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VOLVO INAUGURA MEMORIAL DA SEGURANÇA 
NO TRANSPORTE, ESPAÇO PÚBLICO REPLETO 
DE ATRAÇÕES INTERATIVAS, COMO OS MUSEUS 
MAIS MODERNOS DO MUNDO. E A REVISTA 
CESVI FOI CONFERIR

VAI PARA CURITIBA? 
VISITE ESTE MUSEU
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Alexandre Carvalho dos Santos

A entrada do Memorial da Segurança no Transporte, 
mesmo de longe, já chama a atenção. Na parte 
superior da fachada, a parte dianteira de um ônibus 

biarticulado atravessa a parede, como se estivéssemos 
vendo um fi lme 3-D. Fica ainda mais interessante quando 
você entra no memorial é descobre que aquela frente 
de ônibus não era meramente uma peça de decoração, 
instalada na parede para provocar um efeito especial. O 
ônibus inteiro está lá, suspenso no teto – e você pode 
entrar nele e caminhar em direção àquela dianteira que dá 
para a rua. A ideia é lembrar que, dentro de um ônibus tão 
grande – como costumam ser os biarticulados –, é possível 
comportar muita gente, diminuindo o número de carros nas 
vias e, consequentemente, as possibilidades de acidentes 
de trânsito. É uma lembrança da importância do transporte 
coletivo, e de sua associação com a segurança. Afi nal, como 
o próprio nome do lugar já deixa claro, é de segurança no 
trânsito que estamos tratando aqui.
A Revista CESVI foi convidada pela Volvo para a abertura do 
Memorial da Segurança no Transporte, em Curitiba, no começo 
de outubro. Este editor teve a oportunidade de conferir, 
em primeira mão, uma iniciativa única no Brasil. Apesar de 
termos muitos museus do automóvel e de outras opções de 
transporte, um espaço com foco exclusivo na segurança do 
trânsito é algo inédito aqui – e muito bem-vindo.

ESPAÇO É PÚBLICO
O memorial é um projeto da Viking (Associação dos 
Funcionários da Volvo), patrocinado pelas empresas Volvo do 
Brasil e Volvo Financial Services, e viabilizado pela Lei Federal 
de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. 
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“Desde que a Volvo está aqui no Brasil, há a ideia de ter um 
espaço museológico”, me explicou Marco Greiffo, coordenador 
do espaço. “Esse projeto começou a ganhar um corpo mais 
efetivo há uns dez anos, mas ganhou forma mesmo quatro 
anos atrás, quando tivemos a aprovação do projeto pelo 
Ministério da Cultura e pudemos, de fato, dar os primeiros 
passos. Formamos uma equipe de curadoria para pensar em 
conteúdo e na melhor forma de trazer esse conhecimento 
todo para cá.”
O investimento foi em torno de R$ 4 milhões, por meio 
de renúncia fiscal. “Como o projeto foi viabilizado pela lei 
de incentivo, a verba investida aqui é pública. Portanto, 
trata-se de um espaço público, e a Volvo tem a gestão do 
projeto delegada pelo governo. Pretendemos trabalhar forte 
para divulgar o memorial para escolas de ensino público e 
particular também. Mas qualquer pessoa interessada em 
segurança no transporte faz parte do nosso público potencial. 
Pelo fato de a Volvo ser uma marca muito ligada a esse 
conceito de segurança, recebemos muitos questionamentos 
de estudantes de engenharia, de ensino médio e até 
fundamental. A abertura do memorial foi uma forma 
que encontramos de reunir num único espaço todo esse 
conhecimento que as pessoas buscam”, disse Greiffo.
Mas não associe o museu a um local frio, acumulador de 
informações sobre segurança. Na linha dos museus mais 
modernos do mundo, o Memorial da Segurança no Transporte 

combina vídeos e instalações com os tradicionais painéis de 
texto – e convida o visitante o tempo todo a interagir. Tanto 
que a intenção dos organizadores é de que o memorial entre 
na rota turística de Curitiba.

É PARA INTERAGIR
O museu paranaense foi projetado com o objetivo de 
promover a experimentação, para que o visitante perceba a 
importância da segurança por meio de atividades lúdicas. O 
roteiro conduz a uma viagem pela evolução da humanidade 
pelo ponto de vista da segurança.  Desde os primeiros 
instrumentos rudimentares da Pré-História, criados por um 
instinto de sobrevivência como forma de proteção de perigos, 
passando pelo surgimento das cidades e do conceito de 
mobilidade urbana, até chegar às avançadas tecnologias da 
sociedade atual, em plena era da internet. 
“Tudo foi pensado para proporcionar uma experiência que leve 
os visitantes a perceber como a segurança está inserida na 
sua vida. O objetivo é promover uma educação de trânsito 
de uma forma leve e ao mesmo tempo impactante”, explicou 
Marco Greiffo. 
Este editor da Revista CESVI, lógico, participou de todas 
as atrações interativas – tanto por dever profissional (eu 
precisava escrever sobre elas na matéria) quanto por 
curiosidade pessoal. A maioria tem realmente potencial de 
gerar interesse em qualquer pessoa, independentemente do 
seu grau de envolvimento com o universo do automóvel.

SIMULADOR DE CAPOTAMENTO
Entrei, por exemplo, na cabine de um caminhão e me sentei 

no assento do motorista. Sob orientação dos monitores, 
afivelei o cinto de segurança e, então, a cabine começou a se 
mover, pendendo para um lado, simulando – ainda que a zero 
quilômetro por hora – o efeito de um capotamento. 
A lição da atividade é reconhecer como, mesmo numa 
ocorrência tão radical quanto a queda de uma cabine de 
caminhão, o cinto de segurança de três pontos realmente 
segura o motorista junto ao assento. A cabine virou e eu virei 
com ela, mas, preso pelo cinto, não caí.
A importância do cinto, aliás, é um dos grandes temas 
explorados no memorial. Trata-se de um assunto caro à 
Volvo, já que foi um engenheiro da empresa que, em 1959, 
criou o primeiro cinto de três pontos. Ciente da revolução 
que aquele dispositivo de retenção faria na segurança de 
motoristas e passageiros, a empresa logo abriu a patente, 
para que outras companhias também pudessem construir 
seus veículos com o mesmo acessório. No memorial, há 
um banco de carro da época da invenção, com um cinto 

AGENDE SUA VISITA
Os organizadores do Memorial recomendam o 
agendamento da visita pela internet, principalmente 
para grupos, para que os monitores possam 
acompanhar com a devida atenção a experiência dos 
visitantes. Em se tratando de um espaço repleto de 
atrações interativas, é importante mesmo. Mas a 
coordenação avisa que, se alguém chegar sem avisar, 
vai poder entrar também. A visita é gratuita, e o 
memorial funciona de quarta a sábado, das 9h  
às 17h (entrada permitida até as 16h15).
Para agendar sua visita, acesse:  
www.memorialdaseguranca.com.br

Mesa tátil

Espaço interno, com ônibus suspenso no teto

MESA TÁTIL SIMULA COMO É A 
ADERÊNCIA DO PNEU EM DIVERSOS 
TIPOS DE PAVIMENTO E CONDIÇÕES: 
ASFALTO SECO E MOLHADO, TERRA, 
PARALELEPÍPEDO E ATÉ NEVE
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de três pontos como ele era naqueles tempos. Sentei-me 
nele também e afivelei o cinto. Não era retrátil como os 
de hoje, mas fica evidente a evolução em relação ao cinto 
subabdominal – que imperou em nosso mercado até pouco 
tempo atrás.

DUMMY POR UM DIA
Mas a atração interativa mais impactante (literalmente) é 
um simulador de crash-test – que eu não recomendaria a 
pessoas com problemas cardíacos. Uma poltrona de carro 
se deslocou (comigo seguro por um cinto) a 8 km/h até parar 

de repente. Ao longo do “ensaio de impacto”, eu usava um 
daqueles óculos de realidade aumentada, e o que eu via era 
o seguinte: eu estava dentro de um veículo, em uma pista de 
crash-test, sendo impulsionado na direção de uma barreira. 
Até que o veículo “bate” – e o usuário do brinquedo toma 
um susto razoável. Vi jornalistas abrindo o cinto e saindo 
atordoados da experiência – que não machuca, claro.
Outro simulador interativo no memorial é uma balança – 
especialmente indicada para quem insiste em não usar 
o cinto de segurança quando está no banco de trás. Ela 
exibe, além do peso da pessoa, o peso com o qual ela seria 
arremessada para a frente, de acordo com a velocidade do 
veículo no momento de uma batida de trânsito: a 40 km/h, 
60 km/h e 80 km/h. Como os especialistas em segurança 
no trânsito costumam lembrar, uma colisão de automóvel 
multiplica o peso da pessoa em seu deslocamento dentro 
do veículo. E daí a importância do cinto: dependendo da 
velocidade, uma pessoa de peso médio pode ser projetada 
com o peso de um elefante. Além de morrer, pode matar os 
passageiros dos bancos da frente. Subi na balança do alto 
dos meus 80 kg e descobri que, se estivesse envolvido numa 
batida de trânsito a 40 km/h, meu peso subiria para 4,4 
toneladas; a 80 km/h, ficaria em incríveis 19,5 toneladas.

MESA TÁTIL
Os “brinquedos” interativos certamente farão sucesso entre 
o público visitante. Mas a pessoa interessada em mobilidade 
e segurança encontrará diversas outras instalações, 
peças, vídeos e painéis que chamam a atenção. Algo que 
impressiona (e informa ao mesmo tempo) é uma mesa tátil, 
que permite ao visitante sentir a diferença da aderência 
dos pneus dos veículos em diferentes tipos de pavimento. 
Você passa um objeto com borracha de pneu em partes da 
mesa que reproduzem asfalto seco e molhado, piso de terra, 
paralelepípedo e até neve.
Também é interessante ver a instalação que apresenta a 
evolução dos capacetes de motociclistas, desde os pioneiros 
(que não protegiam quase nada) até os atuais, testados por 
órgãos de segurança e certificados pelo Inmetro.
Além deles, há toda uma aula de história sobre o transporte 
urbano e a mobilidade descrita nos painéis do museu; os 
grandes saltos na segurança viária e veicular, e o papel do 
homem nessa revolução que foi a introdução do automóvel no 
dia a dia das sociedades modernas. Um avanço em muitos 
aspectos, e uma triste evidência da capacidade do homem de 
dar pouca importância à própria vida. 
O passeio pelo Memorial da Segurança no Transporte gera 
essa constatação: construímos veículos com um grau de 

sofisticação impressionante, mas a mesma engenharia 
que imaginou e construiu automóveis muito à frente de 
outras máquinas de seu tempo não soube proporcionar 
uma segurança equivalente. E é por isso que, mais de 
um século após a invenção do automóvel, a violência no 

trânsito mata mais de 1 milhão de pessoas anualmente. 
O museu administrado pela Volvo é uma bela vitrine das 
experiências bem-sucedidas de segurança ao longo da 
história – e também um lembrete de como ela deveria vir 
sempre em primeiro lugar. 

•  Pneu de 1 tonelada: o Memorial exibe o maior pneu 
produzido no Brasil, usado em veículos de mineração.

•  Um painel ensina como as ruas e rodovias foram 
inventadas: “Os primeiros modelos de estradas 
foram criados no Império Romano e tinham, em 
média, 10 metros de largura”.

•  Uma instalação junto a um painel exibe os tipos 
diferentes de assentos veiculares apropriados 
para crianças, de acordo com suas idades. 
E traz um dado terrível: 15 mil crianças são 
hospitalizadas todos os anos em decorrência de 
acidentes de trânsito.

•  Um vídeo mostra como é a abertura do airbag 
no momento de um acidente, e o painel ao lado 
revela: o airbag abre numa velocidade três 
vezes maior que um piscar de olhos.

•  Vídeos apresentam publicidades premiadas  
do mundo todo a respeito da segurança  
no trânsito.

•  Um painel sobre distrações ao volante mostra 
quanto cada uma delas aumenta o risco de 
acidentes em relação à condução normal. 
Maquiar-se, por exemplo, aumenta em 4,5 
vezes o risco de bater o carro. Mas a distração 
mais perigosa é digitar mensagens de texto no 
celular enquanto dirige (sim, muita gente faz 
isso): aumenta 23 vezes o risco.

•  Numa área sobre crash-tests, há a dianteira  
de um caminhão que passou por um ensaio  
de impacto real na Suécia, a 30 km/h,  
e painéis explicando como funcionam  
os dummies modernos.

NÃO DEIXE DE VER TAMBÉM

Espaço do crash-test

Simulador de capotamento

AS MAIORES ATRAÇÕES SÃO  
OS SIMULADORES INTERATIVOS, 
PRINCIPALMENTE OS DE  
CRASH-TEST E CAPOTAMENTO


