RELATÓRIO DE SEGURANÇA VIÁRIA
- RECIFE 2021 - MOTOCICLISTAS -

As motocicletas representam 23% da frota registrada no Recife e os motociclistas
estão entre as principais vítimas de sinistros de trânsito da cidade. Este relatório
apresenta dados estatísticos que demonstram o avanço na segurança viária com
a diminuição das mortes no trânsito no Recife, com destaque para os
motociclistas. O principal fator de risco para motociclistas continua sendo o
excesso de velocidade. Os eixos de fiscalização, engenharia e educação para o
trânsito atuam de maneira cada vez mais focada para salvar vidas no trânsito,
mas a pilotagem defensiva dos motociclistas é cada vez mais necessária para a
consolidação desse objetivo.

Entre 2020 e 2021,
houve uma

redução de 39%

no número de
vítimas fatais entre
os motociclistas.
Em 2021, 25%
das vítimas fatais
em sinistros de
trânsito foram
motociclistas.

Vítimas fatais - Motociclistas
50

2017

38

36

32

2018

2019

2020

23

2021

Vítimas feridas - Motociclistas
81% dos sinistros
com vítimas feridas
em 2021 envolveram
motociclistas.

#namoto

Em 2021, houve um
aumento de 5% no número
de sinistros de trânsito
envolvendo motociclistas.

PERFIL DAS
VÍTIMAS FATAIS

8,70%

Mais de 86%
eram homens.
91,3% eram
condutores dos
veículos.
Mais de 47%
tinham entre 20 e
29 anos de idade.

Tipo de vítima
Condutor
Passageiro

86,96 %

91,30%

13,04 %

Faixa etária

47,8%

Período do dia

48%

26%
17,4%

17,4%
8,7%

4,3%
10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

#namoto

Lançado durante o
Maio Amarelo de 2021,
o Programa PILOTO
SEGURO tem o objetivo
de reduzir os sinistros
de trânsito com
motociclistas.
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Desde o início do Programa Piloto Seguro, foram
realizadas 39 blitze, baseadas em evidencias de sinistros
de trânsito envolvendo motociclistas, distribuídas em
sete locais do Recife. Ao todo, cerca de 7.000
motociclistas foram alcançados nas operações
educativas.
Em pesquisa realizada, 66% possui motocicleta há dez
anos ou mais e 53% já se envolveu em ocorrências pelo
menos uma vez. Durante o projeto, 110 entregadores de
aplicativo foram capacitados por meio de treinamentos
de primeiros socorros e pilotagem defensiva.
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