
BALANÇO DE PRODUTIVIDADE – DETRAN DF 

  

 Atividades educativas de trânsito 

Novembro/2018 

Quantidade: 102 atividades 

Público atendido: 33.462 pessoas 

  

Nos últimos 4 anos (2015 a 2018) 

Quantidade: 3.090 atividades 

Público atendido: 2.604.537 pessoas 

  

 Cursos ministrados pela Escola Pública de Trânsito 

Novembro/2018 

Quantidade: 16 turmas 

Público atendido: 477 alunos 

 

Nos últimos 4 anos (2015 a 2018) 

Quantidade: 895 turmas 

Público atendido: 18.609 alunos 

 

 Vítimas fatais do trânsito no DF 

Novembro/2018 em todo Distrito Federal 

13 vítimas fatais em novembro de 2018 

17 vítimas fatais em novembro de 2017 

 4 mortes a menos que no mesmo período do ano passado 

Uma redução de 24% no número de mortos 

  

Acumulado de janeiro a novembro/2018 no DF 

259 mortes de janeiro a novembro de 2018 

238 mortes de janeiro a novembro de 2017 

21 mortes a mais que no mesmo período do ano passado 

Um aumento de 9% no número de mortos 

  

Nos últimos 4 anos, 2015 a 2018, comparado a 2011 a 2014 

1.257 vítimas fatais no DF de 2015 a 2018 

1.673 vítimas fatais no DF de 2011 a 2014 

 416 mortes a menos que nos 4 anos anteriores 

Uma redução de 25% no número de mortes 

 

Obs: Os dados de novembro são preliminares. A estatística contabiliza as mortes até 30 dias após o 

acidente. 



 Vítimas fatais em vias urbanas (Detran-DF) 

Novembro/2018 

6 vítimas em novembro de 2018 

7 vítimas em novembro de 2017 

1 morte a menos que no mesmo período do ano passado 

Uma redução de 14% no número de mortes 

 

Acumulado de janeiro a novembro/2018 nas vias urbanas 

86 mortes janeiro a novembro de 2018 

87 mortes janeiro a novembro de 2017 

1 morte a menos que no mesmo período do ano passado 

Uma redução de 1% no número de mortos 

 

Nos últimos 4 anos, 2015 a 2018, comparado a 2011 a 2014 

456 vítimas fatais em vias urbanas de 2015 a 2018 

545 vítimas fatais em vias urbanas de 2011 a 2014 

89 mortes a menos que nos 4 anos anteriores 

Uma redução de 16% no número de mortes 

Obs: Os dados de novembro são preliminares. A estatística contabiliza as mortes até 30 dias após 

o acidente. 

 

 Fiscalização de Trânsito 

Novembro 

5.211 Operações diversas de fiscalização em novembro 2018 

5.923 Operações diversas de fiscalização em novembro 2017 

 

1.049 Condutores autuados por alcoolemia em novembro 2018 

1.442 Condutores autuados por alcoolemia em novembro 2017 

 

135 Presos em flagrante por alcoolemia em novembro 2018 

133 Presos em flagrante por alcoolemia em novembro 2017 

 

1.133 Veículos removidos em novembro 2018 

1.534 Veículos removidos em novembro 2017 

 

Nos últimos 4 anos (2015 a 2018) 

97.824 Operações diversas de fiscalização em 2015 

99.397 Operações diversas de fiscalização em 2016 

97.898 Operações diversas de fiscalização em 2017 

69.354 Operações diversas de fiscalização em 2018 (até novembro)  

TOTAL = 364.473 operações realizadas nos últimos 4 anos 



 

  

14.266 Condutores autuados por alcoolemia em 2015 

15.356 Condutores autuados por alcoolemia em 2016 

24.890 Condutores autuados por alcoolemia em 2017 

19.202 Condutores autuados por alcoolemia em 2018 (até novembro) 

TOTAL = 73.714 autuações aplicadas nos últimos 4 anos 

 

2.046 Presos em flagrante por alcoolemia em 2015 

1.895 Presos em flagrante por alcoolemia em 2016 

1.743 Presos em flagrante por alcoolemia em 2017 

1.611 Presos em flagrante por alcoolemia em 2018 (até novembro) 

TOTAL = 7.295 presos em flagrante por alcoolemia nos últimos 4 anos 

  

21.947 Veículos removidos em 2015 

21.901 Veículos removidos em 2016 

15.866 Veículos removidos em 2017 

14.011 Veículos removidos em 2018 (até novembro) 

TOTAL = 73.725 veículos removidos nos últimos 4 anos 

 

 Veículos 

Novembro 

Total da frota do Distrito Federal: 1.769.003 veículos 

 

1.085.975 Veículos licenciados em novembro 2018 

1.149.303 Veículos licenciados em novembro 2017 

 

20.550 Veículos vistoriados em novembro 2018 

22.734 Veículos vistoriados em novembro 2017 

 

6.770 Veículos emplacados em novembro 2018     

6.154Veículos emplacados em novembro 2017 

 

Nos últimos 4 anos (2015 a 2018) 

Frota 2015 – 1.622.396 veículos. Aumento de 3,8% = 59.014 novos veículos 

Frota 2016 – 1.665.165 veículos. Aumento de 2,6% = 42.769 novos veículos 

Frota 2017 – 1.716.878 veículos. Aumento de 3,1% = 51.713 novos veículos 

Frota 2018 – 1.769.003 veículos. Aumento de 3,0% = 52.125 novos veículos 

(novembro) 

TOTAL = 205.621 novos veículos circulando no DF nos últimos 4 anos 



226.954 Veículos Vistoriados em 2015 

245.578 Veículos Vistoriados em 2016 

159.510 Veículos Vistoriados em 2017 

219.780 Veículos Vistoriados em 2018 

TOTAL = 851.822 vistorias realizadas nos últimos 4 anos 

  

168.089 Veículos emplacados em 2015     

122.631 Veículos emplacados em 2016 

  78.377 Veículos emplacados em 2017     

  98.903 Veículos emplacados em 2018 

TOTAL = 468.000 veículos emplacados nos últimos 4 anos 

  

 Condutores 

Novembro 

Total de habilitados no Distrito Federal: 1.729.045 condutores 

 

26.031 Total de CNH emitidas em novembro 2018  

29.557 Total de CNH emitidas em novembro 2017 

 

2.781 Primeira CNH expedidas em novembro 2018 

3.024 Primeira CNH expedidas em novembro 2017 

 

214 CNH suspensas e cassadas em novembro 2018 

199 CNH suspensas e cassadas em novembro 2017 

 

Nos últimos 4 anos (2015 a 2018) 

2015 – 1.640.202 habilitados. Aumento de 4,5% = 70.338 novas CNH emitidas 

2016 – 1.664.509 habilitados. Aumento de 1,5% = 24.307 novas CNH emitidas 

2017 – 1.702.456 habilitados. Aumento de 2,3% = 37.947 novas CNH emitidas 

2018 – 1.729.045 habilitados. Aumento de 1,5% = 26.589 novas CNH emitidas 

(Nov) 

TOTAL = 159.181 novas CNH emitidas nos últimos 4 anos 

  

CNH suspensas e cassadas em 2015 = 3.876 

CNH suspensas e cassadas em 2016 = 5.769   

CNH suspensas e cassadas em 2017 = 4.905 

CNH suspensas e cassadas em 2018 = 2.933 (até novembro) 

TOTAL = 17.483 CNH suspensas e cassadas nos 4 anos 

 

 



- Suspensas nos 4 anos: 15.388 CNH 

- Cassadas nos 4 anos: 2.095 CNH 

 

Total de CNH emitidas em 2015 = 554.554 

Total de CNH emitidas em 2016 = 386.422 

Total de CNH emitidas em 2017 = 392.147 

Total de CNH emitidas em 2018 = 333.952 (até novembro) 

TOTAL = 1.667.075 CNH emitidas nos 4 anos, entre novas, renovação, 

mudança de categoria e segunda via. 

 

 Sinalização 

Novembro 

315 Placas recuperadas, implantadas e substituídas em novembro 2018 

55 Faixas de pedestre pintadas e implantadas em novembro 2018 

140 Quebra-molas pintados em novembro 2018 

  

Nos últimos 4 anos (2015 a 2018) 

Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2015 = 4.100 

Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2016 = 5.670  

Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2017 = 4.296 

Placas recuperadas, implantadas e substituídas em 2018 = 3.907 (até 

novembro)  

TOTAL = 17.973 placas colocadas nos 4 anos 

 

Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2015 =   638  

Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2016 = 2.211 

Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2017 = 1.776 

Faixas de pedestre pintadas e implantadas em 2018 = 2.042 (até novembro) 

TOTAL= 6.667 faixas de pedestre pintadas nos 4 anos 

  

Quebra-molas pintados em 2015 = 1.692 

Quebra-molas pintados em 2016 = 5.845 

Quebra-molas pintados em 2017 = 3.910 

Quebra-molas pintados em 2018 = 4.344 (até novembro) 

TOTAL = 15.791 quebra-molas sinalizados nos 4 anos 

  

 

 

 

 



 Equipamentos eletrônicos 

Equipamentos de controle de velocidade nas vias do Detran: 

124 Barreiras eletrônicas 

139 Avanços de sinal 

186 Pardais 

TOTAL = 449 Equipamentos instalados nas vias urbanas 

 

Semáforos 

504 cruzamentos semaforizados 

3.170 conjuntos semafóricos 

 

--- 

Assessoria de Comunicação Social 
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