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com
 o trânsito de carros, quanto m

enos distrações m
elhor. E

 tam
bém

, você irá 
querer ter as duas m

ãos livres caso tenha que frear de repente.

M
uitas vezes é bom

 pedalar de um
a m

aneira que os carros não irão lhe 
atingir m

esm
o que ninguém

 lhe vejam
. Você não está tentando ser invisível, você 

está tentando fazer com
 que seja irrelevante o fato deles verem

 você ou não. Se 
você pedalar de um

a form
a que um

 carro tenha que ver você para agir e evitar lhe 
atingir (por exem

plo, reduzindo ou m
udando de faixa), então isto signifi ca que 

eles defi nitivam
ente irão lhe atingir se não o virem

. M
as se você fi car fora do seu 

cam
inho, então você não será atingido m

esm
o que eles não notem

 a sua presença.

E
m

 vias de trânsito m
uito rápido os carros têm

 m
enos tem

po de ver você 
pois eles passam

 m
uito rápido. É

 claro, você deve evitar vias de trânsito rápido 
em

 prim
eiro lugar se possível, a m

enos que haja espaço sufi ciente para um
 carro 

e um
a bicicleta lado a lado. E

 se H
O

U
V

E
R

 tal espaço, então nas vias de trânsito 
rápido, você pode praticar a invisibilidade transitando pela extrem

idade direita da 
pista. Se você estiver à direita o sufi ciente para não ser parte da faixa na qual os 
carros estão, então eles passarão voando e não atingirão você, m

esm
o que eles 

nunca lhe vejam
.

A
qui está outro exem

plo: é um
a boa idéia sinalizar um

a virada à esquerda, 
m

as é m
elhor ainda virar à esquerda onde não há carros atrás de você que podem

 
lhe atingir enquanto você está esperando para dobrar. Você pode esperar no m

eio 
da rua, parado, com

 o seu braço esquerdo esticado, esperando para fazer a sua 
volta, m

as você está contando que os carros atrás de você irão lhe ver e parar. Se 
eles não lhe verem

, você está com
 problem

as.

A
o atravessar um

 cruzam
ento nunca faça um

 carro reduzir para não atingir 
você. Lem

bre-se, quanto m
ais você confi a que os carros irão ver você para evitar 

atingir-lo, m
ais chances você terá de que eles realm

ente o atinjam
.

Lem
bre-se, você não está tentando SE

R
 invisível, você está apenas pedalando 

com
 o pressuposto que os carros não podem

 ver você. É
 claro, você certam

ente 
quer que eles o vejam

, e você deve ajudá-los com
 isso. É

 por isso que você abanará 
para os m

otoristas que você acha que podem
 dobrar na sua frente, e porque você 

estará ilum
inado com

o um
a árvore de N

atal à noite (luzes frontais e traseiras).

Lem
bre-se que em

 m
uitos casos, você precisará ocupar a faixa, e espera que 

os m
otoristas o vejam

.
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E
ste guia m

ostra a você m
aneiras nas quais vocês podem

 ser atingidos e 
m

aneiras de evitar que isto ocorra. Isto vai m
uito além

 das recom
endações padrão 

de segurança para bicicletas, que norm
alm

ente lhe dizem
 pouco m

ais do que usar 
um

 capacete e seguir a lei. M
as pense nisto por um

 m
om

ento: usar um
 capacete 

não lhe ajuda de form
a algum

a a evitar ser atingido um
 carro. É

 claro, capacetes 
podem

 ser úteis se você for atingido, m
as o seu principal objetivo deve ser não ser 

atingido em
 prim

eiro lugar. M
uitos ciclistas são m

ortos por carros m
esm

o quando 
estão usando capacetes. Ironicam

ente, se eles estivessem
 pedalando sem

 capacetes, 
m

as seguissem
 as regras listadas abaixo, eles poderiam

 ainda estar vivos hoje. N
ão 

caia no m
ito de que usar um

 capacete é o m
ais im

portante no que tange a segu-
rança do ciclista. N

a verdade, um
 gram

a de prevenção vale m
ais que um

 quilo de 
cura. É

 m
elhor não ser atingido. É

 sobre isso que trata a verdadeira segurança para 
bicicletas.

A
 segunda dica para segurança das ciclistas m

ais com
um

 depois de “use um
 

capacete” é “siga a lei”, m
as a m

aioria das pessoas já estão conscientes de que é 
burrice passar rápido por um

 sinal verm
elho quando tem

 tráfego passando. E
ntão 

o conselho de “seguir a lei” não ajuda m
uito porque é óbvio dem

ais. O
 que você 

encontra aqui são diversos cenários que talvez não sejam
 tão óbvios.

O
 outro problem

a com
 a m

ensagem
 de “seguir a lei” é que as pessoas podem

 
pensar que isso é tudo que precisam

 fazer. M
as seguir a lei não é o sufi ciente para 

que você fi que seguro, não é m
esm

o. E
is aqui um

 exem
plo: a lei lhe diz para peda-

lar o m
ais à direita possível. M

as se você pedalar m
uito à direita, alguém

 saindo 
de seu carro estacionado pode abrir a sua porta na sua cara, e você tam

bém
 fi cará 

m
enos visível aos m

otoristas que estão saindo de garagens e acessos, e as m
otoris-

tas que vêm
 atrás de você podem

 passar perto dem
ais na m

esm
a faixa porque você 

não as fez m
udar de faixa. E

m
 cada um

 destes casos você estava seguindo a lei, m
as 

ainda assim
 sofreu um

 acidente. E
sta página não se foca na lei, ela se foca em

 com
o 

não ser atingida por carros. A
gora vejam

os com
o se faz isso.
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É
 perfeitam

ente legal ocupar a faixa toda quando apropriado. E
ssas são algu-

m
as coisas que tornam

 im
praticável pedalar pela extrem

a direita:

Você está num
a área de tráfego pesado com

 m
uitas ruas laterais, estaciona-

m
entos ou acessos à sua frente e à sua direita. C

arros virando à esquerda não verão 
você porque eles estão procurando por tráfego no m

eio da pista, não no lim
ite 

extrem
o da pista. M

ova-se para a esquerda. Veja o diagram
a de colisão #

1 acim
a.

O
s carros estão tirando fi nos de você. Se a faixa é m

uito estreita para os car-
ros passarem

 por você com
 segurança, então vá para a esquerda e ocupe a faixa 

inteira. C
arros passando m

uito perto são perigosos.

H
á carros estacionados no lado direito da rua. Se você pedalar perto dem

ais 
deles você será atingido por um

a porta por alguém
 que sai do seu carro. M

ova-se 
para esquerda.

E
xistem

 riscos tanto para andar na extrem
idade direita da pista quanto para 

ocupar a faixa. Se você vai pedalar à direita ou ocupar a faixa, irá depender das 
condições da via na qual você está. E

m
 vias largas com

 tráfego lento e poucos cru-
zam

entos, ande pela direita. E
m

 vias rápidas com
 m

uito tráfego e cruzam
entos, vá 

m
ais para a esquerda. N

em
 sem

pre é m
elhor ocupar a faixar ou colar-se ao m

eio-
fi o; depende da rua em

 que você está.

É
 m

enos provável que você seja atingido quando os seus m
ovim

entos não 
pegam

 quem
 dirige de surpresa. Avise-os se você está prestes a dobrar ou m

over-se 
para esquerda ou para a direita sinalizando com

 o seu braço. E
stique o seu braço 

esquerdo para se m
over para esquerda, e o seu braço direito se você for para a 

direita. (Você pode ter aprendido um
a m

aneira antiga de sinalizar que vai dobrar à 
direita com

 o seu braço esquerdo, m
as m

otorista nenhum
 sabe o que isso signifi ca, 

então é inútil. Sinalize que vai para a direita com
 o seu braço direito.) A

ntes de 
sinalizar para a esquerda, cheque o seu espelho ou olhe por cim

a do om
bro, já que 

um
 carro que passa perto dem

ais pode levar o seu braço em
bora.

É
 m

ais im
portante escutar o que está a sua volta quando voce está de bici do 

que quando está dirigindo. Se você quiser pedalar com
 fones de ouvido, a escolha 

é sua, m
as fazer isso é m

ais arriscado. D
a m

esm
a form

a, enviar torpedos ou falar 
em

 um
 telefone celular aum

enta o seu nível de risco. Q
uando você está m

isturado 
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U
m

 dos m
aiores erros que as pessoas com

etem
 quando com

eçam
 a pedalar 

é fazer exatam
ente os m

esm
os trajetos que faziam

 quando dirigiam
. É

 norm
al-

m
ente m

elhor ir pelas ruas com
 m

enos carros e com
 tráfego m

ais lento. É
 claro, 

ciclistas têm
 direito de usar a pista, m

as esse é um
 pequeno consolo se você m

or-
rer. C

onsidere até onde você pode levar esta estratégia: se você aprender bem
 os 

seus trajetos, você descobrirá que você pode viajar pelos bairros para chegar na 
m

aioria dos lugares, som
ente cruzando as avenidas m

ais m
ovim

entadas ao invés 
de se deslocar por elas.

Ó
bvio dem

ais? Bom
, se é tão óbvio, então porque a m

aioria das pessoas que 
pedala à noite andam

 sem
 luzes? Pisca-piscas são baratos. Faróis são tão im

por-
tantes quanto luzes traseiras. Procure pelos novos m

odelos com
 LE

D
, já que as 

pilhas duram
 dez vezes m

ais neles.

N
orm

alm
ente é m

ais seguro ocupar a faixa inteira, ou pelo m
enos, pedalar 

um
 pouco à esquerda, ao invés de junto ao m

eio-fi o. E
is o porquê:

• C
arros em

 cruzam
entos à sua frente podem

 ver m
elhor se você estiver no 

m
eio da pista ao invés de no canto, onde você pode fi car invisível facilm

ente.

• O
cupar a faixa evita que os carros tirem

 fi nos de você em
 vias estreitas.

• A
ndar um

 pouco m
ais à esquerda evita que você seja um

a vítim
a da porta 

prem
iada.

Talvez você se preocupe em
 trancar o trânsito atrás de você se você ocupar a 

faixa toda. M
as se você está no tipo de rua na qual os carros fazem

 fi la atrás de você 
ou constantem

ente trocam
 de faixa para ultrapassar você, você provavelm

ente 
está no tipo errado de rua e deve encontrar um

a rua m
ais tranqüila.

O
cupar a faixa funciona especialm

ente bem
 na m

aioria das rótulas. O
 

tráfego geralm
ente é m

ais lento então é fácil de acom
panhar, pedalando na faixa 

você fi ca m
ais visível para quem

 está dirigindo, e ocupando a faixa você evita que 
m

otoristas fechem
 você quando saem

 da rótula.
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E
sta é a m

aneira m
ais com

um
 de ser atingido (ou quase). U

m
 carro está sain-

do de um
a rua lateral, estacionam

ento ou cam
inho à direita. N

ote que existem
 na 

verdade dois tipos possíveis de colisão: ou você está na frente do carro e o carro 
atinge você, ou o carro surge à sua frente e você bate nele.

C
om

o evitar esta colisão

1. A
rranje um

 farol. Se você está 
pedalando 

de 
noite, 

você 
deve 

absoluta-
m

ente usar um
 farol dianteiro. D

e qualquer 
form

a, é exigido por lei. M
esm

o para andar 
de dia, um

a luz branca forte que pisca pode 
tornar você m

ais visível às m
otoristas que 

podem
 de outra form

a se atravessar à sua 
direita. Procure pelos faróis de LE

D
 que 

duram
 dez vezes m

ais com
 a m

esm
a pilha 

do que as lâm
padas m

ais antigas. Luzes no 
capacete ou na cabeça são o m

elhor, porque 
então você pode olhar diretam

ente para o 
m

otorista para se certifi car de que ele viu 
sua luz.2. B

uzine. C
onsiga um

a buzina forte e use-a sem
pre que você enxergar um

 
carro se aproxim

ando (ou esperando) à sua frente e à sua direita. Se você não tiver 
um

a buzina, então grite “H
ei!” Você pode se sentir estranha buzinando ou gri-

tando, m
as é m

elhor fi car envergonhado do que ser atingida. M
uitos países exigem

 
cam

painhas nas bicicletas.

3. D
im

inua. Se você não puder fazer contato visual com
 o m

otorista (espe-
cialm

ente à noite), dim
inua a velocidade para que você seja capaz de parar com

ple-
tam

ente se for preciso. É
 claro, é inconveniente, m

as é m
elhor que ser atingido. 

Fazer isto salvou a m
inha vida m

ais vezes do que posso contar.

4. Pedale m
ais à esquerda. Você provavelm

ente está acostum
ada a andar na 

linha “A” da im
agem

, m
uito próxim

o ao m
eio-fi o, porque você está preocupada em

 
ser atingida por trás. M

as dê um
a olhada no carro. Q

uando aquele m
otorista está 

procurando por tráfego na rua, ele não está olhando para a ciclofaixa ou na área 
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m
ais próxim

a ao m
eio-fi o; ele está olhando para o m

eio da pista, procurando por 
outros carros. Q

uanto m
ais à esquerda você estiver (com

o em
 “B”), m

ais provável 
é que a m

otorista enxergará você. E
 têm

 um
 bônus aqui: se o m

otorista não vir 
você e com

eçar a arrancar, você pode conseguir ir ainda m
ais para a esquerda, ou 

pode conseguir acelerar e sair do cam
inho antes do im

pacto, ou facilm
ente rolar 

sobre o seu capô enquanto eles pisam
 nos freios. Para ser breve, isso lhe dará algu-

m
as opções. Porque se você fi car bem

 à direita e elas arrancarem
 à sua frente, a sua 

única “opção” será atingir o m
eio da porta do m

otorista. U
sar este m

étodo já m
e 

salvou em
 três ocasiões nas quais um

 m
otorista m

e atingiu em
 baixa velocidade 

enquanto pisava nos freios e eu não m
e feri, e nas quais eu defi nitivam

ente teria 
atingido a porta do m

otoristas se eu não tivesse ido para a esquerda.

É
 claro, andar pela direita tam

bém
 têm

 seus riscos. A
o pedalar pela direita 

você fi ca invisível aos m
otoristas no cruzam

ento à sua frente, m
as ao ir pela es-

querda você fi ca m
ais vulnerável aos carros atrás de você. A

 sua posição na faixa irá 
variar de acordo com

 a largura da via, quanto carros têm
 lá, a distância e velocid-

ade que eles ultrapassam
 você, e a distância que você está do próxim

o cruzam
ento, 

E
m

 vias de trânsito rápido com
 poucos cruzam

entos, você pode andar m
ais à di-

reita, e em
 vias de trânsito m

ais lento com
 m

uitos cruzam
entos, você pode andar 

m
ais à esquerda.

U
m

a m
otorista abre a sua porta bem

 à sua frente. 
Você a atinge se não conseguir parar a tem

po.  E
ste tipo 

de acidente é m
ais com

um
 do que você pensa, e de fato, 

ciclista batendo em
 carros estacionados é o principal 

tipo de colisão entre carros e bicicletas em
 Santa Bar-

bara, nos E
U

A
.

C
om

o evitar esta colisão

Pedale m
ais à esquerda. Pedale sufi cientem

ente à esquerda para que você 
não bata em

 nenhum
a porta que se abra inesperadam

ente. Você pode estar con-
sciente de que é bom

 entrar na faixa apenas o sufi ciente para que os carros não 
ultrapassem

 você com
 facilidade, m

as é m
ais provável que você leve um

 portaço 
de um

a carro estacionado por passar m
uito perto dele do que é você ser atingida 

por trás por um
 carro que pode ver você claram

ente.
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4. E
scolha ruas lentas. Q

uanto m
ais devagar um

 carro estiver andando, 
m

ais tem
po quem

 estiver dirigindo terá para enxergar você. E
u navego pela cidade 

atravessando vizinhanças. A
prende a fazer isto.

5. U
se as ruas laterais nos fi ns-de-sem

ana. O
 risco de pedalar num

a sexta 
ou sábado à noite é m

uito m
aior que pedalar nas outras noites pois as ruas estão 

cheias de bebuns dirigindo por aí. Se você pedalar num
a noite de fi m

-de-sem
ana, 

pegue as ruas m
enores ao invés das vias arteriais.

6. A
rranje um

 espelho. Se parece que um
 carro não viu você, salte da bici-

cleta para a calçada. E
spelhos são baratos. C

onfi e em
 m

im
, depois que você peda-

lar com
 um

 espelho por algum
 tem

po, você se perguntará com
o você pedalava 

sem
 um

. A
 m

inha paranóia dim
inuiu 80%

 depois que arranjei um
 espelho. Se você 

não se convenceu, depois que você usar o seu espelho por um
 m

ês, tire-o da sua 
bicicleta e ande sem

 e perceba com
o você fi ca olhando para baixo para onde estava 

o seu espelho, e note com
o você se sente inseguro a respeito.

7. N
ão ande m

uito perto do m
eio-fi o. Pode ir contra a sua intuição, m

as 
deixe um

 pouco de espaço entre você e o m
eio-fi o. Isso lhe dá algum

 espaço para 
m

anobrar caso você veja um
 veículo grande no seu espelho, se aproxim

ando sem
 

se afastar o sufi ciente para evitar você. E
 tam

bém
, quando você anda m

uito perto 
do m

eio-fi o é m
ais provável ser fechado por m

otoristas que não vejam
 você.
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U
m

 carro acerta você por trás. Isto é o que m
ui-

tas ciclistas m
ais tem

em
, m

as na verdade não é m
uito 

com
um

, correspondendo a apenas 3,8%
 das colisões. 

E
ntretanto, é um

a das colisões m
ais difíceis de de evitar, 

já que você norm
alm

ente não está olhando para trás. O
 

risco é provavelm
ente m

aior à noite, e em
 passeios fora 

da cidade onde o tráfego é m
ais rápido e a ilum

inação é 
pior. O

s três ciclistas m
ortos atingidos por trás em

 A
us-

tin entre 1996 e 1997 estavam
 todos pedalando à noite, 

e pelo m
enos dois deles não tinham

 luzes nas suas bicicletas. A
 m

elhor form
a de 

evitar um
a batida por trás é pedalar em

 vias m
uito largas ou em

 ciclofaixas, ou em
 

estradas onde o trânsito seja m
ais lento, e usar luzes para pedalar à noite.

C
om

o evitar esta colisão

1. A
rranje um

a luz traseira. Se você pedala à noite, você deve usar um
a luz 

traseira verm
elha piscante. Bruce M

ackey (antigo chefe da segurança para ciclistas 
no estado da Flórida, atualm

ente de N
evada) diz que 60%

 das colisões com
 bicicle-

tas na Flórida são causadas por ciclstas pedalando à noite sem
 ilum

inação. E
m

 100, 
39%

 das m
ortes em

 bicicletas em
 todo os E

.U
.A

. ocorreram
 entre as 18h e as 24h 

U
SA

 Today, 10-22-01, atribuído ao Insurance Institute for highw
ay safety

Lojas de bicicletas tem
 pisca-piscas traseiros a preços acessíveis. E

sse tipo de 
luz geralm

ente usa duas pilhas A
A

, que duram
 por m

eses (geralm
ente em

 torno 
de 200 horas). N

ão dá para enfatizar isso dem
ais: se você pedala à noite, arranje 

um
a luz traseira!

2. U
tilize um

a veste refl exiva ou um
 triângulo de segurança. E

quipam
ento 

refl exivo de alta qualidade torna você m
uito m

ais visível m
esm

o de dia, não ap-
enas à noite. U

m
a am

iga m
inha se afastou de m

im
 enquanto usava um

 durante o 
dia, e quando ela estava a 400m

 de distância eu não podia vê-la ou a sua bicicleta, 
m

as o colete estava claram
ente visível. À

 noite a diferença é ainda m
aior. Lojas 

de bicicletas têm
 vestes e triângulos. E

 tam
bém

 quando você ouvir um
 carro se 

aproxim
ando, endireitar a postura, fi cando ereto tornará o seu equipam

ento re-
fl exivo ainda m

ais visível.

3. E
scolha ruas largas. A

nde em
 ruas cuja faixa da direita seja tão larga para 

que caiba um
 carro e um

a bicicleta lado a lado. D
esta form

a um
 carro pode passar 

zunindo por você e não lhe acertar, m
esm

o que ele não lhe veja!
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Você está andando na calçada e cruza a rua 
na faixa de pedestres, e um

 carro dobra à dire-
ita, direto em

 você. M
otoristas não esperam

 que 
bicicletas andem

 na faixa de segurança, e é difícil 
para eles lhe enxergarem

 por causa da natureza 
de dobrar vindo de um

a rua para outra, então é 
m

uito fácil para você ser atingida desta form
a. N

a 
verdade este tipo de colisão é tão com

um
 que já 

perdem
os a conta de quantas pessoas nos disseram

 
que foram

 atingidas desta form
a, com

o R
ay John 

R
ay. U

m
 estudo m

ostrou que pedalar na calçada 
era duas vezes m

ais perigoso que pedalar na rua, e 
outro estudo apontou que era ainda m

ais perigosos que isto.

C
om

o evitar esta colisão

1. A
rranje um

 farol Se você estiver pedalando à noite, você deve absoluta-
m

ente usar um
 farol dianteiro. E

 é exigido por lei.

2. R
eduza. R

eduza a velocidade o sufi ciente para parar com
pletam

ente se 
for necessário.

3. N
ão pedale na calçada em

 prim
eiro lugar. A

travessar a rua das calçadas é 
um

a m
anobra bem

 perigosa. Se você o fi zer do lado esquerdo da rua, você corre 
o risco de ser atingido por um

 carro com
o no diagram

a. Se você o fi zer do lado 
direito da rua, você corre o risco de ser atingida por trás por um

 carro que está do-
brando à direita. A

ndar na calçada tam
bém

 torna você vulnerável a carros saindo 
de estacionam

entos ou garagens. E
 você estará am

eaçando os pedestres na calçada, 
que podem

 se ferir se você colidir com
 eles. E

stes tipos de acidentes são difíceis de 
se evitar, o que é um

a razão convincente para não pedalar na calçada em
 prim

eiro 
lugar. A

lém
 disso, andar de bici na calçada é ilegal em

 m
uitos lugares.

A
lgum

as calçadas especiais são seguras para se pedalar. Se a calçada for 
m

uito longa (sem
 a necessidade de atravessar as ruas freqüentem

ente), e livre de 
entradas de carro e de pedestres, então há poucos riscos para você e para outras. 
A

penas assegure-se de que quando você for cruzar um
a rua ou entrada de carros 

que você reduza a velocidade consideravelm
ente e verifi que o tráfego em

 todas as 
direções, especialm

ente atrás de você se você estiver pedalando no m
esm

o sentido 
do tráfego.
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Você está andando na contra-m
ão (contra o fl uxo, no lado esquerdo da rua). 

U
m

 carro dobra à direita em
 um

a rua lateral, acesso ou estacionam
ento, direto em

 
você. E

las não viram
 você porque você estava indo na direção errada.

Pior ainda, você pode ser atingida por um
 

carro na m
esm

a rua vindo diretam
ente à sua frente. 

E
les tiveram

 m
enos tem

po para ver você e tom
ar 

um
a ação evasiva porque vocês se aproxim

avam
 

m
ais rápido do que o norm

al (porque você estava 
indo ao encontro deles ao invés de para longe 
deles). E

 se elas atingirem
 você, será um

 im
pacto 

m
uito m

aior, pela m
esm

a razão (som
a-se a sua ve-

locidade à deles).

C
om

o evitar esta colisão

N
ão ande na contra-m

ão. A
nde junto com

 o tráfego, na m
esm

a direção.

A
ndar na contra-m

ão parece ser um
a boa idéia porque você pode ver os car-

ros que passam
 por você, m

as não é. E
is o porquê:

C
arros que saem

 de acessos, estacionam
entos e ruas laterais (à sua frente 

e à sua esquerda), que estão dobrando à direita na sua rua, não estão esperando 
tráfego em

 sua direção na contra-m
ão. E

les não verão você, e atingirão você em
 

cheio.C
om

o você vai dobrar à direita?

O
s carros se aproxim

arão de você num
a velocidade relativa m

uito m
ais alta. 

Se você pedala a 15km
/h, e então um

 carro que passa por você vindo de trás a 
35km

/h, ele se aproxim
a de você a apenas 20km

/h (35-15). M
as se você está na 

contra-m
ão, então o carro se aproxim

a de você a 50km
/h (35+

15), que é m
ais que 

o dobro da velocidade! C
om

o eles se aproxim
am

 de você m
ais rápido, tanto você 

quanto a m
otorista têm

 m
uito m

enos tem
po para reagir. E

 se um
a colisão ocorrer, 

será dez vezes pior.

A
ndar na contra-m

ão é ilegal e você pode ser m
ultado por isto. U

m
 estudo 

m
ostrou que pedalar na contra-m

ão é três vezes m
ais perigoso do que pedalar na 

m
ão certa, e para crianças o risco é sete vezes m

aior.

Q
uase um

 quarto dos acidentes envolvem
 ciclistas andando na contra-m

ão. 
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sando tam
bém

 pode virar à direita e acertar você.

R
eduza. Se você não conseguir fazer contato visual com

 quem
 está dirig-

indo (especialm
ente à noite), dim

inua sua velocidade para que você seja capaz de 
parar com

pletam
ente se for preciso. É

 claro, é inconveniente, m
as é m

elhor que 
ser atingido.

Você inocentem
ente se m

ove um
 pouco à esquerda 

para contornar um
 veículo estacionado ou outro obstá-

culo na pista, e é atingido por um
 carro que vem

 de trás.

C
om

o evitar esta colisão

N
unca vire à esquerda sem

 antes olhar para trás. 
E

xistem
 m

otoristas que gostam
 de tirar fi nos de ciclistas, 

então se m
exer m

esm
o que pouco para a esquerda sem

 
avisar pode colocar você no cam

inho de um
 carro. Pra-

tique olhar para trás enquanto anda em
 linha reta até que consiga fazer tranqüila-

m
ente. Q

uem
 pedala há pouco tem

po costum
a se m

over para a esquerda quando 
olha para trás, o que é claro pode ser desastroso.

N
ão 

fi que 
contornando 

carros 
estacionados. 

Você pode sentir a tentação de pedalar pela faixa de esta-
cionam

ento onde não há carros estacionados, voltando 
à faixa tráfego quando você encontra um

 carro estacio-
nado. Isso coloca você em

 risco de que um
 carro bata em

 
você por trás. A

o invés disso, pedale num
a linha reta e 

fi rm
e pela faixa de tráfego.

U
se um

 espelho. Se você não possui um
, consiga 

um
 num

a loja de bicicletas ou pela internet agora m
es-

m
o. E

xistem
 m

odelos que se encaixam
 no seu guidom

, 
capacete ou óculos, com

o você preferir. Você deve sem
pre olhar fi sicam

ente por 
cim

a do seu om
bro antes de se deslocar para a esquerda, m

as ter um
 espelho ajuda 

a m
onitorar o tráfego sem

 ter que fi car constantem
ente olhando para trás.

Sinalize. N
unca desloque-se para a esquerda sem

 sinalizar. A
penas estique 

seu braço esquerdo para o lado. C
heque o seu espelho antes de sinalizar (um

 carro 
que passa perto dem

ais pode arrancar o seu braço).
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Se diversos carros estiverem
 parado em

 um
 sem

áforo, então você pode ten-
tar passar pela sua direita com

 cuidado. Lem
bre-se que alguém

 pode abrir inesper-
adam

ente a porta da passageira para sair do carro. Tam
bém

 se lem
bre-se de que 

se você passar pela direita e o trânsito com
eçar a andar de novo inesperadam

ente, 
você pode sofrer o #

3, o Sinal Verm
elho da M

orte.

Q
uando você estiver andando atrás de um

 veículo em
 baixa velocidade, ped-

ale atrás dele, não no seu ponto cego à sua direita. M
esm

o que você não o esteja 
ultrapassando pela direita, você ainda pode se chocar contra ele caso o carro dobre 
à direita. D

eixe espaço o sufi ciente para frear caso ele vire.

2. O
lhe para trás antes de virar para a direita. E

sta é a sua oportunidade de 
evitar se chocar contra ciclistas que violam

 a dica #
1 acim

a e tentam
 lhe ultrapas-

sar pela direita. O
lhe para trás antes de dobrar à direita para se assegurar de que 

não há um
a bicicleta tentando lhe ultrapassar. (Tam

bém
 lem

bre-se de que elas 
podem

 vir de trás de você pela calçada enquanto você está na rua.) M
esm

o que a 
culpa seja da outra ciclista por tentar ultrapassar você pela direita quando você ia 
dobrar e eles se chocaram

 contra você, isso não irá doer m
enos.

U
m

 carro vindo na sua direção vira à esquerda 
na sua frente, ou direto em

 você. 

C
om

o evitar esta colisão

N
ão pedale na calçada. Q

uando você desce 
da calçada para cruzar a rua, você é invisível para 
m

otoristas que dobram
.

A
rranje um

 farol. Se você estiver pedalando à 
noite, você deve absolutam

ente usar um
 farol dian-

teiro. É
 exigido por lei na m

aioria dos países.

U
se algo brilhante. M

esm
o durante o dia. Pode parecer besteira, m

as 
bicicletas são pequenas e fáceis de não serem

 vistas m
esm

o durante o dia. Vestes 
refl exivas am

arelas ou laranjas realm
ente fazem

 um
a grande diferença. Faixas re-

fl exivas nas pernas tam
bém

 são fáceis e baratas.

N
ão ultrapasse pela direita. N

ão passe por veículos em
 baixa velocidade 

pela direita. Fazer isso torna você invisível para quem
 vai dobrar à esquerda em

 
cruzam

entos. Passar pela direita signifi ca que o veículo que você está ultrapas-
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A
lguns leitores desafi aram

 isto, dizendo que se 25%
 dos acidentes são de pessoas 

andando na contra m
ão, então andar na m

ão certa é m
ais perigoso porque é re-

sponsável por 75%
 dos acidentes. E

sse pensam
ento está errado. E

m
 prim

eiro lugar, 
apenas 8%

 dos ciclistas andam
 na contra-m

ão, m
as 25%

 deles são atingidos – isso 
signifi ca que pedalar na contra-m

ão têm
 três vezes m

ais chances de ser atingido 
do que quem

 pedala na m
ão certa. E

m
 segundo lugar, o problem

a com
 andar de 

bici na contra-m
ão é que isso prom

ove acidentes, enquanto pedalar na m
ão certa 

não. Por exem
plo, ciclistas que passam

 sem
 parar em

 placas de pare ou em
 sinais 

verm
elho correspondem

 a 17%
 dos acidentes. M

as devem
os portanto concluir que 

não passar nos sinais verm
elhos corresponde a 83%

 das colisões? (U
m

a dica: não)

Você para à direita de um
 carro que já está 

esperando o sem
áforo abrir. E

les não podem
 ver 

você. Q
uando o sinal abre, você anda pra frente, e 

então eles viram
 à direita, direto sobre você. A

té 
m

esm
o carros pequenos podem

 m
atar você desta 

form
a, m

as esta situação é especialm
ente perigosa 

quando é um
 ônibus ou um

a cam
inhonete que 

está ao seu lado. U
m

 ciclista do Texas m
orreu em

 
1994 quando ele parou à direita de um

a cam
inho-

nete, que então virou à direita. E
le foi esm

agado 
sob as suas rodas.

C
om

o evitar esta colisão

N
ão pare no ponto cego. Sim

plesm
ente 

pare A
T

R
Á

S de um
 carro, ao invés de à sua direita, 

com
o no diagram

a ao lado. Isso torna você visível 
ao tráfego de todos os lado. É

 im
possível que o 

carro atrás de você não o veja se você está bem
 na 

frente dele.

O
utra opção é parar ou no ponto A

 no dia-
gram

a acim
a (onde o prim

eiro m
otorista pode ver 

você), ou no ponto B, atrás do prim
eiro carro para 

que ele não possa dobrar sobre você, e longe o su-
fi ciente do segundo carro para que a segunda m

o-
torista possa ver você claram

ente. N
ão faz sentido evitar parar à direita do prim

ei-
ro carro se você vai com

eter o engano de parar à direita do segundo carro. Q
U

A
L
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Se você escolher o ponto A
, então pedale rapidam

ente para cruzar a rua as-
sim

 que o sinal fi car verde. N
ão olhe para o m

otorista para ver se eles querem
 que 

você vá na frente para depois dobrar. Se você estiver no ponto A
 e eles quiserem

 
dobrar, então você está no seu cam

inho. Por que você pegou a posição A
 se você 

não estava ansiosa para atravessar a rua quando podia? Q
uando o sinal abrir, ap-

enas vá, e vá rápido. (M
as assegure-se de que os carros não estão passando no sinal 

verm
elho na rua que cruza, é claro.)

Se você escolher a posição B, então quando o sinal abrir, N
Ã

O
 ultrapasse o 

carro à sua frente – fi que atrás dele, porque ele pode dobrar à direita a qualquer in-
stante. Se ele não dobrar à direita im

ediatam
ente, ele pode entrar à direita em

 um
 

acesso ou estacionam
ento inesperadam

ente em
 qualquer lugar. N

ão espere que 
os m

otoristas façam
 sinal! E

les não fazem
. Presum

a que um
 carro pode dobrar à 

direita a qualquer m
om

ento. (N
U

N
C

A
 passe por um

 carro pela direita!) M
as tente 

fi car à frente do carro atrás de você até que você passe pelo cruzam
ento, porque de 

outra form
a eles podem

 tentar cortar você quando dobrarem
 à direita.

M
esm

o que não estejam
os advogando passar no sinal verm

elho, note que 
é na verdade m

ais seguro passar pelo sinal verm
elho se não há carros cruzando a 

rua, do que esperar legalm
ente o sinal abrir do lado direito de um

 carro, som
ente 

para que ele vire à direita sobre você quando o sinal abrir. A
 m

oral não é que você 
deve quebrar a lei, m

as que você pode se m
achucar m

esm
o que você a respeite.

A
 propósito, tenha m

uito cuidado quando passar por carros parados pela 
direita quando você se aproxim

a de um
 sinal verm

elho. Você corre o risco de levar 
um

 portaço na cara por um
a passageira saindo de um

 carro pelo lado direito, ou 
ser atingido por um

a carro que inesperadam
ente decidiu entrar num

a vaga de 
estacionam

ento do lado direito da rua.

U
m

 carro ultrapassa você e então tenta 
fazer um

a curva à direita bem
 à sua frente. E

les 
pensam

 que você não está indo m
uito rápido pois 

está de bicicleta, então nunca lhes ocorre que elas 
não conseguirão passar por você a tem

po. M
esm

o 
que você tenha que frear bruscam

ente para evitar 
atingi-los, elas freqüentem

ente não sentirão que 
fi zeram

 algo errado até o últim
o instante, e porque 

você não tem
 para onde ir quando isso acontece.
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C
om

o evitar esta colisão

N
ão pedale na calçada. Q

uando você desce da calçada você está invisível 
aos m

otoristas. Você está im
plorando para ser atingido se você fi car isso. K

eith 
V

ick m
orreu desta form

a no Texas, em
 dezem

bro de 2002.

Pedale m
ais à esquerda. Tom

ar conta de toda a faixa faz com
 que seja m

ais 
difícil para os m

otoristas ultrapassarem
 você para cortá-lo ou dobrarem

 em
 cim

a 
de você. N

ão se sinta m
al em

 ocupar a via: se os m
otoristas não am

eaçassem
 a sua 

vida dobrando à sua frente ou tirando fi nos, então você não precisaria fazer isso. 
Se a faixa na qual você está não é larga o sufi ciente para os carros ultrapassarem

 
você com

 segurança, então você deve ocupar toda a faixa de qualquer m
aneira. A

 
posição na faixa é discutida com

 m
ais porm

enores abaixo.

O
lhe nos espelho retrovisor antes de se aproxim

ar de um
 cruzam

ento. 
(Se você não tiver um

 espelho retrovisor no guidom
 ou no capacete, arranje um

 
agora.) C

ertifi que-se de olhar no retrovisor bem
 antes de alcançar o cruzam

ento. 
Q

uando você já estiver no cruzam
ento, você precisa m

anter toda a sua atenção no 
que está à sua frente.

Você está ultrapassando um
 carro em

 baixa ve-
locidade (ou até m

esm
o outra bicicleta) pela direita, 

quando ele inesperadam
ente dobra à direita e atinge 

você, tentando chegar a um
 estacionam

ento, acesso ou 
rua lateral.

C
om

o evitar esta colisão

1. N
ão ultrapasse pela direita. E

ste tipo de colisão é m
uito fácil de se evitar. 

A
penas não ultrapasse nenhum

 veículo pela direita. Se um
 carro à sua frente está 

indo a apenas 15km
/h, então você reduz tam

bém
, atrás dele. E

m
 seguida ele vai 

com
eçar a andar m

ais rápido. Se ele não o fi zer, ultrapasse pela esquerda quando 
for seguro.

Q
uando ultrapassar ciclistas pela esquerda, anuncie “à sua esquerda”, antes 

de com
eçar a passar, para que eles não virem

 à direita e se choquem
 com

 você. 
(É

 claro, é m
uito m

enos provável que eles virem
 sem

 olhar repentinam
ente para 

esquerda, pois poderão ser atingidos por carros, do que para a direita.) Se eles 
estiverem

 pedalando m
uito à esquerda para você ultrapassar com

 segurança pela 
esquerda, então grite “pela sua direita” antes de ultrapassar pela direita.


