
Motociclistas são considerados 
usuários vulneráveis da via.

Como tal, sua probabilidade de se 
envolver em um acidente de trânsito fatal 
é 20 vezes maior do que um condutor de 
automóvel.

Este material foi desenvolvido para 
orientar motociclistas sobre a aplicação 
de medidas preventivas no trânsito.

Compartilhando o Caminho



A seguir ilustramos os tipos ou situações mais frequentes de acidentes 
de trânsito envolvendo motocicletas.

Ao realizar conversão à esquerda em uma via de 
pista simples e mão dupla, o condutor de 
automóvel pode ter dificuldade em identificar e 
avaliar a velocidade e distância de aproximação 
de uma motocicleta.

Ao identificar a intenção do condutor de virar à 
esquerda (à sua frente), reduza sua velocidade, 
mantenha-se em prontidão para frear e efetuar 
manobra evasiva.

Colisões em Cruzamentos 

Nos cruzamentos ou interseções, evite 
circular pegado à borda da direita da 
pista, pois isso reduz o campo visual e, 
por consequência, a distância de 
parada de ambos.



Circular no “corredor”

Apesar de não ser ilegal, circular no 
corredor entre veículos em movimento 
ou parados é uma prática perigosa.
O risco de se envolver em um acidente 
grave ou fatal aumenta com o aumento 
da velocidade de circulação. 

EVITE CIRCULAR NO CORREDOR.

Colisões com múltiplos veículos

Isso ocorre quando um condutor 
muda repentinamente de faixa 
sem antes verificar o tráfego e 
sinalizar.
Apesar da lei exigir que 
condutores sinalizem 
antecipadamente suas manobras, 
esta regra geralmente não é 
seguida.

Antecipe continuamente o 
ambiente de tráfego à frente

Transposição de faixas



Devido às dimensões reduzidas deste 
veículo, motociclistas com frequência 
se posicionam em locais que não estão 
cobertos pelos retrovisores e muitas 
vezes os motoristas não percebem sua 
presença.

Evite circular nestas zonas.

Pontos cegos 



Excesso de Velocidade

O excesso de velocidade dificulta a capacidade 
do motociclista interpretar o tráfego e manobrar 
com segurança. Ao exceder o limite de velocidade 
o motociclista coloca sua vida em risco, limita sua 
capacidade de negociar curvas com segurança, 
frear rapidamente, desviar de buracos ou detritos 
na pista e muito mais.

Obedecer o limite de velocidade estabelecido 
para a via é uma ação que salva vidas.

Pilotar uma motocicleta ou dirigir um automóvel sob 
a influência de álcool ou drogas aumento o tempo 
de reação do condutor, reduz sua concentração, 
gera autoconfiança e afeta o equilíbrio e 
capacidade de julgamento.

Beber e conduzir é uma combinação perigosa. 

Pilotar ou Dirigir Embriagado
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Obrigado por sua atenção!
Pilote com segurança!
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