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Resumo  

A necessidade de um meio de transporte mais barato e o pensamento ecológico das sociedades modernas 

resultam num aumento da popularidade da bicicleta. Na Europa, o número de acidentes envolvendo 

velocípedes são a segunda categoria com menor redução nos últimos anos, apenas ultrapassada pela 

categoria dos motociclos. Em 2013, Portugal foi o país com maior mortalidade/km percorrido, tornando 

este aumento de popularidade alarmante. 

Acidentes envolvendo velocípedes em Portugal, no período 2010-2015, foram analisados usando uma 

regressão logística ordinal para identificar fatores de risco do agravamento das lesões. Dos 8592 acidentes 

analisados, ciclistas sem capacete, de idade superior a 60 anos são mais prováveis de contrair lesões mais 

graves. Álcool, noite, zona fora localidade, veículos pesados, boa aderência, despistes, manobras e outras 

condições meteorológicas estão associadas a um aumento do risco de agravamento da lesão. 

As principais razões para a não utilização do capacete são as elevadas temperaturas e comichão. Em 100 

pessoas inquiridas, o seu uso é mais provável em homens, idades entre 41-60 e maiores distâncias anuais 

e não prejudica a visão ou audição do ciclista.  

O uso do capacete ou colete de sinalização não se traduz em menores distâncias de ultrapassagem, 

comparando com a não utilização do capacete. O comportamento dos condutores de veículos 

motorizados não poderá ser alterado, provavelmente, modificando a aparência do ciclista. Usou-se um 

dispositivo de Arduino para medir e armazenar as distâncias.  

Dos 2 casos reais analisados no PC-Crash, o uso adequado de capacete poderia ter reduzido a 

probabilidade de fatalidade e o agravamento das lesões. 

Palavras-chave: Capacete de bicicleta, Fatores de risco, Uso do capacete, Distâncias de ultrapassagem, 

Eficiência do capacete. 
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Abstract 

The need of a cheaper way of transportation allied with modern eco societies thinking, results in an 

increasing of bicycle popularity. In Europe, bicycle accidents are the second category with the lowest 

fatality reduction, next to motorcycle category, in the last years. Portugal is the European country with 

higher mortality per km ratio, in 2013, making this popularity growth alarming. 

Portugal´s bicycle accidents, from 2010 to 2015, were analyzed with an ordered logistic regression in order 

to identify the risk factors associated with the injury outcome. Of the 8592 accidents analyzed, over 60 

years old and un-helmeted cyclists are more likely to suffer severe injuries when involved in an accident. 

Alcohol, night period, rural areas, collisions with trucks, surface good grip, single vehicle accidents, 

maneuvers and other weather conditions are also likely to increase the severity of the injury outcome. 

The main reasons for helmet non-usage are head overheating and itchiness. Its use, among in the inquired 

100 people sample, is more likely for male cyclists, ages between 41-60 and higher annual cycling distance. 

Helmet does not difficult cyclists´ visual or earing skills.  

Helmet or high visibility vest use does not translate in closer pathing overtakes, comparing to unhelmet 

cyclists. Motor vehicle drivers´ behavior regarding overtaking probably cannot be changed by modifying 

cyclist´s appearance. The tests were performed using an Arduino device to measure store data. 

From 2 real cases analyzed using PC-Crash, proper helmet use might reduce fatality chances head injuries 

aggravation.   

Key-words: Bicycle helmet, Cycling risk factors, Helmet use, Overtaking distances, Helmet effectiveness.  
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1. Introdução 

A Sinistralidade rodoviária apresenta-se repetidamente como um dos principais fenómenos globais perturbantes 

da segurança humana, na medida em que cerca de 1.25 milhões de pessoas morrem anualmente em acidentes 

rodoviários ou em resultado deles [1]. 

Em Portugal, podendo-se generalizar em toda a Europa, a crise financeira e económica resultou na procura de 

meios de transportes mais baratos por parte dos cidadãos, aumentando o número de ciclistas em circulação 

pelas cidades pouco preparadas para este veículo de duas rodas não motorizado [2]. Este tipo de transporte 

encontra-se associado a um risco elevado de lesões devido à exposição física dos seus utentes, que, em caso de 

acidente, se encontram com maior vulnerabilidade, resultando num número elevado de lesões físicas.  

Entre muitos e variados equipamentos de proteção, o capacete revela-se fundamental para evitar lesões crânio-

encefálicas ou para diminuir a sua severidade. Este elemento protetivo encontra-se em constante 

desenvolvimento para atenuar as adversidades inerentes ao seu uso e dilatar as suas propriedades protetoras, 

de forma a tornar-se mais atrativo aos ciclistas. Trata-se se um processo baseado na constante ultrapassagem 

de barreiras da engenharia, no qual o compromisso da segurança do utente em caso de acidente é prioridade.  

A segurança dos ciclistas deve, também, passar pelo melhoramento das infraestruturas, de modo a reduzir o 

número de acidentes e melhor definir o trânsito ciclístico, que é o segundo meio de transporte com menor 

redução do número de fatalidades, com uma redução de 29% entre 2006 e 2015, de acordo com a CARE [3], 

como se encontra ilustrado na Figura 1: 

 

Figura 1 - Redução, em percentagem, do número de fatalidades na Europa entre 2006-2015. 
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1.1. Motivação 

Enquanto meio de transporte, o velocípede é uma alternativa válida aos veículos motorizados, com 

consequências vantajosas no âmbito financeiro e das saúdes física e psicológica do ciclista [4][5], que desenvolve 

a capacidade aeróbica do seu organismo, reduz o stress e os custos inerentes à utilização de veículos motorizados 

numa época pós-crise financeira e económica generalizada pela Europa e particularmente grave no caso de 

Portugal [2]. As vantagens são partilhadas pela sociedade em geral, na medida em que a redução de tráfego 

automóvel, por aumento do tráfego ciclista, gera uma diminuição da poluição sonora e atmosférica da região 

[7]. Este conjunto de aspetos positivos diretamente ligados ao ciclismo, superam, de acordo com Jeroen Johan 

de Hartog et al. [7], o aumento de risco associado com a transição automóvel para velocípede. Por isso, uma das 

principais vertentes da mobilidade urbana sustentável é a promoção da prática do ciclismo [8], como meio de 

transporte ativo, sendo previsível que o aumento da sua utilização permita o cumprimento das metas europeias 

de redução das emissões de gases de efeito de estufa nas cidades para 80 a 95% abaixo dos níveis de 1990, para 

o ano de 2050 [9]. Nas principais cidades do mundo, esta tendência revela-se através da implementação de 

sistemas de bikesharing, através dos quais é possível o aluguer de bicicletas em estações espalhadas pelas 

cidades por meio de aplicação de smartphone, num processo simples e de relativo baixo custo que permite aos 

seus utilizadores circular pela cidade em percursos casa-trabalho e em lazer, sem complicações com o 

estacionamento e manutenção do velocípede [10]. Nestes sistemas é possível a utilização de bicicletas clássicas 

e bicicletas elétricas, que estão associadas a um risco maior de acidente e perante o código de estrada estão 

equiparadas com as bicicletas clássicas, apesar da maior velocidade que atingem [11]. Para além disso, este tipo 

de sistemas carece de falta de infraestruturas para a circulação segura de velocípedes, falta de consciência por 

parte dos automobilistas para a circulação ciclística e segurança dos ciclistas [12]. Em Lisboa, a implementação 

de um sistema de bikesharing, que tem como um dos objetivos contribuir para o aumento da quota do modo 

ciclável, nos movimentos pendulares, de 0.2% para 1.5% [13], causou um número elevado de acidentes nos 

primeiros meses de funcionamento, tendo sido provocados, na sua maioria, pelo bloqueio da roda da frente do 

velocípede e a consequente projeção do ciclista para a frente e por cima da bicicleta [14], num movimento onde 

a presença do capacete é fundamental na proteção de lesões crânio-encefálicas. Deste modo, o aumento do 

número de ciclistas deverá ser acompanhado por várias medidas de segurança até que se verifique o efeito de 

segurança em números, através do qual a consciencialização da sociedade em torno da segurança ciclística 

inverte a proporcionalidade do número de acidentes com o aumento de ciclistas [15]. Lesões crânio-encefálicas 

contraídas em acidentes de bicicleta são comuns e correspondem ao tipo de lesão com índice de mortalidade 

mais elevado para o grupo da sociedade que utilizam o velocípede [16]. 

De acordo com a WHO, cerca de metade dos registos de fatalidades são oriundos de lesões contraídas em 

acidentes rodoviários por parte de peões, motociclistas e ciclistas [1]. De acordo com esta entidade, em média 

mundialmente 4% das mortes em sinistros rodoviários são mortes de ciclistas. Contudo, este valor oscila de 

acordo com a região analisada, sendo que a zona com a maior percentagem de mortalidade destes utentes é a 

região do Pacífico Ocidental, com 7% das mortes a serem registadas como sinistros fatais envolvendo 

velocípedes. No continente europeu, 4% das fatalidades rodoviárias dizem respeito a ciclistas. 
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Para melhor compreensão da temática da mortalidade em atividades ciclísticas em Portugal e no continente em 

que este se insere, é possível verificar, com recurso à Figura 2, a tendência europeia para a diminuição do número 

de acidentes envolvendo velocípedes com base nas informações provenientes dos relatórios da CARE [3], nos 

quais consta que 7.8% da fatalidades de acidentes rodoviários dizem respeito a ciclistas, num total de 2043 

mortes em 2015. A Figura 2 mostra o número de fatalidades por milhão de habitantes nos países pertencentes 

à UE 15 [17]. 

 

Figura 2 - Número de mortes de utilizadores do velocípede por milhão de habitante. 

A Figura 3 a) representa o número de vítimas mortais, feridos graves e feridos leves em acidentes envolvendo 

velocípedes em Portugal, ao longo do período de tempo compreendido entre os anos 2010 e 2016, de acordo 

com os relatórios de sinistralidade rodoviária da ANSR [18]. É possível verificar-se que o número de vítimas 

mortais subiu no último ano analisado, existindo mais mortes por cada 100 acidentes (1.27% em 2015 e 1.75% 

em 2016). Para além disso, os acidentes envolvendo velocípedes têm uma elevada percentagem de feridos leves, 

cerca de 93 (92.61) em cada 100 acidentes no ano de 2016, podendo ser, um indício da falta de utilização de 

proteções por parte dos ciclistas. Com recurso à Figura 2 e à Figura 3 a), os níveis de mortes por milhão de 

habitantes de Portugal não são dos mais elevados da Europa, no entanto, Portugal também não é dos países 

europeus que mais se serve da bicicleta como meio de transporte, de acordo com a European Cyclists Federation 

[17]. Contudo, e tal como foi anteriormente referido, o país encontra-se em esforços para aumentar este número 

através dos sistemas de bikesharing nas principais cidades, tornando expectável a subida do número de 

utilizadores de estrada vulneráveis, que ao contrário dos ciclistas de lazer/desporto poderão não estar 

igualmente informados e alertados dos riscos associados à prática. A situação é agravada pelo facto de Portugal 

apresentar o maior rácio europeu de mortes por distância percorrida em 2013 (Figura 3 b)) [19]. 
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a) b) 

Figura 3 - Número de vítimas em Portugal.  

Condutores de velocípedes, englobados na classe de utilizadores de estrada vulneráveis [20],partilham 

regularmente a estrada com automobilistas, no entanto, não partilham da mesma velocidade de tráfego, não 

necessitam de licença para conduzir o velocípede e não são protegidos por elementos de segurança passivo, 

como o cinto de segurança, nem pelos materiais constituintes do veículo, como acontece no caso dos 

automóveis, resultando num risco acrescido de acidente. Assim, torna-se imperativo a identificação pela polícia 

de todos os acidentes, com o intuito de análise das estatísticas e promoção de medidas capazes de reduzir 

eventos semelhantes. Comparativamente a acidentes envolvendo outros tipos de utilizadores de estrada, como 

automobilistas e motociclistas, acidentes com participantes ciclistas sofrem de um baixo índice de reportes à 

polícia, sendo que a omissão do acidente é mais comum quando este é singular, isto é, quando o único 

participante é o próprio velocípede que embate contra um obstáculo imóvel. 

No estudo de D. Shinar et al. [21], os autores procuram determinar os níveis de acidentes reportados e não 

reportados ao longo de 17 países, associando fatores como tipo de colisão, tipo de veículo envolvido e severidade 

das lesões sofridas. A análise foi realizada através de um inquérito respondido por 7015 ciclistas no âmbito do 

programa COST TU1101 “Towards safer bycicling through optimization of bycicle helmets and usage” em 2015. 

Os dados obtidos foram manipulados através de uma regressão logística e os resultados mostram que, em média, 

apenas 10% dos acidentes são reportados à polícia. Em Portugal, o valor foi de 13.2%, o que significa que apenas 

cerca de 13% dos acidentes envolvendo velocípedes são tidos em conta nas estatísticas nacionais e que, por isso, 

a relevância que é dada à temática da segurança dos ciclistas é diminuta, concordante com o número de 

acidentes e fatalidades conhecido. Este fenómeno poderá ser explicado pelo número reduzido de velocípedes 

segurados em seguradoras rodoviárias, cujo seguro implica situações financeiras delicadas em acidentes entre 

duas partes, onde a presença da polícia revela-se de extrema importância para a mediação e resolução da 

ocorrência. 

Os autores Shinar et al. [21], concluíram que o tipo de acidente mais comum, despiste do ciclista, é o menos 

reportado à polícia. O tipo de acidentes mais reportado envolve a participação de um segundo veículo. Os 

autores explicam este acontecimento com o facto de não existir a culpabilidade de outrem ou violações do código 

de estrada. É feita a sugestão da remoção ou relocalização de obstáculos na via que possam representar perigos 
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para que seja reduzido o risco de acidentes de veículo único. Foi, também, concluído que a severidade das lesões 

causadas pelo acidente está relacionada com a probabilidade de participação do mesmo. Quanto maior for a 

severidade das lesões, maior é a probabilidade de participação do acidente. O estudo revela que plataformas 

eletrónicas, como redes socias, poderão ser uma forma de colmatar a falta de dados, promovendo a partilha de 

informação relativo ao acidente, por parte dos seus envolvidos. Relativamente ao uso do capacete, o estudo não 

obteve resultados significativamente distintos entre o uso, ou não, do capacete no momento do acidente e a 

ocorrência da participação deste, não conseguindo, assim, comprovar a sua teoria inicial em que o uso do 

capacete, reduzindo o risco de lesões, e a sua severidade, torna mais improvável a participação do acidente. 

Fatores como género, idade, nível de educação, estado civil, tipo de bicicleta e ser pai/mãe não se mostraram 

ligados à existência de participação do acidente. 

1.2. Revisão bibliográfica 

O uso do capacete reduz a frequência e severidade de lesões no crânio e cérebro sofridas em acidentes de 

bicicletas [22]–[26]. Reduz o risco de lesão fatal em 29%, de lesão na cabeça em 45%, lesão cerebral em 33% e 

lesão facial em 27%, devendo, por isso, ser usado por todos os ciclistas, independentemente da ocasião. A sua 

utilização deve ser encorajada de forma a ser tão aceite como a utilização dos cintos de segurança pelos 

ocupantes dos veículos a motor [27]. De facto, o capacete é eficaz na redução do pico de aceleração na cabeça 

resultante de um acidente, reduzindo-a cerca de 4 vezes [28], sendo o seu uso motivado, principalmente, pelo 

medo da morte ou incapacidade crónica resultantes de lesões cerebrais [29]. O estudo N. Persaud et al. [30] 

procura estabelecer uma relação entre a não utilização do capacete e o risco acrescentado de lesão fatal. Para o 

efeito, os investigadores utilizaram o método estatístico de regressão logística para analisar 129 casos fatais de 

ciclistas em Ontário, Canadá, no período de tempo entre 2006 e 2010, definindo ciclistas que faleceram devido 

a lesões na cabeça como caso e, como controlo, ciclistas que faleceram devido a outras lesões que não na cabeça. 

Os resultados revelaram que a maioria dos acidentes foram colisões com veículos motorizados (77%, 99 casos) 

e que a não utilização do capacete está associada com o aumento do risco de morte resultante de uma lesão 

crânio-encefálica, tendo sido calculada uma OR de 3.1, 95% IC: 1.3-7.3. Deste modo, os autores concluíram que 

o capacete reduz o risco de lesão fatal na cabeça.  

No estudo estatístico S. Thomas et al. [31], o objetivo dos autores foi examinar o risco de lesão na cabeça e o 

efeito do uso do capacete em acidentes envolvendo crianças. O caso de estudo envolveu um questionário 

preenchido por 445 crianças, e respetivos responsáveis, com lesões contraídas em acidentes com bicicletas entre 

1991 e 1992 em Brisbane, Austrália. Os resultados foram obtidos através do modelo de regressão logística 

incondicional. Concluiu-se que a maioria das crianças perdeu o controlo do velocípede e caiu, sem que tivesse 

ocorrido contato com veículos motorizados, tratando-se, por isso, de acidentes singulares. Crianças com lesões 

na cabeça têm maior probabilidade de terem estado envolvidas num acidente com um veículo motor. Por fim, o 

estudo concluiu que o uso do capacete reduz o risco de lesão na cabeça em 63% (34%-80%) e reduz o risco de 

perda de consciência em 86% (62%-95%) sendo que a não utilização do capacete, quando comparada com a 

utilização deste, representa uma OR de 2.7 (95% IC: 1.5-4.9) e de 7.3 (95% IC: 2.6-20.4) para lesões na cabeça e 

perda de consciência, respetivamente. 
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O estudo estatístico M. R. Bambach et al. [32] determinou a efetividade do capacete por parte dos ciclistas em 

acidentes entre velocípedes e veículos motorizados com base no modelo estatístico de regressão logística 

standard de variável múltipla, a partir de dados retirados de um estudo de controlo com informações relativas a 

acidentes reportados pela polícia, pacientes admitidos em hospitais e obituários em New South Wales, Austrália, 

no período de tempo entre 2001 e 2009. Na análise foram tidas em conta apenas lesões do crânio e do cérebro, 

tais como fraturas cranianas, feridas abertas e laceradas e lesões intracranianas, como contusões e lesões 

cerebrais focais e difusas. Os autores concluíram que o capacete reduziu o risco de lesão na cabeça até 74%, 

tendo sido o seu uso relacionado com uma redução de 78% do risco de fratura do crânio, 72% do risco de lesão 

intracraniana, 74% do risco de contusão e 80% do risco de feridas abertas e lacerações na cabeça. Anteriormente, 

A. C. Maimaris et al. [33] mostrou, com recurso ao modelo de regressão logística, que, apesar de o capacete não 

condicionar o tipo de acidente ou a distribuição de lesões ao longo do corpo, com exceção na cabeça, este é 

responsável por um fator protetivo de 3.25, 95% IC:1.17-9.06, P <0.024, em acidentes entre velocípedes e 

veículos motorizados. Com base em informações de 1040 pacientes com lesões sofridas em acidentes 

envolvendo velocípedes nos anos de 1991 e 1992 em Cambridge, Inglaterra, os autores determinaram as OR 

para as várias lesões contraídas pelos ciclistas, tendo calculado 1.32, 95% IC:0.77-2.26, P <0.32, para lesões faciais 

e do pescoço, 0.54, 95% IC:0.26-1.11, P <0.092, pare lesões no tronco do ciclista, 0.90, 95% IC:0.61-1.33, P <0.59, 

e 0.90, 95% IC:0.57-1.42, P <0.65, para lesões nos membros superiores e inferiores do paciente, respetivamente, 

mostrando, assim, que o efeito do capacete estende-se, principalmente, à cabeça e, em menor preponderância, 

ao pescoço e face do ciclista. Por sua vez, D. C. Thompson [34] usou dados provenientes de 3390 ciclistas 

lesionados no período 1992-1994 em Seattle, Washington, para determinar a diminuição do risco de lesão na 

cabeça causado pelo uso do capacete, com recurso ao modelo estatístico de regressão logística incondicional. 

Os autores concluíram que o uso do capacete reduz o risco de lesão na cabeça desde 69% até 74% em acidentes 

com veículos motorizados, fazendo distinção do efeito protetivo entre qualquer tipo de lesão na cabeça, 0.32, 

95% IC: 0.26-0.37, lesão cerebral, 0.35, 95% IC: 0.25-0.48, e lesão cerebral grave, 0.26, 95% IC: 0.14-0.48. 

No seu estudo, J. Olivier e P. Creighton [35] realizaram uma meta-análise ao uso do capacete por ciclistas, no 

âmbito da sua eficácia na prevenção de lesões na cabeça, no pescoço, na cara e de lesões cerebrais fatais. Através 

do modelo de meta-regressão multivariável foram calculadas as OR a partir de 4 bases de dados (MEDLINE, 

EMBASE, COMPENDEX e SCOPUS), tendo sido analisados 40 estudos, com dados referentes a cerca de 64000 

ciclistas. Os autores concluíram que o uso do capacete encontra-se diretamente relacionado com a redução do 

risco de lesões na cabeça em 51% (OR=0.49, 95% intervalo de confiança, IC: 0.42-0.57), redução do risco de lesões 

graves na cabeça em 69% (OR=0.31, 95% IC: 0.25-0.37), redução do risco de lesão na cabeça fatal em 65% 

(OR=0.35, 95% IC: 0.15-0.88) e redução do risco de lesão na face em 33% (OR=0.67 95% IC: 0.56-0.81). O estudo 

não revelou uma redução significativa do risco de lesão no pescoço aquando do uso do capacete (OR=0.96 95% 

IC: 0.74-1.25). 

Na análise de M. Daverio et al. [36], cujo objetivo visa a investigação do efeito do capacete na redução do risco 

de traumatismos na cabeça em crianças, os autores utilizaram a regressão logística multivariável como modelo 

estatístico para analisar 190 casos de pacientes de idade inferior a 18 anos em Melbourne, Austrália, concluindo 
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que a ausência de capacete aumenta os sintomas de traumatismo craniano, como dor de cabeça, OR 2.54, 95% 

IC: 1.27-5.06), vómitos OR 2.16, 95% IC: 1.00-4.66, ou comportamento anormal das crianças OR 2.34, 95% IC: 

1.08-5.06, e aumenta a probabilidade de traumatismo OR 2.39, 95% IC: 1.20-4.80. 

O impacto sofrido pela cabeça do ciclista pode provocar danos ao nível do crânio e/ou causar a aceleração 

angular da mesma. No primeiro caso, os ossos do crânio podem fraturar e colidir com o cérebro, havendo o risco 

de ocorrência de contusão ou laceração que, em casos fatais, poderá conduzir a um hematoma subdural. O 

mesmo efeito pode ser provocado por um objeto externo que atravesse os ossos da cabeça e penetre o cérebro. 

Na segunda ocorrência, uma carga obliqua na cabeça do ciclista tem como consequência uma rotação que leva 

ao choque entre o cérebro e os ossos da cabeça, resultando numa hemorragia [37].  

O estudo de B. Joseph et al. [38] prende-se com o propósito de determinar a utilidade do capacete de bicicleta 

na prevenção de hemorragias intracranianas, analisando um total de 709 pacientes ao longo de 4 anos (2009-

2012) que apresentavam sintomas de traumatismo craniano de grau I relacionado com lesões sofridas em 

acidentes de bicicleta. Foi realizada uma regressão multivariável para analisar os dados adquiridos, verificando-

se que os ciclistas que não utilizaram capacete estão mais sujeitos a sofrerem fraturas do crânio (p = 0.01) e 

laceração do escalpe (p = 0.01). Constatou-se, também, que não existiu nenhuma diferença relevante no risco 

de hemorragia intracraniana entre ciclistas que usavam capacete e ciclistas que não usavam o elemento de 

proteção durante o impacto (p = 0.1).  

O estudo estatístico de M. Sethi et al. [39] realizado na cidade de Nova Iorque utilizou o modelo de regressão 

multivariável com o intuito de relacionar o uso do capacete com o risco de lesão cerebral traumática, LCT, em 

ambiente de densidade urbana. O trabalho utiliza dados adquiridos entre 2012 e 2014 de ciclistas com lesões 

traumáticas de nível I, tendo sido recolhidos dados relativos a 699 pacientes. Os resultados mostraram que os 

273 pacientes (39.1%) que, aquando do acidente, utilizavam capacete eram mais suscetíveis de apresentar um 

valor GCS de 15, mais suscetíveis a uma probabilidade reduzida de contrair lesões intracranianas, fratura do 

crânio e hematoma subdural. Os autores concluíram que indivíduos com capacete são 72% menos prováveis de 

contrair LCT, isto é, AIS da cabeça igual ou superior a 3, determinando uma OR ajustada de 0.28, 95% IC: 0.12-

0.61.  

O estudo de M. Fahlstedt et al.[40] propõe-se a avaliar a efetividade do capacete na redução do risco de lesão 

na cabeça através de uma análise de elementos finitos com base em reconstituições de 3 acidentes singulares, 

nos quais os ciclistas, desprovidos do capacete, perderam o controlo do velocípede, caíram e sofreram um 

impacto da cabeça contra o solo. A análise de elementos finitos aos impactos da cabeça foram realizados com e 

sem capacete, de modelo disponível no mercado, com casco de linha exterior de poliestireno expandido (EPS) e 

sistema de retenção da cabeça, e utilizando um modelo de cabeça e pescoço, comprovados com testes em 

cadáveres. A diferença entre simulações com e sem capacete foram avaliadas com base no efeito provocado no 

tecido cerebral e no osso do crânio, relacionando-se as tensões principais Green-Lagrange com as lesões 

cerebrais, curva de risco desenvolvida por Kleiven [41] com o risco de contusão, o máximo das tensões (stress) 

de von-Mises com o efeito no osso do crânio e a aceleração linear, juntamente com a curva de probabilidade de 

Chan [42] para estimar o risco de fratura do crânio. Os resultados mostraram que os esforços no tecido cerebral, 
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associado a lesões do foro cerebral, são reduzidas até 43% com o uso do capacete, reduzindo o risco de contusão 

em 54%. As tensões no crânio são minimizadas com presença do capacete, descendo de 80 MPa para 13-16 MPa, 

existindo a redução das acelerações lineares e da fratura deste osso em 98%. Os autores determinaram, ainda, 

que para um aumento de 10% na velocidade do ciclista, munido de capacete, o risco de contusão é reduzido em 

46% com a presença deste equipamento protetor, comparativamente a situações semelhantes com a ausência 

do mesmo. Os resultados mostraram que o risco de lesão cerebral e o risco de fratura do crânio poderiam ser 

reduzidas nos 3 casos analisados se o capacete tivesse sido usado pelas vítimas.  

O estudo de B. Joseph et al. [43] procura relacionar o uso de capacete com a severidade de lesões provocadas 

em acidentes de bicicletas, mais especificamente lesões cerebrais traumáticas e fraturas faciais. A análise 

estatística utiliza o modelo de regressão logística para determinar o efeito protetivo do capacete na diminuição 

das lesões acima mencionadas, baseando-se numa base de dados norte-americana (NTDB), tendo sido incluído 

no estudo um total de 6267 pacientes com hemorragia intracraniana. Verificou-se que 25% dos pacientes tinham 

o capacete posto no momento do acidente, 52.4% possuíam lesões cerebrais traumáticas graves e a taxa de 

mortalidade foi de 2.8% (n=176). O uso do capacete reduziu o risco de LCT grave em 51%, tendo sido calculada 

uma OR de 0.49, 95% IC:0.43-0.55, P <0.001, diminuiu o risco de mortalidade em 44%, com uma OR de 0.56, 95% 

IC:0.0.34-0.78, P <0.010 e reduziu o riso de lesão facial em 31%, com uma OR de 0.69, 95% IC:0.58-0.81, P<0.001. 

Neste último caso, foram determinadas OR de 0.69, 95% IC:0.58-0.81, P <0.001 para qualquer fratura facial, 0.87, 

95% IC:0.70-1.05, P <0.833, para fratura da mandíbula, 0.83, 95% IC:0.55-1.13, P <0.917, para fratura malar, 0.85, 

95% IC:0.63-1.08, P <0.23 para fraturas nasais, 0.67, 95% IC:0.56-0.78, P <0.01 para fraturas orbitais e 0.73, 95% 

IC:0.62-0.85, P <0.001 para contusões e lacerações. Os investigadores consideram que os resultados do estudo 

apoiam fortemente a hipótese de que o capacete reduz, de forma independente, o risco de fraturas faciais e a 

severidade da lesão cerebral traumática, mostrando evidências de ser um elemento protetivo de lesões internas, 

externas e, até mesmo, capaz de evitar a morte do ciclista. 

O estudo de D. G. Fitzpatrick et al. [44] trata-se de uma meta-análise cujo objetivo prende-se com a investigação 

sobre o efeito do uso do capacete em lesões na face. Os dados, obtidos a partir das bibliotecas 

Pubmed/MEDLINE, Google Scholar e Cochrane Library, foram processados através do modelo estatístico de 

efeitos fixos (fixed-effect model). Foram calculadas as OR para lesões e fraturas faciais. Segundo o estudo, o 

capacete reduz em 69% o risco de lesão facial e em 79% o risco de fratura dos ossos faciais. Os autores concluíram 

ainda que o capacete não protege a cara uniformemente, existindo variação da efetividade do capacete ao longo 

da face, uma vez que as lesões faciais mais comuns são fraturas das mandibulas e dos ossos médios da face. Num 

caso de estudo em França realizado por E. Amoros et al. [45], no qual o grupo de controlo incluiu ciclistas com 

lesões apenas abaixo do pescoço, isto é, sem lesões na cabeça e/ou pescoço, através do modelo estatístico de 

regressão logística, os autores determinaram as OR do efeito protetivo do capacete na cabeça (0.69, 95% IC: 

0.59-0.81), distinguindo zona urbana (0.34, 95% IC: 0.15-0.65) e zona rural (0.07, 95% IC: 0.0.02-0.0.23), tendo-

se verificado o efeito de proteção que o capacete aufere aos ciclistas em zonas urbanas e rurais. Relativamente 

a lesões na face e no pescoço, o estudo determinou, respetivamente, OR de 0.72, 95% IC: 0.62-0.83, e 1.18, 95% 
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IC: 0.94-1.47, confirmando, assim, a proteção que o capacete confere à face em acidentes e mostrou-se 

inconclusivo no que toca à redução do risco de lesão do pescoço.  

A investigação de R. Stier et al. [46] propõe-se a determinar a efetividade do capacete na prevenção de lesões 

faciais médias e fraturas da mandíbula, usando 5350 acidentes de bicicletas entre 1999 e 2011 na Alemanha. O 

método estatístico utilizado foi uma regressão logística binária, verificando-se que as fraturas mais frequentes 

foram do osso nasal (38.1%), do osso orbital (21.7%), da arcada zigomática (17.3%), da maxila (8.4%), da 

mandíbula (8.0%) e outros (6.5%), sem descrição específica do tipo de fratura. Os autores determinaram as OR 

para fraturas mandibulares (3.981, 95% IC: 1.204-13.168), fraturas da maxila (0.823, 95% IC: 0.106-6.385), 

fraturas do osso orbital (0.573, 95% IC: 0.136 - 2.418), fraturas da arcada zigomática (0.766, 95% IC: 0.180 - 3.251) 

e fratura do osso nasal (1.002, 95% IC: 0.428-2.345). Deste modo, o estudo concluiu que o uso do capacete 

aumentou o risco de fratura da mandíbula, reduziu o risco de fraturas da maxila, do osso orbital e da arcada 

zigomática e foi inconclusivo para as fraturas do osso nasal. Os autores revelaram que a velocidade do ciclista no 

momento do acidente não teve efeito nas lesões da maxila e que a idade do condutor não surtiu efeito nas 

fraturas da maxila e mandíbula. O trabalho conclui que idade mais avançada dos condutores e maior velocidade 

de circulação aumentam a probabilidade de lesões faciais. O uso de capacete não reduz, significativamente, a 

incidência de fraturas na zona média da face e aumenta a probabilidade de lesão mandibular. 

Conclusões semelhantes tinham sido obtidas pelos autores do estudo de controlo de D. C. Thompson [34] e, mais 

tarde, pelos autores do estudo de controlo C. Diane et al. [47]. No estudo de D. C. Thompson [34], os autores 

serviram-se do modelo estatístico de regressão linear incondicional para calcularem a proteção que o capacete 

outorgou aos 531 ciclistas registados hospitalarmente após acidentes de velocípedes em Seattle, Washington, 

no ano de 1990. Desta forma, os autores concluíam que o capacete protege o ciclista de lesões faciais graves, 

0.81, 95% IC: 0.45-1.5 e lesões graves na zona superior da face, 0.27, 95% IC: 0.1-0.8, não tendo havido indícios 

de proteção na zona inferior da face. No estudo C. Diane et al. [47], por meio de questionário foram recolhidos 

dados de 3388 ciclistas com lesões registadas no meio hospitalar em Seattle, Washington, no período de 1992 a 

1994, e, através do modelo estatístico de regressão logística incondicional, os autores determinaram a 

efetividade do capacete na prevenção de lesões faciais. Para tal, foram usadas informações de casos em que os 

pacientes sofreram lesões faciais graves, i.e, fraturas ou lacerações e o grupo de controlo constituiu-se de 

pacientes com variadas lesões, exceto na face. Lesões faciais graves ocorreram em 20.7% dos casos (700 

pacientes). O uso do capacete foi registado em 47% dos casos. Após análise estatística, o uso do capacete reduziu 

o risco de lesão na zona superior da face, OR de 0.36, 95% IC: 0.26-0.49, e na zona média da face, OR 0.35, 95% 

IC: 0.24-0.50. Não se verificou nenhum efeito significativo na redução do risco de lesão na zona inferior da face, 

OR de 0.88, 95% IC: 0.72-1.07). Os autores concluíram, assim, que o capacete reduz o risco de lesão grave na 

zona superior da face (laceração ou fratura da testa, osso orbital, orelhas) e na zona média (laceração ou fratura 

do osso do nariz, arcada zigomática) em 65%, aproximadamente. No entanto, não existiu clara evidência do 

efeito protetivo do capacete contra lesões graves na zona inferior da face (laceração ou fratura mandibular e 

dentária). 
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O estudo de E. Olofsson et al. [48] propôs-se investigar o uso do capacete e o seu efeito de proteção em crianças 

em acidentes de velocípedes, na região de Gotemburgo no período 1993-2006. Ao longo do período de tempo 

mencionado, 3711 crianças, de idade inferior a 16 anos, constituíram dados para a investigação que fez uso do 

modelo de regressão multivariável binária para determinar as OR entre o uso do capacete e a ausência deste no 

risco de lesões cranianas/cerebrais e lesões faciais. De acordo com os investigadores, os resultados obtidos 

revelaram que o capacete é eficiente na prevenção de lesões na cabeça de crianças, tendo sido calculadas OR de 

0.45, 95% IC: 0.45-0.58, para lesão craniana ou cerebral moderada (AIS2+), 0.26, 95% IC: 0.10-0.69, para lesão 

craniana ou cerebral grave (AIS3+), 0.75, 95% IC: 0.63-0.88, para lesão facial leve (AIS1+) e 0.23, 95% IC: 0.09-

0.63, para lesão facial moderada (AIS2+).  

De facto, são vários os estudos epidemiológicos cujas conclusões se prendem com o efeito benéfico do uso do 

capacete [49], que é ampliado com o aumento da severidade do impacto e da lesão [45][35], sendo, por isso, 

sugerido por inúmeros estudos a utilização de capacete obrigatória por lei [50]–[52]. O estudo de Robert Bauer 

et al. [53] avalia o impacto do uso obrigatório do capacete em crianças abaixo dos 12 anos após 5 anos da 

introdução desta lei na Áustria. A lei foi introduzida como uma medida de alerta para a necessidade de utilização 

do capacete, não existindo quaisquer penalizações contra a violação desta regra. O estudo foi realizado com base 

de dados Injury Databases (IDB Austria). Após a introdução da lei, foi observado um aumento do rácio de uso do 

capacete em crianças de 65% para 87%. Este aumento foi acompanhado por uma descida na percentagem do 

número de crianças registadas nos hospitais com lesões na cabeça de 47% para 38%. Tendo os autores concluído 

que a implementação da lei teve o efeito desejado na medida em que foi observado um aumento do uso do 

capacete em crianças até aos 12 anos e uma redução das lesões na cabeça nesta faixa etária.  

A introdução da obrigatoriedade do uso do capacete pode conduzir à redução do número de praticantes de 

ciclismo [54], especialmente crianças [55], e, com isso, a erradicação dos benefícios de saúde e ambientais que 

esta atividade proporciona [50]. A obrigatoriedade do capacete não é sinónimo de uma redução do número e 

severidade dos acidentes e, consequentemente, das lesões, uma vez que os ciclistas que usam capacete são, por 

norma, ciclistas mais cautelosos, respeitadores do código de estrada e com menor risco de envolvência em 

acidentes [23]. O estudo de Aslak Fyhri et al. [56] investiga o efeito das leis de obrigatoriedade do uso do 

capacete, concentrando-se no efeito de compensação de risco e nas mudanças da população. A investigação foi 

realizada através de um inquérito a 1504 ciclistas noruegueses. Os dados obtidos foram processados através do 

modelo de equação estrutural, tendo sido distinguidos 2 grupos, com características distintas. Num primeiro 

lote, encontra-se o grupo de desportistas praticantes de ciclismo que andam a velocidades mais elevadas e que, 

para isso, conduzem munidos de um lote de equipamentos de segurança incluindo o capacete. Num segundo 

lote, encontra-se o grupo de ciclistas mais tradicionais, que pedalam a velocidades reduzidas e que não utilizam 

equipamentos de proteção com tanta frequência. Os resultados do estudo indicam que o efeito produzido pela 

lei analisada se deve, principalmente, ao efeito de alterações da população. Isto é, com a introdução da lei, é 

expectável uma redução do número de ciclistas tradicionais, cujo risco de acidente é menor, considerando a 

velocidade o principal fator de risco [57], enquanto o número de pessoas que treinam ciclismo vai permanecer 

idêntico. Este fenómeno tem consequências negativas no panorama da saúde social [58][59] e poderá estar 

associado a um aumento do número de acidentes rodoviários [15]. A aplicação da obrigatoriedade do capacete 
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vai provocar a utilização deste por ciclistas de maior risco, não levando, por isso, necessariamente a uma redução 

do número de lesões. Outro resultado da implementação do uso mandatário do capacete prende-se com o efeito 

de compensação de risco [50]. Compensação de risco define-se como a variação comportamental das pessoas a 

uma atividade potencialmente perigosa [60]. Neste contexto, prende-se com a tendência de os ciclistas em 

compensar as mudanças do código de estrada, que com o uso forçado do capacete, poderão assumir um 

comportamento de maior risco por se sentirem mais seguros com o uso do capacete, reduzindo ou, até mesmo, 

eliminando o efeito protetivo do capacete em acidentes de velocípedes [57][23]. A presença do capacete pode, 

também, incutir aos condutores de veículos motorizados a sensação de experiência do ciclista, diminuindo os 

níveis de precaução, aumentando o risco de acidente [61]. Contudo, os estudos de Olivier, J. e Walter [62] e 

Walker I. [63] concluíram que a presença do capacete teve um impacto pouco significativo na distância entre os 

veículos motorizados e os velocípedes.  

A aplicação de métodos estatísticos que analisam fatores que influenciam um determinado fenómeno tem sido 

recorrente em vários estudos científicos [64]. No caso de acidentes envolvendo velocípedes, a determinação dos 

fatores de risco a eles associados constitui uma área de interesse para o conhecimento da dinâmica do acidente 

e para a tomada de medidas preventivas.  

Vanparijs et al. [65] realizou uma revisão bibliográfica relativamente aos fatores de risco de acidentes de 

bicicletas que analisou informações provenientes de 20 estudos científicos. Nesta pesquisa identificaram-se 

fatores de risco demográficos, como a idade e o género do ciclista, fatores geográficos e estruturais, isto é, o 

contexto geográfico em que se situou o acidente (ambiente urbano ou rural), fatores meteorológicos, como as 

condições meteorológicas, estação do ano e luminosidade e, por fim, fatores comportamentais, como a 

utilização de elementos protetivos, entre eles, capacete, luzes de presença e vestimenta adequada e a condução 

sob o efeito de álcool ou outras substâncias tóxicas. 

Ali Behnood e Fred Mannering [66] analisam vários fatores de risco de acidentes de bicicletas, entre eles a idade 

do ciclista. Os autores servem-se de dados relativos a acidentes no período de tempo de 2010-2016 em Los 

Angeles, Estados Unidos, e com recurso ao modelo estatístico de regressão logística multinomial, concluem que 

ciclistas de idade superior a 50 anos sustêm maior probabilidade de contrair lesões graves e menor probabilidade 

de contrair lesões menores ou inexistentes comparativamente com o grupo de indivíduos de idade igual ou 

inferior a 17 anos e com o grupo de indivíduos de idade superior a 25 anos e inferior a 50 anos. De acordo com 

os investigadores, tal facto poderá estar relacionado com a fragilidade e várias condicionantes físicas que este 

sector apresenta, bem como o aumento do seu tempo de perceção e reação. Sigal Kaplan et al. [67] e Soufiane 

Boufous et al. [68] obtiveram resultados idênticos, em que quanto maior for a idade, maior o risco de lesões mais 

graves. No entanto, de acordo com Milo A. Hollingworth et al. [69], que usufrui do modelo estatístico de 

regressão multivariável, ciclistas mais jovens poderão apresentar um comportamento de maior risco e por isso 

são mais suscetíveis a acidentes. O artigo científico de Michal Bíl et al. [70] com o auxílio de modelo estatístico 

de regressão multivariável, determinou, a partir de informações de acidentes reportados à polícia na República 

Checa no período de tempo 1995-2007, que o género masculino apresenta uma maior probabilidade de colisão 

com um veículo motorizado do que o sexo feminino, conclusões que vão de encontro com o estudo de Milo A. 

Hollingworth et al. [69]. Conclusões antípodas foram determinadas por Joshua Stipancic et al. [71], que recorreu 
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ao método estatístico de regressão logística ordinal e a dados obtidos por meio de vídeo de 7 cruzamentos e 

interseções em Montreal, Canadá, o género feminino encontra-se sujeito a uma maior probabilidade de colisão 

com veículos motorizados, comparativamente com o género masculino.  

De acordo com Sandar Tin Tin et al. [72], em ambiente urbano é mais provável a ocorrência de acidentes. Grégory 

Vandenbulcke et al. [73] analisaram os fatores de risco geográficos e estruturas através do modelo estatístico de 

regressão logística e de dados de 644 acidentes de bicicleta registados na Bélgica no intervalo de tempo 2006-

2008, num pais onde apenas 15% dos acidentes envolvendo velocípedes são oficialmente registados [74]. O 

estudo concluiu que estruturas como carris de elétrico, pontes sem estruturas próprias para velocípedes, 

cruzamentos complexos e rotundas, proximidades de centros comerciais ou garagens e elevada densidade de 

tráfico de veículos motorizados estão estatisticamente associados a um risco maior de acidentes e que ciclovias 

de sentido contrário ao trânsito motorizado acarretam um risco menor de acidente, uma vez que motorista e 

ciclista têm contacto visual direto. Conclusões semelhantes com os estudos de Vanparijs et al. [65], Tove Hels e 

Ivanka Orozova-Bekkevold [75], no qual se concluiu que rotundas mais antigas, com maior número de saídas, 

maior trafego de veículos motorizados e velocípedes, de prato mais estreito e raio de curvatura mais elevado 

representam um maior risco de acidentes e Robin Lovelace et al. [76]. Cara Hamann e Corinne Peek-Asa [77] 

investigaram 147 acidentes de bicicletas ocorridos no período de tempo 2007-2010 em Iowa, Estados Unidos, e, 

utilizando o modelo estatístico de regressão multivariável, concluíram que a presença de estruturas exclusivas à 

prática do ciclismo urbano reduz o risco de acidente, englobando sinais rodoviários específicos para velocípedes, 

que reduz o risco em 38% com uma OR de 0.62, 95% IC: 0.15-2.58 e ciclovias ou vias partilhadas, que reduz o 

risco em 60%, com uma OR de 0.40, 95% IC: 0.09-1.82, estudo concordante com Jillian Strauss et al. [78], S. 

Pulugurtha e Vidya Thakur [79], T.Madsen e Harry Lahrmann [80], que acrescenta que ciclovias separadas das 

vias de transito automóvel são mais seguras para os ciclistas, Sohail Zangenehpour et al. [81], que utiliza o modelo 

estatístico de regressão logística ordinal para determinar o efeito benéfico de ciclovias na redução do risco de 

acidente, R. Marqués e V. Hernández-Herrador [82], que defende que uma rede completa e bem estruturada de 

ciclovias apresenta uma maior redução do risco de acidente do que ciclovias singulares, e Peng Chen e Qing Shen 

[83], que usando o modelo estatístico de regressão logística ordinal, sugerem ciclovias com maior iluminação. 

Comparativamente com as localidades, acidentes em zonas rurais traduzem-se num maior risco de severidade 

de lesão em 5-8% para lesões leves, 11-16% para lesões graves e 14-19% para lesões fatais de acordo com a 

análise estatística de Sigal Kaplan et al. [67], que utilizou o modelo de regressão linear ordinal para obter os seus 

resultados. Conclusão semelhante foi obtida por Soufiane Boufous [68], que determinou um aumento do risco 

de lesões graves em 28% em zonas fora de localidades, com base no modelo de regressão logística multivariável, 

e por Chia-Ying Kuo [84], que associa o aumento do risco ao facto das zonas rurais terem essencialmente ciclistas 

com idade igual ou superior a 65 anos. 

Do ponto de vista meteorológico, Fedy Ounia e Mounir Belloumi [85] concluíram que risco mais elevado de 

acidente verificou-se durante o verão e com condições meteorológicas agradáveis (ausência de chuva, vento ou 

nevoeiro). Este estudo realizou uma análise de Cluster espacial de distância múltipla, recorrendo à ferramenta 

de estatística espacial ArcGIS 10.2 e informações adquiridas na Tunísia. 
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O risco de causar qualquer tipo de acidente aumenta substancialmente quando o ciclista conduz sob o efeito de 

álcool ou outras drogas [86]. Chiara Orsi et al. [87] concluíram que o género masculino apresenta uma 

probabilidade maior de conduzir sob o efeito de álcool do que o género feminino, facto que é explicado pela 

teoria de que ciclistas masculinos arriscam mais na sua condução e não se preocupam tanto com a reprovação 

social relativa a comportamentos de risco, como ingerir álcool e conduzir. O estudo utilizou o modelo de 

estatístico de regressão multinomial para determinar a OR de 10.43, 95% IC: 6.29-17.30, associada à condução 

sob o efeito de álcool e outras drogas. O uso de vestimenta adequada e com cores visíveis diminui o risco de 

acidente, segundo Vanparijs et al. [65]. Esta conclusão é corroborada pelo estudo de Harry Lahrmann et al. [88], 

que concluiu que a utilização de um casaco de cor amarela reduz o risco de acidente em 47%. J.C.O. Madsena et 

al. [89] determinou uma redução do risco de acidente em 19% com a utilização de luzes de presença. 

1.3. Objetivos e organização 

O principal objetivo da presente tese foi a investigação do efeito protetivo associado ao capacete em caso de 

acidente envolvendo velocípedes, com base em casos reais de acidentes ocorridos em Portugal.  

A sinistralidade rodoviária permanece um tema problemático, sendo necessária uma redução do número de 

fatalidades. Este problema agrava-se na categoria dos velocípedes, atendendo à crescente popularidade do meio 

de transporte. Assim, de forma a perceber-se a conjuntura nacional dos acidentes rodoviários envolvendo 

veículos de duas rodas não motorizados, é realizada uma análise estatística dos sinistros ocorridos em Portugal, 

com o intuito de identificar os fatores de risco responsáveis pelos acidentes.  

A não utilização do capacete por parte dos ciclistas é um fator relevante na severidade das lesões crânio-

encefálicas contraídas pelos mesmos. Deste modo, foi realizado um inquérito presencial a ciclistas portugueses 

com a finalidade de averiguar as razões pelas quais o capacete é ou não utilizado e de que modo o capacete tem 

de evoluir para se atingir uma maior taxa de utilização. 

A utilização do capacete poderá incutir uma sensação de experiência e segurança do ciclista nos condutores que 

lhe são circundantes, podendo poderá traduzir-se num desrespeito do espaço de via do ciclista, podendo reduzir 

ou, até mesmo, anular o efeito protetor do capacete, na medida em que o risco de acidente é aumentado por 

desrespeito ao código de estrada. 

Capítulo 2 – Enquadramento teórico  

Neste capítulo são apresentadas informações teóricas necessárias para a compreensão dos estudos e análises 

posteriormente apresentadas. 

Capítulo 3 – Resultados estatísticos  

Neste capítulo é feita uma análise estatística dos acidentes ocorridos em Portugal no período de tempo 

compreendido entre 2010-2015 envolvendo apenas sinistralidade de velocípedes. Esta análise pretende 

identificar os perigos ligados à prática do ciclismo em Portugal, bem como os vários fatores de risco que 

aumentam a probabilidade e a severidade dos acidentes.  

Foi concretizado um inquérito presencial a uma amostrada população ciclística. O conjunto de questões visa 

perceber se os ciclistas usam ou não o capacete, e as razões associadas à sua escolha, se melhorando 

determinados aspetos do capacete a taxa de utilização aumenta, e determinar a percentagem de ciclistas que 
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experienciaram, em determinada altura, um sinistro. Com base no inquérito averiguou-se, também, o impacto 

que os sistemas de bikesharing têm na sociedade e no número de ciclistas em ambiente urbano.  

São, também, apresentados estes e respetivos resultados, usando um dispositivo de Arduino capaz de medir as 

distâncias laterais dos veículos ao velocípede e averiguar se os veículos motorizados respeitam a distância de 

segurança mínima obrigatória pelo Código de Estrada. Este estudo procura perceber a influência do capacete no 

comportamento dos restantes condutores, mais concretamente nas distâncias laterais de ultrapassagem. 

Capítulo 4 – Reconstituição de acidentes com velocípedes em Portugal 

Neste segmento, são apresentados e discutidos 2 casos reais de acidentes ocorridos em Portugal envolvendo a 

presença de velocípedes. Para cada sinistro, é apresentada a metodologia utilizada no software PC-Crash, e os 

principais cenários testados para cada dinâmica do acidente. É feita a discussão do papel do capacete no 

acidente, sendo concluído se a presença do capacete corresponde a uma redução do risco de lesão crânio-

encefálica e a uma redução do risco de mortalidade do ciclista. 

Capítulo 5 – Conclusão e Estudos futuros 

Nesta secção apresenta-se uma conclusão ao trabalho realizado, no qual é feita uma apreciação global dos 

objetivos propostos e das metas concluídas. Por fim, são sugeridos trabalhos futuros que têm como objetivo a 

complementação e aprofundamento da presente dissertação de mestrado e que são relevantes para a temática 

em questão.  
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2. Enquadramento Teórico 

2.1. Evolução do capacete 

O capacete é um dos métodos mais antigos de proteção pessoal existentes na civilização humana, tendo surgido 

com intuito de proteção em combate e diversificado no âmbito de vários desportos, atividades recreativas e 

meios de transporte, incluindo o ciclismo [90][37]. A prática do uso do capacete no ciclismo teve início por volta 

de 1880, com a crescente popularidade do velocípede de Lallement [91]. A instabilidade do meio de transporte 

e as consequentes lesões na cabeça criaram a necessidade do uso do capacete por parte dos seus utilizadores, 

que começaram a utilizar capacetes simples feitos a partir de plantas, capazes de alguma proteção em caso de 

acidente, partindo-se no impacto [92]. O primeiro sistema de fivela existente era constituído por tiras de nylon 

com um sistema de fecho D-ring [93], tendo sido feita a transição do sistema para os capacetes de bicicleta, a 

partir dos capacetes orientados para o motociclismo [92].  

2.2. Constituição e Designs 

Na sua essência, o capacete é constituído por uma espuma concretizada por sucessivas camadas absorventes de 

energia [94], formando o corpo do capacete, um casco exterior ao corpo do capacete [95], que pode ser de 

plástico rígido ou de plástico mais flexível [50], um sistema de ventilação formado por aberturas 

estrategicamente posicionadas ao longo do capacete com o intuito de manter a cabeça do ciclista a uma 

temperatura cômoda [96] e minimizar possíveis suores do ciclista [97], um sistema de retenção situado na região 

posterior da cabeça [98], mecanismo responsável pelo ajuste do capacete à cabeça do ciclista [99], sistema de 

fixação na região do queixo, mecanismo de ajuste do capacete ao formato da cabeça e face do condutor do 

velocípede [100], fitas de enchimento, responsáveis pelo preenchimento de espaços entre a cabeça do ciclista e 

a parte côncava do capacete, de modo a garantir melhor ajuste e conforto do ciclista [101]. O capacete deve ser 

homologado de acordo com as normas e standards em vigor, mostrando, por meio de etiqueta, a homologação 

que respeita [50]. 

O capacete absorve energia através de 2 mecanismos. O primeiro mecanismo consiste na absorção de energia 

no interior do capacete e o segundo mecanismo consiste na absorção de energia na deformação do casco 

exterior, sendo que a energia absorvida depende da forma, da espessura e do material do capacete no ponto de 

impacto [102].  

Atualmente, o mercado dos capacetes é ocupado essencialmente por 4 tipos diferentes de capacetes, tendo 

cada formato o objetivo de melhor servir o ciclista na vertente de ciclismo a que este se propõe a praticar, sendo 

eles capacetes para ciclismo de estrada, capacetes para ciclismo de montanha, capacetes para ciclismo urbano 

e capacetes para crianças [103]. 

Capacetes de estrada 

Destinam-se a percursos de estrada, primando pela aerodinâmica e ventilação do ciclista [104], através do 

alongamento da traseira do capacete, reduzindo o coeficiente de resistência, contribuindo para um melhor 

comportamento aerodinâmico do mesmo [105] e do elevado número de aberturas do casco externo para efeitos 

de ventilação do capacete. São, por norma, capacetes de peso reduzido, com o forro de EPS e casco externo de 
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polímero de espessura reduzida [106]. No mercado atual, existe uma variante a este tipo de capacete destinada 

à utilização desportiva, recreativa e para trajetos diários e curtos. Designados por “commuter bicycle helmet”, 

esta variante procura proteger o ciclista no seu trajeto casa-trabalho, tendo menos ventilação e mais proteção 

contra precipitação e vento [104]. São mais arredondados e representam um menor custo para o ciclista [107]. 

Capacetes de montanha 

Destinam-se a percursos de piso irregular, procurando maior cobertura da cabeça do ciclista, reduzindo as 

aberturas de ventilação e aumentando área superficial do capacete [104]. Estes capacetes podem ser totalmente 

fechados, com queixeiras, de forma a maximizar a proteção do ciclista de montanha, que acarreta maior 

probabilidade de queda no tipo de ciclismo que pratica [108].  

Capacetes urbanos 

Destinam-se ao transporte em ambiente urbano, por ciclistas praticantes de BMX. Tratam-se de capacetes com 

maior proteção nas regiões laterais e traseira da cabeça, em forma de domo, respeitando standards destinados 

a velocípedes e standards vocacionados para a prática do skate [107]. 

Capacetes para crianças 

A cabeça das crianças é maleável e cresce rapidamente, sendo, por isso, sensível a deformações [109]. Na sua 

generalidade, as características ósseas do esqueleto humano durante a infância e adolescência estão associadas 

ao risco acentuado de fraturas ósseas durante este período, resultando da aplicação de cargas superiores à 

resistência do osso que, por sua vez, decorre da combinação das propriedades geométricas (dimensões) e 

materiais (densidade óssea) [110]. Esta fragilidade traduz-se num risco elevado de fraturas ósseas, com, 

aproximadamente, 50% de crianças saudáveis do sexo masculino e 33% de crianças saudáveis do sexo feminino 

a sofrerem fraturas até atingirem os 18 anos [111], período no qual o crescimento linear ósseo supera a 

mineralização do osso, causando um incremento temporário da fragilidade do osso [112], e que culmina com o 

pico de massa óssea, definido como a quantidade de tecido ósseo no final da maturação do esqueleto [113]. 

Assim, capacetes destinados a crianças são fundamentais, uma vez que representam a faixa etária com maior 

incidência de lesões traumáticas na cabeça [114]. Caracterizam-se pelas dimensões e peso reduzidos e pela maior 

cobertura da zona traseira da cabeça, com maior espessura do forro desta região [106].  

2.3. Materiais 

Do ponto de vista do material utilizado, existem 2 variantes de capacetes. No primeiro grupo são incluídos 

capacetes de casco rígido,”hard-shell helmets”, e no segundo grupo são abrangidos capacetes de casco menos 

rígido, “soft-shell helmets” [115]. O primeiro modelo de casco é produzido com base em polímeros de elevada 

qualidade como poliestireno ou ABS, ou material compósito, como fibra de vidro ou kevlar com resina epoxy 

[116]. Este tipo de casco dissipa o impacto pela área do capacete e resiste à penetração de objetos cortantes 

[115]. No segundo tipo de casco, a deformação do mesmo ocorre mais facilmente, e o impacto não sofre uma 

dissipação tão intensa em comparação com o casco rígido [115]. No entanto, estes capacetes tem a vantagem 

de apresentar um peso e espessura reduzidos, melhorando o conforto do ciclista [117]. Contam com um reforço 

para aumentar a resistência do capacete ao impacto [115], o que permite melhor comportamento do capacete 

num segundo impacto no mesmo acidente [118]. Ambos os cascos absorvem parte da energia do impacto [118] 
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e, no caso de uma colisão com o pavimento, o seu design procura evitar uma travagem brusca da cabeça, 

evitando o agravamento das lesões do ciclista [50].  

O interior do capacete, responsável pela absorção de energia, é fabricado a partir de poliestireno expandido. 

Trata-se de um material duradouro [119], estruturalmente poroso, de fácil deformação e apresenta bolhas de ar 

no seu interior [120], o que permite a atenuação da desaceleração provocada pelo impacto e aumentar o seu 

tempo em cerca de 6 milissegundos [115]. As características plásticas do material são fundamentais, uma vez 

que a elasticidade do mesmo faria com que o forro do capacete absorvesse o impacto e, mais tarde, o 

transmitisse para a cabeça do ciclista [118]. Este material pode ser substituído pela utilização de polipropileno e 

poliuretano expandido, de características semelhantes, de maior densidade e custo [121].  

2.4. Normas 

A homologação do capacete é obrigatória [122]. De forma a entrarem no mercado, os fabricantes têm de 

assegurar que os seus capacetes atingem níveis de segurança mínimos requeridos pelas normas a que o mercado 

está submetido [117]. Desta forma, a oferta é regulada por entidades imparciais [123], que garantem ao 

consumidor capacetes devidamente testados e aprovados [124], avaliam o capacete pela sua performance e não 

pelo seu design e, que através de requisitos desafiantes, incentivam soluções inovadoras por parte dos 

fabricantes de capacetes [125]. De uma forma geral, os capacetes procuram garantir a mitigação das lesões na 

cabeça após uma queda livre de, aproximadamente, 1.5 metros acima do solo [126], sendo primeiramente 

desenhados para quedas singulares, sem o envolvimento de terceiros (veículos motorizados) [127]. Para um 

cenário mais grave em que a colisão se dá com veículos motorizados, na qual a queda do ciclista se dá a partir de 

uma altura mais elevada e os níveis de energia cinética são mais elevados [102], os capacetes poderiam ser 

idealizados e concebidos da mesma forma do que os capacetes de veículos motorizados de 2 rodas, mas tornar-

se-iam elementos de segurança com um peso e um comportamento termodinâmico incompatível com a 

confortabilidade do ciclista, tendo um efeito prejudicial à popularidade do seu uso [127]. Os standards 

internacionais garantem o desempenho mínimo dos capacetes, sendo que os mais utilizados são o standard 

europeu EN 1078 - Helmets for pedal cyclists and for users of skateborders and roller skates e o standard dos 

Estados Unidos CPSC - Consumer Product Safety Commission [123]. Procuram avaliar a performance dos vários 

capacetes, desde dos materiais de construção, sistema de retenção, cobertura da cabeça, visão do ciclista e 

requisitos de impacto [128]. A maioria baseia-se nos mesmos tipos de testes de impacto, no entanto, a 

severidade do impacto, o critério de aprovação e o número de testes por capacete variam de acordo com o 

standard, facto que explica a aprovação e rejeição do mesmo capacete por normas diferentes [118]. Os testes 

efetuados em capacetes procuram analisar 3 corpos deformáveis: o capacete, a forma de cabeça artificial e a 

superfície de impacto [129]. Nos testes de impacto, a forma de cabeça artificial, headform, é deixada cair de 

forma a atingir uma velocidade de impacto determinada pelo standard [102]. O corpo deformável respeita regras 

impostas por standards que regulam os materiais e dimensões da forma da cabeça usada nos diversos testes. A 

análise é feita a partir das acelerações da headform medidas durante o teste de queda, drop test, sendo a 

aceleração o principal parâmetro determinante da efetividade do capacete [28]. O capacete é aprovado no teste 
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de queda se a aceleração que proporcionar à headform for igual ou inferior aos valores propostos por cada 

standard [28], apresentados na Tabela 1: 

Tabela 1 - Exemplo dos critérios e requisitos das principais normas para um teste de queda com uma superfície plana. 

Standard Referência Altura de queda (m) Critério (g´s) 

European Standards (CEN) EN 1078 1.5 250 

Consumer Product Safety Commission (CPSC) 16 CFR Part 1203 2 300 

Snell Memorial Foundation (Snell) BF95 (Revisto em 1998) 2.2 300 

American Society for Testing and Materials 

(ASTM) 
ASTM F1447F12 2 300 

Canadian Standards Association (CSA) 
CSA D113 2FM89 

(Reafirmado em 2004) 
1.6 250 

O critério aceleração linear é medido em g´s, que corresponde a múltiplos da aceleração da severidade e os 

testes são realizados em 4 tipos de condições ambientais diferentes: temperatura ambiente, elevadas 

temperaturas (de 47.22o a 52.77o), baixas temperaturas (de -17.22o a -12.77o) e imersão em água (de 4 a 24 

horas) [124]. Os testes de queda são realizados em máquinas de teste intituladas de torres de queda, drop towers 

[130], que podem, ou não guiar a queda livre do conjunto capacete e headform [130]. No Anexo I encontram-se 

reunidos diversos testes realizados pelos principais standards, controladores da oferta de capacetes de bicicleta 

no mercado. 

2.5. Biomecânica do Impacto 

O sucesso ou insucesso de um capacete está associado ao pico de aceleração linear, PLA, e ao critério de lesão 

na cabeça, HIC [131]. No primeiro caso, a aceleração medida pelos acelerómetros instalados na headform tem 

de ser inferior ao valor mínimo exigido pelos standards [132]. No segundo caso, o critério é dado pela expressão 

[133]: 

 𝐻𝐼𝐶 = [(
1

𝑡2 − 𝑡1

∫ 𝑎 𝑑𝑡

𝑡2

𝑡1

)

2.5

(𝑡2 − 𝑡1)] 𝑚𝑎𝑥 (1) 

O valor numérico HIC é determinado pela aceleração registada pela forma de cabeça durante o impacto [134]. 

Este valor é associado a valores de severidade de lesões na cabeça através do critério HIC [135].  

A severidade do impacto, caracterizada como a quantidade de mudanças que ocorrem em termos de alterações 

fisiológicas ou falhas estruturais, decorrentes da aplicação de cargas mecânicas [136], pode ser, também, 

mesurável através do Índex de severidade, SI, através da seguinte expressão, na qual A representa a aceleração 

instantânea da headform e T a duração do impulso [137]: 
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 SI = ∫ A2.5dt

T

0

 (2) 

Conjuntamente com os critérios de lesão, são definidos níveis de tolerância para cada critério, correspondentes 

aos níveis máximos admissíveis para cada parâmetro, a partir dos quais existe uma determinada probabilidade 

ou índice de lesão [136]. São várias as metodologias quantitativas de avaliação da severidade da lesão, sendo a 

mais utilizada a AIS. Esta medida de lesão foi criada em 1971, nos EUA, com finalidade da normalização do 

sistema de classificação da severidade de lesões, tratando-se de uma escala anatómica que classifica a lesão 

considerando o seu tipo, a sua severidade e localização anatómica [138] e que não contabiliza as suas 

consequências [139]. Nesta escala, quanto maior for o seu valor, mais severa é a lesão, facto que se pode 

observar na Tabela 2: 

Tabela 2 - Valor AIS e correspondente código de severidade, probabilidade de morte e custo associado. 
AIS Código de gravidade % Morte Custo ($1000) 

0 Sem lesão 0.0 0 

1 Ligeira 0.0 0.4 

2 Moderada 0.1 - 0.4 2.7 

3 Grave 0.8 - 2.1 7.1 

4 Muito Grave 7.9 - 10.6 38.8 

5 Crítica 53.1 - 58.4 186.6 

6 Morte Certa ≈ 100 165.0 

2.6. Lesões crânio-encefálicas  

Lesões na cabeça são a causa de morte em 62%-93% dos casos de morte em acidentes envolvendo velocípedes 

[22], [140]–[145] e ocorrem mais frequentemente em acidentes envolvendo ciclistas do que acidentes 

envolvendo motociclistas [146]. A maioria dos sobreviventes deste tipo de lesões sofrem, posteriormente, algum 

nível de incapacidade ou deficiência [147], pelo que ocorre uma diminuição da qualidade de vida da vítima do 

ponto de vista da saúde [148][149], resultando numa maior necessidade de tratamentos médicos e, com isso, 

seguros de saúde mais caros [150]. Sendo que, por vezes estes fatores traduzem-se numa dificuldade acrescida 

em conseguir postos de trabalho a tempo inteiro [151][152]. 

Num acidente, são geradas acelerações, lineares e angulares, esforços e tensões na cabeça do ciclista a partir do 

impacto frontal e lateral que esta sofre [153], provocando um movimento relativo entre o cérebro e o crânio, 

mecanismo de lesão responsável por extensões graves nos tecidos nervosos e nas ligações entre o cérebro e a 

superfície rugosa interna do crânio, podendo provocar traumatismos nas superfícies inferiores dos lóbulos 

frontal e temporal [136]. A intensidade do impacto pode afetar a função cerebral, uma vez que a energia do 

impacto, associada ao movimento relativo cérebro-crânio, pode seccionar as veias de ligação junto do cérebro, 

atingir a sua base e danificar o tecido cerebral junto dos pontos de ligação, causando a disrupção das veias de 

ligação entre o cérebro e a principal membrana que protege o cérebro, a duramater [136]. As lesões na cabeça 

podem ser abertas ou fechadas se a duramater for ou não danificada [139]. Em suma, o movimento relativo 
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cérebro-crânio pode provocar traumatismos, do tipo fechado [154], seccionamento de veias e deformação de 

tecidos. Este mecanismo é intensificado pela geometria irregular dos ossos intracranianos e membranas [136]. 

Num trauma fechado, frequentemente associado a acidentes de viação e quedas, o impacto do crânio com uma 

estrutura conduz à desaceleração brusca do mesmo, tendo como consequência a compressão, contusão ou 

laceração cerebral no local mais próximo do impacto e o estiramento e laceração dos vasos sanguíneos, na zona 

cerebral simetricamente oposta ao impacto [154]. Este estiramento provoca hematoma epidural ou hemorragia 

subaracnoídea [154]. Os traumatismos crânio-encefálicos agravam em 30 vezes a probabilidade de morte, sendo 

que, aproximadamente, 50% dos óbitos ocorrem nas primeiras 2 horas devido a lesões primárias, i.e, lesões que 

surgem imediatamente após o impacto (lesão de vasos e tecido nervoso). As lesões secundárias (edema cerebral, 

hipoxia, isquemia), que surgem minutos após o impacto, são responsáveis pela outra metade dos óbitos [154]. 

A acumulação de líquido de edema vai provocar o aumento da pressão intracraniana, PIC, comprimindo as 

estruturas cerebrais, e distorções resultantes do gradiente de pressão. Como resposta, a tensão arterial aumenta 

de modo a manter a irrigação cerebral. Se este fenómeno não se verificar, as células entram em hipoxia, estado 

de sofrimento caracterizado pela falta de oxigénio [155], acabando com a morte celular [154].  

A aceleração angular da cabeça pode causar a lesão da matéria branca do cérebro. Trata-se se uma lesão axonal 

difusa, LAD, onde ocorre o derrame generalizado dos axónios, irreversível e que provoca a incapacidade e 

demência da vítima [136]. Na Figura 4 encontram-se descriminadas as possíveis lesões na cabeça. 

 

Figura 4 - Possíveis lesões na cabeça. 

A cabeça humana pode ser considerada como uma estrutura de multicamadas, com o escalpe a constituir a 

camada exterior, seguido do crânio, meninges e cérebro [139]. As diferenças materiais e estruturais verificadas 

entre o crânio e o cérebro impossibilitam a aplicação de um único critério capaz de avaliar as lesões neste sistema 

[153]. A fratura craniana é prevista com base em critérios de força, ver Figura 5 b), pois o seu formato assemelha-

se a uma concha esférica, composta por vários elementos ósseos de espessura variável [153]. Sendo o cérebro 

um elemento viscoelástico, as tensões de corte internas e as forças de tensão são responsáveis pelas lesões do 

mesmo, sendo, por isso, utilizado o critério aceleração para avaliar as lesões cerebrais [153]. A fratura dos 

numerosos ossos complexos e de espessura fina constituintes da face, com espessura de pele variável é avaliada 

com base nos critérios de força/intrusão e, também, aceleração [153]. Na Figura 5 a) encontram-se visíveis os 
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limites de aceleração, em G, a partir dos quais é provável a ocorrência de fratura dos ossos faciais [156] e na 

Figura 5 b) é apresentado o limite de força suportável por cada região do crânio [139].  

  

a) b) 

Figura 5 - Limites de aceleração e força para os constituintes da cabeça. 

O primeiro critério de lesão foi a Curva de tolerância de Wayne State, WSTC, que prevê a probabilidade de 

contusão com base na aceleração linear [157]. O critério prevê que a cabeça consegue suportar acelerações mais 

elevadas quando o tempo dessas acelerações for menor, existindo um valor limite máximo para as acelerações 

suportadas pela cabeça [158], relação que se pode observar na Figura 6 a). 

De forma similar, Van Lierde desenvolveu uma curva teórica de tolerância, BICLE, para acelerações angulares 

sofridas pela cabeça, capaz de as correlacionar com o risco de lesão cerebral [159]. Nesta curva, representada 

na Figura 6 b), e tal como na WSTC, a magnitude da aceleração necessária para lesionar o cérebro diminui com 

o aumento da duração do impacto, que provoca maior tensão no tecido cerebral [159]. Em ambas as curvas, a 

zona segura encontra-se abaixo da linha.  

O critério HIC, precedido pelo Índex de severidade na cabeça, HSI, é calculado considerando um intervalo máximo 

(𝑡2 − 𝑡1) igual a 15 ms para acidentes com contacto direto com a cabeça e 36 ms para colisões que não envolvam 

contacto direto e tendo como limite o valor de 1000, a partir do qual são esperadas lesões graves (por razões de 

segurança, este valor desce para 700 em acidentes rodoviários) [136].  

 
 

a) b) 
Figura 6 - a) Curva de Tolerância de Wayne State e b) Curva de Tolerância de Van Lierde, BICLE. 

 

Na Tabela 3 encontra-se presente a relação entre o valor AIS, adotado pela Association for the Advancement of 

Automotive Medicine [160] e o respetivo tipo de lesão na cabeça. 
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Tabela 3 - Relação entre o índice AIS e correspondentes lesões na cabeça. 

AIS Lesões 

1 
Pequena contusão cerebral com dores de cabeça e vertigens. Sem perda de consciência. Abrasão e pequenas 

lacerações na pele. 

2 
Possibilidade de fratura craniana com perda de consciência inferior a 15 minutos. Possibilidade de lesões na 

córnea e retina. Fratura do nariz. 

3 

Possibilidade elevada de fratura craniana com perda de consciência superior a 15 minutos; sem danos 

neurológicos severos. Possível fratura da estrutura óssea da face e órbitas perda de visão. Fratura de cervical sem 

dano na medula óssea. 

4 Fratura craniana com forte possibilidade de lesões neurológicas severas. 

5 Fratura craniana com afundamento. Hemorragias cerebrais. 

6 Destruição massiva do crânio e do cérebro. Morte. 

 

  

a) b) 

Figura 7 - Relação entre AIS e HIC sem o uso de capacete, a), e com o uso do capacete, b). 

Na Figura 7 [161], é possível verificar-se a evolução do critério de avaliação da lesão, AIS, em função do critério 

de lesão HIC, sem (em a)) e com (em b)), respetivamente, a proteção da cabeça por meio de capacete. 

Para determinar a relação entre o valor de HIC e a lesão craniana, nomeadamente fratura (AIS ≥ 2), é utilizada a 

seguinte expressão, que representa a distribuição normal cumulativa, com µ = 6.96352 e σ = 0.84664. Na Figura 

8 encontra-se a curva de probabilidade determinada por Hertz [162]: 

 𝑝(𝑓𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) = 𝑁 (
ln(𝐻𝐼𝐶 −  𝜇)

𝜎
) (3) 
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Figura 8 - Curva de probabilidade de fratura craniana em função do valor HIC, determinada por Hertz. 

O critério de proteção da cabeça, HPC, alternativo ao critério HIC para 36 ms, é usado para quantificar os 

impactos frontais e laterais da cabeça, sendo que o seu valor máximo, a partir do qual são esperadas lesões 

graves, é 1000 [139].  

O critério dos 3 ms, 𝑎3 𝑚𝑠, baseado no WSTC, define-se como o nível de aceleração obtido num impacto de 

duração 3 ms [163]. O valor máximo, a partir do qual são esperadas lesões graves, é de 80 g [139]. 

Os efeitos da aceleração angular ainda não são compreendidos na sua totalidade [164], existindo um critério 

agregador das acelerações linear e angular. A maioria das lesões são o resultado da combinação dos 2 tipos de 

aceleração [164] . O poder de impacto da cabeça, HIP, mede a aceleração linear e angular do centro de massa da 

cabeça [165], somando-as na expressão apresentada em baixo: 

 

𝐻𝐼𝑃 =  𝐶1𝑎𝑥 ∫ 𝑎𝑥𝑑𝑡 + 𝐶2𝑎𝑦 ∫ 𝑎𝑦𝑑𝑡 + 𝐶3𝑎𝑧 ∫ 𝑎𝑧𝑑𝑡 + 𝐶4𝛼𝑥 ∫ 𝛼𝑥𝑑𝑡 +  𝐶5𝛼𝑦 ∫ 𝛼𝑦𝑑𝑡

+ 𝐶6𝛼𝑧 ∫ 𝛼𝑧𝑑𝑡 

(4) 

𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3 = 4.5 𝐾𝑔; 𝐶4 = 0.016 𝑁𝑚 𝑠−2;  𝐶5 = 0.024 𝑁𝑚 𝑠−2;  𝐶6 = 0.022 𝑁𝑚 𝑠−2 

Na expressão acima, os valores de 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, 𝐶5 e 𝐶6 são predefinidos para a cabeça que é considerada como 

uma estrutura rígida [166], enquanto que 𝑎𝑥 , 𝑎𝑦 e 𝑎𝑧 são as componentes da aceleração linear (𝑚 𝑠−2) e que 

𝛼𝑥, 𝛼𝑦 e 𝛼𝑧 são os componentes da aceleração rotacional (𝑟𝑎𝑑 𝑠−2). Na Figura 9 é apresentada a relação do valor 

HIP com a probabilidade de trauma crânio-encefálico não severo [165]:  

 

Figura 9 - Relação entre o valor HIP e probabilidade de trauma crânio-encefálico. 
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O modelo generalizado de aceleração limite para lesão cerebral, GAMBIT, combina a aceleração translacional e 

rotacional, através da seguinte equação [167]: 

 𝐺𝐴𝑀𝐵𝐼𝑇 =  [(
𝑎(𝑡)

𝑎𝑐

)

2.5

+ (
�̈�(𝑡)

�̈�𝑐

)

2.5

]

1
2.5⁄

 (5) 

Onde 𝑎𝑐  e �̈�𝑐 são os valores críticos para as acelerações linear e rotacional, assumindo-se os valores 250 g e 25 

Krad/s2 [168], respetivamente. Na Figura 10 é apresentada a curva GAMBIT de Kramer [168], onde a curva 

GAMBIT 1.0 representa uma probabilidade de 50% de contração de lesão crânio-encefálica irreversível [139]. 

 

 

Figura 10 - Curva GAMBIT para os valores propostos por Kramer. 

 

3. Resultados estatísticos 

3.1. Análise estatística de acidentes ocorridos em Portugal entre 2010 e 2015 

3.1.1. Estatística Descritiva 

Na introdução da presente dissertação, são referidos alguns valores relacionados com o panorama dos acidentes 

no mundo, em particular na Europa e em Portugal. Esta problemática incita o estudo da acidentologia com 

velocípedes em Portugal. Neste subcapítulo é feita uma análise descritiva dos acidentes ocorridos em Portugal 

entre 2010 e 2015, tendo sido baseada na base de dados fornecida pela ANSR, cujos valores encontram-se 

especificados na Tabela 4: 
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Tabela 4 - Acidentes de bicicletas com vítimas, descriminados na base de dados. 

2010-2015 

Feridos Leves 8270 

Feridos Graves 510 

Mortos 192 

Total 8972 
 

Um estudo semelhante foi feito por Dias J. [169], onde são descritos os acidentes ocorridos em Portugal entre 

os anos de 2007 e 2010 com base no número de ocorrências de acidentes com vítimas. Tal como no estudo 

mencionado, nesta análise é descrita a amostra proveniente da ANSR, não existindo nenhuma inferência para a 

população em geral. Desta forma, os resultados apresentados dizem apenas respeito ao conjunto de vítimas 

englobadas na base de dados em estudo. Assim, os acidentes são igualmente descritos de acordo com o número 

de acontecimentos de cada variável associada ao acidente, analisados de acordo com o número de ocorrências 

das variáveis Ferido leve, Ferido Grave e Morto ao longo das várias categorias do estudo, agrupadas na Tabela 

34, presente no Anexo III, tendo sido obtidos os resultados apresentados nas Tabela 35 e Tabela 36, incluídas no 

mesmo anexo. Nestas duas últimas tabelas, a coluna mais à direita representa o número de mortos por cada 100 

acidentes, sendo este o principal critério de análise quanto ao agravamento da lesão provocado pela classe.  

3.1.1.1. Resultados e Discussão 

Relativamente à tipologia do acidente, verificou-se que no período em análise, registaram-se mais mortes em 

acidentes do tipo despiste, com cerca de 3 mortos por cada 100 acidentes. Este valor supera o índice de 

severidade dos acidentes tipo colisão onde ocorre colisão entre o velocípede e outro(s) veículo(s), tipicamente 

com valores mais elevados de energia e, por isso, lesões mais graves.  

Na variável Ano, constatou-se uma descida do índice de severidade entre os anos de 2010 e 2015, o que mostra 

um aumento da segurança do ciclista. Esta descida é, também, expectável de acordo com os relatórios anuais da 

CARE [3], relativos aos esforços europeus na redução da fatalidade dos utilizadores dos veículos de duas rodas 

não motorizados.  

Ao longo dos meses do ano não existe uma variação considerável do índice de severidade, sendo que o maior 

valor se registou entre Outubro e Dezembro, com cerca de 2 mortos por cada 100 acidentes. Estes meses são 

caracterizados pela transição entre condições meteorológicas com níveis de sol e temperaturas mais elevados 

para condições meteorológicas chuvosas. Este fator pode ser relacionado com o índice de severidade 

determinado para condições meteorológicas adversas (chuva, granizo, neve, nevoeiro ou nuvem de fumo), 

aproximadamente igual a 3 mortos por cada 100 acidentes com vítimas, superior ao determinado para boas 

condições meteorológicas, cujo valor se fixou nos 2 mortos por cada 100 acidentes. Quanto aos dias do mês, não 

existiu nenhum intervalo com um aumento significativo do índice de severidade, e, quanto ao dia de semana, 

não se obteve nenhuma diferença significativa entre dia de trabalho ou dia de descanso. Nesta última varável, 

verificou-se um ligeiro aumento do índice de severidade nos dias de descanso (2.35), em particular no domingo 

(2.68), sendo que no panorama semanal, existem igualmente 2 mortos em cada 100 acidentes em dias de semana 

ou descanso. Em relação ao período do dia, verificou-se um aumento considerável do índice de severidade no 

período da madrugada (entre as 0h e as 6h da manhã), com cerca de 5 mortos em cada acidente. A ausência de 
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luminosidade no período da noite fez aumentar o índice de severidade, tendo-se registado um valor de 12 mortes 

por cada 100 acidentes na classe Noite sem iluminação.  

O índice de severidade em condições de aderência em que o piso se encontra seco e limpo (2.23) é superior ao 

índice de severidade para pisos húmidos, molhados, entre outros (1.71). Esta diferença é, no entanto, 

contrastante com os resultados obtidos nas variáveis atmosféricas. Quanto ao estado de conservação da via, 

verificou-se que o índice de severidade é mais alto para uma via em bom estado de conservação. Estes dois 

últimos valores são relacionáveis, na medida em que mostram um excesso de confiança/velocidade dos ciclistas 

(e também dos restantes utilizadores da via pública) na presença de boas conduções da via. 

Do estudo feito, resultou um índice de severidade maior fora das localidades, com aproximadamente 6 mortos 

em cada 100 acidentes. Este valor é acompanhado por um aumento do número de mortos por cada centena de 

acidentes nas regiões exteriores às duas grandes metrópoles portuguesas, Lisboa e Porto, registando-se um 

máximo para as cidades de Bragança, Coimbra, Guarda, Viseu e Vila Real com um valor arredondado de 4. 

Observou-se um índice aumentado para acidentes fora de interseções (3.14), quando comparado com acidentes 

em interseções ou entroncamentos (1.29) ou rotundas (0.23). Autoestradas, itinerários principais e 

complementares foram o tipo de via com maior número de mortos por 100 acidentes, com um índice de 

severidade de 9. Outros tipos de via, como estradas florestais, municipais e regionais, registaram uma incidência 

de 4 mortos por cada 100 acidentes, valor semelhante ao obtido para estradas nacionais.  

Relativamente aos intervenientes humanos do acidente, registou-se um índice de severidade para a classe de 

idades superiores a 61 anos, com um valor aproximadamente igual a 5. O sexo masculino foi, também, uma 

classe onde se registou um aumento do índice de severidade em comparação com a classe antípoda (com cerca 

de 2 mortos por acidente, mais 1 do que o sexo feminino. Na variável que diz respeito à ação do ciclista no 

momento do acidente, verificou-se que a inversão de marcha e a mudança de direção para a esquerda 

representam as ações com maior índice de severidade, com respetivos valores de 14 e 7 mortos por cada 100 

acidentes. Nestas ações, o ciclista fica exposto relativamente à circulação do transito e daqueles que o 

ultrapassam, podendo este facto explicar uma maior vulnerabilidade do ciclista. Atravessar a via de trânsito e 

saídas de parques de estacionamento ou ruas particulares registaram valores de 4 mortos por 100 acidentes. Tal 

como nas ações acima mencionadas, nestas duas últimas existe a possibilidade de uma exposição do ciclista ao 

transito que lhe é circundante, num conjunto de fatores em que fraca visibilidade do ciclista poderá ser 

determinante para a ocorrência de acidente.  

Atualmente, a lei portuguesa não obriga a utilização do capacete por parte dos ciclistas. Por isso, aquando de 

acidente reportado, as autoridades responsáveis muitas vezes assinalam como isento no campo da utilização de 

acessórios de segurança, o que complica a análise desta variável. No entanto, a ausência de capacete traduz-se 

num aumento do índice de severidade (1.20) comparativamente com a classe com capacete (0.73). A diferença 

é, contudo, reduzida, tendo as duas classes o mesmo valor arredondado. Contabilizando os isentos como não 

portadores de capacete, o índice de severidade desta classe seria 2.26, existindo um aumento de 1 morto em 

cada 100 sinistros. 

Quanto à TAS durante a condução do velocípede, verificou-se um pico de índice de severidade no intervalo de 

0.2 a 0.5 g/l, com cerca de 2 mortos por 100 acidentes (2.15). Este valor é aproximadamente igual ao índice de 
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severidade para valores de TAS iguais ou superiores a 1.2 g/l (1.84). Estes resultados mostram que o limite legal 

para a condução sob o efeito de álcool (0.5 g/l) permitiu a condução a 45 ciclistas que faleceram no acidente. Na 

classe vazio verificou-se um índice de severidade de 10.93 (11 mortos por cada 100 acidentes). Nesta classe são 

incluídos todos os acidentes em que não foi medida a TAS, por variados motivos, como por exemplo, a morte 

instantânea do ciclista. 

Registaram-se mais mortos com colisões com veículos pesados, seguido de motociclos e automóveis ligeiros com 

valores de 8, 5 e 2 mortos por cada 100 acidentes, respetivamente. Finalmente, os índices de severidade da 

categoria Lesões do(s) outro(s) condutor(es) tiveram um máximo para quando estes ficaram ilesos, sem qualquer 

tipo de lesão (5 mortos por cada 100 acidentes) e quando estes ficam ligeira ou gravemente feridos (2 mortos 

por cada 100 acidentes). Este parâmetro mostrou bem a diferença de consequências entre os velocípedes e os 

restantes meios de transporte motorizados, revelando maior vulnerabilidade do ciclista.  

3.1.2. Fatores de risco associados à severidade das lesões do ciclista 

A problemática dos acidentes envolvendo velocípedes em Portugal, exposta anteriormente, é agravada por 

diversos fatores de risco e, para além da análise da sua frequência, importa relacioná-los com o agravamento 

das lesões do ciclista. Para este estudo recorreu-se a uma base de dados fornecida pela ANSR e ao programa de 

estatística IBM SPSS. 

3.1.2.1. Dados 

A base de dados utilizada foi fornecida pela ANSR e contempla todos os acidentes em Portugal reportados às 

autoridades no período de tempo compreendido entre 2010 e 2015. Para a análise em questão foram apenas 

utilizadas informações referentes a acidentes envolvendo velocípedes. A Tabela 4 apresenta o número de 

acidentes com bicicletas incluídos na base de dados.  

3.1.2.2. Metodologia 

O objetivo da presente análise foi a identificação dos fatores de risco ligados à prática do ciclismo em Portugal e 

ao agravamento das lesões sofridas pelo ciclista, através da inferência da amostra em estudo para a população 

em geral. 

3.1.2.2.1. Variáveis 

Primeiramente, foi identificada uma variável ordinal, correspondente aos diversos níveis de severidade das 

lesões do ciclista, com o intuito de perceber a influência que os fatores de risco têm nesta variável. Deste modo, 

a variável dependente lesões do ciclista é dividida em 3 níveis de severidade, feridos leves, feridos graves e 

mortos, estando por ordem crescente de severidade.  

As variáveis independentes representam os potenciais fatores de risco para a severidade de lesões do ciclista. 

Tratam-se de variáveis explicativas para o índice de severidade de lesão e foram selecionadas com base nos 

trabalhos referidos anteriormente e com a pesquisa bibliográfica incluída nesta dissertação. Estas variáveis 

encontram-se divididas por classes, sendo que para cada variável existe uma classe de referência, com a qual vão 

ser obtidos resultados comparativos a essa classe de referência (ver Tabela 37). 
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A Tabela 5 representa o número de casos incluídos no estudo após a seleção dos potenciais fatores de risco e 

refinação de dados, onde são contabilizadas 181 mortes, num total de 8592 acidentes envolvendo velocípedes 

com vítimas. 

Tabela 5 - Acidentes de bicicletas com vítimas incluídos no estudo. 

2010-2015 

Feridos Leves 7912 

Feridos Graves 499 

Mortos 181 

Total 8592 

3.1.2.2.2. Modelo Estatístico 

Para esta análise, foi utilizado como modelo estatístico a regressão linear ordinal. Este modelo serviu para 

processar os dados provenientes da ANSR e obter resultados relativos aos fatores de risco associados à 

severidade de lesões do ciclista. Este modelo foi, também, usado nos trabalhos Joshua Stipancic et al. [71], Sohail 

Zangenehpour et al. [81], Peng Chen e Qing Shen [83], Mohammed A. Quddusa et al. [170] e Kenny Santos [64], 

onde se encontram especificadas as suas vantagens. O modelo foi escolhido por diferenciar a variável ordinal 

relativamente à sua importância e pela necessidade de distinguir os feridos leves, feridos graves e mortos, uma 

vez que se tratam de classes com importâncias e implicações distintas. 

O modelo estatístico utilizado relaciona a variável dependente, ordinal em 3 níveis, com diversas variáveis 

explicativas. O modelo pode ser sintetizado na fórmula em baixo descrita, onde 𝑓 (𝛾𝑗(𝑋)) representa o modelo 

cumulativo com probabilidades proporcionais, em que j representa o índice da variável dependente, Xk 

representa as k-1 variáveis independentes, αj trata-se do limite para cada probabilidade cumulativa e βk 

corresponde aos coeficientes da regressão das variáveis independentes. 

 𝑓 (𝛾𝑗(𝑋)) =  𝑙𝑜𝑔 (
𝛾𝑗(𝑋)

1 − 𝛾𝑗(𝑋)
) = 𝑙𝑜𝑔 (

𝑃{𝑌 ≤ 𝑦𝑗/𝑋}

𝑃{𝑌 > 𝑦𝑗/𝑋}
) = 𝛼𝑗 + ∑ 𝛽𝑘𝑋𝑘

𝑘

𝑛=1

, 𝑗 = 1,2, … , k − 1 (6) 

 𝛾𝑗(𝑋) =  
𝑒𝛼𝑗+𝛽𝑋

1 + 𝑒𝛼𝑗+𝛽𝑋
 (7) 

 
 
A interpretação dos resultados é feita com base nos coeficientes da regressão, através da seguinte expressão: 

 𝑂𝑅 =
𝑝1 (1 − 𝑝1)⁄

𝑝 0 (1 − 𝑝0)⁄
= e−β (8) 

O resultado da equação anterior, denominado por odd ratio (OR), representa a associação entre a variável 

dependente e a variável explicativa. Trata-se da probabilidade relativa de ocorrência de um determinado 

acontecimento. A OR da classe de referência é 1 e, para este estudo em particular, se uma classe de uma 

determinada variável independente tiver OR igual a 1, significa que essa classe tem a mesma probabilidade de 

resultar em lesões mais graves do ciclista do que a classe referência dessa mesma variável. Nos casos em que a 

OR é superior ou inferior a 1, a classe tem, respetivamente, maior ou menor probabilidade de resultar em lesões 

de maior severidade do ciclista do que a classe referência dessa variável. O valor mínimo para uma OR é 0, não 

existindo valor máximo. 
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3.1.2.3. Resultados e Discussão 

Os resultados diretamente obtidos no software IBM SPSS encontram-se descriminados na Tabela 38. Nesta 

tabela é possível identificar os valores, através dos quais, vão se calculadas as OR para cada classe e os intervalos 

de 95% de confiança para o valor de OR obtido, definidos como o intervalo de valores entre os limites inferior 

(lower bound) e superior (upper bound). A análise realizada teve 66.4% de frequências de cruzamento zero, o 

que significa que no cruzamento de todas as categorias, 66.4% desses cruzamentos são sem informação (sem 

observações). O que se trata de um valor muito elevado e que se poderá traduzir em erros nas estimativas de 

parâmetro por dificuldade de informação. No entanto, como a base de dados é constituída por informações 

reais, provenientes de acidentes reais, o valor explica-se com base na improbabilidade de determinados 

acontecimentos ocorrerem. Por exemplo, em Portugal é proibida a circulação de velocípedes em autoestradas, 

tendo-se registado apenas um acidente na base de dados em estudo. Desta forma e neste caso em particular, 

existem variados cruzamentos sem informação uma vez que este acidente se deu em Lisboa, num dia de 

trabalho, com o piso húmido, com bom tempo, por exemplo. Para este acidente, todas as restantes classes das 

diferentes categorias têm cruzamentos zero (sem informação) com a classe Autoestrada da categoria Tipos de 

via. Na Tabela 39 encontram-se os resultados discriminados pela OR, IC e relevância estatística para cada classe. 

Na discussão dos mesmos, são agrupadas categorias relativas ao tipo de acidente, situação geográfica e 

atmosférica, humanos, e relativas ao(s) outro(s) veículo(s) envolvidos. Importa referir que, para a obtenção dos 

resultados, foram agrupadas algumas classes com o objetivo de aumentar a significância estatística dos mesmos, 

minimizando o erro associado. Seguidamente são apenas apresentados os resultados com erros estatísticos 

iguais ou inferiores a 10%. 

3.1.2.3.1. Tipo de acidente 

Em relação à tipologia do acidente, foram obtidos os seguintes resultados, apresentados na Tabela 6: 

Tabela 6 - Tipologia do acidente. 

Variáveis Classe OR Intervalo de confiança de 95% Valor P 

Tipo de Natureza 
Despiste 1,617 2,371 1,103 ,014 

Colisão + Atropelamento     
 

Verificou-se um aumento do risco em 61.07% de lesões mais graves nos acidentes do tipo despiste, 

comparativamente com a classe de referência (colisão + atropelamento). Este valor é explicado, em parte, pela 

inclusão dos atropelamentos na classe das colisões. Os atropelamentos de peões, por parte dos ciclistas, são, 

tipicamente, colisões com baixos momentos lineares, dadas as reduzidas massas e velocidades dos 

intervenientes. Contrariamente, as colisões com outros tipos de veículos (motorizados), caracterizados por 

maiores massas e velocidades mais elevadas, produzem maiores impactos e, por isso, lesões mais graves. No 

entanto, com base nos valores obtidos constata-se que um ciclista tem maior de agravamento de lesões num 

despiste do que numa colisão ou atropelamento. Importa perceber os motivos responsáveis pelos resultados 

obtidos. Tendo em conta que em Portugal apenas 13.2% dos acidentes envolvendo velocípedes são reportados 

às autoridades responsáveis, de acordo com D. Shinar et al. [21], uma explicação possível prende-se com o facto 

de numa colisão, a presença de um veículo motorizado segurado requerer a intervenção das autoridades para o 
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apuramento da ocorrência e posterior análise da seguradora. Nos despistes, em que os velocípedes são, por 

norma, não assegurados, apenas são reportados os acidentes com consequências graves como lesões graves e 

morte do ciclista.  

3.1.2.3.2. Situação geográfica e atmosférica 

Relativamente às condições atmosféricas e geográficas, foram determinados os seguintes valores, apresentados 

na Tabela 7. 

Tabela 7 - Condições meteorológicas e fatores geográficos. 

Variáveis Classe OR 
Intervalo de 

confiança de 95% 
Valor P 

Condições de aderência 
Outros 0,779 1,049 0,578 ,100 

Piso seco e limpo     

Condições meteorológicas 
Outras condições meteorológicas 1,542 2,255 1,055 ,025 

Bom tempo     

Localização 
Dentro de localidades 0,509 0,656 0,395 ,000 

Fora de localidades     

Luminosidade 
Noite 1,439 1,779 1,164 ,001 

Dia     

Tipo de via 

Outro tipo de via 1,594 2,175 1,168 ,003 

Autoestrada, Itinerário principal e 
Itinerário complementar 

3,214 6,291 1,642 ,001 

Estrada nacional 1,541 1,942 1,223 ,000 

Arruamento     

 

Primeiramente, observou-se uma diminuição do risco de lesões mais graves para más condições de aderência do 

piso, por comparação com boas condições de aderência do mesmo, em cerca de 22.14%. Este resultado é 

diferente dos valores obtidos por Sigal Kaplan et al. [67]. O estudo mencionado correlaciona as condições 

meteorológicas e a aderência do piso, revelando que piso escorregadio aumenta o risco de feridos leves e mortos 

em 21% e 48%, respetivamente. A análise aqui apresentada não resultou na mesma concordância entre 

condições meteorológicas e de aderência, sendo que bom tempo e piso seco e limpo (naturalmente inerentes 

uma à outra) não produzem o mesmo efeito no risco de severidade de lesões, uma vez que condições 

meteorológicas adversas resulta, num aumento do risco da severidade de lesão em 54.21%. Esta discordância 

pode ser detalhadamente investigada recorrendo à análise descritiva da amostra em estudo. Para isso, foram 

desagrupadas as diversas classes, tendo-se obtido as Tabela 8 e Tabela 9:  
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Tabela 8 - Análise descritiva da categoria relativa às condições de aderência. 

 Classes Feridos leves Feridos graves Mortos Total 

Índice de 

Severidade 

Condições de 
Aderência 

Com água acumulada na 
faixa de rodagem 

6 2 1 9 11,111 

Com gelo, geada ou neve 2 0 0 2 0 

Com gravilha ou areia 84 5 1 90 1,111 

Com óleo 5 0 0 5 0 

Húmido 826 44 10 880 1,136 

Molhado 437 40 14 491 2,851 

Não definido 46 0 0 46 0 

Seco e limpo 6864 419 166 7449 2,228 

 
Tabela 9 - Análise descritiva da categoria relativa às condições meteorológicos. 

 Classes Feridos Leves Feridos Graves Mortos Total Índice de severidade 

Fatores Atmosféricos 

Bom tempo 7620 460 169 8249 2,049 

Chuva 575 44 16 635 2,520 

Granizo 1 0 0 1 0 

Não definido 52 1 3 56 5,357 

Nevoeiro 15 4 4 23 17,391 

Vento Forte 7 1 0 8 0 

 

Os valores acima assinalados mostram que na amostra em estudo as duas categorias encontram-se relacionadas, 

sendo que o índice de severidade é maior para chuva, nevoeiro, com água acumulada na faixa de rodagem e com 

o piso molhado, existindo assim uma correlação entre fatores atmosféricos adversos (chuva e nevoeiro) e más 

condições de aderência (água acumulada na faixa de rodagem e piso molhado). A falta de concordância pós-

inferência deve-se, assim, ao agrupamento de classes, que teve o seu motivo na falta de observações e a 

consequente falta de significância estatística. Desta forma, verifica-se que a amostra se identifica com os 

resultados de Sigal Kaplan et al.[67], que propõe melhorias na manutenção das vias de trânsito.  

Relativamente à localização dos acidentes, através da metodologia aplicada, é possível inferir que acidentes 

dentro de localidades estão associados a um menor risco de lesões graves, com uma diferença de 49.11% por 

comparação com acidentes fora de localidades. O resultado vai de encontro com os estudos de Sigal Kaplan et 

al.[67], Soufiane Boufous et al. [68] e Chia-Ying Kuo [84]. Este último associa o aumento do risco ao facto de as 

zonas rurais terem essencialmente ciclistas com idade igual ou superior a 65 anos. Esta explicação pode ser 

aplicada em Portugal, uma vez que as zonas fora das localidades são povoadas por população envelhecida, em 

consequência da tendência de êxodo rural verificado nos últimos anos [171]. A este facto, poderá acrescentar-

se a maior velocidade de circulação dos automóveis e pisos defeituosos como explicações para os resultados 

obtidos.  

As condições de luminosidade presentes durante o acidente afetam a severidade de lesões do ciclista. No período 

na noite, com piores condições de luminosidade, o ciclista acidentado tem 43.86% de probabilidade de contrair 

lesões de severidade maior, comparativamente com o período do dia, associado a boas condições de 
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luminosidade. Este resultado é suportado pelos estudos Vanparijs et al.[65], Harry Lahrmann et al. [88] e J. 

Madsena et al. [89], que concluem que o risco de severidade de lesão é tanto menor quanto maior a visibilidade 

do ciclista, sendo aconselhado o uso de equipamentos de reflecção, como coletes refletores.  

Quanto ao tipo de via, resultou que para tipos de estrada onde as velocidades de circulação são maiores, existe 

um aumento do risco de severidade de lesões. Autoestradas, itinerários principais e complementares 

representam o maior risco, com um aumento do risco em 221.37%, seguido de outros tipos de estrada (que inclui 

estradas florestais e municipais) e estradas nacionais com aumentos do risco em 59.41% e 54.11%, 

respetivamente, comparando com arruamentos. Este resultado é coerente com o valor obtido na categoria 

localização, uma vez que em arruamentos (tipicamente inseridos em localidades) o risco de lesão mais grave é 

menor comparativamente com os restantes tipos de estrada (situados em zona fora de localidades). 

3.1.2.3.3.  Fatores humanos  

Seguidamente, são discutidos os resultados obtidos nas categorias relativas ao ciclista. Variáveis como a idade, 

a ação, utilização de capacete e a TAS são relacionadas com a severidade das lesões do ciclista. Essas relações 

podem ser observadas na Tabela 10. 

Tabela 10 - Fatores humanos. 

Variáveis Classe OR 
Intervalo de confiança 

de 95% 
Valor P 

Idade 

≥ 61 2,135 2,652 1,719 ,000 

41 - 60 1,580 1,924 1,298 ,000 

0 - 40     

Ação 
Manobras 1,351 1,646 1,110 ,003 

Condução regular     

Acessórios 
de 

segurança 

Isento 2.004 3,218 1,247 ,004 

Sem capacete 2,361 3,604 1,841 ,010 

Com capacete     

TAS do 
ciclista 

Não testado 7,878 9,453 6,566 ,000 

> 1.2 g/L 2,576 3,604 1,841 ,000 

0.8 - 1.2 g/L 3,013 6,058 1,499 ,002 

0.5 - 0.8 g/L 4,479 11,792 1,701 ,002 

0.0 - 0.5 g/L     

 

A idade do ciclista é uma variável que influencia a severidade das lesões. Deste modo, obteve-se um maior risco 

(113.51%) de severidade de lesões para ciclistas com idade igual ou superior a 61 anos. Este resultado é 

concordante com os trabalhos de Ali Behnood e Fred Mannering [66], Sigal Kaplan et al. [67] e Soufiane Boufous 

et al. [68]. A explicação prende-se com uma maior fragilidade física deste sector da população e um aumento 

dos seus tempos de ação e reação. 

Verificou-se um aumento do risco de agravamento de lesões do ciclista quando este sofre um acidente durante 

a realização de uma manobra. Na classe, estão englobados todos os acidentes em que o ciclista altera a sua 

trajetória, estando associado um aumento do risco em 35.15% do agravamento de lesões. 
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Relativamente ao uso do capacete, constata-se um aumento em 136.14% do risco de aumento da severidade 

das lesões do ciclista quando este não usa capacete, comparativamente ao ciclista que o utiliza. Este resultado 

mostra o papel que o capacete tem na redução da severidade das lesões, consistente com os vários estudos 

abordados na revisão bibliográfica, como, por exemplo, B. Joseph et al. [43]. Tanto na amostra como na 

inferência feita ao resto da população portuguesa, a ausência de capacete revela-se como um dos principais 

fatores do agravamento das lesões do ciclista.  

A TAS do ciclista influencia o comportamento e a condução do mesmo, sendo por isso, uma varável em estudo. 

O ciclista com 0.5-0.8 g/l tem um acréscimo de 347.92% no risco de lesões mais graves, superior ao aumento do 

risco em 201.31% e 157.57% para uma concentração de álcool entre 0.8-1.2 g/l e >1.2 g/l, respetivamente. Os 

valores obtidos mostram que a partir do nível legal de álcool no sangue, o risco diminui com o aumento da TAS, 

o que mostra que, para valores próximos do limite legal, os condutores optam por conduzir o seu veículo de duas 

rodas, não estando em condições de o fazer, aumentando o risco de agravamento de lesões. Para valores de TAS 

mais elevados, o ciclista tende a ter dificuldades em equilibrar-se, o que traduz em acidentes a baixas velocidades 

e por isso, com consequências menos graves. Este problema poderia ser reduzido com uma alteração da lei 

relativa à TAS do condutor, diminuindo o valor máximo permitido de 0.5 g/l. Desta forma, menos ciclistas com 

TAS perto dos 0.5 g/l optariam por conduzir o velocípede, originando menos ocorrências de acidentes. Os 

resultados obtidos são corroborados por Chiara Orsi et al. [87], que conclui que a ingestão de álcool produz um 

aumento da probabilidade de lesões na cabeça. 

3.1.2.3.4. Fatores relativos ao(s) outro(s) condutor(es) 

Em relação aos fatores associados ao(s) outro(s) condutor(es) e veículo(s), foram determinadas os valores 

apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 - Fatores associados ao(s) outro(s) condutor(es) e veículo(s). 

Variáveis Classe OR 
Intervalo de confiança 

de 95% 
Valor P 

Categoria do(s) 
outro(s) 

veículo(s) 
envolvido(s) 

Sem outro(s) veículo(s) envolvido(s) 0,829 2,479 0,278 ,738 

Outro(s) tipo(s) de veículo(s) 1,077 3,815 0,304 ,909 

Velocípede e velocípede com motor 0,113 0,360 0,035 ,000 

Motociclo e ciclomotor 0,405 0,829 0,198 ,013 

Pesado 2,348 3,479 1,585 ,000 

Ligeiro     

Lesões do(s) 
outro(s) 

condutor(es) 
envolvido(s) 

Sem outro(s) condutor(es) envolvido(s) 0,953 3,006 0,302 ,935 

Ferido grave 17,118 72,220 4,057 ,000 

Ferido leve 4,483 7,844 2,562 ,000 

Ileso     
 

Constatou-se um aumento do risco de agravamento de lesão em 134.80% para colisões com veículos pesados e 

uma redução em 59.52% e 88.71%, respetivamente, para colisões com motociclos/ciclomotores e 

velocípedes/velocípedes a motor, comparativamente com colisões com veículos ligeiros. Os valores obtidos são 

expectáveis tendo em conta as características físicas de cada categoria de veículo, sendo que por ter maior massa 

e por atingir velocidades semelhantes, um veículo pesado causa maior impacto do que um veículo ligeiro. No 
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caso dos motociclos/ciclomotores, a inferioridade da sua massa em relação a veículos ligeiros, faz com que o seu 

impacto seja menor. Por fim, velocípedes/velocípedes a motor, com massa e velocidades mais reduzidas, são a 

classe que menor probabilidade têm de causar lesões mais graves ao ciclista contra quem embatem.  

Por fim, as lesões do(s) outro(s) condutor(es) envolvido(s) são um bom indicador da severidade de lesão do 

ciclista, uma vez que o risco de lesões mais graves do ciclista é tanto maior quanto maior for a severidade das 

lesões do(s) outro(s) condutor(es). Não foram registados quaisquer casos com fatalidade do outro condutor 

sendo que, por isso, essa classe não tem um valor de OR. Comparativamente com os casos em que fica ileso, 

quando o outro condutor fica gravemente ferido, o ciclista tem 1611.80% de contrair lesões mais graves e 

348.22% se o outro condutor tiver ferimentos leves. 

3.2. Análise da utilização do capacete 

No âmbito do presente trabalho, foi realizado um inquérito com o objetivo de estudar o padrão de uso do 

capacete na população portuguesa. A este objetivo, acrescentou-se o objetivo de comparar perceber a 

discrepância verificada em alguns resultados no relatório de A. Santos [172] entre os valores nacionais e os 

correspondentes valores europeus. Assim, foram inquiridas 100 pessoas de nacionalidade portuguesa, com base 

no mesmo conjunto de questões utilizadas por A. Santos [172] e pelos restantes países europeus englobados no 

programa COST TU 1101, cujos resultados se encontram discutidos no relatório O. Dietmar et al. [173].  

Importa referir que os inquéritos foram realizados, essencialmente, na zona metropolitana de Lisboa, Porto e 

Monte Gordo em Julho, Agosto e Setembro, de forma presencial a voluntários utilizadores de bicicleta e com 

uma duração de cerca de 7 a 10 minutos por inquérito. As perguntas realizadas encontram-se no Anexo I. A 

amostra é constituída por 74% de indivíduos do sexo masculino e 26% do sexo feminino, de idades dos 3 aos 71 

anos. 

3.2.1. Uso do Capacete 

Numa primeira análise, foram determinadas as percentagens de uso do capacete da amostra em estudo, visíveis 

na Tabela 12. 

Tabela 12 - Percentagem de uso do capacete. 

Hipóteses # Respostas e % Percentagem 

Sempre 40 

Às vezes não uso 2 

Nunca ou raramente 58 

 

Posteriormente, verificou-se a relação entre o uso do capacete e as variáveis idade, género e distância anual 

percorrida, tendo-se obtido os resultados apresentados da Figura 11 à Figura 13. Para melhor compreensão dos 

resultados abaixo apresentados, a expressão “utilizadores regulares de capacete” refere-se aos inquiridos cuja 

resposta à frequência do uso do capacete foi “sempre”. 
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a) 
b)  

Figura 11 - Uso do capacete, a), e % de utilizadores regulares de capacete, b), por idade. 

 

 

a) 
b) 

Figura 12 - Uso do capacete, em a), e % de utilizadores regulares de capacete, b), por género. 

 
 

a) 
b) 

Figura 13 - Uso do capacete, a), e % de utilizadores regulares de capacete, b), por distância anual percorrida 

Com base nos resultados apresentados anteriormente, verifica-se uma tendência para a utilização de capacete 

por parte de inquiridos dos 41 aos 60 anos, do sexo masculino e que percorram mais do que 5000 km por ano. 

Relativamente à idade do condutor verificou-se uma menor taxa de utilização de capacete para os grupos etários 

de idades mais novas, compreendidas entre os 0-20 anos e os 21-40 anos, com 32.14% e 21.43% de utilização 
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regular do capacete, respetivamente. O sexo feminino mostrou-se menos disponível à utilização do capacete. 

Relativamente à distância anual percorrida, verificou-se que quanto maior a distância, maior a probabilidade de 

o ciclista utilizar o capacete. 

Ao contrário de alguns países da Europa e do mundo, Portugal não possui qualquer tipo de legislação de 

obrigatoriedade do uso do capacete. A introdução da obrigatoriedade do capacete teve diferentes efeitos nos 

diferentes países, onde essa lei foi introduzida. De forma a esboçar uma previsão de como os portugueses 

reagiriam à obrigatoriedade do capacete em Portugal, foi questionado às 100 pessoas inquiridas se usariam o 

capacete se fosse obrigatório, pergunta V22 do questionário, tendo-se obtido as seguintes respostas, 

apresentadas na Tabela 13. É de notar que para quem usa regularmente capacete, a introdução da lei não 

alteraria o seu comportamento, contrariamente ao que acontece com quem não usa regularmente capacete, 

onde cerca de 76% admite passar a usá-lo. 

Tabela 13 - Resposta ao uso obrigatório do capacete. 
  % Percentagem % Percentagem Total 

Sim  
Se usa regularmente o capacete 97.50 

85 
Se não usa regularmente o capacete 75.86  

Não  
Se usa regularmente o capacete 2.50 

15 
Se não usa regularmente o capacete 24.14 

 

Às 58 pessoas inquiridas que nunca ou raramente utilizam o capacete, foi-lhes perguntado os motivos pelos quais 

não o fazem, Figura 14. Na Tabela 14 encontram-se descriminados os 15 motivos. Para cada motivo, o inquirido 

tinha que atribuir um valor de 0 a 4, sendo que o valor aumenta quanto maior for a importância dada ao motivo.  

Tabela 14 - Motivos analisados para a não utilização do capacete. 

Distâncias 

curtas 
1 

Constrange os 

movimentos da cabeça 
2 

Restringe o campo 

de visão 
3 

Causa elevadas 

temperaturas na 

cabeça 

4 

Causa 

comichão 
5 Demasiado caro 6 Descuido 7 

Tenho uma 

personalidade de risco 
8 

Efeito 

negativo na 

imagem 

9 Estraga o penteado 10 

Com o tirar e 

colocar, perde-se 

muito tempo 

11 

Não corresponde à 

minha imagem social e 

estatuto 

12 

Não respeito 

todas as leis 
13 

Confiança a mais (eu sou 

dos mais cuidadosos) 
14 

Pouca noção do 

risco 
15   

 

 

Figura 14 - Motivos para a não utilização de capacete. 
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Para cada motivo foi feita a ponderação nos valores que lhe foram atribuídos, de acordo com a seguinte fórmula: 

 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 = # 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 4 𝑥 4 + # 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 3 𝑥 3 + # 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 2 𝑥 2

+ # 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 1 𝑥 1 + # 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 0 𝑥 0  
(9) 

De modo a perceberem-se quais os principais motivos para a não utilização do capacete, os resultados da 

ponderação estão assinalados na Tabela 15. 

Tabela 15 - Principais motivos para a não utilização do capacete. 
Causa elevadas temperaturas na cabeça 142 

Causa comichão 130 

Descuido 124 

Confiança a mais (eu sou dos mais cuidadosos) 91 

Distâncias curtas 88 

Efeito negativo na imagem 84 

Estraga o penteado 82 

 

Na tabela acima, é possível verificar que as principais razões se prendem com o desconforto do capacete, mais 

concretamente, com o sobreaquecimento e comichão na região da cabeça. O descuido por parte dos ciclistas foi 

a terceira razão mais importante, o que revela uma autoconsciência dos benefícios do capacete por parte dos 

condutores de velocípedes. A lista termina com os fatores de distâncias curtas, efeito negativo na imagem e 

estragar o penteado. Os últimos 2 fatores destacam um possível preconceito relativamente ao capacete. 

A mesma análise foi feita para os motivos que levam os inquiridos a utilizarem o capacete com regularidade. Na 

Tabela 16 encontram-se os motivos inquiridos, onde para cada um, o voluntário tinha que atribuir um valor de 0 

a 4, sendo que o valor aumenta quanto maior for a importância dada ao motivo e na Figura 15 as respetivas 

respostas. 

Tabela 16 - Motivos para a utilização do capacete. 

Mau tempo 1 
Deslocações em locais 

desconhecidos 
2 

Estradas em mau 

estado 
3 Estradas estreitas 4 

Longas 

distâncias 
5 

Como exemplo para outros 

ciclistas 
6 Estou habituado 7 

Os meus amigos 

também usam 
8 

Sensação de 

segurança 
9 

Condução perigosa por parte 

de outros 
10 Falta de experiência 11 Acidentes prévios 12 

Acidentes 

prévios de 

amigos 

13 Já presenciei acidentes 14 
Perda do emprego em 

caso de acidente 
15   
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Figura 15 - Motivos para a utilização de capacete. 

A mesma ponderação, equação (9), foi realizada para os motivos da utilização do capacete, tendo-se obtido os 

resultados expostos na Tabela 17. 

Tabela 17 - Ponderação dos motivos de utilização de capacete. 
Sensação de segurança 157 

Estou habituado 129 

Condução perigosa por parte de outros 98 

Estradas em mau estado 95 

Longas distâncias 81 

Estradas estreitas 77 

Os meus amigos também usam 73 

 

Neste caso, verifica-se que a sensação de segurança e a habituação ao capacete é o que mais leva ao uso do 

mesmo. A lista integra outros fatores associados ao percurso a efetuar, como estradas em mau estado de 

conservação, percursos de longas distâncias e estradas estreitas. A condução perigosa por parte de outros 

condutores revela-se um fator principal para o uso do capacete, o que demostra uma possível mentalidade de 

defesa passiva por parte de quem usa capacete e/ou possíveis situações de acidente ou quase acidente com 

outrem. Por fim, verificou-se uma influência por parte do grupo de amigos em que o ciclista se encontra inserido, 

sendo que o uso do capacete pelos respetivos amigos é, por vezes, motivo para o ciclista utilizar capacete.  

3.2.2. Segurança rodoviária do velocípede 

Com o objetivo de perceber a incidência de acidentes neste meio de transporte, foram verificados o número de 

inquiridos que experienciaram, no mínimo, 1 acidente, Tabela 18. Neste parâmetro constatou-se que 50% dos 

inquiridos experienciaram, pelo menos, 1 vez um acidente, existindo uma maior percentagem de utilizadores 

com capacete no seu acidente mais grave. 
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Tabela 18 - Incidência de acidentes na população em estudo. 

 # Respostas % Percentagem parcial 
% Percentagem 

total 

Inquiridos com, pelo menos, 1 

acidente 

Com capacete no 

acidente mais grave 
28 56 

50 
Sem capacete no 

acidente mais grave 
22 44 

Inquiridos sem acidentes 50 100 50 

 

No que a esta dissertação diz respeito, interessa averiguar os casos em que ocorreram lesões na cabeça. Desta 

forma, na questão V15 do inquérito, 83% dos inquiridos responderam que nunca tiveram lesões na cabeça, 12% 

responderam que já tiveram lesões na cabeça, não tendo sido necessária hospitalização e, por fim, 5% 

responderam que já foram hospitalizados devido a lesões na cabeça resultantes da prática do ciclismo.  

Relativamente ao nível de segurança associado à bicicleta, foi pedido aos inquiridos que avaliassem a 

perigosidade do ciclismo comparativamente ao transporte via automóvel. Os resultados encontram-se 

representados na Tabela 19. 

Tabela 19 - Segurança do velocípede, comparativamente ao automóvel. 
Hipóteses % Percentagem 

Muito mais seguro 5 

Um pouco mais seguro 14 

Aproximadamente igual 11 

Um pouco mais perigoso 34 

Muito mais perigoso 36 

 

O maior número de respostas centrara-se na ideia de que, comparativamente ao veículo automóvel, andar de 

velocípede é muito mais perigoso. Para melhor compreensão destes resultados, foi feita a análise para a mesma 

pergunta, mas com distinção de inquiridos com carta de condução e sem este documento, cujos resultados 

podem ser consultados na Figura 16. 

 

Figura 16 - Segurança do velocípede, comparativamente ao automóvel, segundo a carta de condução. 
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Com base na figura acima exposta, constata-se que não foram entrevistados quaisquer voluntários com carta 

única e exclusivamente de motociclos. Com apenas carta de carro foram entrevistadas 45 pessoas, segundo 

2.22% desse grupo diz que andar de velocípede é muito mais seguro. Esta percentagem não varia muito com o 

tipo de carta (aumenta para 4.17% na categoria de pessoas com ambas as cartas de carro e motociclo). No que 

a pessoas sem qualquer tipo de carta diz respeito, a percentagem de respostas “Muito mais seguro” aumenta 

para 9.68%. A principal diferença reside na percentagem de respostas “Muito mais perigoso” na categoria de 

pessoas com carta de carro e motociclo (62.5%) em comparação com as restantes categorias (42.22% para 

encartados do tipo carro e 41.94% para indivíduos sem qualquer tipo de carta). Este resultado pode ser explicado 

pelo facto de na categoria ambos os tipos de carta estarem englobadas pessoas com carta de motociclo, veículo 

igualmente associado a uma desproteção do seu condutor ao impacto em caso de acidente. 

A mesma análise foi realizada conjuntamente com a variável utilização do capacete, sendo que os valores obtidos 

estão apresentados na Figura 17. 

 

Figura 17 - Segurança ciclística, comparativamente ao automóvel, de acordo com o uso do capacete. 
 

Neste estudo verificou-se que a maioria dos utilizadores regulares de capacete revela que andar de bicicleta é 

muito mais perigoso do que de carro e que a maioria dos inquiridos não utilizadores de capacete revela que 

andar de bicicleta é um pouco mais perigoso do que andar de carro. 

3.2.3. Sensação do capacete 

Neste subcapítulo tentou-se perceber quais as sensações que o capacete provoca a quem o utiliza regularmente. 

Foram nestes parâmetros onde existiram as principais disparidades relativamente aos restantes países 

participantes no estudo.  

Na Tabela 20 estão os resultados relativos à questão H12, onde se pretende perceber se o tamanho escolhido 

pelos ciclistas é o mais adequado. Verificou-se que cerca de 98% dos utilizadores de capacete confessam que o 

tamanho do capacete é-lhes adequado. Na questão H13, foi-lhes inquirido se o capacete é confortável. A esta 

questão, 92.86% (39 pessoas) afirma que o capacete é confortável, enquanto que 7.14% (3 pessoas) afirma que 

o capacete é desconfortável.  
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Tabela 20 – Respostas à questão H12, relativa ao tamanho do capacete. 
Hipóteses # Respostas % Percentagem 

Sim 41 97,62 

Não, demasiado solto 1 2,38 

Não, demasiado apertado 0 0 

 
Tabela 21 - Respostas às questões H15 e H16, relativas à audição e visão do ciclista. 

Hipóteses Tem problemas de audição quando usa o 

capacete? 
O capacete diminui-lhe o campo de visão? 

# Respostas % Percentagem # Respostas % Percentagem 

Sim 2 4.76 1 2.38 

Não 40 95.24 41 97.62 

 

Na Tabela 21 anterior representa os resultados às questões H15 e H16, relativas ao efeito da presença do 

capacete na audição e no campo de visão dos ciclistas. Neste segmento obtiveram-se resultados diferentes dos 

anteriormente determinados para Portugal. A comparação pode ser feita com base na Figura 18 e Figura 19. 

 

Figura 18 - Resultados à questão da audição aquando da utilização do capacete. 

 

Figura 19 - Resultados à questão da visão aquando da utilização do capacete. 

No estudo europeu, Portugal aparece como o país com maior número de respostas afirmativas relativamente à 

dificuldade que o capacete acrescenta nas capacidades auditivas e de visão do ciclista, com valores de 34% e 

29%, respetivamente. No presente estudo, obtiveram-se resultados consideravelmente diferentes, mais 

próximos dos valores europeus. Na Tabela 21, constata-se que cerca de 5% admite ter problemas de audição 

com a utilização do capacete e aproximadamente 2% refere ter o campo de visão reduzido com o capacete posto. 

Foi precisamente esta discrepância que motivou a realização deste inquérito, uma vez que o design do capacete 

visa precisamente não prejudicar a audição e visão do seu utilizador. 

A principal razão pela qual os ciclistas não utilizam capacete prende-se com as elevadas temperaturas que este 

causa na zona da cabeça e os consequentes suores e comichão. Tentou-se averiguar se este é um fator relevante 

para quem usa o capacete e, com recurso à pergunta H17, questionou-se se o capacete faz transpirar, tendo-se 

obtido os resultados apresentados na Figura 20 a). Verifica-se que cerca de 40% dos questionados refere que o 

capacete faz suar e 60% revela que o capacete não cria um aumento da transpiração provocada pela atividade 

física. A Figura 20 b) representa a percentagem de inquiridos, utilizadores de capacete, que já tiveram algum 

sintoma após o uso do capacete (cerca de 2%, correspondente a 1 pessoa), sendo que o sintoma referido foi 
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dores de cabeça. A Figura 20 c) apresenta os resultados relativos ao desconforto da cinta do capacete. Cerca de 

21% dos inquiridos referem que a cinta é desconfortável, ao passo que 79% referem que a cinta é confortável. 

Este valor é particularmente interessante dada a importância da cinta para a efetividade do capacete. 

Finalmente, procedeu-se ao cálculo da percentagem de voluntários utilizadores de sistemas de bikesharing. 

Tendo em conta a região onde foram realizados os inquéritos, foram abordadas 20 pessoas utentes do sistema 

GIRA., constituindo, assim, 20% da população em estudo. Trata-se de um valor elevado, visto tratar-se de um 

sistema com pouco tempo de funcionamento. Importa referir que os inquéritos ocorreram nos meses de férias, 

caracterizados por uma diminuição do número de pessoas em Lisboa. Após esta época o número de utentes 

deste tipo de sistema, orientado para os trajetos casa/trabalho, deverá aumentar, salientando o peso que estes 

sistemas têm em ambientes urbanos. O uso de capacete dos inquiridos utentes do sistema de bikesharing foi de 

5% (1 pessoa), muito abaixo da percentagem de uso de capacete da população do estudo em geral. Este facto é 

inquietante, visto o sucesso e a procura deste tipo de bicicletas. 

 

  

a) 
b) 

c) 

Figura 20 - Respostas às questões relativas ao suor, a), efeitos secundários, b) e desconforto da cinta, c). 

3.3. Efeito do capacete na distância lateral de ultrapassagem 

No primeiro caso real analisado, uma ultrapassagem ilegal resultou no falecimento do ciclista. De facto, o 

desrespeito do condutor do veículo motorizado relativamente à lei do código de estrada que define uma 

distância lateral mínima de 1.5 m na ultrapassagem de ciclistas, resultou numa colisão entre os dois 

intervenientes. Neste capítulo é feito um estudo da influência do capacete no comportamento dos condutores 

dos veículos motorizados. O estudo deste possível efeito foi anteriormente abordado por Walker I. [63] e 

Shtogryn D. [2] com conclusões distintas. O primeiro estudo, Walker I. concluiu que o capacete não influencia as 

distâncias de ultrapassagem dos veículos motorizados aos ciclistas e, no segundo estudo, Shtogryn D. determinou 

um aumento das distâncias de ultrapassagem quando o ciclista utiliza capacete.   

3.3.1. Metodologia 

Para este estudo foi utilizado um módulo de segurança para bicicletas, desenvolvido por Shtogryn D. [2], para a 

medição e armazenamento das informações relativas às ultrapassagens dos veículos motorizados. O dispositivo 

em questão trata-se de um protótipo eletrónico constituído por um Arduino, sensores ultrassónicos de 

proximidade lateral e traseira, matriz LED, entre outros componentes eletrónicos. Foram realizadas modificações 
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no dispositivo por motivos de incumprimento das suas funcionalidades originais e para o adaptar ao design da 

presente investigação.  

Aquando do seu desenvolvimento, o módulo de segurança destinava-se à medição das distâncias lateral 

esquerda e traseira do velocípede, com alerta sonoro (com recurso a um besouro) e visual (com recurso à matriz 

LED) para ultrapassagens abaixo de 1.5 m, indicação de mudança de direção, com sinalização na matriz LED, e 

aumento da visibilidade do ciclista através da funcionalidade da matriz LED em períodos de menor luminosidade. 

Com o objetivo de aumentar a segurança do ciclista. 

Durante os testes às funcionalidades do aparelho, verificou-se que os sensores ultrassónicos traseiros se 

encontravam danificados. Este facto, associado à necessidade de apenas medir as distâncias laterais para esta 

investigação, conduziu à eliminação da matriz LED e do sensor ultrassónico traseiro do dispositivo. Estas 

alterações foram, também, acompanhadas por alterações no código de programação em linguagem C+, no qual 

foram reduzidas todas as funcionalidades não pretendidas para este estudo, permitindo um maior número de 

leituras por segundo. 

Para o presente estudo, foram realizados 3 testes com diferentes aparências do ciclista, apresentadas na Figura 

21 a). O teste de controlo foi efetuado sem capacete, de seguida foi realizado o teste com a utilização do 

capacete, do tipo de estrada de cores preto e branco, e, por fim, foi realizado um terceiro teste em que o ciclista 

utilizou um colete refletor amarelo de segurança com a palavra “POLITE” nele inscrito. Esta ideia não é original 

e foi retirada do trabalho de Walker I. [63], no qual um dos testes realizados o ciclista possuía um colete com a 

frase “POLITE notice, PLEASE SLOW DOWN” (Figura 21 b)). De acordo com o autor, este teste foi realizado pela 

similaridade entre as palavras “POLITE” e “POLICE”, na tentativa de incutir o pensamento de que se trata de um 

elemento policial e perceber o efeito nos condutores dos veículos automóveis.  

  

a) 
b) 

Figura 21 - a) Configurações testadas e b) Colete "POLITE" testado por Walker I.  

 

Figura 22 - Posição do velocípede na via. 
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Foi efetuado o mesmo percurso para a realização dos testes. O percurso efetuado tem a extensão de 6.2 km, 

percorridos em aproximadamente 20 minutos, e foi realizado na estrada nacional N10, em Lisboa. Esta estrada 

foi escolhida por ter apenas uma via em cada sentido de circulação e para melhor compreensão dos resultados 

por comparação com o estudo Shtogryn D. [2], que também recorreu a esta estrada. 

Antes de iniciar cada teste eram efetuadas e analisadas leituras com o módulo de segurança para verificar o 

funcionamento do aparelho. No final de cada teste, os resultados armazenados num cartão SD foram importados 

para um ficheiro Excel, para posterior análise. O trajeto foi efetuado sempre entre o limite da faixa de rodagem 

e o meio da via, como se pode observar na Figura 22. A rodovia possui cerca de 7.4 m, divididos igualmente em 

dois sentidos de circulação, separados por uma linha longitudinal contínua ou descontínua, variando ao longo do 

percurso. 

3.3.2. Resultados obtidos 

3.3.2.1. Sem capacete 

No primeiro teste realizado, o ciclista circulou sem capacete e foram obtidos os resultados seguidamente 

apresentados na Figura 23, onde, em a), se encontra a distribuição dos registos obtidos e, em b), a percentagem 

de ultrapassagens legais e ilegais. A distância média das ultrapassagens registadas foi de 167.73 cm. 

 
 

a) 
b)  

Figura 23 - Resultados do teste sem capacete. 

3.3.2.2. Com capacete 

No segundo teste realizado, o ciclista efetuou o percurso utilizando capacete. Os resultados encontram-se 

apresentados nas Figura 24, onde, em a), se encontra a distribuição dos registos obtidos e, em b), a percentagem 

de ultrapassagens legais e ilegais. A distância média das ultrapassagens registadas foi de 158.33 cm. 

  

a) b) 

Figura 24 - Resultados do teste com capacete. 
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3.3.2.3. Com colete refletor “POLITE” 

Por fim, a distância média das ultrapassagens registadas foi de 166.27 cm, no terceiro teste ciclista utilizou o 

colete refletor com a palavra “POLITE”. Os resultados encontram-se apresentados na Figura 25, onde, em a), se 

encontra a distribuição dos registos obtidos e, em b), a percentagem de ultrapassagens legais e ilegais. 

 
 

a) 
b) 

Figura 25 - Resultados do teste com colete. 

3.3.3. Discussão 

A distância média de ultrapassagem mais elevada verificou-se no teste sem capacete e a menor distância média 

de ultrapassagem corresponde ao teste com o capacete, com uma diferença de 9.4 cm. Comparando estes 2 

testes, a percentagem de ultrapassagens dentro do limite da legalidade foi aproximadamente igual, com 43% e 

40% sem e com capacete, respetivamente. No entanto, dado o número reduzido de dados não se trata de uma 

diferença significativa, não existindo, assim, grande diferença no comportamento dos condutores dos veículos 

motorizados na presença de um ciclista com ou sem capacete. Este resultado vai ao encontro do resultado obtido 

por Walker I. [63] e, posteriormente, por Olivier J. e Scott R. Walter [62]. No primeiro estudo, o autor conclui que 

provavelmente os ciclistas não se conseguem precaver de ultrapassagens perigosas alterando a sua aparência. 

O segundo estudo efetua uma reanálise do primeiro e, utilizando uma regressão linear multivariável, conclui que 

o capacete não se encontra associado a uma redução das distâncias de ultrapassagem. Comparativamente ao 

estudo elaborado por Shtogryn D., existe uma diferença dos resultados obtidos. Apesar de ambos os trabalhos 

terem sido realizados em locais semelhantes, com o mesmo dispositivo, o autor determina um aumento das 

distâncias laterais com o uso do capacete. Esta discrepância poderá estar relacionada pela quantidade de dados 

obtida no presente estudo e no estudo Shtogryn D. [2]. Contudo, os resultados obtidos na presente investigação 

encontram-se de acordo com o trabalho de Walker I. que reuniu uma maior quantidade de informação, tendo, 

por isso, maior credibilidade. 

Relativamente ao uso do colete refletor, não foram obtidos dados significativamente destintos, tendo-se 

determinado uma percentagem de 45% de ultrapassagens legais. Mais uma vez, o resultado é coerente com o 

trabalho de Walker I. [63], que não verificou uma diferença significativa nas distâncias de ultrapassagem nos 

testes com o colete refletor.  

Considerando os dados obtidos, a percentagem de ultrapassagens ilegais, isto é, que não respeitam o 1.5 m de 

distância lateral mínima de segurança situa-se entre os 40% e os 45%, tratando-se de uma percentagem elevada 

de contraordenações [44]. 

0

100

200

300

400

500

600

0 200 400

D
IS

TÂ
N

C
IA

S 
D

E 
U

LT
R

A
P

A
SS

A
G

EM

REGISTOS

55%
45%

≤150 >150



    
 

46 
 

4. Reconstituição de acidentes reais com velocípedes em Portugal 

A efetividade do capacete na prevenção de lesões traumáticas da cabeça e na redução da severidade das mesmas 

é, tal como descrito na pesquisa bibliográfica, um tema com diferentes opiniões. Como tal, neste capítulo são 

analisados 2 casos reais de acidentes que ocorreram em Portugal, com intervenientes portugueses que 

resultaram na morte de dois cidadãos. Para cada caso, é discutida se a presença do capacete teve ou poderia ter 

tido algum efeito redutor da lesão e, por consequência, da probabilidade de mortalidade. Em concordância com 

Frederico Vaz [161], os acidentes com maior taxa de mortalidade em Portugal prendem-se com uma dinâmica 

que envolve impactos laterais ou traseiros no conjunto velocípede/ciclista. Os casos aqui explorados tratam-se 

precisamente de uma colisão lateral e uma colisão traseira. 

4.1. Acidentes Reais Investigados 

4.1.1.  Acidente 1 – Colisão lateral  

Neste subcapítulo é analisado um acidente real, no qual um veículo ligeiro de mercadorias colidiu de forma 

lateral negativa com um velocípede, que circulava no mesmo sentido, enquanto o ultrapassava. O incidente deu-

se em Maio de 2015 pelas 18h e 30 min, tendo sido necessária a presença de entidades de socorro, mais 

concretamente uma equipa de bombeiros, e de entidades militares da Guarda Nacional Republicana, GNR, no 

local do sinistro. Em resultado do sucedido, o condutor do velocípede foi transportado para o hospital mais 

próximo, onde acabou por falecer 7 dias após o acidente, por motivos diretamente ligados com as lesões 

contraídas pelo mesmo, no sinistro. 

Características dos veículos 

Neste segmento são apresentadas informações relativas aos veículos intervenientes no acidente. As 

características principais do ligeiro de mercadorias da marca Mazda, envolvido no acidente, encontram-se abaixo 

descritas na Tabela 22. As características principais do velocípede envolvido são desconhecidas, sabendo-se 

apenas que se trata de um velocípede de cor azul e do tipo de estrada. 

Tabela 22 - Características do veículo ligeiro de mercadorias. 

Fabricante Mazda Velocípede 

Modelo B2500 PICK-UP 4X4 - 

Cor Branco e outras Azul 

Ano 1996 - 

Tara (kg) 1695 - 

 

Análise de deformações dos veículos 

Nesta secção é feita uma análise das deformações dos veículos recorrendo a fotografias dos mesmos após o 

acidente, as quais se revelam de extrema importância para a determinação da dinâmica do acidente. 
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Em ambos os casos, a análise das deformações é feita com base em fotografias dos danos retiradas do Relatório 

Fotográfico elaborado pela GNR e permite avaliar a total extensão das deformações/danos que o veículo 

apresenta e apurar as deformações/danos principais (que ocorrem no impacto inicial) e secundárias (que 

ocorrem devido a impactos com elementos que constituem e circundam a via, nomeadamente o contacto com 

o pavimento, bermas, muros ou sinalização).  

As fotografias, seguidamente apresentadas na Figura 26, constam no Relatório Fotográfico elaborado pela GNR 

e permitem avaliar o estado do veículo n.º 1 após o acidente. 

  

a) b) 
Figura 26 - Fotografias da zona frontal e lateral do veículo ligeiro de mercadorias. 

A partir das figuras anteriores constata-se que o veículo ligeiro de mercadorias não apresenta quaisquer 

deformações/danos visíveis. Tal facto pode ser explicado através da ausência de deformações/danos ou pela 

fraca qualidade das fotografias acima apresentadas. O espelho retrovisor do lado direito aparenta estar intacto. 

As fotografias, seguidamente apresentadas na Figura 27, constam no Relatório Fotográfico elaborado pela GNR 

e permitem avaliar o estado do veículo n.º 2 após o acidente.  

  

a) b) 
Figura 27 - Fotografias da zona esquerda do velocípede tirada pela GNR. 

 

As fotografias acima apresentadas não evidenciam quaisquer marcas na bicicleta. Importa, também, referir que 

a qualidade das imagens não permite a uma análise precisa das deformações/danos do velocípede causados pela 

colisão. 

Posição de imobilização dos veículos 

As imagens apresentadas na Figura 28 foram obtidas pela GNR no dia do acidente, após a ocorrência do mesmo. 

Nestas fotografias é possível avaliar a posição de imobilização do velocípede. O veículo ligeiro de mercadorias 

não se imobilizou imediatamente após o impacto. O velocípede ficou, considerando as fotografias abaixo 
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apresentadas, perpendicular ao limite da faixa de rodagem, com a roda da frente mais perto deste mesmo limite, 

tendo permanecido no sentido em que circulava antes do embate. 

  
Figura 28 - Posição de imobilização do veículo nº2 - velocípede. 

Fatores humanos 

Na Tabela 23 encontram-se descritas as principais características dos intervenientes no acidente. 

Tabela 23 - Principais características dos intervenientes. 

 Condutor do veículo motorizado Condutor do velocípede 

Género Masculino Masculino 

Idade 77 48 

Altura [cm] Não foi verificado. 156 

Peso [Kg] Não foi verificado. 52 

Carta de condução [anos] 45 - 

Legalidade para a condução do veículo Sim Sim 

TAS [g/l] 0.00 2.02 +/- 0.26 

Influência de estupefacientes Não Não 

Outras informações Não apresentava dificuldades de 
coordenação motora ou audição. Não 
consta que tomasse medicamentos, 
que possuíssem efeitos hipnóticos ou 
relaxantes e não padecia de doenças de 
coração, epilepsia, diabetes, demência, 
estado depressivo e outras. 

Apresentava dificuldades de audição. 
Não consta que tomasse 
medicamentos, que possuíssem efeitos 
hipnóticos ou relaxantes e não padecia 
de doenças de coração, epilepsia, 
diabetes, demência, estado depressivo 
e outras. 

O condutor do velocípede apresentava um grau de alcoolemia elevado que pode ter tido influência na produção 

do acidente. Uma análise detalhada do efeito do álcool na condução é apresentada no Anexo VI. 

Fatores ambientais 

De acordo com a informação constante na Participação do Acidente de viação elaborado pela GNR e pelo Auto 

de Exame Direto ao Local também elaborado pela GNR, foi organizada a Tabela 24, na qual está presente a 

informação alusiva ao local do acidente e às condições em que este ocorreu. Pode-se concluir que a luminosidade 

natural e a possibilidade de encandeamento devido à luz solar não são fatores/hipóteses que podem ter 

contribuído para a ocorrência do acidente. Atendendo às horas a que o acidente ocorreu, o sol estava numa 

posição (atrás dos condutores e à sua direita), sendo, por isso, improvável a ocorrência de encandeamento. 
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Tabela 24 - Informação relativa ao local às condições em que ocorreu o acidente. 

Configuração da 
faixa de rodagem 

Uma via de trânsito em cada sentido no local do acidente, reta, em patamar.  

Via de trânsito com 2.7 m de largura em cada sentido de circulação. 

Tipo de piso Betuminoso, em estado de conservação regular. 

Limite de 
velocidade 

80 km/h. 

Condições 
meteorológicas 

Bom tempo. 

Condições de 
circulação 

Superfície seca. 

Boa visibilidade e luminosidade. 

Sem obstáculos na via. 

Intensidade de trânsito reduzida. 

Vestígios Nada a referir. 

Sinalização 
presente no local 

Sinal vertical inexistente. 

Marcas 
rodoviárias 

Marca (M2) linha longitudinal descontínua, de cor banca, bem visível no local e destinada a separar os 
sentidos de trânsito. 

Lesões sofridas pelo condutor do velocípede 

À data do acidente a vítima tinha 48 anos de idade. Com base nas informações constantes do Relatório de Clínica 

Forense do acidente realizado pelo INMLCF terão resultado as lesões se indicadas na Figura 29, recorrendo a um 

modelo tridimensional do corpo humano utilizando a aplicação Google Body. Foi concluído no referido relatório 

que as causas de morte foram as lesões traumáticas crânio-encefálicas e tóraco-abdominais. Para melhor 

compreensão das lesões indicadas, pode-se consultar no Anexo II. 

 

Figura 29 - Localização dos danos sofridos pela vítima. 

Dinâmica do acidente 

A ausência de deformações/danos em ambos veículos revela que a colisão se deu a velocidades baixas ou, no 

caso de ter ocorrido a altas velocidades, tratou-se de um impacto tangencial entre o veículo ligeiro de 

mercadorias e o velocípede ou o corpo do ciclista. A zona provável de colisão é entre o retrovisor direito do 

veículo ligeiro de mercadorias e a omoplata do ciclista ou a caixa de mercadorias do veículo motorizado e a 

omoplata do ciclista. O tipo de retrovisor que o veículo ligeiro de mercadorias apresenta, tem a capacidade de 

ser dobrado e, posteriormente, desdobrado, sem que fique com deformações/danos permanentes. 

Fratura dos arcos médios da 2ª à 7ª 

costela. 

 

Fratura frontal à esquerda e parietal bilateral, 

com afundamento da abóboda. 

Fratura frontal à direita. 

Fratura da fossa craniana anterior. 

Hemorragia epidural, hemorragia subdural 

generalizada. 

Equimoses arroxeadas em ambas 

coxas do indivíduo 
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Através dos depoimentos das testemunhas, obteve-se outra referência para a análise computacional, que 

consistiu na posição final do ciclista, sendo que, de acordo com algumas testemunhas, ficou prostrado em 

posição de decúbito ventral, adiantado em relação à posição final do velocípede, com a cabeça junto da linha 

guia e os pés orientados no sentido do eixo da via. 

Análise computacional 

O principal objetivo da análise deste acidente consistiu em determinar os pontos de impacto possíveis tendo em 

consideração os elementos acima abordados. A determinação do ponto impacto é importante para perceber se 

o condutor do veículo ligeiro de mercadorias respeitou a distância de segurança mínima de 1.5 metros de acordo 

com o artigo 36o, ponto 2, alínea e) do Código de Estrada [20], vigorante na data do acidente. 

Várias simulações computacionais foram realizadas de forma a determinar a gama de velocidades dos dois 

veículos, posição de impacto entre eles e a dinâmica do acidente com base na posição de imobilização do 

velocípede e na posição de imobilização do corpo do ciclista obtida através dos depoimentos das várias 

testemunhas. 

Também se teve em consideração se o condutor do velocípede circulava de acordo com o artigo 900, ponto 3 do 

Código de Estrada, versão atual na data do acidente em análise, isto é, do lado direito da via de trânsito, 

conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes. 

De forma a agrupar as diferentes simulações computacionais realizadas, estas foram divididas em três etapas. 

Numa primeira fase, determinou-se qual a gama de velocidades possíveis para os veículos. Numa segunda fase, 

determinou-se de que forma as posições relativas dos veículos no momento do impacto alteram a dinâmica do 

acidente. Por fim, numa terceira fase, consideraram-se os depoimentos presentes no processo verificando se o 

condutor do veículo ligeiro de mercadorias respeitou a distância mínima de segurança para ultrapassar o 

velocípede. 

Na Tabela 25 indicam-se os valores dos coeficientes de atrito e de restituição utilizados. Referem-se ainda as 

gamas de valores admissíveis para os mesmos. Está presente a informação relevante dos parâmetros usados nas 

simulações computacionais efetuadas.  

Para o veículo ligeiro de mercadorias, Mazda B2500, criou-se um modelo em multibody, pois os modelos do 

veículo presentes no software PC-Crash, não contabilizam a caixa da carrinha, bem como os espelhos. Deste 

modo, com o modelo de multibody criado para este veículo foi possível considerar o contacto na caixa da 

carrinha, bem como os seus espelhos retrovisores. Todas as características físicas, como a massa, centro de 

massa e as dimensões, do veículo ligeiro de mercadorias mantiveram-se constantes no modelo de corpos 

múltiplos criado.  
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Tabela 25 - Parâmetros e modelos usados nas simulações computacionais. 

 Valor Utilizado Valores Recomendados Observações 

Coeficiente de atrito 
pneu/asfalto 

0.7 0.40 - 1.2 

Considerou-se o piso 
regular e com algumas 

anomalias no estado de 
conservação. 

Coeficiente de 
restituição entre 

veículos 
0.1 0.0 - 1.0 - 

Modelos de 
visualização 
utilizados na 

simulação 
computacional 

Veículo ligeiro de mercadorias Velocípede 

  

O local de imobilização do velocípede foi obtido através das medições efetuadas pela GNR presentes no croqui 

e a sobreposição dessas medidas na fotografia aérea obtida com recurso ao software Google Earth, e encontra-

se representada na Figura 30. Nesta figura, é possível a observação de um rail em cada lado da estrada, no local 

do acidente e um muro do lado direito da via tendo em consideração o sentido de circulação dos veículos. Nas 

simulações computacionais realizadas, estes elementos não foram tidos em conta uma vez que não houve 

nenhum contacto entre os intervenientes do acidente e os elementos referenciados. 

  

Figura 30 - Cenário computacional (vista aérea do cenário 2D). 

Etapa 1: Gama de velocidades 

Nesta etapa foram analisadas as velocidades possíveis, para que a posição final do velocípede corresponda à 

representada no croqui elaborado pela GNR. Uma vez que não existem informações relativamente ao ponto de 

impacto, este foi ajustado para que o velocípede ficasse na posição final assinalada no croqui. Assim, foram 

testadas várias velocidades para o veículo ligeiro de mercadorias e para o velocípede. 

Através das simulações computacionais, foram determinadas as velocidades prováveis dos veículos tendo sido 

fixadas em 50 km/h para o veículo ligeiro de mercadorias e 15 km/h para o velocípede. Estes valores são 

plausíveis, na medida em que 50 km/h é um valor razoável para o local onde ocorreu o sinistro e não se trata de 

uma velocidade elevada, incompatível com os danos verificados em ambos os veículos após a colisão. A 

velocidade para o velocípede é, também, coerente com a situação em que se deu o acidente, uma vez que o 

estado de alcoolémia do seu condutor torna improváveis velocidades superiores a 20 km/h e velocidades 
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inferiores a 10 km/h, sendo que este último caso é impossibilitado pelo défice de equilíbrio, consequente dos 

níveis de TAS. Os resultados desta etapa de simulações encontram-se no Anexo IV.  

Na Figura 31 a) e b) são visíveis o ponto de impacto entre os veículos e as posições de imobilização do velocípede 

e do corpo do ciclista, respetivamente, para velocidades de circulação de 50 Km/h e de 15 Km/h para o veículo 

ligeiro de mercadorias e para o velocípede, respetivamente. 

  

a) b)  
Figura 31 - Ponto de impacto entre os veículos, a), e posições de imobilização do ciclista e do velocípede, b). 

Etapa 2: Posições relativas entre os veículos 

Com as velocidades acima determinadas, nesta etapa de simulações, tentou-se perceber qual o melhor ponto de 

contacto entre o velocípede/ciclista e o veículo motorizado. No Anexo I, apenas são apresentados os melhores 

resultados, tendo sido obtidas simulações computacionais coerentes com as posições finais do corpo e do 

velocípede dadas pelas testemunhas e pelo croqui da GNR. Importa salientar que nas simulações realizadas nesta 

fase, o ciclista e o velocípede encontram-se inclinados para a esquerda, na direção do veículo ligeiro de 

mercadorias. Esta inclinação vai de encontro com o que foi dito pelas testemunhas que, segundo estas, o 

velocípede se desequilibrou para o lado esquerdo, embatendo no espelho do veículo do veículo ligeiro de 

mercadorias. O teste de controlo de álcool do condutor do velocípede corrobora a possibilidade de uma 

trajetória errática por parte do condutor do velocípede. No entanto, as simulações computacionais não 

corroboram o embate inicial tangencial do ciclista no espelho. O impacto inicial verificou-se entre o membro 

superior esquerdo do ciclista e o lado direito do veículo ligeiro de mercadorias e, posteriormente, entre a 

omoplata esquerda do ciclista e o espelho retrovisor direito do veículo ligeiro de mercadorias.  

Na Figura 32 está representada, numa perspetiva tridimensional, a primeira simulação computacional da Tabela 

41, presente no Anexo IV. Na Figura 33 está representada, também numa perspetiva tridimensional, a terceira 

simulação computacional da mesma tabela. 

   

a) b) c) 

Figura 32 - Ponto de impacto entre os veículos, a) e b), e posições finais do ciclista e do velocípede, em c), relativos à 
1ª simulação. 
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a) b) c) 
Figura 33 - Ponto de impacto entre os veículos, a) e b), e posições finais do ciclista e do velocípede, em c), relativos à 

3ª simulação. 

Etapa 3: Dinâmica do acidente de acordo com as testemunhas 

Nas simulações anteriormente apresentadas, foram apresentadas simulações computacionais quando o 

velocípede circula a cerca de 0.9 m da linha guia da via de trânsito em que os veículos circulavam 

(aproximadamente um terço da largura da via). 

Nesta etapa, é, assim, testado o cenário em que o veículo ligeiro de mercadorias respeita a distância de segurança 

mínima de ultrapassagem ao velocípede de 1.5 metros. Na Figura 34 a) está representado a configuração de 

impacto testada. Considerou-se uma banda de circulação para o velocípede com 1.10 metros de largura junto à 

linha guia da via de trânsito e deste modo colocou-se o veículo ligeiro de mercadorias a uma distância de 1.50 

metros desta banda. A simulação computacional foi realizada de acordo com os depoimentos das testemunhas, 

isto é, que o espelho do veículo ligeiro de mercadorias colidiu com a omoplata esquerda do condutor do 

velocípede e as velocidades utilizadas foram de 50 Km/h e 15 Km/m para o veículo ligeiro de mercadorias e para 

o velocípede, respetivamente. 

Com base nas simulações computacionais foi possível observar-se que não é possível o veículo ligeiro de 

mercadorias respeitar a distância de segurança mínima de ultrapassagem em relação ao velocípede. Na Figura 

34 b) estão representadas as posições de imobilização obtidas para o velocípede e do seu condutor, mais 

próximas às representadas no croqui elaborado pela GNR.  

  

a) b) 
Figura 34 - Ponto de impacto entre os veículos, em a), e posições finais do ciclista e do velocípede, em b). ( vista 2D). 

Discussão 

Através das simulações computacionais, determinou-se uma gama de velocidades entre 10 Km/h e 20 Km/h para 

o velocípede e uma gama de velocidade entre 40 Km/h e 100 Km/h para o veículo ligeiro de mercadorias.  

Tendo em conta que o limite de velocidade no local do acidente é de 80 Km/h é possível que o veículo ligeiro de 

mercadorias circulasse em excesso de velocidade. No entanto, é presumível que este veículo não circulasse em 
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excesso de velocidade visto que o intervalo de velocidades concordante com a ausência de danos verificada nos 

veículos. 

Como já foi discutido anteriormente, a gama de velocidades para o velocípede foi determinada tendo em 

consideração a taxa de álcool no sangue do condutor do velocípede e como esta era muito elevada o condutor 

do velocípede teria dificuldade em se equilibrar no velocípede a velocidades baixas como também não 

conseguiria circular a velocidades muito elevadas. 

A posição de imobilização do corpo do condutor do velocípede tem um papel fundamental na determinação da 

dinâmica do acidente, no entanto, essa posição não é conhecida, uma vez que não foi registada pelas 

autoridades. 

A taxa de álcool medida no sangue do condutor do velocípede foi de 2.02 g/l, incapacitando-o de uma condução 

cuidada e, segundo a análise realizada no Anexo VI, o ciclista na altura do acidente encontrava-se confuso, 

necessitando de ajuda, inclusivamente para se manter em pé, com uma probabilidade elevada de acidentes 

derivados ao consumo de álcool. Este fator torna plausível uma trajetória inconstante e errática por parte do 

condutor do velocípede. Deste modo, com a alteração da trajetória do ciclista, inclinando-se para a esquerda, e 

com uma trajetória conflituosa com a trajetória do veículo ligeiro de mercadorias, foram obtidas as melhores 

soluções nas simulações computacionais. É presumível que não tenha ocorrido uma colisão apenas tangencial 

entre o veículo ligeiro de mercadorias e o velocípede, com o contacto a ser realizado entre a omoplata esquerda 

do ciclista e o espelho retrovisor direito do veículo motorizado.  

Nas simulações computacionais determinou-se que o ciclista circulava num espaço compreendido entre o eixo 

da via em que circula e a linha guia a uma distância de 0.9 metros, respeitando o ponto 3 do artigo 90o do Código 

de Estrada em vigor na data do acidente que diz que um velocípede deve circular do lado direito da via de 

trânsito, conservando das bermas ou passeios uma distância suficiente que permita evitar acidentes. Para 

efetuar a ultrapassagem o condutor do veículo ligeiro de mercadorias deveria respeitar a distância de segurança 

mínima de 1.5 metros de acordo com o artigo 36o, ponto 2, alínea e) do Código de Estrada vigorante na data do 

acidente. Tal não aconteceu uma vez que o velocípede circulava no máximo a cerca de 0.90 metros da linha guia 

da via de trânsito em que circulava. Se o condutor do veículo ligeiro de mercadorias utilizasse a via de trânsito 

contrária para efetuar a ultrapassagem, presumivelmente não teria ocorrido o acidente.  

De acordo com o Relatório de Clínica Forense do acidente realizado pelo INMLCF, a vítima faleceu devido aos 

traumatismos crânio-encefálicos e tóraco-abdominais. Dadas as baixas velocidades a que se deu o acidente, o 

capacete poderia ter tido um papel fundamental na redução do risco de lesão crânio-encefálica. Com recurso às 

simulações computacionais 3D do software PC-Crash, foram identificados vários instantes de conflito entre a 

cabeça do ciclista e o piso após o impacto inicial com a viatura motorizada. Seguidamente, é realizada uma análise 

às acelerações que a cabeça e o pescoço da vítima sofreram, com base num gráfico de acelerações retirado do 

mesmo software. Na Figura 35 constatam-se 3 picos de aceleração da cabeça e  do pescoço ao longo do acidente, 

sendo que a aceleração máxima sentida pelo conjunto foi no segundo pico de aceleração, correspondente ao 

embate do ciclista no chão. O primeiro e o terceiro picos explicam-se, respetivamente, com o embate entre o 

carro e o velocípede e com o segundo impacto da cabeça e pescoço com o solo. No gráfico apresentado, as 

acelerações na cabeça encontram-se de cor vermelha, ao passo que as acelerações do pescoço se encontram 
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representadas de cor azul escuro. Deste modo, o primeiro pico registado tratam-se de acelerações no pescoço, 

correspondentes ao instante em que o velocípede e o carro embatem. Estas acelerações registam um valor 

máximo de 281.88 m/s2, o que equivale a 28.74 G, e são capazes de provocar lesões, de acordo com R. Meijer et 

al. [174], que concluíram que uma aceleração igual ou superior a 16 G torna expectável uma lesão de nível AIS 2 

ou superior. Relativamente à cabeça, o máximo de aceleração medido foi no segundo pico de aceleração, 

correspondente ao embate desta no solo. Esta variação de aceleração encontra-se exibida na Figura 36. O maior 

valor registado foi de 330.29 m/s2, equivalente a 33.68 G, tendo ocorrido num período de tempo de 20 ms, que 

se traduz num risco acrescido de contusão de acordo com a curva de tolerância de Wayne State, presente na 

Figura 6 a). 

 
Figura 35 - Acelerações da cabeça e pescoço da vítima ao longo do acidente. 

 
Figura 36 - Ampliação das vizinhanças do pico máximo das acelerações da cabeça e do pescoço. 
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Para o cálculo do valor de HIC sem capacete, recorreu-se a um algoritmo de Matlab, tendo-se obtido o valor de 

54.69 para um ∆𝑡 = 15.0 ms. 

O resultado final do HIC faz prever lesões ligeiras/moderadas (AIS 0 ou 1) e um risco baixo de fratura craniana 

com base na Figura 7 a) e na Figura 8.  

A máxima aceleração sentida, quando comparada com o estudo realizado por James Newman et al. [175], no 

qual são analisados impactos na cabeça de jogadores da modalidade de futebol americano, todos eles 

possuidores de capacete, tendo sido concluído que um valor máximo de 392.2 m/s2 se correlaciona com uma 

probabilidade de traumatismo crânio-encefálico inferior a 5%, como pode ser observado na Tabela 26, a seguir 

descriminada.  

Tabela 26 - Relação entre a probabilidade de LCE e os vários critérios de lesão. 

Probabilidade (%) Amax(m/s2) amax (rad/s2) HIC15 SI GAMBIT HIP 

5 392.2 3377 [< 0] 23.50 0.2231 4.70 

50 761.5 6322 239.8 291.2 0.3935 12.79 

95 1131.0 9267 485.2 558.9 0.5638 20.88 

 

Considerando que este tipo de capacete partilha o mesmo material, processo de fabrico e, por vezes, formato 

semelhante, com o capacete de bicicleta, pode-se estender o mesmo efeito protetivo quando à redução de 

lesões crânio-encefálicas. Deste modo, de acordo com esta analogia, a vítima do acidente teria reduzido a 

probabilidade de lesão na cabeça para 5%, reduzindo, assim, a probabilidade de fatalidade, uma vez que o maior 

impacto sofrido resultou numa aceleração linear de 330.29 m/s2 e rotacional de 2349.62 rad/s2, inferior aos 

valores anteriormente tabelados. Os valores de HIP e GAMBIT, logicamente inferiores a 4.70 e 0.22, 

respetivamente, confirmam as conclusões anteriores, estando associados a probabilidades de aproximadamente 

15% de lesão cerebral traumática, Figura 9, e 11% de lesão na cabeça irreversível, Figura 10, respetivamente.  

A fratura nasal é discutível com os valores obtidos, uma vez que de acordo com a Figura 5 a), a vítima sofre 

aproximadamente 28.74 G numa estrutura óssea que, em média, suporta 30 G. Importa referir que, a presença 

do capacete poderia evitar o contacto do nariz com o solo, na medida em que representa uma camada exterior, 

afastando o nariz do ponto de conflito. De acordo com C. Diane et al. [47], existe uma redução da probabilidade 

de fratura nasal. Porém, segundo a investigação de R. Stier et al. [46], a redução da probabilidade de fratura do 

nariz através da utilização do capacete é inconclusiva. 

Relativamente à força exercida na cabeça pelo solo, no momento do contacto entre os dois, registou-se um 

máximo de 3153.55 N, observável na Figura 38. Este valor corrobora as fraturas frontais e parietais do crânio que 

constam no Relatório da Clínica Forense INMLCF. Comparando com os valores descriminados na Figura 5 b), 3.15 

kN de força aplicados nestas zonas não são sinónimo de fratura do osso frontal. Seguidamente, na Figura 37, são 

apresentadas imagens das zonas de contacto entre a cabeça do ciclista e o solo. Nesta situação, a presença do 

capacete afastaria ainda mais os valores máximos registados dos valores limite estabelecidos, reduzindo a 

probabilidade de lesão do ciclista.  
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Figura 37 - Instante do 1º embate entre a cabeça e o solo. 

 

 

Figura 38 - Forças de contacto na cabeça e pescoço da vítima. 

4.1.2. Acidente 2 – Colisão traseira  

Neste subcapítulo é analisado um acidente real, no qual um veículo ligeiro de passageiros colidiu com um 

velocípede e respetivo ciclista durante uma ultrapassagem O incidente deu-se em Maio de 2015 pelas 18h e 30 

min, tendo sido necessária a presença de entidades de socorro, mais concretamente uma equipa de bombeiros, 

e de entidades militares da Guarda Nacional Republicana, GNR, no local do sinistro. Em resultado do sucedido, o 

condutor do velocípede faleceu por motivos diretamente ligados com as lesões contraídas no acidente. 

Características dos veículos 

As características principais dos veículos intervenientes encontram-se na Tabela 27. 

Tabela 27 - Características gerais dos veículos envolvidos. 
Fabricante Opel BH 

Modelo Astra 7005 

Cor Azul Várias 

Ano 2010 - 

Tara (kg) 1393 9.8 

 

Análise de deformações dos veículos 

As fotografias presentes na Figura 39 e na Figura 40 constam no Relatório Fotográfico elaborado pela GNR e 

permitem uma avaliação o estado do veículo motorizado Opel Astra após o acidente. Nestas figuras são 

evidenciadas as deformações/danos de maior relevância. 
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a) 
b) 

Figura 39 - Zonas frontais, a) e b), e lateral, b), do veículo ligeiro de passageiros. 

 

 

Figura 40 - Zona frontal direita do veículo ligeiro de passageiros, com aproximação à zona de impacto.  
 

As imagens anteriormente mostradas permitem constatar que as deformações consequentes do acidente estão 

concentradas na zona frontal e no tejadilho do veículo motorizado. Permitem, também, identificar a zona de 

conflito inicial entre o carro e o velocípede, enfatizada na Figura 40. Os danos presentes na zona frontal esquerda 

podem ter sido originados pelo velocípede após este rodar depois do impacto. Os danos no capô, para-brisas e 

tejadilho do veículo são elucidativos do impacto entre o veículo e o ciclista. Note-se que os danos no capô e 

tejadilho seguem uma linha, de cor vermelha nas figuras anteriores, que indicia o movimento do ciclista 

relativamente ao veículo após o impacto primário na frente do veículo. Este movimento é oblíquo da direita para 

a esquerda. O espelho retrovisor do lado esquerdo encontra-se partido, Figura 39 b), indiciando um impacto 

secundário com o velocípede ou com o ciclista. 

Na Figura 41 estão assinaladas as principais deformações sofridas pela bicicleta, sendo este grupo constituído 

pelo quadro do veículo, a roda traseira. O selim sofreu, também, deformações evidenciadas na Figura 42. Nesta 

imagem, são visíveis marcas de tinta azul no selim da bicicleta, na zona interior dos círculos amarelos. Sendo o 

veículo motorizado de cor azul, estas marcas podem ser explicadas através do impacto do veículo motorizado no 

selim do velocípede. A torção verificada na zona frontal do selim dever-se-á a um impacto secundário do 

velocípede com o solo. 

  

Figura 41 - Principais deformações do velocípede acidentado. 
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Figura 42 - Selim do velocípede acidentado. 

A Figura 43 mostra o principal foco de deformação, que indicia uma colisão inicial entre o carro e a traseira do 

velocípede e não com a lateral deste. Repare-se na deformação da roda traseira. 

 

Figura 43 - Deformações da roda traseira e quadro superior e inferior do velocípede acidentado. 

As deformações registadas neste acidente foram comparadas com os resultados obtidos por Strzeletz, R. (2008) 

[176], onde são analisadas colisões de dinâmica semelhante, nas quais se verificaram danos idênticos, 

confirmando, assim, o impacto entre a frente do caro e a traseira da bicicleta.   

As fotografias mostram as dobras que ocorreram no quadro do velocípede. Estas dobras do quadro são o efeito 

das forças de impacto de trás para a frente, resultando na dobragem dos tubos por instabilidade mecânica.  

Em suma, constata-se que as deformações/danos existentes no velocípede têm início na sua traseira e 

propagam-se ao longo do quadro do mesmo. 

Posição de imobilização dos veículos 

As imagens apresentadas na Figura 44 e na Figura 45 foram obtidas pela GNR no dia do acidente, após a 

ocorrência do mesmo. Nestas fotografias é possível avaliar as posições de imobilização de ambos os veículos. O 

veículo nº1 (Opel Astra) imobilizou-se aproximadamente ao meio da faixa de rodagem sobre a linha divisória das 

vias, tendo o veículo nº2 (velocípede) ficado na berma da estrada do lado esquerdo. 

  

a) 
b) 

Figura 44 - Posição de imobilização do veículo motorizado. 
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a) 
b) 

Figura 45 - Posição de imobilização do velocípede. 

Fatores humanos 

De acordo com o Auto de Participação do Acidente elaborado pela GNR foram recolhidas amostras de sangue no 

Hospital Central de Faro aos condutores intervenientes não tendo sido reportado nenhum nível de TAS, sendo 

que, por isso, álcool não teve influência na ocorrência do acidente. A Tabela 28 resume as informações sobre os 

intervenientes no acidente. 

Tabela 28 - Principais características dos intervenientes. 

 Condutor do veículo motorizado Condutor do velocípede 

Género Masculino Masculino 

Idade - 17 

Altura [cm] Não foi verificado. 168 

Peso [Kg] Não foi verificado. 90.5 

Legalidade para a condução do veículo Sim Sim 

TAS [g/l] 0.00 0.00 

Influência de estupefacientes Não Não 

Outras informações Não apresentava dificuldades de 
coordenação motora ou audição. Não 
consta que tomasse medicamentos, 
que possuíssem efeitos hipnóticos ou 
relaxantes e não padecia de doenças 
de coração, epilepsia, diabetes, 
demência, estado depressivo e 
outras. 

Não apresentava dificuldades de 
coordenação motora ou audição. Não 
consta que tomasse medicamentos, 
que possuíssem efeitos hipnóticos ou 
relaxantes e não padecia de doenças 
de coração, epilepsia, diabetes, 
demência, estado depressivo e 
outras. 

Fatores ambientais 

De acordo com a informação constante na Participação do Acidente de viação elaborado pela GNR e pelo Auto 

de Exame Direto ao Local também elaborado pela GNR, foi organizada a Tabela 29, na qual está presente a 

informação alusiva ao local do acidente e às condições em que este ocorreu. 
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Tabela 29 - Informação relativa ao local às condições em que ocorreu o acidente. 

Configuração da faixa de 
rodagem 

Uma via de trânsito em cada sentido no local do acidente, com cruzamento na zona do presumível 
ponto de impacto. 
Via de trânsito com 3m de largura em cada sentido de circulação. 
O local do acidente é em reta e em patamar. 

Tipo de piso Betuminoso, em bom estado de conservação. 
Limite de velocidade 90 km/h. 
Condições 
meteorológicas 

Bom tempo. 

Condições de circulação Superfície seca. 
Boa visibilidade e luminosidade. 
Sem obstáculos na via. 
Intensidade de trânsito reduzida. 

Vestígios 
Veículos acidentados e mancha de sangue do condutor do velocípede. 

Sinalização presente no 
local 

Sinal vertical (C14a) – Proibição de ultrapassar antes do cruzamento, atendendo ao sentido de 
marcha dos veículos. 
Sinal vertical (C20c) – Fim da proibição de ultrapassar após o cruzamento atendendo ao sentido de 
marcha de marcha dos veículos. 

Marcas rodoviárias Marca (M1) linha longitudinal contínua antes do cruzamento e até ao sinal C20c, com pequenos 
troços de linha descontínua (M2) para as mudanças de direção. 

Lesões sofridas pelo condutor do velocípede 

À data do acidente a vítima tinha 17 anos de idade. Com base das informações constantes do Relatório de Clínica 

Forense realizado pelo INMLCF em 10 de Novembro de 2015, do acidente terão resultado as lesões indicadas na 

Figura 46, recorrendo a um modelo tridimensional do corpo humano utilizando a aplicação Google Body. Foi 

concluído no referido relatório que as causas de morte foram o edema e contusão cerebral e o traumatismo 

craniano com fraturas. Para melhor compreensão das lesões indicadas, pode-se consultar no Anexo II, a anatomia 

da cabeça. 

 

Figura 46 - Localização dos danos sofridos pela vítima. 

As lesões não dão uma indicação inequívoca do tipo de impacto, tendo algumas das escoriações e lesões sido 

consequência da queda a arrastamento no solo. No entanto, as fraturas ósseas indiciam uma colisão de traseira. 

A existir uma colisão lateral seriam expectáveis lesões mais severas nos membros superiores e inferiores.  

Dinâmica do acidente 

As deformações/danos principais no veículo nº1 ocorreram na zona frontal com incidência do impacto primário 

no lado frontal direito. As deformações/danos principais no veículo nº2 concentram-se na sua zona traseira. 

As principais deformações/danos incidentes na zona frontal do veículo nº1 são consistentes com as 

deformações/danos principais na zona traseira do veículo nº2, verificando-se que a força principal do impacto 

Múltiplas feridas nas mãos e 

antebraços. 

Equimose no ombro. 

Escoriações nas pernas e 

abrasão dos joelhos. 

Fratura parietal esquerda. 

Fratura occipital complexa e 

temporal esquerda. 

Fratura dos ossos do nariz. 

 Fraturas de apófises 

espinhosas C3. 
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entre os veículos foi aplicada entre estas duas zonas. Assim, através da análise anterior é possível apresentar 

uma hipótese plausível para a configuração do impacto principal. O veículo nº1, Opel Astra, colidiu com a sua 

zona frontal direita na zona traseira do veículo nº2, velocípede. O ângulo de colisão entre os dois veículos pode 

variar, sendo possível determinar as posições relativas entre os veículos com a reconstituição computacional do 

acidente. Na Figura 47 podem observar-se as 2 configurações plausíveis para as posições relativas entre os dois 

veículos. É de notar que, após o impacto inicial, o velocípede roda para a sua esquerda e existe um impacto 

secundário na frente esquerda do veículo nº1. 

 

Figura 47 - Configurações prováveis, simuladas em PC-Crash. 

Análise computacional 

Na Tabela 30 indicam-se os valores dos coeficientes de atrito e de restituição utilizados. Referem-se ainda as 

gamas de valores admissíveis para os mesmos. Está presente a informação relevante dos parâmetros usados nas 

simulações computacionais efetuadas. As dimensões usadas para construir o multibody (velocípede e ciclista) 

respeitam as dimensões reais. A cor vermelha do veículo deve-se à necessidade de diferenciar do multibody e 

da impossibilidade de alterar a cor azul deste último. 

Tabela 30 - Parâmetros e modelos usados nas simulações computacionais. 

 Valor Utilizado Valores Recomendados Observações 

Coeficiente de atrito 
pneu/asfalto 0.7 0.40-1.2 

Considerou-se o piso 
regular e em bom estado de 

conservação. 
Coeficiente de restituição 

entre veículos 
0.1 0.0-1.0 - 

Modelos de visualização 
utilizados na simulação 

computacional 

Veículo nº1 Veículo nº2 

  
 

Com base no croqui à escala elaborado pela GNR e nas imagens de vista aérea do local do acidente, obtidas com 

recurso ao software Google Earth, foi elaborado o cenário computacional indicado na Figura 48. O local de 

imobilização do ciclista foi obtido através das medições efetuadas pela GNR presentes no croqui e a sobreposição 

dessas medidas na fotografia aérea obtida com recurso ao software Google Earth. 

  

Figura 48 - Cenário computacional (vista aérea do cenário 2D). 
 

O principal objetivo da análise deste acidente consistiu em determinar a posição do impacto entre os veículos, 

as suas velocidades de circulação como apurar toda a dinâmica do acidente rodoviário em causa.  
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De forma a agrupar as diferentes simulações computacionais realizadas, estas foram divididas em três cenários, 

elaborados a partir da análise dos depoimentos, entre outros elementos. Analisaram-se, utilizando algoritmos 

de otimização, os cenários em que o velocípede circula a direito, em que efetua uma viragem para a esquerda e 

foi testado o ponto de impacto apresentado no croqui e determinado pela GNR.  

Para a determinação da relação de velocidades entre os 2 veículos, recorreu-se ao parâmetro ESS, que representa 

a velocidade à qual se registariam as deformações existentes no veículo, caso estas fossem produzidas pelo 

impacto do mesmo contra uma barreira rígida. O ESS não se trata da velocidade de impacto real, mas sim da 

velocidade necessária para produzir o tipo de dano provocado se a colisão fosse contra uma barreira fixa, sendo 

usualmente determinado através de teste de impacto (crash tests) dos veículos. A energia de deformação 

plástica é expressa em termos da energia cinética de um veículo com uma velocidade virtual ESS, na colisão 

contra uma barreira rígida por: 

 𝐸𝑑 =
1

2
 𝑥 𝑚 𝑥 𝐸𝐸𝑆2 (10) 

𝐸𝑑  - Energia de deformação [𝐽], 𝑚 - massa do veículo [𝑘𝑔], 𝐸𝐸𝑆 - energy equivalent speed [𝐸𝐸𝑆] 

Com recurso a imagens de testes da Euroncap e à base de dados de EES Dr. Melegh 2002, que possui um vasto 

catálogo de veículos acidentados categorizados por modelo e severidade de impacto.  

O valor de EES fornece a velocidade relativa entre o ciclista e o veículo. Deste modo, para o acidente em estudo, 

tem interesse em determinar este valor de EES através dos danos causados pelo ciclista no veículo pois dá uma 

estimativa da velocidade relativa entre os veículos. Determinou-se um intervalo de velocidades compreendido 

entre 65 e 75 km/h. Estes valores de EES foram utilizados como referência nas simulações computacionais e, 

como referido anteriormente, representam a diferença de velocidades entre o veículo motorizado e o 

velocípede.  

Cenário 1: Ponto de impacto indicado no croqui 

Este cenário corresponde ao impacto entre os veículos no ponto de impacto apresentado pela GNR no croqui. O 

cenário computacional 2D desta hipótese é apresentado na Figura 49 e na Figura 50. Neste cenário para o veículo 

motorizado ficar imobilizado na posição do croqui teria de circular a uma velocidade de cerca de 76.5 km/h e, 

deste modo, o ciclista nunca seria projetado para a sua posição final. A velocidade do velocípede no momento 

do impacto nesta simulação é de 13 km/h. Assim a diferença de velocidades entre os veículos não está 

compreendida no intervalo determinado anteriormente de 65 a 75 km/h. Caso a velocidade do velocípede fosse 

menor para a diferença de velocidades entre os veículos estar dentro do intervalo estimado a distância de 

projeção do ciclista ainda seria menor. 

 

Figura 49 - Cenário 1: ponto de impacto. 
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Figura 50 - Cenário 1: posições de imobilização do veículo nº1 e do ciclista. 

Cenário 2: Velocípede a circular alinhado com o eixo da via 

Este cenário corresponde ao velocípede circular a direito na sua via de trânsito. Da Figura 51 à Figura 53 está 

representado o cenário 2D desta hipótese. O ponto de impacto encontra-se cerca de 15 metros atrás do local de 

impacto apresentado no croqui e as velocidades desta simulação são de 95 km/h e 20 km/h para o automóvel e 

para o velocípede, respetivamente. Assim, a diferença de velocidades entre os dois veículos de 75 km/h 

encontra-se no limite do intervalo especificado anteriormente na análise dos EES. 

Na Figura 53 é visível a concordância entre a simulação e o croqui da GNR, relativamente às posições finais dos 

intervenientes. No entanto, para todas as simulações testadas com o velocípede a circular a direito em relação 

à estrada, o velocípede é projetado para a frente, Figura 52, o que não corresponde com os indícios existentes, 

pois este foi projetado para a esquerda da estrada tendo em conta o seu sentido de circulação. 

 

Figura 51 - Cenário 2: ponto de impacto. 

 

Figura 52 - Cenário 2: posições intermédias. 

 

Figura 53 - Cenário 2: posições de imobilização. 

Cenário 3: Velocípede a efetuar uma viragem à esquerda 

Por fim, é testado o cenário em que o velocípede efetua uma viragem à esquerda. Foram testadas posições 

relativas entre os veículos similares às da Figura 47, imagem da direita. Da Figura 54 à Figura 59 é representada, 

em 2D, a aproximação do automóvel ao velocípede, o momento de impacto, a projeção e a imobilização dos 

veículos e do corpo do ciclista. 

 

Figura 54 - Cenário 3: Aproximação do veículo nº1 ao velocípede (vista 2D). 
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Figura 55 - Cenário 3: Ponto de impacto (vista 2D). 
 

 

Figura 56 - Cenário 3: Momento imediatamente após o impacto (vista 2D). 

 

Figura 57 - Cenário 3: 1º momento de projeção após o impacto (vista 2D). 

 

Figura 58 - Cenário 3: 2º momento de projeção após o impacto (vista 2D). 
 

 

Figura 59 - Cenário 3: posições de imobilização dos veículos e do ciclista (vista 2D). 
 

A Figura 59 mostra em pormenor as posições de imobilização de ambos os veículos assim como do corpo do 

ciclista em vista 2D. Nas figuras acima, é possível observar que o velocípede foi projetado para a berma do lado 

esquerdo da estrada, tendo em conta o sentido de circulação dos veículos, ficando próxima da posição assinalada 

no croqui. Este ponto será discutido posteriormente. A posição do automóvel corresponde à posição 

representada no croqui e nesta simulação este veículo apresenta uma velocidade de 93.2 km/h no instante do 

impacto estando a travar a fundo entre o instante do impacto e a sua imobilização. O velocípede circulava a uma 

velocidade de 24.5 km/h no instante do impacto fazendo um ângulo de sensivelmente 39o com o eixo da via. A 

diferença de velocidades entre os dois veículos é de 68.7 km/h, satisfazendo o intervalo de velocidades 

anteriormente postulado. A posição final do corpo do ciclista é muito próxima à posição determinada pela GNR. 

O ponto de impacto determinado computacionalmente localiza-se a sensivelmente 11.5 m antes do ponto de 

impacto indicado no croqui elaborado pela GNR e sobre a linha divisória das vias de trânsito.  
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Da Figura 60 à Figura 62 é representada a sequência do acidente deste cenário numa perspetiva tridimensional.  

O veículo ligeiro de passageiros apresenta o espelho esquerdo partido como se pode observar na Figura 39 b). 

Tal poderá ter acontecido, instantes antes do embate do ciclista no solo, junto ao veículo após a sua projeção 

inicial. Este fenómeno encontra-se visível na Figura 62. 

 

Figura 60 - Cenário 3: Ponto de impacto (esquerda) e posições de imobilização (direita) (vista 3D). 

 

Figura 61 - Cenário 3: 1º, 2º e 3º momentos imediatamente após o impacto, da esquerda para a direita. 

 

Figura 62 - Cenário 3: 1º, 2º e 3º momentos da projeção após o impacto, da esquerda para a direita. 

Discussão 

De acordo com as simulações previamente apresentadas, verifica-se uma inconsistência no primeiro cenário, na 

medida em que a posição de imobilização do ciclista não é concordante com o croqui e a gama de velocidades 

não engloba a diferença de velocidades que se verificara neste cenário. Deste modo, conclui-se que a marca do 

ponto de conflito, respeitada neste cenário, presumida pela GNR, não é concordante com os restantes fatores 

que determinam a dinâmica deste sinistro.  

A trajetória do velocípede não poderia ser a direito, pois a sua posição final difere da informação fornecida pela 

GNR e existe uma incompatibilidade de danos causados no automóvel, visto que neste segundo cenário o 

espelho retrovisor esquerdo deste veículo não sofre qualquer impacto.  

Por consequência, testou-se, no terceiro cenário, uma trajetória do velocípede que descreve uma curva para a 

esquerda. Nestas simulações, o velocípede é projetado para a esquerda da estrada tendo em conta o sentido de 

circulação de ambos os veículos. A posição final do velocípede no cenário 3 não corresponde à posição final do 

mesmo nas informações dadas pela GNR, o que levanta a hipótese de um possível impacto da bicicleta em 

obstáculos localizados na berma. Junto da bicicleta encontra-se a botija de água, o capacete e o que aparenta 

ser um sapato do ciclista. Isto também sugere que a posição final do velocípede pode ter sido alterada antes de 

a GNR tirar fotografias ao local do acidente. Resumindo, obtiveram-se excelentes correlações com as posições 

de imobilização do ciclista e do veículo, mas não com a posição do velocípede o que sugere que a sua posição 
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possa ter sido alterada após a colisão, ou tenha colidido com algum obstáculo na berma. Importa referir que, 

neste cenário, o automóvel circulava a 93.2 Km/h no momento do impacto. 

As deformações reportadas corroboram este cenário, uma vez que o corpo e o velocípede embatem na frente 

do carro, capô e vidro da frente, seguido do conflito entre o ciclista e o tejadilho e, posteriormente, espelho 

esquerdo do carro. Resultam como causa deste acidente, as infrações de excesso de velocidade e manobra de 

ultrapassagem numa zona proibida, por parte do condutor do automóvel. Procedendo de forma semelhante ao 

anterior caso estudado, foram obtidos gráficos de aceleração da cabeça e do pescoço do ciclista. A Figura 63 

representa a evolução das acelerações sofridas pelo ciclista ao longo do período de tempo imediatamente após 

a colisão, sendo que o instante t = 0.00 s corresponde ao instante do primeiro conflito entre o veículo e o 

velocípede. A partir deste gráfico, conseguem-se identificar 4 picos de aceleração na cabeça e 3 picos de 

aceleração no pescoço. Estas oscilações relacionam-se com as colisões que a cabeça/pescoço sofrem ao longo 

do acidente. A Figura 64 mostra os 4 instantes em que a cabeça do ciclista entrou em conflito com determinada 

superfície ou objeto. Na Figura 65 apresenta-se o primeiro pico de aceleração, comum às 2 partes do corpo do 

ciclista. 

 

Figura 63 - Evolução das acelerações sofridas pela cabeça e pescoço do ciclista ao longo do tempo. 

 

Figura 64 - Colisões da cabeça, ordinals cronologicamente da esquerda para a direita e de cima para baixo. 
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Figura 65 - Primeiro pico de aceleração da cabeça e do pescoço. 
 

Este pico trata-se da maior aceleração sentida pela cabeça e pescoço do ciclista, tendo ocorrido no impacto entre 

os intervenientes do acidente. Neste instante, o ciclista rola desde a frente até o tejadilho do carro, passando 

pelo capô e pelo vidro, onde ocorreu a colisão da cabeça e do pescoço. Neste instante, a cabeça do mesmo sofre 

1053.55 m/s2 (107.43 G) e 6101.66 rad/s2. A incerteza associada ao momento em que o capacete se solta 

complica a análise deste caso. Contudo, a magnitude das acelerações e forças aplicadas na cabeça, tornariam 

provável a existência de vestígios de sangue do ciclista nas zonas do automóvel onde a cabeça colidiu, facto que 

não se verifica. Assim, a capacete ter-se-á solto após este impacto inicial. A sua posição final, próximo da posição 

final do velocípede, corrobora esta hipótese. Deste modo, e realizando a mesma analogia utilizada no caso 

anterior, com base nos resultados de James Newman et al. [175], o embate da cabeça, protegida pelo capacete, 

com uma aceleração linear e 1053.55 m/s2 acarreta um elevado risco de lesão crânio-encefálica de acordo com 

a Tabela 26. Nesta tabela verifica-se uma relação linear entre os resultados. Por consequência, por meio de 

interpolação obtém-se a Tabela 31. 

Tabela 31 - Valores de acelerações e critérios de lesão da 1ª colisão. 

Probabilidade (%) Amax (m/s2) amax (rad/s2) HIC15 SI GAMBIT HIP (Kw) 

85.58 1053.55 6101.66 433.60 502.03 0.53 19.18 

Nota: amax (rad/s2) obtida através do software PC-Crash 

 

Deste modo, o primeiro contacto da cabeça teria aproximadamente 86% de probabilidade de resultar em lesões 

crânio-encefálicas. Importa tentar perceber a severidade dessas lesões de forma a avaliar o papel do capacete 

neste incidente. Para esse efeito, recorreu-se à Figura 6 a), onde um valor de aceleração de 107.45G num 

intervalo de tempo de 0.045 s fica acima Curva de tolerância de Wayne State, sendo, por isso, expectável a 

contusão cerebral, de acordo com este critério. No entanto, este valor, que não contempla o uso de capacete e 

não é muito superior ao limite proposto, o que desperta a possibilidade de evitar a fratura craniana pela 

utilização do capacete.  
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Através da Figura 6 b), percebe-se que a aceleração angular sentida pelo ciclista não ultrapassa o limite BICLE.Não 

sendo, por isso, expectavéis lesões consequentes da variação da velocidade angular, tais como esforços no 

cérebro, de acordo com Hernandez F. et al. [177].  

Num cenário em que o capacete se solta antes do primeiro impacto da cabeça, o HIC, determinado com recurso 

a um algoritmo de matlab, é igual a 1190.94 para um ∆𝑡 = 0.15 ms. Este é claramente superior ao limite para 

lesão grave, verificando-se uma probabilidade de 100% de lesão crânio-encefálica grave e irreversível no primeiro 

choque da cabeça. A Tabela 32 compila todos os critérios de lesão pertinentes para a análise em curso para o 

primeiro impacto da cabeça. 

Tabela 32 - Conclusões para os vários critérios de lesão.  

Critério/relação Valor referência Valor obtido Análise 

HIC 700 

Sem capacete: 
1190.94 

Comparando os valores HIC obtidos, com e sem 
capacete, com os valores referência presentes na Figura 
7 a) e b), verifica-se que, de facto o ciclista reduziu a 
probabilidade de morte e lesão crânio-encefálica severa. 
Através da Figura 8, confirma-se a redução do risco de 
fratura craniana com a utilização do capacete para 
metade. Sem este, o valor de AIS igual ou superior a 2 
fixa-se nos 50%, valor que sofre uma redução 
significativa para cerca de 10% com a utilização do 
elemento protetivo. 

Com capacete: 
430.60 

HIP 10 KW Com capacete: 19.18 
Através da Figura 9, contata-se que o uso do capacete 
resultaria numa probabilidade de lesão cerebral leve de  
80% a 100%. 

GAMBIT 1.0 Com capacete: 0.53 
Com base na Figura 10, o risco de lesão crânio-encefálica 
irreversível correspondia a cerca de 25%. 

 

Considerando todos os aspectos mencionados anteriormente, a utilização do capacete mostra-se útil na redução 

do risco e na redução da severidade da lesão. Tendo em conta a elevada velocidade, massa e consequente 

momento do carro, as elevadas quantidades de energia envolvidas neste acidente tornam prováveis lesões no 

ciclista. Numa primeira instância, o capacete revela-se útil para a absorção e dissipação de parte dessa energia 

e, em resutado, redução da severidade das lesões. Contudo, o desprendimento do sistema de retenção, 

responsável pela fixação no capacete à cabeça do ciclista, expõe-no a riscos elevados de lesões cranio-

encefalicas. Não havendo informações dobre o tipo de capacete utilizado e a respectiva norma, presume-se que 

este se tratava de um capacete de estrada de norma EN1078. Neste caso, de acordo com a Figura 68, presente 

no Anexo I, o capacete deveria ter resistido ao impacto sofrido, visto que a aceleração não ultrapassa os 200G. 

Verifica-se, assim, que o capacete se encontrava, ainda, em condições para proteger a cabeça do cilcista nos 

restantes impactos, de magnitude inferior ao primeiro.  

O segundo instante de colisão da cabeça é, também, o segundo maior impacto que esta sofre, Figura 66. Neste 

cenário, se o sistema de retenção não tivesse falhado, o ciclista teria uma probabilidade de lesão crânio-

encefálica de aproximadamente 56%. Na Tabela 33 estão representados os resultados da interpolação linear dos 

valores da Tabela 26. 
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Tabela 33 - Valores de acelerações e critérios de lesão da 2ª colisão. 

Probabilidade (%) Amax (m/s2) amax (rad/s2) HIC15 SI GAMBIT HIP (Kw) 

55.93 810.23 6699.05 272.16 326.50 0.42 13.86 

Nota: amax (rad/s2) obtido através do software PC-Crash 

 

 

Figura 66 - Aceleração linear no 2º impacto. 
 

Os valores máximos de aceleração linear, sentidos durante cerca de 20 ms, ultrapassam o limite de tolerância de 

Wayne State, explicando-se, por isso, as contusões e fraturas que o ciclista experienciou. Contrariamente, os 

valores da aceleração angular não ultrapassaram o limite BICLE, Figura 6 b). Os valores dos vários critérios de 

lesão mostram que a ausência do capacete foi determinante para a severidade das lesões. O valor de HIC, se o 

capacete não tivesse saltado, é inferior 700, não sendo por isso, expectáveis lesões. O valor de GAMBIT revela 

uma probabilidade de cerca de 22% de lesões crânio-encefálicas irreversíveis, de acordo com este critério. O 

valor de HIP revela uma probabilidade de cerca de 50% de lesões cerebrais. Importa referir que estes valores 

foram obtidos por interpolação linear dos resultados obtidos por James Newman et al. [175], no qual foram 

analisadas colisões com capacete. Assim, estes valores são agravados pelo facto de o ciclista já não possuir o 

capacete no momento deste impacto. Por este motivo, as lesões contraídas pela vítima deverão ter sido sofridas 

neste instante.  

Os restantes impactos terão agravado as lesões crânio-encefálicas, sendo de difícil análise o seu verdadeiro 

efeito, uma vez que a cabeça do ciclista se encontra, nesse instante, debilitada pelos dois primeiros impactos. 

Resta apenas concluir que estas colisões terão agravado as lesões crânio-encefálicas sofridas nos dois primeiros 

impactos, sobretudo no segundo.  
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5. Conclusão e Estudos futuros 

O principal objetivo da presente dissertação de mestrado foi o estudo da panorâmica dos acidentes envolvendo 

velocípedes em Portugal e o estudo do efeito protetivo do capacete na redução das lesões crânio-encefálicas. 

Da análise estatística realizada à base de dados fornecida pela ANSR, descritiva e utilizando o modelo estatístico 

de regressão logística ordinal, conclui-se que os principais fatores de risco associados à prática do ciclismo são 

os despistes dos ciclistas, a circulação do velocípede fora de localidades e em autoestradas, itinerários principais 

e complementares e no período da noite, idade igual ou superior a 61 anos, realização de manobras, TAS entre 

0.5 g/l e 0.8 g/l, colisões com veículos pesados e colisões em que o condutor do outro veículo fica gravemente 

ferido. Conclui-se que o aumento das velocidades de circulação do velocípede está diretamente associado ao 

aumento do risco de agravamento das lesões e a condução sob o efeito de álcool aumenta drasticamente o risco 

de agravamento de lesão, sendo por isso, necessária uma maior incidência de medidas preventivas e protetivas 

do ciclista e campanhas de sensibilização para a fragilidade do mesmo e para as consequências da condução sob 

o efeito de álcool. 

A ausência do capacete revela-se um fator de risco, aumentando o risco de severidade de lesões em 136,14%. 

Este valor revela a importância da utilização do capacete para a prevenção do agravamento das lesões em caso 

de acidente. A análise aos índices de severidade dos vários fatores corrobora os fatores de risco identificados. É 

necessário a formulação e aplicação de medidas de segurança ciclística. A construção de ciclovias em ambientes 

fora de localidades poderá reduzir o número de fatalidades e de lesões graves. Para melhor mapeamento e 

compreensão dos acidentes envolvendo velocípedes, torna-se imperativo que estes sejam reportados às 

autoridades. Para tal, e com o objetivo de criar medidas mais úteis, sugere-se um sistema de incentivo a quem 

reporta o acidente.   

Terminada a análise dos resultados obtidos via inquérito, conclui-se que o capacete não é utilizado pela maioria 

das pessoas incluídas na amostra, sendo que os principais motivos são a transpiração e comichão causadas pelo 

capacete. No entanto, 60% de quem utiliza o elemento protetivo refere que este não causa um aumento da 

transpiração. Conclui-se, assim, que existe uma diferença de opiniões entre os dois grupos relativamente a este 

tópico. Esta diferença poderá ser anulada alterando a mentalidade de quem não usa capacete, mostrando que 

talvez a transpiração advenha do exercício físico, e não do capacete em si, e/ou melhorando as entradas de ar e 

a respiração do capacete. Uma conclusão que pode ser retirada é que quanto maior a distância percorrida 

anualmente, maior a taxa de uso do capacete. Os indivíduos que percorrem maiores distâncias poderão ser 

aqueles que utilizam o ciclismo como desporto, fazendo longos percursos, estando, por isso, alertados para o 

facto de o esforço físico provocar a transpiração sentida e não o capacete. Quem percorre distâncias menores, 

divididas por trajetos curtos entre casa e trabalho, não estará, da mesma maneira, desperto para o esforço físico 

que o ciclismo representa, atribuindo o suor ao capacete. 

O uso do capacete varia consoante a idade do ciclista, sendo menos provável a sua utilização dos 21-40 e dos 0-

20 anos. Este resultado é particularmente alarmante pois pode significar uma ausência de informação da 

importância do capacete nas idades mais jovens. Por outro lado, o facto de pessoas com mais idade, aliado ao 

facto de quem percorre maiores distâncias tem maior probabilidade de usar capacete, mostra que a experiência 

está associada com um aumento da probabilidade do uso do capacete. Este conjunto de fatores remetem para 
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a necessidade da educar as crianças e jovens para os benefícios da utilização do mesmo. A implementação de 

uma lei que obrigue o uso do capacete por parte dos ciclistas inseridos nesta faixa etária poderá aumentar o 

futuro número de ciclistas adultos utilizadores de capacete, tendo em conta que um dos motivos de quem o 

utiliza é o estado de habituação ao elemento protetivo em questão. Esta lei poderá, também, desmitificar 

algumas sensações do capacete, como o efeito prejudicial na audição e no campo de visão do ciclista, em quem 

não está habituado a utilizar o capacete, uma vez que a maioria de quem o usa não sente os efeitos mencionados. 

Contudo, importa salientar que cerca de 21% dos utilizadores referem que a cinta do capacete não é confortável 

e 40% revelam que este aumenta os níveis de transpiração. De forma a diminuir o número de pessoas que não 

apertam a cinta, conclui-se que um melhoramento neste campo é indispensável de forma a manter os níveis de 

eficiência do capacete promulgados pelas normas, onde os testes realizados dizem respeito a cenários nos quais 

a cinta se encontra devidamente colocada.  

Da investigação ao efeito do capacete no comportamento dos condutores que ultrapassam o ciclista, não se 

verificou nenhuma diferença significativa entre os percursos em que o ciclista utilizou capacete e em que não o 

usava. Deste modo, conclui-se que o capacete não influencia as distâncias de ultrapassagens entre os veículos 

automóveis e os velocípedes, sendo que, por isso, não pode ser atribuída uma alteração no comportamento dos 

outros condutores com base na utilização do capacete. A utilização de um colete refletor não resultou, 

igualmente, em diferenças significativas nas distâncias de ultrapassagem. Conclui-se que, provavelmente, o 

ciclista não consegue manipular as distâncias a que os veículos automóveis o ultrapassam, através da alteração 

da sua aparência.  

Este exercício permitiu, também, concluir que a maioria dos automobilistas não respeitam a distância lateral 

mínima de ultrapassagem promulgada pelo Código de Estrada em vigor. Sugere-se a reeducação dos condutores 

para esta lei. 

Com base na análise dos casos reais, na qual se abordaram 2 colisões entre veículos e velocípedes, conclui-se 

que o capacete poderia ter evitado a morte dos ciclistas, visto que, em ambos os casos, a morte do ciclista deu-

se por trauma crânio-encefálico. No primeiro caso abordado, o desrespeito pelo espaço de via do ciclista e pela 

distância mínima de ultrapassagem motivam o conflito. A ausência do capacete verificou-se essencial para as 

lesões do ciclista, concluindo-se que poderiam ter evitado o falecimento do mesmo. No segundo caso analisado, 

uma manobra ilegal por parte do automobilista origina o acidente. Neste caso, o papel do capacete como 

principal elemento redutor da probabilidade de morte do ciclista não é tão claro, dada a elevada velocidade do 

veículo motorizado no momento da colisão. No entanto, conclui-se que a incorreta utilização do capacete terá 

motivado o desprendimento deste e que, em caso de correta utilização, o capacete teria reduzido a grandeza 

dos impactos sentidos pela cabeça do ciclista, aumentando, assim, a probabilidade de sobrevivência. Mesmo 

assim, seriam de esperar lesões crânio-encefálicas. Para além do mais, conclui-se que o desrespeito pelo espaço 

de via do ciclista pode ser fatal como foi mostrado nestes 2 casos reais. Os critérios de aceleração e de força 

mostraram-se úteis na determinação das lesões do ciclista.  

Em suma, a utilização correta do capacete consegue atenuar a severidade da lesão crânio-encefálica, mostrando-

se efetivo na proteção da cabeça do ciclista. Para maximizar a sua utilização sugerem-se melhorias no seu 

conforto e na educação dos jovens ciclistas. A primeira medida prende-se com a tentativa de erradicação da 
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mentalidade anti capacete e a segunda promove o uso regular do capacete por parte das crianças e jovens, na 

tentativa de criar hábitos de utilização e perpetuá-los nas gerações futuras. A segurança rodoviária dos ciclistas 

em Portugal, numa época de popularização da bicicleta, dependerá do efeito de segurança em números. Para 

tal, é necessário a introdução de leis que protejam o ciclista de colisões, nas quais é o interveniente mais 

vulnerável.  

Relativamente a trabalhos futuros, propõe-se a realização de uma análise estatística com uma base de dados 

com mais acidentes e mais atual. Esta análise permitirá perceber como a problemática está a evoluir, minimizar 

erros e obter mais conclusões.  

O inquérito realizado envolveu uma amostra de 100 pessoas. Sugere-se a realização de um inquérito com um 

número mais reduzido de questões, apenas relativas ao uso do capacete e sistemas de bikesharing. Desta forma, 

poder-se-á incluir mais pessoas no estudo e perceber melhor o impacto destes sistemas modernos na sociedade 

portuguesa. Sugere-se, também, a investigação do impacto da inclusão de um sistema de partilha de capacete, 

com a utilização de touca higiénica, nos regimes de bikesharing atualmente em prática. Este estudo surge após 

conversa com os inquiridos utilizadores de sistemas de bikesharing que revelaram não utilizar o capacete por 

indisponibilidade do serviço e por não ser prático carregar o próprio capacete por largos períodos do dia.  

Propõe-se refazer o estudo às distâncias laterais de ultrapassagem, incluindo a pesquisa das velocidades de 

ultrapassagem. Sugere-se, igualmente, testes com o ciclista a circular a velocidades diferentes.   
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7. Anexos 

7.1. Anexo I – Características dos principais standards de capacetes de bicicleta 

em vigor 

Neste capítulo é possível a consulta de informações relativas aos testes efetuados e os principais critérios 

de cada standard/norma. Na Figura 67 [102] é feita uma comparação dos principais normas e, na Figura 

68 [128], encontram-se descriminados os critérios de cada standard para o teste de impacto.  

 

Figura 67 - Características dos standards de maior relevância. 

 

Figura 68 - Comparação dos standards de maior relevância.  
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7.2. Anexo II – Constituintes da cabeça 

A Figura 69 [179] permite a localização de cada osso pertencente ao conjunto de ossos que formam a 

cabeça.  A Figura 70 [180] representa as membranas que separam o crânio e o cérebro. 

 

Figura 69 - Ossos que constituem a cabeça. 

 

 

 

Figura 70 - Secção transversal do crânio e meninges. 
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7.3. Anexo III – Variáveis da base de dados, resultados da análise descritiva e 

resultados provenientes do IBM SPSS 

Neste subcapítulo, são apresentadas tabelas resultantes da análise estatística descritiva e através do 

método estatístico de regressão linear ordinal. 

Tabela 34 - Variáveis incluídas na análise estatística. 

Variáveis Descrição Classes 

Tipo de acidente Natureza do acidente Colisão; Despiste; Atropelamento 

Natureza do 
acidente 

Natureza do acidente 

Atropelamento com fuga; Atropelamento de 
animais; Atropelamento de peões; Colisão 

choque em cadeia; Colisão com fuga; Colisão 
com outras situações; Colisão com veículo ou 

obstáculo na faixa de rodagem; Colisão frontal; 
Colisão lateral com outro veículo em movimento; 

Colisão traseira com outro veículo em 
movimento; Despiste com capotamento; 

Despiste com colisão com veículo imobilizado ou 
obstáculo; Despiste com dispositivo de retenção; 
Despiste com fuga; Despiste com transposição do 

dispositivo de retenção lateral. Despiste sem 
dispositivo de retenção; Despiste simples 

Ano Ano De 2010 a 2015 

Mês Mês De Janeiro a Dezembro 

Dia do mês Dia do mês De 1 a 31 

Dia da semana Dia da semana 2ª feira; 3ª feira; 4ª feira; 5ª feira; 6ª feira 

Dia de Trabalho 
ou descanso  

Dia de trabalho ou dia de descanso (fim-de-
semana ou feriado) 

Dia de trabalho; Dia de descanso  
(fim-de-semana; feriado) 

Hora Hora Das 12.00h até 00.00h 

Aderência Condições de aderência 

Com água acumulada na faixa de rodagem; Com 
gelo, geada ou neve; com gravilha ou areia; Com 
óleo; Faixa de rodagem húmida; Molhado; Seco e 

limpo 

Distrito Distrito 

Aveiro; Beja, Braga; Bragança; Castelo Branco; 
Coimbra; Évora; Faro; Guarda; Leiria; Lisboa; 

Portalegre; Porto; Santarém; Setúbal; Viana do 
Castelo; Vila Real; Viseu 

Estado de 
conservação da 

via 
Estado de conservação da via 

Em bom estado; Em estado regular; Em mau 
estado; Não definido 

Fatores 
atmosféricos 

Condições atmosféricas 
Bom tempo; Chuva; Granizo; Neve; Nevoeiro; 

Vento forte 

Intersecção Vias Intersecção Vias 

Cruzamento; Entroncamento; Passagem de nível; 
Em ramo de ligação (entrada); Em ramo de 

ligação (saída); Rotunda; Via de aceleração; Via 
de desaceleração; Fora de interseção  

Localização Localização Dentro das Localidades; Fora das Localidades 
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Luminosidade Condições de Iluminação 
Aurora ou crepúsculo; Em pleno dia; Noite, com 

iluminação; Noite, sem iluminação; Sol 
encadeante 

Traçado 1 Traçado da via 1 Reta; Curva; Não Definido 

Traçado 2 Traçado da via 2 Traçado inclinado; Lomba; Patamar; Não definido 

Traçado 3 Traçado da via 3 
Berma não pavimentada; Berma pavimentada; 

Sem berma ou impraticável; Não definido 

Traçado 4 Traçado da via 4 
Parque de estacionamento; Plena via; Via ou 

pista reservada; Berma; Passeio; Não definido 

Tipo de Via Tipo de via 
Arruamento; Estrada Nacional; Autoestrada, 

Itinerário Principal ou Itinerário Complementar; 
Outro tipo de estradas 

Lesões do 
ciclista 

Lesões do ciclista Ferido leve; Ferido grave; Morto 

Idade do Ciclista Idade do Ciclista De 0 a 95 

Género do 
Ciclista 

Género do Ciclista Masculino; Feminino 

Ação do ciclista Ação do ciclista no momento do acidente 

Atravessando a via; Circulação em sentido 
oposto ao estabelecido; Desvio brusco/ saída de 

fila de trânsito; Em marcha normal; Inicio de 
marcha; Inversão do sentido de marcha; Marcha 

atrás; Mudança de direção para a direita; 
Mudança de direção para a esquerda; Mudança 
de via de transito para a direita; Mudança de via 

de transito para a direita; Mudança de via de 
transito para a esquerda; Não definido; Parado 
ou estacionado; Saída de parqueamento ou rua 
particular; Trânsito em filas paralelas; Travagem 

brusca; Ultrapassagem pela direita; 
Ultrapassagem pela esquerda; 

 
 

Acessórios de 
segurança do 

Ciclista 
Acessórios de segurança do Ciclista Capacete; Isento; Sem uso do capacete 

TAS do ciclista Taxa de álcool no sangue do ciclista 0 a 5 

Categoria do 
outro(s) 

veículo(s) 
Categoria do outro(s) veículo(s) 

Ligeiro; Pesado; Ciclomotor; Máquina industrial; 
Motociclo de cilindrada superior a 125cc; 

Motociclo de cilindrada inferior ou igual a 125cc; 
Quadriciclo; Triciclo; Veículo agrícola; Veículo de 
tração animal; Veículo sobre carris; Velocípede; 

Velocípede com motor 

Lesões do 
outro(s) 

condutor(es) 
Lesões do outro(s) condutor(es) Ileso; Ferido leve; Ferido grave 
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Tabela 35 - Resultados da análise descritiva - características do acidente. 

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Tipo Natureza 

1 Atropelamento 118 3 0 121 0,00 

2 Despiste 1297 110 42 1449 2,90 

3 Colisão 6855 397 150 7402 2,03 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Natureza 

1 Atropelamento com fuga 8 0 0 8 0,00 

2 Atropelamento de animais 32 2 0 34 0,00 

3 Atropelamento de peões 78 1 0 79 0,00 

4 Colisão choque em cadeia 26 0 1 27 3,70 

5 Colisão com fuga 470 33 15 518 2,90 

6 Colisão com outras situações 1229 47 18 1294 1,39 

7 
Colisão com veículo ou obstáculo na faixa 

de rodagem 
434 17 7 458 1,53 

8 Colisão frontal 847 71 14 932 1,50 

9 
Colisão lateral com outro veículo em 

movimento 
3068 152 48 3268 1,47 

10 
Colisão traseira com outro veículo em 

movimento 
781 77 47 905 5,19 

11 Despiste com capotamento 28 5 0 33 0,00 

12 
Despiste com colisão com veículo 

imobilizado ou obstáculo 
114 8 2 124 1,61 

13 Despiste com dispositivo de retenção 15 0 0 15 0,00 

14 Despiste com fuga 4 1 0 5 0,00 

15 
Despiste com transposição do dispositivo 

de retenção lateral 
6 2 3 11 27,27 

16 Despiste sem dispositivo de retenção 390 30 11 431 2,55 

17 Despiste simples 740 64 26 830 3,13 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Ano 

1 2010 1054 62 31 1147 2,70 

2 2011 1285 74 44 1403 3,14 

3 2012 1222 74 30 1326 2,26 

4 2013 1491 74 29 1594 1,82 

5 2014 1592 103 33 1728 1,91 

6 2015 1626 123 25 1774 1,41 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Mês 

1 Janeiro-Março 1395 87 35 1517 2,31 

2 Abril-Junho 2229 149 46 2424 1,90 

3 Julho-Setembro 2939 179 67 3185 2,10 

4 Outubro-Dezembro 1707 95 44 1846 2,38 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 
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Dia do Mês 

1 1 a 10 2692 167 62 2921 2,12 

2 11 a 20 2782 169 72 3023 2,38 

3 21 a 31 2796 174 58 3028 1,92 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Dia da semana 

1 2ª feira 1249 84 28 1361 2,06 

2 3ª feira 1069 61 26 1156 2,25 

3 4ª feira 1212 77 26 1315 1,98 

4 5ª feira 1194 76 27 1297 2,08 

5 6ª feira 1240 73 31 1344 2,31 

6 Sábado 1174 74 21 1269 1,65 

7 Domingo 1132 65 33 1230 2,68 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Dia da Semana 
1 Dia de trabalho 5712 354 127 6193 2,05 

2 Dia de descanso 2558 156 65 2779 2,34 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Hora 

1 00 - 05h59 142 21 9 172 5,23 

2 06 - 09h59 1309 66 33 1408 2,34 

3 10 - 15h59 3111 171 58 3340 1,74 

4 16 - 19h59 2818 189 59 3066 1,92 

5 20 - 23h59 890 63 33 986 3,35 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Condições de 
Aderência 

1 Piso seco e limpo (8) 6864 419 166 7449 2,23 

2 Piso húmido, molhado entre outros 1406 91 26 1523 1,71 

   8270 510 192 8972 2,14 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Distrito 

1 Lisboa 1357 66 16 1439 1,11 

2 Porto 1155 42 13 1210 1,07 

3 Aveiro 1252 55 30 1337 2,24 

4 Braga, Viana Castelo 33 7 0 40 0,00 

5 
Bragança, Coimbra, Guarda, Viseu e Vila 

Real 
770 45 32 847 3,78 

6 Castelo Branco, Leiria, Setúbal e Santarém 1774 137 43 1954 2,20 

7 Évora, Beja, Faro e Portalegre 1929 158 58 2145 2,70 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Estado de 
Conservação 

1 Em bom estado 4672 285 119 5076 2,34 

2 Em estado regular 3337 210 68 3615 1,88 
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3 Em mau estado 219 15 5 239 2,09 

4 NÃO DEFINIDO 42 0 0 42 0,00 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Condições 
Atmosféricas 

1 Boas condições (1) 7620 460 169 8249 2,05 

2 Condições Adversas (2, 3 ,5, 6, 7 e 8) 598 49 20 667 3,00 

3 NÃO DEFINIDO 52 1 3 56 5,36 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Intersecção de 
Vias 

1 Fora da intersecção (9) 4364 299 151 4814 3,14 

2 Rotunda (6) 845 24 2 871 0,23 

3 
Via de aceleração, desaceleração, ramo 

de ligação ou passagem de nível (3, 4, 5, 7 
e 8) 

126 8 1 135 0,74 

4 Entroncamento ou cruzamento (1 e 2) 2672 169 37 2878 1,29 

5 NÃO DEFINIDO 263 10 1 274 0,36 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Localizações 
1 Dentro das localidades 7243 382 120 7745 1,55 

2 Fora das localidades 1027 128 72 1227 5,87 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Condições de 
Iluminação 

1 Pleno dia (2 e 6) 6740 388 124 7252 1,71 

2 Noite com iluminação (4) 982 66 18 1066 1,69 

3 Noite sem iluminação (5) 277 37 40 354 11,30 

4 Aurora ou crepúsculo (1) 250 19 10 279 3,58 

5 NÃO DEFINIDO 21 0 0 21 0,00 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Traçado1 

1 Curva 2096 132 39 2267 1,72 

2 Reta 6145 378 153 6676 2,29 

3 NÃO DEFINIDO 29 0 0 29 0,00 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Traçado2 

1 Traçado inclinado 2519 197 67 2783 2,41 

2 Lomba 46 3 0 49 0,00 

3 Patamar 5654 309 124 6087 2,04 

4 NÃO DEFINIDO 51 1 1 53 1,89 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Traçado3 1 Berma não pavimentada 955 70 52 1077 4,83 
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2 Berma pavimentada 4304 229 71 4604 1,54 

3 Sem berma ou impraticável 2939 208 68 3215 2,12 

4 NÃO DEFINIDO 72 3 1 76 1,32 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Traçado4 

1 Parque de estacionamento 28 3 0 31 0,00 

2 Plena Via 7485 467 163 8115 2,01 

3 Via ou pista reservada 111 4 0 115 0,00 

4 Berma 496 31 28 555 5,05 

5 Passeio 114 5 1 120 0,83 

6 NÃO DEFINIDO 36 0 0 36 0,00 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Tipo de Vias 

1 Arruamento 5828 292 79 6199 1,27 

2 Estrada Nacional 1771 139 78 1988 3,92 

3 
Auto Estrada, Itinerário Principal ou 

Itinerário Complementar 
43 10 5 58 8,62 

4 Outro tipo de estradas  628 69 30 727 4,13 
 

Tabela 36 - Resultados da análise descritiva - características do(s) condutor(es). 

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade  

Idade do Condutor 

1 ≤ 20 1937 131 17 2085 0,82 

2 21 - 40 2452 115 26 2593 1,00 

3 41 - 60 2489 172 68 2729 2,49 

4 ≥ 60 1376 92 78 1546 5,05 

5 vazio 16 0 3 19 15,79 

     

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Género do Condutor 

1 Masculino 7214 456 180 7850 2,29 

2 Feminino 1031 54 11 1096 1,00 

3 Não definido  25 0 1 26 3,85 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Ações do Condutor 

1 Atravessado a via 332 27 16 375 4,27 

2 
Circulação em sentido oposto ao 

estabelecido 
172 19 1 192 0,52 

3 
Desvio brusco/ saída de fila de 

trânsito 
102 12 1 115 0,87 

4 Em marcha normal 6447 370 142 6959 2,04 

5 Início do sentido de marcha 110 7 4 121 3,31 

6 Inversão do sentido de marcha 6 1 1 8 12,50 

7 Marcha atrás 11 1 0 12 0,00 

8 Mudança de direção para a direita 130 12 2 144 1,39 

9 Mudança de direção para a esquerda 448 28 9 485 1,86 
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10 
Mudança de via de trânsito para a 

direita 
26 1 0 27 0,00 

11 
Mudança de via de trânsito para a 

esquerda 
41 2 3 46 6,52 

12 Ultrapassagem pela esquerda 85 4 0 89 0,00 

13 Parado ou estacionado 41 4 1 46 2,17 

14 
Saída de parqueamento ou de rua 

particular 
82 8 4 94 4,26 

15 Trânsito em filas paralelas 8 0 0 8 0,00 

16 Travagem brusca 24 2 0 26 0,00 

17 Ultrapassagem pela direita 39 0 0 39 0,00 

18 Não definido 166 12 8 186 4,30 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Acessórios do 
Condutor 

1 Com acessório de segurança 531 16 4 551 0,73 

2 Sem acessório de segurança 228 20 3 251 1,20 

3 Isento 7256 464 181 7901 2,29 

4 Não definido 255 10 4 269 1,49 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Álcool do Condutor 

1 ≤ 0.2 g/l 6801 284 43 7128 0,60 

2 0.2 - 0.5 g/l 84 7 2 93 2,15 

3 0.5 - 0.8 g/l 22 6 0 28 0,00 

4 0.8 - 1.2 g/l 50 11 0 61 0 

5 ≥ 1.2 g/l 325 49 7 381 1,84 

6 (vazio) 988 153 140 1281 10,93 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Informações 
Complementares 

Ações do condutor 

1 Abertura de porta 14 0 0 14 0,00 

2 
Ausência de luzes quando 

obrigatórias 
35 7 3 45 6,67 

3 
Circulação afastada da berma ou 

passeio 
36 4 3 43 6,98 

4 
Desrespeito de sinalização 

semafórica 
53 3 1 57 1,75 

5 
Desrespeito das distâncias de 

segurança 
81 7 0 88 0,00 

6 Desrespeito de sinalização vertical 330 36 9 375 2,40 

7 Desrespeito das marcas rodoviárias 26 2 1 29 3,45 

8 Encadeamento 16 0 0 16 0,00 

9 Falha mecânica do veículo 36 2 0 38 0,00 

10 Manobra irregular 350 25 7 382 1,83 

11 Rebentamento de pneumático 4 0 0 4 0,00 

12 
Velocidade excessiva para as 

condições existentes 
153 10 3 166 1,81 

13 Não sinalização da manobra 34 1 2 37 5,41 

14 
Obstáculo imprevisto na faixa de 

rodagem 
156 5 1 162 0,62 

15 Queda de carga ou objeto 2 0 0 2 0,00 
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16 Não identificada 6690 393 159 7242 2,20 

17 Não definido 254 15 3 272 1,10 

        

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Categoria de Veículos 

1 Automóvel Ligeiro  6140 350 125 6615 1,89 

2 Automóvel Pesado 184 20 18 222 8,11 

3 Motociclo  84 6 5 95 5,26 

4 Ciclomotor 65 2 0 67 0,00 

5 Velocípede  99 3 0 102 0,00 

6 Velocípede com motor  9 1 0 10 0,00 

7 Outro tipo de veículos 34 3 0 37 0,00 

8 Não identificado  1655 125 44 1824 2,41 

     

   Feridos 
Leves 

Feridos 
Graves 

Mortos Total 
Índice de 

Severidade 

Lesões do Condutor a 
30 Dias 

5 Morto 0 0 0 0 - 

4 Ferido grave 1604 121 44 1769 2,49 

3 Ferido leve 6433 370 132 6935 1,90 

2 Ileso 227 17 14 258 5,43 

1 vazio 6 2 2 10 20,00 
 

Tabela 37 - Dados utilizados no método estatístico. 

Variáveis Número da classe Classe 
Número de 

observações 
Percentagem 

Lesões do 
ciclista 

1 Morto 181 2,10% 

2 Ferido Grave 499 5,80% 

3 Ferido Leve 7902 92,10% 

1 Despiste 1407 16,40% 

2 Colisão + Atropelamento 7175 83,60% 

Condições de 
aderência 

1 Outros 1381 16,10% 

2 Piso seco e limpo 7201 83,90% 

Condições 
meteorológicas 

1 
Outras condições 
meteorológicas 

637 7,40% 

2 Bom tempo 7945 92,60% 

Localização 
1 Dentro de localidade 7384 86,00% 

2 Fora de localidade 1198 14,00% 

Luminosidade 
1 Noite 1341 15,60% 

2 Dia 7241 84,40% 

Tipo de via 

1 Outros tipos de via 713 8,30% 

2 
Autoestradas, Itinerário 

principal Itinerário 
complementar 

58 0,70% 

3 Estrada nacional 1936 22,60% 

4 Arruamento 5875 68,50% 

Idade 1 ≥ 61 1487 17,30% 
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2 41 - 60 2628 30,60% 

3 0 - 40 4467 52,10% 

Ação 
1 Manobras 1857 21,60% 

2 Condução regular 6725 78,40% 

Acessórios de 
segurança 

1 Isento 7791 90,80% 

2 Sem capacete 248 2,90% 

3 Com capacete 543 6,30% 

TAS do ciclista 

1 Não testado 1152 13,40% 

2 > 1.2 g/L 370 4,30% 

3 0.8 - 1.2 g/L 61 0,70% 

4 0.5 - 0.8 g/L 28 0,30% 

5 0.0 - 0.5 g/L 6971 81,20% 

Categoria do 
outro(s) 

veículo(s) 
envolvido(s) 

1 
Sem outro(s) veículo(s) 

envolvido(s) 
1753 20,40% 

2 Outros tipos de veículos 35 0,40% 

3 
Velocípede e velocípede 

com motor 
107 1,20% 

4 
Motociclos e 
ciclomotores 

159 1,90% 

5 Pesados 211 2,50% 

6 Ligeiros 6317 73,60% 

Lesões do 
outro(s) 

condutor(es) 
envolvido(s) 

1 
Sem outro(s) veículo(s) 

envolvido(s) 
1700 19,80% 

3 Ferido grave 10 0,10% 

4 Ferido leve 250 2,90% 

5 Ileso 6622 77,20% 
 

Tabela 38 - Estimativas do parâmetro, retiradas do IBM SPSS. 

  Estimativa Erro Padrão Wald df Sig. 

Intervalo de Confiança 
95% 

Limite 
inferior 

Limite 
superior 

Limite [Lesõesa30dias = 1] 

-5,388 ,292 339,283 1 ,000 -5,961 -4,814 

[Lesõesa30dias = 2] 

-3,848 ,284 183,943 1 ,000 -4,404 -3,292 

Localização [TipoNatureza=1] 
-,481 ,195 6,055 1 ,014 -,863 -,098 

[TipoNatureza=2] 
0a     0       

[CondAderência=1] 
,250 ,152 2,710 1 ,100 -,048 ,548 

[CondAderência=2] 
0a     0       

[FactoresAtmosféricos=1] 

-,433 ,194 4,994 1 ,025 -,813 -,053 
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[FactoresAtmosféricos=2] 

0a     0       

[Localizações=1] 
,675 ,130 27,129 1 ,000 ,421 ,930 

[Localizações=2] 
0a     0       

[Luminosidade=1] 
-,364 ,108 11,288 1 ,001 -,576 -,152 

[Luminosidade=2] 
0a     0       

[TiposVias=1] 
-,466 ,158 8,659 1 ,003 -,777 -,156 

[TiposVias=2] 
-1,167 ,343 11,606 1 ,001 -1,839 -,496 

[TiposVias=3] 
-,432 ,118 13,407 1 ,000 -,664 -,201 

[TiposVias=4] 
0a     0       

[Idade=1] -,758 ,111 47,038 1 ,000 -,975 -,542 

[Idade=2] -,458 ,100 20,787 1 ,000 -,654 -,261 

[Idade=3] 0a     0       

[AcçõesCondutores=1] 

-,301 ,100 8,986 1 ,003 -,498 -,104 

[AcçõesCondutores=2] 

0a     0       

[AcessóriosCondutores=1] 

-,695 ,242 8,264 1 ,004 -1,169 -,221 

[AcessóriosCondutores=2] 

-,859 ,334 6,610 1 ,010 -1,514 -,204 

[AcessóriosCondutores=3] 

0a     0       

[Alcool=1] -2,064 ,093 492,773 1 ,000 -2,246 -1,882 

[Alcool=2] -,946 ,171 30,453 1 ,000 -1,282 -,610 

[Alcool=3] -1,103 ,356 9,581 1 ,002 -1,801 -,405 

[Alcool=4] -1,499 ,494 9,217 1 ,002 -2,467 -,531 

[Alcool=5] 0a     0       

[CategoriaVeículos=1] 

,187 ,559 ,112 1 ,738 -,908 1,282 

[CategoriaVeículos=2] 

-,074 ,645 ,013 1 ,909 -1,339 1,191 

[CategoriaVeículos=3] 

2,182 ,591 13,612 1 ,000 1,023 3,341 

[CategoriaVeículos=4] 

,904 ,366 6,108 1 ,013 ,187 1,621 
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[CategoriaVeículos=5] 

-,854 ,201 18,117 1 ,000 -1,247 -,461 

[CategoriaVeículos=6] 

0a     0       

[Lesõesa30dias_A=1] 

,048 ,586 ,007 1 ,935 -1,101 1,196 

[Lesõesa30dias_A=3] 

-2,840 ,735 14,952 1 ,000 -4,280 -1,401 

[Lesõesa30dias_A=4] 

-1,500 ,285 27,637 1 ,000 -2,060 -,941 

[Lesõesa30dias_A=5] 

0a     0       

Função de ligação: Logit. 

a. Este parâmetro é definido para zero porque é redundante. 

Tabela 39 - Resumo dos resultados: OR, IC e valor P.  

Variáveis Classe OR 
Intervalo de 

confiança de 95% 
Valor P 

Tipo de Natureza 
Despiste 1,617 2,371 1,103 ,0014 

Colisão + Atropelamento     

Condições de 
aderência 

Outros 0,779 1,049 0,578 ,100 

Piso seco e limpo     

Condições 
meteorológicas 

Outras condições meteorológicas 1,542 2,255 1,055 ,025 

Bom tempo     

Localização 
Dentro de localidades 0,509 0,656 0,395 ,000 

Fora de localidades     

Luminosidade 
Noite 1,439 1,779 1,164 ,001 

Dia     

Tipo de via 

Outro tipo de via 1,594 2,175 1,168 ,003 

Autoestrada, Itinerário principal e Itinerário 
complementar 

3,214 6,291 1,642 ,001 

Estrada nacional 1,541 1,942 1,223 ,000 

Arruamento     

Idade 

≥ 61 2,135 2,652 1,719 ,000 

41 - 60 1,580 1,924 1,298 ,000 

0 - 40     

Ação 
Manobras 1,351 1,646 1,110 ,003 

Condução regular     

Acessórios de 
segurança 

Isento 2.004 3,218 1,247 ,004 

Sem capacete 2,361 3,604 1,841 ,010 

Com capacete     

TAS do ciclista Não testado 7,878 9,453 6,566 ,000 
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> 1.2 g/L 2,576 3,604 1,841 ,000 

0.8 - 1.2 g/L 3,013 6,058 1,499 ,002 

0.5 - 0.8 g/L 4,479 11,792 1,701 ,002 

0.0 - 0.5 g/L     

Categoria do 
outro(s) 

veículo(s) 
envolvido(s) 

Sem outro(s) veículo(s) envolvido(s) 0,829 2,479 0,278 ,738 

Outro(s) tipo(s) de veículo(s) 1,077 3,815 0,304 ,909 

Velocípede e velocípede com motor 0,113 0,360 0,035 ,000 

Motociclo e ciclomotor 0,405 0,829 0,198 ,013 

Pesado 2,348 3,479 1,585 ,000 

Ligeiro     

Lesões do 
outro(s) 

condutor(es) 
envolvido(s) 

Sem outro(s) condutor(es) envolvido(s) 0,953 3,006 0,302 ,935 

Ferido grave 17,118 72,220 4,057 ,000 

Ferido leve 4,483 7,844 2,562 ,000 

Ileso     
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7.4. Anexo IV – Análise ao efeito do álcool na condução, simulações 

computacionais 

À data e hora do acidente, o condutor do velocípede, tinha uma idade de 48 anos. Dado o facto de o 

condutor do velocípede possuir uma Taxa de Álcool no Sangue (TAS) de 2.02 ± 0.26 g/l, torna-se 

necessário mencionar os efeitos do álcool no sangue. Os dados estatísticos continuam a mostrar que 

existe uma elevada percentagem de acidentes rodoviários causados pela ingestão de bebidas alcoólicas. 

Um estudo europeu realizado pela SafetyNet [181] (Alcohol.) é muito claro no que diz respeito ao efeito 

causado pelo álcool nos condutores. Neste artigo mostra-se a influência do teor de álcool no sangue na 

probabilidade de morte e de envolvimento num acidente rodoviário (Figura 71 e Figura 72). O risco 

relativo de morte num acidente rodoviário aumenta com o aumento do teor de álcool no sangue e diminui 

com a idade dos condutores. Para o grupo de idades superiores ou iguais a 30 anos, à taxa de 0.5 g/l (BAC 

= 0.050%) corresponde um risco de morte de aproximadamente 10%, no entanto, para uma taxa de álcool 

superior a 1 g/l (BAC = 0.100%) essa probabilidade aumenta drasticamente para aproximadamente 65%. 

 
Figura 71 - Risco de morte em acidentes rodoviários por idade e taxa de alcoolemia. 

Relativamente ao risco de envolvimento num acidente rodoviário em função do teor de álcool, mostra-se 

que para o grupo com idades entre 35 e 49 anos, a probabilidade de envolvimento num acidente para 

uma taxa de 0.5 g/l (BAC = 0.05%) é de 1.78% e para uma taxa de 0.202 g/l (BAC = 0.202%) é de 16.99%. 

Na Figura 71 e Figura 72, o teor de álcool no sangue é apresentado em percentagem de álcool no sangue, 

denominada por BAC (Blood Alcohol Concentration). A correspondência para a escala utilizada em 

Portugal (gramas por litro de sangue) é obtida multiplicando o valor BAC por dez, ou seja, um valor de 

BAC = 0.05% corresponde uma taxa de alcoolemia de 0.5 g/l. 

 
Figura 72 - Risco de envolvimento num acidente rodoviário, por idade e taxa de alcoolemia. 
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Numa publicação governamental norte-americana [182], efetua-se um resumo do efeito do álcool na 

condução, apresentada na Tabela 40.  

Tabela 40 - Efeitos do álcool na condução. 

Taxa [g/l] Número de Bebidas Risco de Acidente Comentários 

0.1 – 0.3 1 nos 15 minutos anteriores 
Aumenta para jovens e para pessoas 
com reduzida tolerância ao álcool 

- 

0.4 – 0.7 2 nos 30 minutos anteriores 
Risco elevado para pessoas com 
reduzida tolerância ao álcool 

Estado de euforia, com perda de 
capacidade de decisão, perda de 
algum controlo muscular e perda de 
focagem ocular. 

 
0.8 – 0.9 

 

Impossibilidade de efetuar ações simples. Poder de raciocínio e de decisão severamente afetados. 
Indivíduos completamente inaptos para a condução. 

1.0 – 1.2 4 nas 2 horas anteriores Risco 7x superior ao normal 
Muitos indivíduos julgam-se na 
plenitude das suas capacidades 
psico-motoras. 

1.3 – 1.5 5 a 7 nas 3 horas anteriores Risco 25x superior ao normal 
Pouco controlo muscular, com 
elevado estado de euforia e 
cambaleando. 

1.6 – 2.5 8 a 12 nas 4 horas anteriores Risco 50x superior ao normal 

Indivíduos confusos, necessitando 
de ajuda, até para se manterem em 
pé. Probabilidade elevada de 
acidentes derivados ao consumo de 
álcool. 

 

A tabela 41, seguidamente apresentada, agrupa as simulações realizadas para o primeiro caso analisado, 

relativas às posições relativas de contato.  

Tabela 41 - Simulações computacionais variando as posições relativas entre os veículos. 

Velocidades (Km/h) 
Ponto de Impacto Posições finais 

Veículo nº1 Veículo nº2 

50.00 15.00 

  

50.00 15.00 

  

50.00 15.00 

 
 

 


