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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução da mortalidade de motociclistas em acidentes de trânsito no
Brasil, devido à disseminação do uso da motocicleta nas últimas décadas. Isto foi feito utilizando-se dados do
Ministério da Saúde sobre as mortes de motociclistas, gerando índices dessas mortalidades quanto à população e a
frota para o período entre 1996 e 2016. Foram criados gráficos mostrando o comportamento dos índices de forma
nacional e também para cada região do Brasil. Observou-se que a mortalidade cresceu muito durante o período
analisado, apresentando uma aparente estabilidade a partir de 2012. Também se notou que o Nordeste é uma região
problemática neste quesito, apresentando as maiores taxas tanto em relação à população, quanto em relação à frota
para o último ano analisado (2016). A região Sudeste teve os menores índices não só em 2016, mas durante todo o
período analisado.
PALAVRAS-CHAVE: Motocicleta. Segurança viária. Mortalidade no trânsito. Acidentes de trânsito. Brasil.
ABSTRACT
This study aims to present the evolution of motorcycle fatality in traffic accidents in Brazil, due to the spread of
motorcycle use in recent decades. It was done using Ministry of Health data on deaths of motorcyclists, creating
mortality rates for the population and the fleet for the period between 1996 and 2016. Graphs were created showing
the behavior of the indexes nationally and also for each region of Brazil. It was observed that the mortality increased
significantly during the analyzed period, presenting an apparent stability from 2012. It was also noted that the
Northeast region is a problematic one in this respect, presenting the highest rates both in relation to the population
and in relation to the fleet for the last year analyzed (2016). The Southeast region had the lowest rates not only in
2016, but throughout the analyzed period.
KEYWORDS: Motorcycle. Road Safety. Traffic mortality. Traffic accidents. Brazil.
RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo presentar la evolución de la mortalidad de motocicletas en accidentes de tráfico en
Brasil, debido al uso generalizado de la motocicleta en las últimas décadas. Esto se realizó utilizando datos del
Ministerio de Salud sobre las muertes de motociclistas, creando tasas de mortalidad para la población y la flota para
el período comprendido entre 1996 y 2016. Se crearon gráficos que muestran el comportamiento de los índices a nivel
nacional y también para cada región de Brasil. Se observó que la mortalidad aumentó significativamente durante el
período analizado, mostrando una aparente estabilidad a partir de 2012. También se observó que el Nordeste es una
región problemática en este sentido, presentando las tasas más altas tanto en relación con la población como con la
flota para el último año analizado (2016). La región Sudeste tuvo las tasas más bajas no solo en 2016, sino durante
todo el período analizado.
PALABRAS CLAVE: Motocicleta. Seguridad vial. Mortalidad de tráfico. Accidentes de tráfico. Brasil.
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1

INTRODUÇÃO

A frota de motocicletas no mundo vem crescendo de maneira acelerada. Estima-se que existam
mais de 300 milhões de motocicletas no mundo. Neste início do século XXI o Brasil passou por
um processo de desenvolvimento econômico que auxiliou o crescimento da frota de veículos,
principalmente a de motocicletas. A frota de motocicletas já possuía, no ano de 2017, mais de
26 milhões de unidades no país, representando quase 27% da frota total de veículos nacional
(ABRACICLO, 2017; DENATRAN, 2019).
Isto pode ser explicado por ser natural a busca de modos de transportes que sejam mais
vantajosos para os usuários, os quais costumam ser geralmente aqueles que apresentem maior
conforto, rapidez e economia. Devido à precariedade do serviço de transporte público prestado
no país, que apresenta falhas, tais como atrasos, lotação acima da capacidade, alto custo da
tarifa e linhas que não operam regularmente, a motocicleta surgiu como meio de locomoção de
fácil aquisição, pelo baixo custo e facilidades em financiamentos, e também por sua agilidade
no espaço urbano. Estas são as causas que melhor explicam o aumento do seu uso.
A motocicleta provê uma alta mobilidade para seus usuários, especialmente aqueles que
pertencem às populações com menor renda, para os quais a motocicleta representa uma
oportunidade econômica. Em muitas cidades do Brasil a motocicleta é utilizada como
ferramenta de trabalho por mototaxistas e também por motofretistas, costumeiramente
denominados motoboys. Em contrapeso às vantagens das motocicletas há também suas
desvantagens. O uso da motocicleta provoca poluição do ar e sonora, mas a principal
consequência negativa é o aumento da taxa de acidentes, os quais são um grande problema
para a saúde pública em âmbito mundial, sendo a principal causa de morte entre indivíduos mais
jovens.
Anualmente no mundo, acidentes de trânsito são responsáveis por mais de 1,2 milhão de mortes
e causaram lesões não fatais em um número entre 20 e 50 milhões de pessoas (WHO, 2015).
Pessoas com idade entre 15 e 44 anos representam 59% das mortes no trânsito, sendo que a
maior parte ocorre entre homens (77%) (WHO, 2013).
No âmbito brasileiro, motoristas e/ou passageiros de motocicletas foram responsáveis por 28%
de todas as mortes em acidentes de trânsito ocorridas no ano de 2012 (WHO, 2012). O Brasil
está entre os países que possuem maiores índices de acidentes de trânsito, sendo que, segundo
dados do DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), em 2016, houve
um total de 37.345 mortes em acidentes de trânsito sendo que as fatalidades com motociclistas
representaram aproximadamente um terço deste número (MS/SVS/CGIAE - SIM, 2019).
Apesar do crescimento e reconhecimento das consequências da utilização das motocicletas no
Brasil, pouco se tem feito para o entendimento deste fato e os fatores provocantes deste rápido
aumento do número das motocicletas e consequentemente das mortes provocadas pelo seu
uso. Este trabalho tem como objetivo apresentar a evolução da mortalidade de motociclistas
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em acidentes de trânsito no Brasil, devido à disseminação do uso da motocicleta nas últimas
décadas.
2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 O CONTEXTO DO USO DA MOTOCICLETA
As motocicletas fazem parte do cotidiano das pessoas há um bom tempo, mas é recente a
explosão de consumo desse meio de transporte. Se nas décadas de 1940 e 1950 a motocicleta
foi símbolo de juventude, atualmente é uma ferramenta de produção, em que suas
características facilitam a circulação de bens e produtos nas cidades. A motocicleta no Brasil era
um veículo quase exclusivamente de um pequeno grupo social de renda alta até a década de
1980, logo nesse período não era relevante no cenário do trânsito nacional. Na década de 1990
a produção, aquisição e uso da motocicleta foram incentivados pelo governo e, com isso, seu
uso cresceu muito, iniciando nos serviços de entregas (motoboys) em grandes cidades e
crescendo depois entre as pessoas de baixa e média renda, para seus deslocamentos cotidianos.
Grande parte destes novos usuários de motocicleta preteriu o uso do transporte público, seja
por custos associados e/ou má qualidade deste serviço (VASCONCELLOS, 2013).
Segundo a ANTP (2018) as motocicletas representam 2% da divisão modal das viagens em
municípios com mais de 1 milhão de habitantes, enquanto para as cidades de outro porte este
número varia entre 5% e 7%. Através desses dados, é possível afirmar que os veículos de duas
rodas motorizados vêm se tornando personagens de destaque na busca por mobilidade e espaço
urbano. Nos últimos anos, o número de motocicletas no trânsito cresceu rapidamente, em
alguma parte devido ao surgimento dos serviços de entrega expressa, que fazem uso da
motocicleta. As motocicletas permitem um bom deslocamento em espaços reduzidos, o que
permite uma mobilidade mesmo em trânsito congestionado (RODRÍGUEZ et al , 2015).
Segundo Carvalho (2014) enquanto as vendas de motocicleta subiam três vezes mais que a
economia brasileira, as mortes cresceram em uma proporção ainda maior no período entre 1997
e 2012, tendo sido um crescimento de mais de 1000% (mais de 10 vezes). Embora esse
fenômeno da utilização da motocicleta tenha se evidenciado a anos, não houve um
planejamento visando o aumento da frota.
Motociclistas têm um papel significante na mobilidade urbana pelo mundo, principalmente nas
grandes cidades. Alguns dos usuários de motocicletas usam estas como principal meio de
transporte, enquanto outros as utilizam só para recreação. Para muitos as motocicletas são o
único meio financeiramente acessível e prático para uma mobilidade motorizada individual
(OECD/ITF, 2015).
Motociclistas estão expostos a um risco por quilômetro rodado muito maior que motoristas de
carro, em termos de fatalidades e lesões graves, sendo em média 30 vezes maior. Eles não foram
beneficiados no mesmo ritmo dos avanços de segurança que os automóveis alcançaram nas
últimas décadas. Em países da OECD (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
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Econômico) motociclistas e afins representam, em média, 17% de todas as fatalidades,
enquanto representam apenas 8% na frota de veículos motorizados. As proporções de mortes
no trânsito para esta categoria é bem maior em países de baixa e média renda. Os custos
econômicos associados aos acidentes de motocicletas são significantes, logo investir na
segurança desse tipo de veículo pode trazer importantes benefícios econômicos, além dos
benefícios sociais (JOHNSTON et al, 2008; OECD/ITF, 2015).
Acidentes de motocicleta estão geralmente ligados a falhas de percepção e controle. O tipo de
acidente fatal mais frequente com motociclistas é a colisão em intersecções, que comumente
tem relação com problemas de percepção e de avaliação dos dois condutores envolvidos, devido
à maior sensibilidade à perturbação externa dos motociclistas, que podem ser causadas por
superfície da via ou condições climáticas. Altas velocidades e consumo de álcool ou drogas são
fatores críticos na ocorrência e na severidade de acidentes de motocicletas, assim como para
outros tipos de usuários das vias (OECD/ITF, 2015).
Os problemas e desafios relacionados à integração da motocicleta dentro do sistema de tráfego
são complexos e variados. As questões de segurança e mobilidade requerem uma análise
compreensiva para identificar os meios para uma ação efetiva. Isto inclui levar em consideração
a atual exposição ao risco para os motociclistas quando estão na rede viária, o que os leva a
serem classificados como usuários de via vulneráveis, junto com pedestres e ciclistas. Também
é preciso uma análise mais profunda destes riscos através das diferentes facetas que
caracterizam o problema: as várias populações envolvidas, os tipos de viagens, as diferentes
situações geradoras de acidentes, entre outros fatores envolvidos. Isto, sempre tendo em mente
o foco de melhorar o sistema como um todo ao invés de culpar um componente em particular
(OECD/ITF, 2015).
2.2 MENSURAÇÃO DA ACIDENTALIDADE NO TRÂNSITO
A mensuração da acidentalidade no trânsito é o que permite comparar as diferentes situações
da acidentalidade entre diferentes lugares e/ou épocas. Os valores desta mensuração podem
ser absolutos ou relativos, sendo os mais usuais os valores relativos, geralmente ponderados
pela população ou frota. É comum que as quantidades medidas em segurança sejam índices,
pois os dados quase sempre estão relacionados a algum indicador de exposição ao risco. Logo,
é importante especificar claramente qual índice está sendo utilizado, e qual a relação com o
problema tratado.
A relação do número de mortes com a população de risco possibilita a comparação com o risco
de outras causas de morte. A unidade mais utilizada é a de mortes por 100.000 habitantes e é a
mais usada na área da saúde, inclusive pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2015).
A relação entre o número de mortes com a quantidade de transporte é considerada como risco
de tráfego e sua unidade é geralmente o número de mortes por um milhão de quilômetros
viajados (mortes/1.000.000 km). Esta relação indica o quão seguro é trafegar por determinado
local, mas apresenta problemas, pois, o cálculo dos quilômetros rodados necessita de
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equipamentos de alta tecnologia e de dados de venda de combustíveis. Com esta dificuldade
com dados de fluxo o risco de tráfego é calculado com os números da frota registrada, tendo
como unidade o número de mortes pelo número de veículos registrados (geralmente
representado em mortes por 10.000 ou 100.000 veículos) (KILSZTAJN, 2001; BASTOS, 2010).
Alguns cuidados devem ser tomados na interpretação dos dados nestas unidades. Países com
baixa taxa de motorização, mas com grande população poderão apresentar uma baixa taxa de
mortes por habitantes, dando uma falsa impressão de segurança. Esta pequena taxa só vai
ocorrer devido ao pequeno número de veículos registrados no país analisado, caso característico
de países com baixa renda. Ainda nestes países, também é verificada a má qualidade no registro
das mortes no trânsito, uma vez que acabam ocorrendo sub-registros e não padronização da
coleta de dados entre as instituições responsáveis, o que corrobora com dados equivocados.
Outra disformidade que pode ocorrer, mas com menor distorção, é quando se utiliza o número
de mortes por veículos registrados, pois não é levado em conta que alguns países possuem
maior quilometragem média percorrida por veículo, o que aumenta a exposição ao trânsito
(ELVIK et al, 2009; FERRAZ et al, 2012).

3

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

Da Partindo de uma revisão bibliográfica exploratória, em seguida foi realizado o levantamento
dos dados de morbidade e mortalidade relacionados aos acidentes de trânsito com motocicletas
e, junto com esses dados, foram levantados também dados demográficos e da frota de
motocicletas. Os dados de mortalidade são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, através
do DATASUS, que disponibiliza essas informações a partir de tabulações realizadas por meio da
ferramenta TABNET. As fontes que alimentam este banco de dados são o Ministério da Saúde
(MS), a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e o Sistema de Informação sobre Mortalidade
(SIM) da Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE). Para
visualização da mortalidade é necessário escolher categorias para o grupo CID-10. O grupo CID10 que representa os acidentes com motocicleta é caracterizado como: “Motociclista
traumatizado em um acidente de transporte”. As siglas da Categoria CID-10 são as que estão no
intervalo entre o V20 e o V29, onde cada categoria representa o objeto de colisão do acidente
ou até se foi um acidente em que não houve colisão.
Para elaboração desta pesquisa foi considerado o estudo das motocicletas incluindo toda forma
de veículo de duas e três rodas motorizados, como triciclos, motonetas (scooters) e ciclomotores
(mopeds), além, é claro, das motocicletas. Este agrupamento é útil para facilitar a comparação
de dados, pois é comum que sejam apresentados dados com estes veículos pertencendo a um
mesmo grupo. O termo motociclista é referido à pessoa a conduzir a motocicleta e também ao
passageiro, ou seja, todo aquele que faz uso da motocicleta como meio de transporte.
Com os dados de mortalidade, população e frota foi possível calcular os principais indicadores
de acidentalidade e com eles realizar análises e estabelecer uma linha do tempo de mortalidade
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dos acidentes de motocicleta. Os cálculos e gráficos foram realizados com o auxílio de uma
planilha eletrônica.
Os índices relativos utilizados neste trabalho foram o número de vítimas fatais pela população
(mortes/100.000 habitantes) e pela frota (mortes/10.000 veículos). A população utilizada para
os diferentes anos foi a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Já os dados utilizados para a frota nos diferentes anos foram os fornecidos pelo
Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), que disponibiliza gratuitamente estes dados.
4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 MORTALIDADE DE MOTOCICLISTAS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL
O gráfico da Figura 1 mostra o comportamento do número de fatalidades ocorridas por
acidentes de trânsito entre os anos de 1996 e 2016. É possível notar que entre os anos de 1997
e 2000 ouve uma queda na quantidade total de mortes. Após 2000 este número só cresceu até
2008 aumentando o número em quase 10 mil mortes por ano. Nos dados da década de 2010 há
uma estabilização no número de mortes no trânsito por ano, e até se inicia uma tendência à
redução a partir do ano que apresentou o maior número de mortes no trânsito, que foi 2012,
quando foram registradas quase 45 mil mortes por ano.
É importante notar no gráfico da Figura 1 que o comportamento para as mortes de motociclistas
apresenta um crescimento mais agressivo. No ano de 1996 elas representavam apenas 2,1% do
total de mortes no trânsito, e essa representatividade dentre o total cresceu todos os anos,
chegando em 2016 a representar quase um terço (32,2%) de todas as mortes no trânsito. Este
crescimento mostra como os motociclistas passaram de coadjuvantes para principal grupo de
vítimas de fatalidades no trânsito.
Desde o ano de 2012, quando se inicia uma tendência a diminuir o número total de fatalidades
no trânsito por ano, o número de mortes com motociclistas se estabilizou na casa dos 12 mil por
ano, ou seja, apenas as outras modalidades de transporte é que estão apresentando uma
melhora, enquanto que o máximo que se conseguiu com o nível de fatalidades dos motociclistas
foi estabilizá-lo nesse período.
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Figura 1: Número de fatalidades em acidentes de trânsito por ano no Brasil

Fonte: Adaptado de MS/SVS/CGIAE – SIM (2019)

Apesar destes números, é importante salientar que a mortalidade de motociclistas em acidentes
de trânsito pode ser maior, pois como pode ser observado no gráfico da
Figura 2, no ano de 2016, ocorrem 21,5% das fatalidades com outros tipos de veículos ou veículos
não especificados. Isto significa que ao receber a informação da morte, sabe-se que ela ocorreu
devido a acidentes de trânsito, mas não há conhecimento das circunstâncias para melhor
classificação, de acordo com o CID-10. Logo, boa parte desses 21,5% deveria estar, na realidade,
distribuídos entre os veículos especificados, mas por falta de informação as outras categorias
acabam sub-representadas.
Detalhando melhor 2016 (ano mais recente que se têm os dados), houve 12.036 mortes no
trânsito com motociclistas no Brasil, número maior que de qualquer outro meio de transporte
no país. Desse total de mortos, aproximadamente 90% eram homens e 10% eram mulheres. A
maior parte das fatalidades ocorreu com pessoas jovens, no ápice da sua força produtiva, tendo
a faixa etária entre 20 e 39 anos representando 56% das mortes de motociclistas.
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Figura 2: Percentual de mortes em acidentes de trânsito no Brasil por tipo de veículo no ano de 2016
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Fonte: Adaptado de MS/SVS/CGIAE – SIM (2019)

No gráfico da Figura 3 é possível observar o rápido crescimento da frota nacional de veículos
(que contribui para o aumento do número de acidentes) e também o crescimento da frota de
motocicletas, assim como sua representação percentual dentro da frota total. Em 1998 apenas
11,5% dos veículos eram motocicletas, enquanto em 2016 a motocicleta já representava 27%
da frota brasileira.
Figura 3: Frota de veículos em milhões por ano no Brasil

Fonte: Adaptado de MS/SVS/CGIAE – SIM (2019)
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4.2 ÍNDICE DE FATALIDADE EM ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS POR TAMANHO DA
POPULAÇÃO
A evolução do índice no Brasil entre os anos de 1996 e 2016 pode ser observada no gráfico da
Figura 4. Observa-se o crescimento contínuo do índice entre 1996 e 2012, ano em que atinge
seu ápice (6,4 mortes/100.000 hab.). Após 2012 o índice fica razoavelmente estável,
apresentando um leve decréscimo até 2016, quando atinge 5,8 mortes/100.000 hab.
Figura 4: Índice de fatalidade em acidentes com motociclistas no Brasil por tamanho da população por ano
(mortes/100.000 hab.)

Fonte: Acervo Próprio. Construído com dados de DATASUS (2019) e IBGE (2019).

Para visualização da realidade do índice dentro do país é possível observar o gráfico na Figura 5
que apresenta a evolução dos índices por região do Brasil. Todas as regiões apresentam um
crescimento praticamente contínuo entre os anos de 1996 e 2008. Em 2008 o índice do Sudeste
ficou praticamente estável, variando entre 3,4 (2016) e 4,3 (2011) mortes/100.000 hab.,
apresentando em 2011 o seu valor pico. A região Sudeste é a região com menor índice de
mortalidade de motociclistas. A região Norte, apresenta comportamento de crescimento
durante todo o período analisado, atingindo seu ápice em 2016 (7,2 mortes/100.000 hab.). A
região Sul apresentou um crescimento contínuo no índice até 2012 quando atingiu seu ápice
(6,9 mortes/100.000 hab.) e a partir desse ano o comportamento foi de queda até 2016. As
regiões Centro-Oeste e Nordeste apresentam crescimentos sólidos até os anos de 2010 (9,1
mortes/100.000 hab.) e 2012 (9,0 mortes/100.000hab.) respectivamente, sendo estes os anos
que apresentam seus ápices. A partir do ano de 2012 estas regiões apresentam índices próximos
e são as regiões que apresentam os maiores índices para mortalidades de motociclistas por
população, sendo, para o ano de 2016 o Nordeste o maior e o Centro-Oeste o segundo maior.

Figura 5: Índice de fatalidade em acidentes com motociclistas no Brasil por população por ano por região
(mortes/100.000 hab.)
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Fonte: Acervo Próprio. Construído com dados de DATASUS (2019) e IBGE (2019).

4.3 ÍNDICE DE FATALIDADE EM ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS POR TAMANHO DA FROTA
Este índice consegue relativizar o número de mortes permitindo comparação entre regiões mais
motorizadas e menos motorizadas. A evolução do índice no Brasil entre os anos de 1998 e 2016
pode ser observada no gráfico da Figura 6. É possível visualizar no gráfico o índice de fatalidade
pelo tamanho da frota para os acidentes de forma geral e também as fatalidades apenas com
motociclistas (e consequentemente apenas a frota de motocicletas).
Observa-se o crescimento contínuo do índice de motociclistas entre 1998 e 2006, ano em que
atinge seu ápice (7,6 mortes/10.000 veíc.). Após 2006 o índice começa a diminuir, apresentando
um decréscimo até 2016, quando chega a 4,8 mortes/10.000 veículos. Já quanto ao índice geral,
a queda ocorreu praticamente durante todo o período analisado passando de 12,7 em 1998
para 4,0 em 2016. Um fator que influencia bastante a queda dos índices é o fato de o número
de mortes terem crescido ou permanecido estáveis nesse período enquanto a frota cresceu
muito mais rápido do que essas fatalidades.
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Figura 6: Índice de fatalidade em acidentes por tamanho da frota no Brasil por ano (mortes/10.000 veíc.)

Fonte: Acervo Próprio. Construído com dados de DATASUS (2019) e DENATRAN (2019).

Para visualização da realidade deste índice dentro do país é possível observar o gráfico na Figura
7, que apresenta a evolução dos índices por região do Brasil. Todas as regiões apresentam um
crescimento no período analisado atingindo seus respectivos ápices entre 2001 e 2006. A partir
dos ápices, os índices em todas as regiões tiveram comportamento de queda, até o ano de 2016,
quando o maior índice foi apresentado na região Nordeste (7,0 mortes/10.000 veíc.) e o menor
na região Sudeste (3,1 mortes/ 10.000 veíc.).
Figura 7: Gráfico - Índice de fatalidade em acidentes com motociclistas no Brasil por tamanho da frota por ano
por região (mortes/10.000 veíc.)

Fonte: Acervo Próprio. Construído com dados de DATASUS (2019) e DENATRAN (2019).
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4.4 ANÁLISES DOS ÍNDICES DE FATALIDADE EM ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS POR
POPULAÇÃO E POR FROTA
Observa-se pelos gráficos que a região Nordeste é uma região problemática quanto à
mortalidade dos acidentes de motocicleta, apresentando as maiores taxas tanto em relação à
população, quanto em relação à frota para o último ano analisado (2016). Isto indica que esta
região merece uma maior atenção das autoridades públicas, para que possam investigar a causa
real destes números e fortificar a fiscalização, já que uma provável causa é o alto índice de
motociclistas que não usam capacete e/ou que não possuem a carteira de motorista.
É possível observar que, apesar da região Sudeste apresentar o maior número bruto de mortos
em acidentes de motocicletas (MS/SVS/CGIAE – SIM, 2019), quando tratamos de
proporcionalidade esta região tem os melhores números no país, tanto comparados com a
população, quanto com a frota.
É interessante o caso da região Centro-Oeste que apresenta, em 2016, o segundo maior número
na taxa que envolve a mortalidade pela população (8,6) praticamente empatado com a região
Nordeste (8,7), e para o caso da mortalidade pela frota (5,2) a região é só a terceira, e bem
distante da primeira que é o Nordeste (7,0). Este fato indica que a população do Centro-Oeste
apresenta um maior número de motocicletas em proporção, o que acaba distorcendo os valores
indicados para a mortalidade com a população, quando comparado à frota.
5

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou identificar a evolução da mortalidade dos motociclistas em acidentes de
trânsito através, principalmente, do número absoluto de mortes e dos índices de fatalidade por
tamanho da população e da frota ao longo dos anos. Para melhor visualização do cenário
nacional se observou também a evolução nas diferentes regiões do país. Foi possível apurar que
os números de fatalidade dos motociclistas cresceram bastante dentro do período analisado,
começando a apresentar uma melhora e/ou estabilização a partir do ano de 2012. A região
Nordeste se destacou negativamente com números elevados.
Para evitar números maiores de fatalidade com motociclistas o poder público pode intervir
melhorando as leis e principalmente a fiscalização (incentivando a habilitação para dirigir e o
uso de capacete). Isto pode ser feito com um foco em locais que apresentem números elevados
de mortalidade. Também, em uma visão de longo prazo, é importante que se crie uma cultura
de segurança no trânsito, através de campanhas informativas e educativas. Para que se
desenvolvam mais e melhores estudos, seria de grande valor uma melhoria na coleta e
disponibilização dos dados de acidentes de trânsito.
Como sugestão para estudos futuros indica-se um estudo mais aprofundado das principais
causas que levam a acidentes fatais de motociclistas, para que se possa ser mais específico nas
ações para mitigar esse tipo de acidentes. Também se propõe estudos mais detalhados sobre os
acidentes fatais com motociclistas.
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