 18 a 25 anos  94 13,6% 

De 26 a 35 anos  142 20,5% 

De 36 a 45 anos  161 23,2% 

Acima de 45 anos   234 33,7% 

NI/SR  33 4,8% 

Total  693  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  332  47,9% 

Moto  126  18,2% 

Caminhão  167  24,1% 

Ônibus  19  2,7% 

Bicicleta  26  3,8% 

Demais Veículos  23  3,3% 

N.I. 0 0,0% 

Total  693 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  580 83,7% 

Feminino 111 16,0% 

NI/NS  2 0,3% 

Total  693 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 ESPÍRITO SANTO 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 2.524 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Espírito Santo, sendo 2.229 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 80.436 acidentes, sendo 

38.184 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 231 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 148 vidas perdidas. 3.252 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 7 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sudeste, foram registrados 16.483 acidentes com vítimas e 

1.369 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 1.419 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 1.419 63,6%  91 61,6% 

Saída de Pista  155 7,0%  15 10,1% 

Capotamento/Tombamento  282 12,7%  7 4,7% 

Atropelamento  176 7,9%  28 18,9% 

Queda de Ocupante  185 8,3%  7 4,7% 

Eventos atípicos  10  0,4%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 2  0,1%  0 0,0% 

Total 2.229 100,0%  148 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 1.534 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-101 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 92 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Espírito Santo chegou a R$ 450,35 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 131.300.308,10  

Acidentes com vítimas  R$ 308.511.145,94  

Acidentes sem vítimas R$ 10.531.361,35  

Total R$ 450.342.815,39  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  313 14,0%  25 16,9% 

Segunda-feira  322 14,4%  17 11,5% 

Terça-feira  266 11,9%  10 6,8% 

Quarta-feira   283 12,7%  21 14,2% 

Quinta-feira  300 13,5%  18 12,2% 

Sexta-feira  383  17,2%  25 16,9% 

Sábado  362  16,3%  32 21,5% 

Total 2.229 100,0%  148 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  3 2,0% 

De 13 a 17 anos  4  2,7% 

De 18 a 25 anos  22 14,9% 

De 26 a 35 anos  17 11,5% 

De 36 a 45 anos  32 21,6% 

Acima de 45 anos   59 39,9% 

NI/SR  11 7,4% 

Total  148  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  55  37,2% 

Moto  54  36,5% 

Caminhão  23  15,5% 

Ônibus  1  0,7% 

Bicicleta  12  8,1% 

Demais Veículos  3  2,0% 

N.I. 0 0,0% 

Total  148 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  122 82,4% 

Feminino 26 17,6% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  148 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 RIO DE JANEIRO 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 4.562 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Rio de Janeiro, sendo 3.688 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 163.650 acidentes, sendo 

60.155 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 217 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 308 vidas perdidas. 6.572 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 8 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sudeste, foram registrados 16.483 acidentes com vítimas e 

1.369 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 2.293 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 2.293 62,3%  165 53,6% 

Saída de Pista  378 10,2%  23 7,5% 

Capotamento/Tombamento  450 12,2%  33 10,7% 

Atropelamento  303 8,2%  78 25,3% 

Queda de Ocupante  247 6,7%  8 2,6% 

Eventos atípicos  12  0,3%  1 0,3% 

Incêndio  4  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 1  0,0%  0 0,0% 

Total 3.688 100,0%  308 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 1.336 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-116 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 103 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Rio de Janeiro chegou a R$ 814,91 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 282.800.663,60  

Acidentes com vítimas  R$ 500.908.044,48  

Acidentes sem vítimas R$ 31.201.389,22  

Total R$ 814.910.097,30  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  621 16,8%  55 17,9% 

Segunda-feira  541 14,7%  35 11,4% 

Terça-feira  447 12,1%  39 12,7% 

Quarta-feira   461 12,5%  33 10,7% 

Quinta-feira  415 11,3%  35 11,4% 

Sexta-feira  572  15,5%  46 14,9% 

Sábado  631  17,1%  65 21,0% 

Total 3.688 100,0%  308 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  4 1,3% 

De 13 a 17 anos  3  1,0% 

De 18 a 25 anos  41 13,3% 

De 26 a 35 anos  63 20,5% 

De 36 a 45 anos  49 15,9% 

Acima de 45 anos   97 31,4% 

NI/SR  51 16,6% 

Total  308  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  138  44,8% 

Moto  85  27,6% 

Caminhão  39  12,7% 

Ônibus  9  2,9% 

Bicicleta  25  8,1% 

Demais Veículos  12  3,9% 

N.I. 0 0,0% 

Total  308 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  269 87,3% 

Feminino 39 12,7% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  308 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 SÃO PAULO 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 4.300 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam São Paulo, sendo 3.489 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 141.398 acidentes, sendo 

56.278 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 311 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 220 vidas perdidas. 4.719 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 6 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sudeste, foram registrados 16.483 acidentes com vítimas e 

1.369 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 2.138 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 2.138 61,3%  88 39,9% 

Saída de Pista  269 7,7%  18 8,2% 

Capotamento/Tombamento  551 15,8%  15 6,8% 

Atropelamento  273 7,8%  93 42,3% 

Queda de Ocupante  233 6,7%  4 1,8% 

Eventos atípicos  14  0,4%  1 0,5% 

Incêndio  6  0,2%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 5  0,1%  1 0,5% 

Total 3.489 100,0%  220 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-116, onde 

foram contabilizados um total de 2.535 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-116 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 173 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

São Paulo chegou a R$ 717,83 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 206.040.483,48  

Acidentes com vítimas  R$ 482.829.497,10  

Acidentes sem vítimas R$ 28.952.318,83  

Total R$ 717.822.299,41  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  580 16,6%  50 22,7% 

Segunda-feira  453 13,0%  29 13,2% 

Terça-feira  434 12,4%  26 11,8% 

Quarta-feira   428 12,3%  34 15,5% 

Quinta-feira  453 13,0%  22 10,0% 

Sexta-feira  554  15,9%  20 9,1% 

Sábado  587  16,8%  39 17,7% 

Total 3.489 100,0%  220 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  2 0,9% 

De 13 a 17 anos  4  1,8% 

De 18 a 25 anos  31 14,1% 

De 26 a 35 anos  32 14,5% 

De 36 a 45 anos  46 20,9% 

Acima de 45 anos   53 24,2% 

NI/SR  52 23,6% 

Total  220  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  88  40,0% 

Moto  52  23,6% 

Caminhão  59  26,8% 

Ônibus  5  2,3% 

Bicicleta  9  4,1% 

Demais Veículos  7  3,2% 

N.I. 0 0,0% 

Total  220 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  188 85,4% 

Feminino 29 13,2% 

NI/NS  3 1,4% 

Total  220 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

REGIÃO SUL 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 19.744 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Região Sul, sendo 15.967 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 556.335 acidentes, sendo 

264.623 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 135 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 1.243 vidas perdidas. 22.147 no período 

acumulado de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 8 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 10.219 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 10.219 63,9%  791 63,6% 

Saída de Pista 2.550 16,0%  165 13,3% 

Capotamento/Tombamento 1.673 10,5%  57 4,6% 

Atropelamento  841 5,3%  209 16,8% 

Queda de Ocupante  630 3,9%  13 1,0% 

Eventos atípicos  34  0,2%  6 0,5% 

Incêndio  12  0,1%  1 0,1% 

Derramamento de Carga 8  0,1%  1 0,1% 

Total 15.967 100,0% 1.243 100,0% 

 
 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 3.545 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-277 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 141 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Região Sul chegou a R$ 3,41 bilhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 1.082.722.540,64  

Acidentes com vítimas  R$ 2.189.267.993,70  

Acidentes sem vítimas R$ 134.837.124,81  

Total R$ 3.406.827.659,15  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo 2.388 15,0%  214 17,2% 

Segunda-feira 2.197 13,8%  197 15,8% 

Terça-feira 1.923 12,0%  134 10,8% 

Quarta-feira  2.052 12,9%  134 10,8% 

Quinta-feira 2.142 13,4%  140 11,3% 

Sexta-feira 2.654  16,6%  191 15,4% 

Sábado 2.611  16,3%  233 18,7% 

Total 15.967 100,0% 1.243 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  20 1,6% 

De 13 a 17 anos  25  2,0% 

De 18 a 25 anos  181 14,6% 

De 26 a 35 anos  274 22,0% 

De 36 a 45 anos  270 21,7% 

Acima de 45 anos   425 34,2% 

NI/SR  48 3,9% 

Total 1.243  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  674  54,3% 

Moto  280  22,6% 

Caminhão  177  14,2% 

Ônibus  32  2,6% 

Bicicleta  45  3,6% 

Demais Veículos  34  2,7% 

N.I. 1 0,0% 

Total 1.243 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  996 80,1% 

Feminino 245 19,7% 

NI/NS  2 0,2% 

Total 1.243 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 PARANÁ 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 7.326 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Paraná, sendo 5.794 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 197.919 acidentes, sendo 

99.080 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 151 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 570 vidas perdidas. 8.984 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 10 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sul, foram registrados 15.967 acidentes com vítimas e 1.243 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 3.428 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 3.428 59,1%  353 61,8% 

Saída de Pista  986 16,9%  67 11,8% 

Capotamento/Tombamento  606 10,5%  34 6,0% 

Atropelamento  401 6,9%  106 18,6% 

Queda de Ocupante  351 6,1%  6 1,1% 

Eventos atípicos  15  0,3%  4 0,7% 

Incêndio  4  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 3  0,1%  0 0,0% 

Total 5.794 100,0%  570 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  105 
 

 

 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-277, onde 

foram contabilizados um total de 1.488 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-277 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 141 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Paraná chegou a R$ 1,33 bilhão em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 497.931.168,41  

Acidentes com vítimas  R$ 779.141.298,06  

Acidentes sem vítimas R$ 54.691.679,96  

Total R$ 1.331.764.146,43  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  940 16,2%  99 17,4% 

Segunda-feira  742 12,8%  98 17,2% 

Terça-feira  684 11,8%  51 8,9% 

Quarta-feira   769 13,3%  59 10,4% 

Quinta-feira  770 13,3%  61 10,7% 

Sexta-feira  956  16,5%  92 16,1% 

Sábado  933  16,0%  110 19,3% 

Total 5.794 100,0%  570 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  6 1,1% 

De 13 a 17 anos  13  2,3% 

De 18 a 25 anos  80 14,0% 

De 26 a 35 anos  129 22,6% 

De 36 a 45 anos  138 24,2% 

Acima de 45 anos   173 30,4% 

NI/SR  31 5,4% 

Total  570  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  290  50,8% 

Moto  130  22,8% 

Caminhão  91  16,0% 

Ônibus  25  4,4% 

Bicicleta  16  2,8% 

Demais Veículos  18  3,2% 

N.I. 0 0,0% 

Total  570 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  470 82,4% 

Feminino 98 17,2% 

NI/NS  2 0,4% 

Total  570 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 SANTA CATARINA 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 7.881 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam Santa Catarina, sendo 6.611 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 209.588 acidentes, sendo 

105.758 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 281 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 357 vidas perdidas. 7.306 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 5 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sul, foram registrados 15.967 acidentes com vítimas e 1.243 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 4.613 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 4.613 69,7%  238 66,7% 

Saída de Pista  804 12,1%  45 12,6% 

Capotamento/Tombamento  719 10,9%  10 2,8% 

Atropelamento  248 3,8%  58 16,2% 

Queda de Ocupante  207 3,1%  4 1,1% 

Eventos atípicos  11  0,2%  1 0,3% 

Incêndio  5  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 4  0,1%  1 0,3% 

Total 6.611 100,0%  357 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-101, onde 

foram contabilizados um total de 3.427 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-101 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 129 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Santa Catarina chegou a R$ 1,28 bilhão em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 304.010.713,37  

Acidentes com vítimas  R$ 927.444.178,60  

Acidentes sem vítimas R$ 45.338.403,10  

Total R$ 1.276.793.295,07  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  927 14,0%  62 17,4% 

Segunda-feira  938 14,2%  49 13,7% 

Terça-feira  822 12,4%  41 11,5% 

Quarta-feira   833 12,6%  46 12,9% 

Quinta-feira  901 13,6%  39 10,9% 

Sexta-feira 1.101  16,7%  50 14,0% 

Sábado 1.089  16,4%  70 19,6% 

Total 6.611 100,0%  357 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  9 2,5% 

De 13 a 17 anos  6  1,7% 

De 18 a 25 anos  63 17,6% 

De 26 a 35 anos  78 21,8% 

De 36 a 45 anos  63 17,6% 

Acima de 45 anos   131 36,8% 

NI/SR  7 2,0% 

Total  357  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  182  50,9% 

Moto  95  26,6% 

Caminhão  52  14,6% 

Ônibus  5  1,4% 

Bicicleta  17  4,8% 

Demais Veículos  5  1,4% 

N.I. 1 0,0% 

Total  357 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  274 76,8% 

Feminino 83 23,2% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  357 100,0% 

  



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 RIO GRANDE DO SUL 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 4.537 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Rio Grande do Sul, sendo 3.562 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 148.828 acidentes, sendo 

59.785 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 63 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 316 vidas perdidas. 5.857 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 9 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Sul, foram registrados 15.967 acidentes com vítimas e 1.243 

mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 2.178 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 2.178 61,2%  200 63,4% 

Saída de Pista  760 21,3%  53 16,8% 

Capotamento/Tombamento  348 9,8%  13 4,1% 

Atropelamento  192 5,4%  45 14,2% 

Queda de Ocupante  72 2,0%  3 0,9% 

Eventos atípicos  8  0,2%  1 0,3% 

Incêndio  3  0,1%  1 0,3% 

Derramamento de Carga 1  0,0%  0 0,0% 

Total 3.562 100,0%  316 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-116, onde 

foram contabilizados um total de 926 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-116 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 57 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Rio Grande do Sul chegou a R$ 798,28 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 280.780.658,86  

Acidentes com vítimas  R$ 482.682.517,04  

Acidentes sem vítimas R$ 34.807.041,75  

Total R$ 798.270.217,65  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  521 14,6%  53 16,8% 

Segunda-feira  517 14,5%  50 15,7% 

Terça-feira  417 11,7%  42 13,3% 

Quarta-feira   450 12,6%  29 9,2% 

Quinta-feira  471 13,2%  40 12,7% 

Sexta-feira  597  16,8%  49 15,5% 

Sábado  589  16,5%  53 16,8% 

Total 3.562 100,0%  316 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  5 1,6% 

De 13 a 17 anos  6  1,9% 

De 18 a 25 anos  38 12,0% 

De 26 a 35 anos  67 21,2% 

De 36 a 45 anos  69 21,8% 

Acima de 45 anos   121 38,3% 

NI/SR  10 3,2% 

Total  316  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  202  63,9% 

Moto  55  17,4% 

Caminhão  34  10,8% 

Ônibus  2  0,6% 

Bicicleta  12  3,8% 

Demais Veículos  11  3,5% 

N.I. 0 0,0% 

Total  316 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  252 79,7% 

Feminino 64 20,3% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  316 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

REGIÃO CENTRO-OESTE 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 7.944 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam a Região Centro-Oeste, sendo 6.399 com vítimas (mortos ou 

feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 193.151 acidentes, sendo 

102.685 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 55 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 702 vidas perdidas. 12.856 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 11 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 3.401 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 3.401 53,1%  457 65,1% 

Saída de Pista 1.483 23,2%  110 15,7% 

Capotamento/Tombamento  763 11,9%  27 3,8% 

Atropelamento  380 5,9%  95 13,5% 

Queda de Ocupante  328 5,1%  7 1,0% 

Eventos atípicos  28  0,4%  4 0,6% 

Incêndio  11  0,2%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 5  0,1%  2 0,3% 

Total 6.399 100,0%  702 100,0% 

 
 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-163, onde 

foram contabilizados um total de 1.267 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-163 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 134 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais na 

Região Centro-Oeste chegou a R$ 1,50 bilhão em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 590.851.386,45  

Acidentes com vítimas  R$ 854.542.068,84  

Acidentes sem vítimas R$ 55.155.773,85  

Total R$ 1.500.549.229,14  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo 1.042 16,3%  131 18,7% 

Segunda-feira  846 13,2%  57 8,1% 

Terça-feira  837 13,1%  85 12,1% 

Quarta-feira   794 12,4%  80 11,4% 

Quinta-feira  860 13,4%  117 16,6% 

Sexta-feira  946  14,8%  101 14,4% 

Sábado 1.074  16,8%  131 18,7% 

Total 6.399 100,0%  702 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  16 2,3% 

De 13 a 17 anos  13  1,9% 

De 18 a 25 anos  83 11,8% 

De 26 a 35 anos  139 19,8% 

De 36 a 45 anos  146 20,8% 

Acima de 45 anos   275 39,1% 

NI/SR  30 4,3% 

Total  702  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  347  49,3% 

Moto  171  24,4% 

Caminhão  112  16,0% 

Ônibus  32  4,6% 

Bicicleta  16  2,3% 

Demais Veículos  24  3,4% 

N.I. 0 0,0% 

Total  702 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  556 79,2% 

Feminino 145 20,7% 

NI/NS  1 0,1% 

Total  702 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 MATO GROSSO DO SUL 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 1.640 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Mato Grosso do Sul, sendo 1.347 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 38.639 acidentes, sendo 

20.864 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 35 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 143 vidas perdidas. 2.554 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 11 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Centro-Oeste, foram registrados 6.399 acidentes com vítimas 

e 702 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 700 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  700 51,9%  92 64,3% 

Saída de Pista  304 22,6%  23 16,1% 

Capotamento/Tombamento  223 16,6%  8 5,6% 

Atropelamento  95 7,1%  19 13,3% 

Queda de Ocupante  18 1,3%  0 0,0% 

Eventos atípicos  6  0,4%  1 0,7% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 1  0,1%  0 0,0% 

Total 1.347 100,0%  143 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-163, onde 

foram contabilizados um total de 655 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-163 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 59 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Mato Grosso do Sul chegou a R$ 311,15 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 120.190.282,03  

Acidentes com vítimas  R$ 180.491.513,68  

Acidentes sem vítimas R$ 10.459.962,29  

Total R$ 311.141.758,00  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  220 16,3%  30 20,9% 

Segunda-feira  178 13,2%  13 9,1% 

Terça-feira  162 12,0%  18 12,6% 

Quarta-feira   174 12,9%  16 11,2% 

Quinta-feira  164 12,2%  22 15,4% 

Sexta-feira  197  14,6%  20 14,0% 

Sábado  252  18,7%  24 16,8% 

Total 1.347 100,0%  143 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  4 2,8% 

De 13 a 17 anos  3  2,1% 

De 18 a 25 anos  15 10,5% 

De 26 a 35 anos  27 18,9% 

De 36 a 45 anos  29 20,3% 

Acima de 45 anos   58 40,5% 

NI/SR  7 4,9% 

Total  143  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  79  55,2% 

Moto  25  17,5% 

Caminhão  28  19,6% 

Ônibus  4  2,8% 

Bicicleta  4  2,8% 

Demais Veículos  3  2,1% 

N.I. 0 0,0% 

Total  143 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  108 75,5% 

Feminino 35 24,5% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  143 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 

 MATO GROSSO 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 2.138 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Mato Grosso, sendo 1.720 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 49.894 acidentes, sendo 

24.842 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 41 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  124 
 

 

 Somente em 2021 foram 223 vidas perdidas. 3.587 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 13 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Centro-Oeste, foram registrados 6.399 acidentes com vítimas 

e 702 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 894 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  894 51,9%  159 71,4% 

Saída de Pista  433 25,2%  32 14,3% 

Capotamento/Tombamento  201 11,7%  10 4,5% 

Atropelamento  67 3,9%  17 7,6% 

Queda de Ocupante  118 6,9%  4 1,8% 

Eventos atípicos  4  0,2%  1 0,4% 

Incêndio  2  0,1%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 1  0,1%  0 0,0% 

Total 1.720 100,0%  223 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-163, onde 

foram contabilizados um total de 612 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-163 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 75 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Mato Grosso chegou a R$ 425,66 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 184.830.433,71  

Acidentes com vítimas  R$ 225.908.352,22  

Acidentes sem vítimas R$ 14.922.403,54  

Total R$ 425.661.189,47  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  279 16,3%  42 18,8% 

Segunda-feira  237 13,8%  16 7,2% 

Terça-feira  231 13,4%  27 12,1% 

Quarta-feira   207 12,0%  23 10,3% 

Quinta-feira  220 12,8%  33 14,8% 

Sexta-feira  245  14,2%  28 12,6% 

Sábado  301  17,5%  54 24,2% 

Total 1.720 100,0%  223 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  4 1,8% 

De 13 a 17 anos  6  2,7% 

De 18 a 25 anos  27 12,1% 

De 26 a 35 anos  42 18,8% 

De 36 a 45 anos  46 20,6% 

Acima de 45 anos   92 41,3% 

NI/SR  6 2,7% 

Total  223  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  101  45,3% 

Moto  61  27,4% 

Caminhão  43  19,3% 

Ônibus  14  6,3% 

Bicicleta  1  0,4% 

Demais Veículos  3  1,3% 

N.I. 0 0,0% 

Total  223 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  183 82,1% 

Feminino 39 17,5% 

NI/NS  1 0,4% 

Total  223 100,0% 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 GOIÁS 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

 3.185 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que 

cortam o Goiás, sendo 2.553 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 86.832 acidentes, sendo 

45.888 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 75 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 

  128 
 

 

 Somente em 2021 foram 303 vidas perdidas. 5.971 no período acumulado 

de 2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 12 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Centro-Oeste, foram registrados 6.399 acidentes com vítimas 

e 702 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 1.313 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão 1.313 51,4%  190 62,6% 

Saída de Pista  627 24,6%  46 15,2% 

Capotamento/Tombamento  264 10,3%  9 3,0% 

Atropelamento  166 6,5%  51 16,8% 

Queda de Ocupante  155 6,1%  3 1,0% 

Eventos atípicos  16  0,6%  2 0,7% 

Incêndio  9  0,4%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 3  0,1%  2 0,7% 

Total 2.553 100,0%  303 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
 
As diferenças entre a soma das parcelas e os respectivos totais são provenientes do critério de arredondamento 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-153, onde 

foram contabilizados um total de 698 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 
 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-153 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 83 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais em 

Goiás chegou a R$ 616,15 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 255.530.599,61  

Acidentes com vítimas  R$ 338.054.138,00  

Acidentes sem vítimas R$ 22.562.102,96  

Total R$ 616.146.840,57  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  415 16,2%  52 17,2% 

Segunda-feira  336 13,2%  26 8,6% 

Terça-feira  346 13,6%  35 11,6% 

Quarta-feira   300 11,8%  34 11,2% 

Quinta-feira  369 14,5%  61 20,0% 

Sexta-feira  378  14,8%  49 16,2% 

Sábado  409  16,0%  46 15,2% 

Total 2.553 100,0%  303 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  8 2,6% 

De 13 a 17 anos  4  1,3% 

De 18 a 25 anos  37 12,2% 

De 26 a 35 anos  60 19,8% 

De 36 a 45 anos  65 21,5% 

Acima de 45 anos   114 37,6% 

NI/SR  15 5,0% 

Total  303  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  148  48,9% 

Moto  72  23,8% 

Caminhão  41  13,5% 

Ônibus  13  4,3% 

Bicicleta  11  3,6% 

Demais Veículos  18  5,9% 

N.I. 0 0,0% 

Total  303 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  237 78,2% 

Feminino 66 21,8% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  303 100,0% 

  



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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Painel CNT de Consultas Dinâmicas dos Acidentes Rodoviários 

 
Ocorrências em rodovias federais 

 
 

 DISTRITO FEDERAL 
 

PRINCIPAIS DADOS 
 

  981 acidentes foram registrados em 2021 nas rodovias federais que cortam 

o Distrito Federal, sendo 779 com vítimas (mortos ou feridos).  

 

 No período acumulado de 2007 a 2021, foram 17.786 acidentes, sendo 

11.091 com vítimas. 

 

 Ocorreram, em média, 355 acidentes com vítimas a cada 100 km de rodovia 

em 2021. 

  

 

 

 
 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 Somente em 2021 foram 33 vidas perdidas. 744 no período acumulado de 

2007 a 2021.  
 

 

 A cada 100 acidentes com vítimas, 4 pessoas morreram em 2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 Na região Centro-Oeste, foram registrados 6.399 acidentes com vítimas 

e 702 mortes em 2021. 

 

 No Brasil, foram 52.762 acidentes com vítimas e 5.391 mortes nas rodovias 

federais no mesmo período. 

 

 Foram 494 acidentes por colisão em 2021. 

 

Acidentes com vítimas e mortes por Tipo de Acidente - 2021 

 

Tipo de acidente Acidentes % Mortes % 

Colisão  494 63,4%  16 48,5% 

Saída de Pista  119 15,3%  9 27,3% 

Capotamento/Tombamento  75 9,6%  0 0,0% 

Atropelamento  52 6,7%  8 24,2% 

Queda de Ocupante  37 4,7%  0 0,0% 

Eventos atípicos  2  0,3%  0 0,0% 

Incêndio  0  0,0%  0 0,0% 

Derramamento de Carga 0  0,0%  0 0,0% 

Total  779 100,0%  33 100,0% 

 
 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 A rodovia com o maior número de acidentes em 2021 foi a BR-020, onde 

foram contabilizados um total de 249 acidentes com vítimas. 

 

 

 

 

 
 

 

 Em relação ao número de mortes, a BR-020 é a rodovia que mais mata. 

Somente em 2021 foram 11 vidas perdidas nesta rodovia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nota: Elaboração CNT com dados da PRF. 
 
*A partir de 2015, os registros de ocorrência de acidentes sem vítimas passaram a ser realizados diretamente pelos usuários, por meio da declaração eletrônica 
de acidente de trânsito (e-DAT) na internet, substituindo o boletim que vinha sendo elaborado pessoalmente pelos policiais rodoviários federais. 
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 O custo anual estimado dos acidentes ocorridos em rodovias federais no 

Distrito Federal chegou a R$ 147,60 milhões em 2021. 

 
Custo estimado dos acidentes ocorridos nas rodovias federais - 2021 

Tipo de Acidente Custo dos acidentes 

Acidentes com mortes R$ 30.300.071,10  

Acidentes com vítimas  R$ 110.088.064,94  

Acidentes sem vítimas R$ 7.211.305,06  

Total R$ 147.599.441,10  

 
 
Acidentes com vítimas e mortes por Dia da Semana - 2021 

Dia da Semana Acidentes % Mortes % 

Domingo  128 16,4%  7 21,2% 

Segunda-feira  95 12,2%  2 6,1% 

Terça-feira  98 12,6%  5 15,2% 

Quarta-feira   113 14,5%  7 21,2% 

Quinta-feira  107 13,7%  1 3,0% 

Sexta-feira  126  16,3%  4 12,1% 

Sábado  112  14,4%  7 21,2% 

Total  779 100,0%  33 100,0% 

 
Mortes por Faixa Etária - 2021 

Faixa Etária Mortes % 

Até 12 anos  0 0,0% 

De 13 a 17 anos  0  0,0% 

De 18 a 25 anos  4 12,1% 

De 26 a 35 anos  10 30,3% 

De 36 a 45 anos  6 18,2% 

Acima de 45 anos   11 33,3% 

NI/SR  2 6,1% 

Total  33  100,0 

 
Mortes por tipo de Veículo - 2021 

Tipo de Veículo ocupado Mortes % 

Automóvel  19  57,6% 

Moto  13  39,4% 

Caminhão  0  0,0% 

Ônibus  1  3,0% 

Bicicleta  0  0,0% 

Demais Veículos  0  0,0% 

N.I. 0 0,0% 

Total  33 100,0% 
 

Mortes por sexo - 2021 

Sexo Mortes % 

Masculino  28 84,8% 

Feminino 5 15,2% 

NI/NS  0 0,0% 

Total  33 100,0% 

 


