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Operação CARNAVAL 2013 – Relatório final

 1 A PRF realizou entre às 00h00 da sexta-feira dia 08/02/2013 até ás 24h00 de terça-
feira dia 13/02/2013 a Operação Carnaval 2013 em todas as rodovias federais do país.

 2 A delegacia da PRF de Cascavel tem como área de Circunscrição 7 rodovias,  que 
somam 871 quilômetros, apresentando o seguinte resultado:

 2.1 Ocorreram 41 acidentes com 33 feridos e 3 óbitos. Dos 3 óbitos, o 1º ocorreu na BR-
369 próximo a Juranda (colisão frontal entre uma motocicleta e uma caminhonete) e os outros 
dois foram na região de Guaraniaçú sendo :  o 1º em uma saída de pista após o condutor 
perder o controle do veículo e o 2º resultado de uma ultrapassagem forçada. 

 2.2 Cabe salientar que a Delegacia da PRF de Cascavel obteve um resultado positivo se 
compararmos os números com o mesmo feriado no ano de 2012, onde tivemos redução de 
50% no número de óbitos (passamos de 6 para 3), redução de 5,71 % do total de feridos (de 
35 para 33) principalmente nos feridos graves com redução de 33,33% (de 12 para 8).

 2.3 Com relação a fiscalização de trânsito tivemos os seguintes resultados:

 2.3.1 Foram fiscalizados 3415 veículos, sendo extraídos 1183 autos de infração e destes 
265 (22,4%) pela infração de ultrapassagem proibida;

 2.3.2 Foram realizados 895 testes de alcoolemia (aumento de 241,6% em relação ao 
feriado  de  2012  quando  foram  feitos  262  testes),  destes  testes  resultaram  13  autuados 
(aumento de 44,44% em relação a 2012 quando foram autuados 9 condutores) e 4 presos 
(mesmo número do ano de 2012).

 2.4 Os resultados da fiscalização de alcoolemia representam que já se observa uma 
maior conscientização por parte dos condutores, principalmente após a vigência da nova Lei 
Seca e da Resolução 432/13 do Contran (tolerância zero para alcoo), resultado comprovado 
pela redução siginificativa do número de condutores embriagados em proporção ao número de 
pessoas submetidas ao teste do bafômetro (índice de condutores autuados caiu de 3,44% para 
1,45% e de condutores presos caiu de 1,53% para 0,45%).

 2.5 Além destes resultados ainda tivemos:

 2.5.1 - A apreensão no sábado 10/02 em Farol/PR na BR 272 de um veículo carregado 
com 400 pacotes de cigarros;

 2.5.2 -  A recuperação  no  sábado  10/02  em  Santa  Tereza  do  Oeste/PR,  do  veículo 
GM/Astra, placas HRY1284 e a prisão de seu condutor pelo crime de direção perigosa 
e receptação.

 2.5.3 -  A prisão no sábado 09/02 de 03 condutores (01 em Lindoeste,  01 em 
Corbélia  e  01  em  Guaraniaçu),  por  conduzirem  veículos  com  CNH  suspensa  ou 
cassada.

 2.5.4 - A apreensão no domingo 11/02 em Cascavel/PR, de 5200 gramas de crack e 
4500  gramas  de  cocaína  e  a  prisão  dos  02  ocupantes  do  veículo  que  transportava  o 
entorpecente.

 3 Cabe salientar ainda que o 1º dia da Operação Carnaval 2013 em Cascavel/Pr 
coincidiu com o último dia do Show Rural Coopavel 2013, o que acabou por influenciar no 



número  total  de  acidentes  sendo  que  somente  na  sexta-feira  tivemos  07  acidentes  em 
Cascavel.

 4 Outro fator que agravou as condições de trânsito nesta Operação foi a condição 
climática com chuvas em todos os dias e principalmente no final do dia 12/02 – terça-feira 
quando muitas pessoas estavam em viagem de retorno,  porém ainda assim os resultados 
foram positivos.
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