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Sol, velocidade
e economia
explicam mais
acidentes de moto
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Bom tempo; economia e velocidade
explicam mais si n istra lidadeI idade com motos
Acidentes. A legislação das 125 cc não é um fator determinante para o aumento significativo do número de vítimas,
mortes e feridos em acidentes com motociclos, explica João Dias, investigador do Instituto Superior Técnico

DAVID MANDIM
Os números são claros a demons-
trar que no ano passado regista-
ram-se mais mortes e mais feridos
em acidentes com motos. Até outu-
bro, morreram nas estradas nacio-
nais 82 pessoas, quando em igual
período de 2016 tinham morrido
37, ou seja, já houve mais 45 vítimas
mortais. Este aumento correspon-
de praticamente ao verificado no
número de vítimas na sinistralida-
de em geral, que nos primeiros dez
meses do ano registou mais 48 víti-
mas mortais (372 e 420, respetiva-

mente em 20 1 6 e 20 1 7) . O que ex-
plica este aumento da sinistralida-
de com motociclos, veículos cujas
vendas aumentaram significativa-
mente nos últimos anos?

"As condições atmosféricas, com
muitos dias de sol em 20 1 7, e logo
mais quilómetros percorridos, e a
melhoria da situação económica,
sempre associada ao aumento de
sinistralidade" são fatores que João
Dias, investigador do Instituto Su-
perior Técnico (IST) ,

onde integra o
Núcleo de Investigação de Aciden-
tes, aponta como prováveis expli-
cações para o aumento das vítimas

nos motociclos. Este perito não tem
dúvidas sobre outra causa - a velo-
cidade, que surge associadaàmaio-
ria dos acidentes estudados: "Há
casos em que se registam velocida-
des de autoestrada em acidentes
ocorridos em localidades." Por isso,
"a fiscalização é um fator funda-
mental para a redução da sinistrali-
dade com veículos de duas rodas".

Após os números terem sido co-
nhecidos, entidades como o Auto-
móvel Clube de Portugal ou diri-

gentes de escolas de condução
apontaram a lei das 125 cc - que
permite a condutores com mais de



25 anos, com carta de ligeiros, con-
duzir motos até à cilindrada de 125
cc - como o principal motivo. A Pre-

venção Rodoviária Portuguesa, pela
voz do seu presidente, José Miguel
Trigoso, mostra-se prudente na
avaliação, lembrando que a lei é de
2009 e há um lapso de tempo gran-
de (ver entrevista).

João Dias também rejeita esta ex-
plicação: "Apesar de as vendas de
motociclos com cilindrada inferior
a 125 cc ter representado desde
2010 cerca de dois terços das ven-
das, a gravidade dos acidentes en-
volvendo este tipo de motociclos é

muito inferior aos restantes." Lem-
bra que os motociclos com mais de
125 cc apresentam tipicamente um
índice de gravidade (mortes por
cada cem acidentes com vítimas)
"tipicamente três vezes superior".
Além disso, verifica-se que, em
2016, 57 motociclistas morreram e

281 ficaram gravemente feridos,
contra 42 mortes e 158 nos ciclo-
motores. Nos últimos anos, as ven-
das de motos de maior cilindrada
têm registado um crescimento su-

Nos primeiros
dez meses do ano
passado morreram
82 pessoas em
acidentes com
motos, mais 45 do
que em todo o 2016
perior às de menor cilindrada até
125 cc. Até novembro venderam-se
9881 motos (+37%) e 13 984 (+24%)
nos veículos até 125 cc.

"O grande problema associado à
sinistralidade com motociclos cha-
ma-se velocidade. O mais impor-
tante é que o condutor perceba os
riscos e as implicações da velocida-
de na ocorrência e consequência
de um acidente. Particularmente
para um tipo de veículo cujo con-
dutor não está protegido por uma
célula de sobrevivência como nos
automóveis e, como tal, a probabi-
lidade de ocorrência de lesões mais

graves é muito mais elevada",
aponta João Dias.

A idade dos condutores não é
considerado um fator de risco. A
média etária, desde 2010, das víti-

mas é 4 1 anos. "É um facto que, no
passado, os motociclos eramutili-
OPERAÇAO ANO NOVO

Menos acidentes,
mortes e feridos
> A Guarda Nacional
Republicana registou em
quatro dias da Operação
Ano Novo menos acidentes,
vítimas mortais e feridos

graves do que em 20 1 6.
A Lusa, o tenente-coronel
Jorge Amado adiantou que
entre sexta e segunda-feira
foram registados na área de
atuação da GNR 639 aciden-
tes, menos 303 do que no
ano passado. "Foram tam-
bém contabilizadas três ví-
timas mortais, menos qua-
tro do que em 2016, sete fe-
ridos graves, menos 1 1 do
que em 20 1 6, e 256 feridos
leves, menos 2 1 do que no
ano passado", adiantou.
Este responsável frisou que
na segunda-feira não se re-
gistaram mortes nas estra-
das sob avigilância da GNR,
que registou 106 acidentes
que causaram dois feridos
graves e 5 1 com menor gra-
vidade. Nestas 24 horas
foram fiscalizados 22 662
condutores.
zados sobretudo por jovens. Hoje
não se verifica isso e cada vez mais
condutores em idade mais avança-
da utilizam o motociclo, particular-
mente em zonas urbanas. Havendo
mais condutores em idades mais
avançadas a utilizar motociclos, é

expectávelum aumento da idade
das vítimas. Não tem que ver com
os condutores mais velhos corre-
rem mais riscos, ou terem pior
comportamento, tem que ver com
a resistência do corpo humano ao
impacto que vai diminuindo com a
idade." Das 82 mortes envolvendo
motos, até outubro, em 52 casos as
vítimas tinham mais de 35 anos.



O professor do IST aponta uma
recente tese de mestrado sobre o
tema, de novembro de 2017, como
uma boa análise. Kenny Cerejo dos
Santos tornou-se mestre em Enge-
nharia Mecânica com a dissertação
sobre os acidentes com motos no
período 2010-2105. 0 aumento do
número de vítimas pode corres-
ponder apenas a um maior núme-
ro de viaturas de duas rodas em cir-
culação. Isto porque, ao analisar o
índice de gravidade (número de fa-
talidades num tipo de acidente de
viação por cada cem vítimas desse

tipo de acidente) para acidentes
com vítimas de motociclos, verifi-
ca-se que

" tem tido uma tendência
decrescente", mesmo nos anos
2014 e 2015, em que já se registava
um aumento de vítimas.

Mulheres mais seguras
No estudo, concluiu também que
as mulheres são melhores a condu-
zir motos. "Existem estereótipos na
nossa sociedade, por exemplo, que
as mulheres não sabem conduzir.
Se o condutor de um motociclo for
uma mulher, existe uma redução de
50% na chance de sofrer lesões
mais graves. Isto é o resultado de as
mulheres serem mais cuidadosas e
conduzirem com velocidades, em
média, mais baixas."

Os despistes são o principal tipo
de acidente na origem de ferimen-
tos, lesões graves e mortes com mo-
tos. Entre 2olo a2015, os despistes
representaram 40,2% das mortes.
João Dias nota que "os feridos leves
estão subavaliados nas estatísticas,
pois quando não existe outro veí-
culo envolvido, as autoridades, por
vezes, não têm conhecimento da
ocorrência e este não é registado".

Há ainda questões relacionadas

com a regulamentação. Na Suécia,
por exemplo, uma moto é igual a
um carro na estrada. Não pode ir
pelo meio de uma fila de carros. Em
Portugal isso acontece.

O investigador do IST aponta
que é preciso mais formação e fis-

calização, dado que "o risco, por
quilómetro percorrido, é 12 vezes
superior nas motos" em relação aos
automóveis. "Os motociclistas têm
de fazer um balanço do risco, com-
pensando a inferior proteção do
veículo com a circulação a veloci-
dades mais baixas."-
ENTREVISTA

"Ensino tem de ser
melhorado"

O aumento de mortes na es-
trada, até outubro, coincide
praticamente com o número
de mortes em acidentes com
motos. Há alguma ligação?
Dos dados que já temos, nota-
mos que o agravamento em
mortes e feridos graves é nos aci-
dentes de motociclos. Houve
um grande disparo da sinistra-
lidade.
E tem alguma coisa que ver
com o facto de os condutores
com carta de ligeiros poderem
conduzir motas até 125 cc?

Esse é um fator que não é novo,
tem oito ou nove anos [a lei é de
2009] , não ia explicar o aumen-
to deste ano.
Então o que pode justificar

este aumento?
Aquilo que interpretamos é que
houve certamente um aumen-
to da circulação de motociclos,
até porque se registou um au-
mento das vendas de motas.
Depois há dois tipos de condu-
tores: os que andam todos os
dias de moto, que são os mo-
tards, e são um grupo reduzido;
e um contingente muito gran-
de de condutores que andavam
de automóvel e agora passaram
a andar de motociclo, porque é
mais económico, tanto no tra-
jeto como no estacionamento,
e mais rápido no trânsito. Além
disso, neste ano o clima foi ex-
traordinariamente propício a
que as pessoas se deslocassem
de moto, com poucos dias de
frio e chuva. Fizeram-se mui-
tíssimos mais quilómetros de
moto, aumentando a exposição
ao risco. A moto é um veículo
mais perigoso, já que os aci-
dentes têm consequências mais

graves do que o carro. Sabemos

que o aumento de mortes acon-
teceu na faixa etária dos 30 aos
55 anos e que é dos 30 aos 45
anos que há mais gente a trocar
o carro pela moto.
Como se baixa a sinistralidade
com motos?
É importante que as pessoas sai-
bam que há mais riscos, mas
também é importante que
aprendam a conduzir. Normal-
mente as aulas são para saber
equilibrar-se na moto e arran-
car. Ninguém aprende técnicas
de travagem, de curva ou de ve-
locidade. Tem de ser melhora-
do o sistema de ensino.


