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Um estudo realizado pelo Instituto Sangari sobre violência no trânsito, 
por meio da análise de 1 milhão de certidões de óbito em todo o 
mundo, apontou que, nos últimos 15 anos, a taxa de mortalidade 
em acidentes envolvendo motocicletas no Brasil aumentou 846,5%, 
enquanto a de carros cresceu 58,7%.
De acordo com a Seguradora Líder DPVAT, somente no primeiro 
trimestre de 2014, a grande maioria (74%) das indenizações pagas 
para acidentados do trânsito se encaixou na categoria motocicleta. 
Somente em indenizações por invalidez permanente foram mais de 55 
mil vítimas de acidentes com motos.
E aí é que entra a grande questão: por que tem tanto acidente com 
motociclista? É o que procura mostrar uma pesquisa feita no segundo 
semestre de 2011 com motociclistas brasileiros.

O sistema é tão importante que já é obrigatório para 100% dos 
automóveis saídos de fábrica no Brasil desde janeiro de 2014. Com 
as motos, ainda estamos bem no começo de uma percepção geral 
do quanto o sistema é importante. 
O levantamento da evolução anual da presença de ABS nas 
motos do mercado, que você vê neste folder, visa exatamente a 
contribuir para essa consciência: a de que a segurança para as 
motos não pode ser considerada um “item opcional”. Segurança 
tem de ser “de série”. Sempre.

MOTOCICLISTAS NO BRASIL

61%  freiam com menos força do que gostariam 
“algumas vezes” ou “frequentemente/sempre”.

86%
  mencionaram “frenagem com força” como uma 

situação crítica para a segurança da motocicleta, 
sendo “muito perigosa” ou “perigosa”.

91%  já passaram por situações em que tiveram de fazer 
uma frenagem de emergência.

SEGUNDO UM ESTUDO ALEMÃO DO 
GIDAS, UM TERÇO DOS MOTOCICLISTAS 
NÃO TEM NENHUMA REAÇÃO 
NA IMINÊNCIA DE UMA COLISÃO. 
E 47% FREIAM DE FORMA ERRADA. 

 O DRAMA DE PARAR DE REPENTE
Ou seja, entre os riscos envolvidos na condução da motocicleta, 
a recorrência da necessidade de uma frenagem de emergência 
é certamente um dos fatores que mais provocam acidentes. 
Principalmente porque o motociclista tem receio de frear com a força 
necessária nessas ocasiões, para evitar uma perda de controle 
da moto. O Gidas – banco de dados de acidentes da Alemanha – 
confi rma essa informação, apontando que 47% dos acidentes com 
motos são provocados por frenagem hesitante ou com falha.
Por isso, é tão importante o recente advento das motocicletas com 
ABS – sistema antibloqueio das rodas. Numa frenagem repentina, 
o ABS permite que o motociclista exerça a força necessária para 
parar ou reduzir drasticamente a velocidade da moto, sem que o 
veículo trave as rodas.
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Ou seja, entre os riscos envolvidos na condução da motocicleta, 
a recorrência da necessidade de uma frenagem de emergência 
é certamente um dos fatores que mais provocam acidentes. 
Principalmente porque o motociclista tem receio de frear com a força 
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motos são provocados por frenagem hesitante ou com falha.
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Um mapa do ABS em motocicletas, 
motonetas e ciclomotores no Brasil

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 
de freio a disco em 
uma ou nas duas rodas, 
dependendo do tipo 
de ABS instalado na 
motocicleta. 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada

Sensor de velocidade da roda

Sinal do sensor

Circuito de frenagem da roda dianteira

Circuito de frenagem da roda traseira
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Veja neste folheto a disponibilidade do ABS e tipos 
de freios em motocicletas, motonetas e ciclomotores 
comercializados no Brasil.

Divisão dos grupos 
As motocicletas, motonetas e ciclomotores estão divididos em 
grupos de acordo com a cilindrada ou o tipo de motorização:

• Grupo M1
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com motorização de até 125 cilindradas.
• Grupo M2
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 126 e 250 cilindradas.
• Grupo M3
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 251 e 400 cilindradas.
• Grupo M4
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 401 e 750 cilindradas.
• Grupo M5
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 acima de 750 cilindradas.
• Grupo M6
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com sistema de propulsão elétrica.

Divisão dos gráfi cos
Para obter um melhor comparativo, as motocicletas, 
motonetas e ciclomotores foram agrupados por montadora.

Método de pesquisa 
A pesquisa teve como base de informações as seguintes fontes 
• Sites de montadoras e distribuidores autorizados;
• Centrais de atendimento ao cliente (0800);
• Concessionárias.

Aumento da oferta 
reduz o custo

A BMW foi pioneira na implementação do sistema ABS em 
motocicletas. Em 1988, o maior modelo da marca – a K100 – já 
contava com o dispositivo, que atuava nos freios por meio de 
um comando eletrônico. Essa moto era potente e pesada, e foi 
justamente em motos grandes que o ABS começou a ser usado 
no princípio. Isso porque os próprios módulos de comando 
do sistema eram pesados: cerca de 14 kg. Também era uma 
questão de economia, já que a escala de ABS era pequena, 
então o custo compensava mais quando o sistema era adotado 
por uma moto de preço mais elevado.
Com o tempo, os módulos de comando do ABS foram fi cando 
mais compactos e leves – 1,1 kg – e principalmente viáveis 
de usar em qualquer tipo de tamanho de moto. Com o 
aumento da escala, também fi caram mais baratos. 

14 MIL ACIDENTES 
COM MOTOS POR ANO 
SERIAM EVITADOS 
SE TODOS OS MODELOS 
TIVESSEM ABS

SEM LEVANTAR A RODA TRASEIRA
Entre as vantagens do ABS para a segurança do motociclista 
está a diminuição do risco de uma queda por levantamento 
da roda traseira, isso porque o sistema identifi ca esse 
levantamento da roda traseira, evitando esse efeito.
Em motos sem o sistema, a frenagem repentina faz com que todo 
o peso seja transferido para a parte dianteira, fazendo com que a 
roda traseira se levante e perca o contato com a pista. Se conduzir 
um veículo de duas rodas já exige habilidade, imagine evitar um 
acidente com apenas uma roda em contato com o chão...
O sistema ABS equaliza a frenagem, reduzindo ao máximo 
essa transferência de peso, equilibrando a pressão nas rodas, 
e reduzindo sensivelmente o risco de uma queda 
em frenagem de emergência.

Ainda assim, tem muito a melhorar. O aumento de escala e a 
redução de custo passam por estímulos governamentais.Na 
Comunidade Europeia, os freios ABS serão obrigatórios em 
motos acima de 125 cc já em 2016. No Brasil, por enquanto, 
não há nenhum movimento das autoridades ligadas ao 
trânsito de exigirem o sistema. A tendência, a médio e 
longo prazo, é que o País siga – em ritmo mais lento – as 
exigências de segurança praticadas no Primeiro Mundo. 
Mas um pouco mais de velocidade nessas decisões viriam 
a calhar. O estudo alemão do Gidas aponta que 14 mil 
acidentes com motos por ano seriam evitados se todos os 
modelos tivessem ABS. Quantas mortes terão de acontecer 
no Brasil até que o item se torne mais acessível e disponível 
aos milhões de motociclistas do País?   

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada
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Componentes 
do sistema ABS

Data da pesquisa
A pesquisa foi realizada em janeiro de 2014.
Versões de motocicletas lançadas após esta 
data não constam neste material.

Entendendo a tabela

1  Descrição da categoria
2  Descrição do modelo

Modelo 01      
Modelo 02      
Modelo 03      
Modelo 04      

Grupo
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Honda CRB 250R      

Grupo M2
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

  ABS eletrônico fornecido 
de série – modelo com diferencial 
de segurança

  ABS eletrônico fornecido 
como item opcional 

  ABS mecânico de série na roda 
dianteira – freio a disco

  Atenção! ABS não disponível 

  Freio a disco

  Freio a tambor

Número de versões: A Honda CRB 250R possui ABS eletrônico 
opcional e freio a disco dianteiro e traseiro.

Exemplo:

1

2

1
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Um estudo realizado pelo Instituto Sangari sobre violência no trânsito, 
por meio da análise de 1 milhão de certidões de óbito em todo o 
mundo, apontou que, nos últimos 15 anos, a taxa de mortalidade 
em acidentes envolvendo motocicletas no Brasil aumentou 846,5%, 
enquanto a de carros cresceu 58,7%.
De acordo com a Seguradora Líder DPVAT, somente no primeiro 
trimestre de 2014, a grande maioria (74%) das indenizações pagas 
para acidentados do trânsito se encaixou na categoria motocicleta. 
Somente em indenizações por invalidez permanente foram mais de 55 
mil vítimas de acidentes com motos.
E aí é que entra a grande questão: por que tem tanto acidente com 
motociclista? É o que procura mostrar uma pesquisa feita no segundo 
semestre de 2011 com motociclistas brasileiros.

O sistema é tão importante que já é obrigatório para 100% dos 
automóveis saídos de fábrica no Brasil desde janeiro de 2014. Com 
as motos, ainda estamos bem no começo de uma percepção geral 
do quanto o sistema é importante. 
O levantamento da evolução anual da presença de ABS nas 
motos do mercado, que você vê neste folder, visa exatamente a 
contribuir para essa consciência: a de que a segurança para as 
motos não pode ser considerada um “item opcional”. Segurança 
tem de ser “de série”. Sempre.

MOTOCICLISTAS NO BRASIL

61%  freiam com menos força do que gostariam 
“algumas vezes” ou “frequentemente/sempre”.

86%
  mencionaram “frenagem com força” como uma 

situação crítica para a segurança da motocicleta, 
sendo “muito perigosa” ou “perigosa”.

91%  já passaram por situações em que tiveram de fazer 
uma frenagem de emergência.

SEGUNDO UM ESTUDO ALEMÃO DO 
GIDAS, UM TERÇO DOS MOTOCICLISTAS 
NÃO TEM NENHUMA REAÇÃO 
NA IMINÊNCIA DE UMA COLISÃO. 
E 47% FREIAM DE FORMA ERRADA. 

 O DRAMA DE PARAR DE REPENTE
Ou seja, entre os riscos envolvidos na condução da motocicleta, 
a recorrência da necessidade de uma frenagem de emergência 
é certamente um dos fatores que mais provocam acidentes. 
Principalmente porque o motociclista tem receio de frear com a força 
necessária nessas ocasiões, para evitar uma perda de controle 
da moto. O Gidas – banco de dados de acidentes da Alemanha – 
confi rma essa informação, apontando que 47% dos acidentes com 
motos são provocados por frenagem hesitante ou com falha.
Por isso, é tão importante o recente advento das motocicletas com 
ABS – sistema antibloqueio das rodas. Numa frenagem repentina, 
o ABS permite que o motociclista exerça a força necessária para 
parar ou reduzir drasticamente a velocidade da moto, sem que o 
veículo trave as rodas.
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Veja neste folheto a disponibilidade do ABS e tipos 
de freios em motocicletas, motonetas e ciclomotores 
comercializados no Brasil.

Divisão dos grupos 
As motocicletas, motonetas e ciclomotores estão divididos em 
grupos de acordo com a cilindrada ou o tipo de motorização:

• Grupo M1
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com motorização de até 125 cilindradas.
• Grupo M2
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 126 e 250 cilindradas.
• Grupo M3
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 251 e 400 cilindradas.
• Grupo M4
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 401 e 750 cilindradas.
• Grupo M5
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 acima de 750 cilindradas.
• Grupo M6
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com sistema de propulsão elétrica.

Divisão dos gráfi cos
Para obter um melhor comparativo, as motocicletas, 
motonetas e ciclomotores foram agrupados por montadora.

Método de pesquisa 
A pesquisa teve como base de informações as seguintes fontes 
• Sites de montadoras e distribuidores autorizados;
• Centrais de atendimento ao cliente (0800);
• Concessionárias.

Aumento da oferta 
reduz o custo

A BMW foi pioneira na implementação do sistema ABS em 
motocicletas. Em 1988, o maior modelo da marca – a K100 – já 
contava com o dispositivo, que atuava nos freios por meio de 
um comando eletrônico. Essa moto era potente e pesada, e foi 
justamente em motos grandes que o ABS começou a ser usado 
no princípio. Isso porque os próprios módulos de comando 
do sistema eram pesados: cerca de 14 kg. Também era uma 
questão de economia, já que a escala de ABS era pequena, 
então o custo compensava mais quando o sistema era adotado 
por uma moto de preço mais elevado.
Com o tempo, os módulos de comando do ABS foram fi cando 
mais compactos e leves – 1,1 kg – e principalmente viáveis 
de usar em qualquer tipo de tamanho de moto. Com o 
aumento da escala, também fi caram mais baratos. 

14 MIL ACIDENTES 
COM MOTOS POR ANO 
SERIAM EVITADOS 
SE TODOS OS MODELOS 
TIVESSEM ABS

SEM LEVANTAR A RODA TRASEIRA
Entre as vantagens do ABS para a segurança do motociclista 
está a diminuição do risco de uma queda por levantamento 
da roda traseira, isso porque o sistema identifi ca esse 
levantamento da roda traseira, evitando esse efeito.
Em motos sem o sistema, a frenagem repentina faz com que todo 
o peso seja transferido para a parte dianteira, fazendo com que a 
roda traseira se levante e perca o contato com a pista. Se conduzir 
um veículo de duas rodas já exige habilidade, imagine evitar um 
acidente com apenas uma roda em contato com o chão...
O sistema ABS equaliza a frenagem, reduzindo ao máximo 
essa transferência de peso, equilibrando a pressão nas rodas, 
e reduzindo sensivelmente o risco de uma queda 
em frenagem de emergência.

Ainda assim, tem muito a melhorar. O aumento de escala e a 
redução de custo passam por estímulos governamentais.Na 
Comunidade Europeia, os freios ABS serão obrigatórios em 
motos acima de 125 cc já em 2016. No Brasil, por enquanto, 
não há nenhum movimento das autoridades ligadas ao 
trânsito de exigirem o sistema. A tendência, a médio e 
longo prazo, é que o País siga – em ritmo mais lento – as 
exigências de segurança praticadas no Primeiro Mundo. 
Mas um pouco mais de velocidade nessas decisões viriam 
a calhar. O estudo alemão do Gidas aponta que 14 mil 
acidentes com motos por ano seriam evitados se todos os 
modelos tivessem ABS. Quantas mortes terão de acontecer 
no Brasil até que o item se torne mais acessível e disponível 
aos milhões de motociclistas do País?   

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 
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A pesquisa foi realizada em janeiro de 2014.
Versões de motocicletas lançadas após esta 
data não constam neste material.
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  ABS mecânico de série na roda 
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Número de versões: A Honda CRB 250R possui ABS eletrônico 
opcional e freio a disco dianteiro e traseiro.
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Como funciona
O ABS para motos tem o seguinte  
princípio operacional:
Sensores em ambas as rodas registram constantemente 
a velocidade da motocicleta.
Se uma roda estiver a ponto de travar em função de uma 
frenagem intensa, ou de condições escorregadias da 
pista, a unidade hidráulica do ABS reduz a pressão de 
frenagem aplicada pelo piloto, controlando as válvulas do 
módulo ABS várias vezes por segundo.
Essa ação busca o melhor atrito disponível da roda contra 
o solo, mantendo a moto estável e equilibrada – mesmo 
em superfícies escorregadias.
Assim, durante uma frenagem de emergência, o 
motociclista mantém o controle da motocicleta, podendo 
desviar de obstáculos, caso haja necessidade, além de 
conseguir a menor distância de parada possível – e com 
toda segurança.

BENEFÍCIOS DO ABS NA MOTO
• Maior estabilidade da motocicleta.
• Maior conforto na condução da moto.
• Redução da distância de parada – sob  

diversas condições.
• Minimização importante do risco de acidentes 

graves e fatais durante uma frenagem.

Atenção 
O sistema ABS não pode ser 
instalado posteriormente devido 
à sua calibração e aos seus 
componentes específicos: freio 
a disco, roda fônica, sensores 
de velocidade e módulo eletro-
hidráulico.

Distância de frenagem de uma motocicleta
Condutor médio, com velocidade inicial de 100 km/h

Se
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Veja neste folheto a disponibilidade do ABS e tipos 
de freios em motocicletas, motonetas e ciclomotores 
comercializados no Brasil.

Divisão dos grupos 
As motocicletas, motonetas e ciclomotores estão divididos em 
grupos de acordo com a cilindrada ou o tipo de motorização:

• Grupo M1
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com motorização de até 125 cilindradas.
• Grupo M2
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 126 e 250 cilindradas.
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 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 251 e 400 cilindradas.
• Grupo M4
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 401 e 750 cilindradas.
• Grupo M5
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 acima de 750 cilindradas.
• Grupo M6
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com sistema de propulsão elétrica.

Divisão dos gráfi cos
Para obter um melhor comparativo, as motocicletas, 
motonetas e ciclomotores foram agrupados por montadora.

Método de pesquisa 
A pesquisa teve como base de informações as seguintes fontes 
• Sites de montadoras e distribuidores autorizados;
• Centrais de atendimento ao cliente (0800);
• Concessionárias.

Aumento da oferta 
reduz o custo

A BMW foi pioneira na implementação do sistema ABS em 
motocicletas. Em 1988, o maior modelo da marca – a K100 – já 
contava com o dispositivo, que atuava nos freios por meio de 
um comando eletrônico. Essa moto era potente e pesada, e foi 
justamente em motos grandes que o ABS começou a ser usado 
no princípio. Isso porque os próprios módulos de comando 
do sistema eram pesados: cerca de 14 kg. Também era uma 
questão de economia, já que a escala de ABS era pequena, 
então o custo compensava mais quando o sistema era adotado 
por uma moto de preço mais elevado.
Com o tempo, os módulos de comando do ABS foram fi cando 
mais compactos e leves – 1,1 kg – e principalmente viáveis 
de usar em qualquer tipo de tamanho de moto. Com o 
aumento da escala, também fi caram mais baratos. 

14 MIL ACIDENTES 
COM MOTOS POR ANO 
SERIAM EVITADOS 
SE TODOS OS MODELOS 
TIVESSEM ABS

SEM LEVANTAR A RODA TRASEIRA
Entre as vantagens do ABS para a segurança do motociclista 
está a diminuição do risco de uma queda por levantamento 
da roda traseira, isso porque o sistema identifi ca esse 
levantamento da roda traseira, evitando esse efeito.
Em motos sem o sistema, a frenagem repentina faz com que todo 
o peso seja transferido para a parte dianteira, fazendo com que a 
roda traseira se levante e perca o contato com a pista. Se conduzir 
um veículo de duas rodas já exige habilidade, imagine evitar um 
acidente com apenas uma roda em contato com o chão...
O sistema ABS equaliza a frenagem, reduzindo ao máximo 
essa transferência de peso, equilibrando a pressão nas rodas, 
e reduzindo sensivelmente o risco de uma queda 
em frenagem de emergência.

Ainda assim, tem muito a melhorar. O aumento de escala e a 
redução de custo passam por estímulos governamentais.Na 
Comunidade Europeia, os freios ABS serão obrigatórios em 
motos acima de 125 cc já em 2016. No Brasil, por enquanto, 
não há nenhum movimento das autoridades ligadas ao 
trânsito de exigirem o sistema. A tendência, a médio e 
longo prazo, é que o País siga – em ritmo mais lento – as 
exigências de segurança praticadas no Primeiro Mundo. 
Mas um pouco mais de velocidade nessas decisões viriam 
a calhar. O estudo alemão do Gidas aponta que 14 mil 
acidentes com motos por ano seriam evitados se todos os 
modelos tivessem ABS. Quantas mortes terão de acontecer 
no Brasil até que o item se torne mais acessível e disponível 
aos milhões de motociclistas do País?   

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada

Sensor de velocidade da roda

1

2

2

2

Componentes 
do sistema ABS

Data da pesquisa
A pesquisa foi realizada em janeiro de 2014.
Versões de motocicletas lançadas após esta 
data não constam neste material.

Entendendo a tabela

1  Descrição da categoria
2  Descrição do modelo

Modelo 01      
Modelo 02      
Modelo 03      
Modelo 04      

Grupo
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Honda CRB 250R      

Grupo M2
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

  ABS eletrônico fornecido 
de série – modelo com diferencial 
de segurança

  ABS eletrônico fornecido 
como item opcional 

  ABS mecânico de série na roda 
dianteira – freio a disco

  Atenção! ABS não disponível 

  Freio a disco

  Freio a tambor

Número de versões: A Honda CRB 250R possui ABS eletrônico 
opcional e freio a disco dianteiro e traseiro.

Exemplo:

1

2

1
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Motocicletas

Ditally Joy Plus 50      
Jonny Hype 125      
Jonny 50cc       
Miza Easy 125      
Dafra Smart 125      
Dafra Smart Joy 125      
Dafra Super 50      
Dafra Super 100      
Dafra Zig 50      
Dafra Zig +      
Dayang DY 125 Sporter      
Dayang DY 125 Sprint      
Dayang DY 50 Job      
Dayang DY 50 Sprint      
Dayun Space 125      
Dayun Summer X 110      
Ditally Joy Plus 50      
Ditally Passion 125      
Ditally Trend 125      
Flash MV ING 110       
Flash MV Teen 50      
Hao Bao HB 110-3      
Hao Bao HB 125-9      
Hao Bao HB 50Q      
Honda BIZ 100 ES      
Honda BIZ 100 KS      
Honda BIZ 125 ES      
Honda BIZ 125 EX      
Honda CG 125 Cargo ESD      
Honda CG 125 Cargo KS      
Honda CG 125 FAN ES      
Honda CG 125 FAN ESD      
Honda CG 125 FAN KS      
Honda CRF 110F      
Honda Lead 110      
Honda NXR 125 Bros ES      
Honda NXR 125 Bros KS      
Honda Pop 100      
Husaberg TE 125      
Iros Action 100 ES      
Iros Moving 125 ES      
Iros Moving 125 ESD      
Iros One 125 ES      
Iros One 125 ESD      
Iros One 125 EX      
Jonny Hype 50      
Jonny Hype New 50      
Jonny Meet 50cc 50      
Kahena 125 K-TOP LOG       
Kahena 125 K-TOP      
Kahena 125 TOP      

Kasinski Soft 50      
Kasinski Win 110      
Kzuki D51 125      
Miza Skema 125      
Shineray Bike 50      
Shineray Jet +50      
Shineray Jet 50      
Shineray Jet 125      
Shineray Liberty 50      
Shineray New Wave 125      
Shineray Phoenix +50      
Shineray Phoenix 50      
Shineray Retro 50      
Shineray Retro EX 50      
Shineray Super Smart 50      
Shineray Venice 50      
Suzuki Burgman i      
Suzuki GS 120      
Suzuki GSR 125      
Suzuki GSR 125S      
Suzuki Intruder 125 ED      
Suzuki Yes 125 SE      
Traxx Moby 50      
Traxx Sky 50      
Traxx Sky 125      
Traxx Star 50      
US1 City 100      
US1 Dakar 110      
US1 Eco 125      
US1 Oi 50      
Yamaha Crypton T 115 ED      
Yamaha Crypton T 115 K      
Yamaha Factor  YBR ED      
Yamaha Factor Black Edition      
Yamaha Factor YBR E      
Yamaha Factor YBR K      
Yamaha Factor YBR K1      
Yamaha Factor YBR Pro E      
Yamaha Factor YBR Pro K1      
Yamaha TT R 125      
Yamaha XTZ 125 E      
Yamaha XTZ 125 X E      
Yamaha YZ 85LW      

Grupo M1 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro Grupo M1 ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro
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Motocicletas

Miza Drago 150      
Miza Fast 150      
Miza Vite 150      
Honda CBR 250R      
Dafra Apache 150      
Dafra Kansas 150      
Dafra Next 250      
Dafra Riva 150      
Dafra Riva Cargo      
Dafra Roadwin 250R      
Dafra Speed 150      
Dayang DY 150-58 Eagle      
Dayang Rev 200      
Dayang Rev 250      
Dayang Thor 150      
Dayang Thor 200      
Dayang Thor 250      
Dayun Cargo 200      
Dayun City 150      
Dayun Explorer 150      
Dayun Phanton 150      
Ditally Outcross 150      
Flash MV Action 150      
Flash MV City 150      
GAS GAS EC 250F - 4T      
GAS GAS ECe 250/2T      
GAS GAS ES 250F - CAMI      
Hao Bao HB 150      
Honda CG 150 TITAN ESD      
Honda CG 150 TITAN ESDi      
Honda CG 150 TITAN EX      
Honda CG 150 Cargo      
Honda CRF 150F      
Honda CRF 230F      
Honda CRF 250L      
Honda NXR 150 Bros ES      
Honda NXR 150 Bros ESD      
Honda PCX 150      
Husaberg FE 250      
Husaberg TE 250      
Jonny Naked 150      
Jonny Quick 150      
Jonny Racer 150      
Jonny Texas 150      
Kahena 150 Cargo       
Kahena 250 Dual      
Kasinski Comet  150      
Kasinski Comet  GT 250      
Kasinski Comet  GT 250R      
Kasinski CRZ  150      
Kasinski CRZ  150SM      
Kasinski Mirage 150      
Kasinski Mirage 250      
Kasinski Prima 150      

Grupo M2 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro Grupo M2 ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Honda CB 300      
Honda XRE  300      
Kawasaki Ninja  300      
Dafra CityCom 300i      
Dafra Horizon 250      
Dafra MaxSym 400i      
GAS GAS ECe 300 - 2T/Racing      
Honda NX  400i Falcon      
Husaberg FE 350      
Husaberg TE 300      
Johnny Pag Barhog 300      
Johnny Pag Pro Street 300      
Johnny Pag Spyder 300      
Johnny Pag Spyder F1 300      
Piaggio Beverly  300ie      
Piaggio Yourban LT 300      
Suzuki Burgman 400      
Vespa GTS  300      

Grupo M3 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Kawasaki D-Tracker X      
Kawasaki KX 250F      
Kawasaki Ninja  250R      
MVK Street 150      
Shineray Custom 250      
Shineray Discover 250      
Shineray Explorer  150      
Shineray F35  150      
Shineray F40  150      
Shineray Max  150      
Shineray Racing  200      
Shineray X2  250      
Suzuki GSR 150i      
Traxx Fly 135      
Traxx Work 125      
US1 Crossover 250      
US1 Daytona 150      
US1 Speed 200      
US1 Voyage 200      
Yamaha Fazer  250 BlueFlex      
Yamaha Fazer  Black Edition      
Yamaha Fazer  YS 150 ED      
Yamaha Fazer  YS 150 SED      
Yamaha Fazer  YS 250      
Yamaha TT R 230      
Yamaha WR  250      
Yamaha XT  Z 250 Ténéré      
Yamaha XTZ  250 Lander      
Yamaha XTZ  Crosser 150 E      
Yamaha XTZ  Crosser 150 ED      
Yamaha YZ  250F      



8

BMW C 600 Sport      
BMW G 650 GS      
Honda CTX 700N      
Kawasaki Versys  Tourer      
Suzuki V-Strom 650      
Triumph Daytona 675      
Triumph Daytona 675R      
Triumph Street Triple      
Yamaha TMAX 530      
Honda CB 500F      
Honda CB 500X      
Honda CB 600F Hornet      
Honda CBR 500R      
Honda CBR 600F      
Honda CBR 600RR      
Honda NC  700X      
Honda Shadow 750      
Honda XL  700V Transalp      
Kawasaki ER 6n      
Kawasaki Ninja  650      
Kawasaki Ninja  ZX-6R 636      
Kawasaki Versys  650      
Kawasaki Z 750      
Suzuki GSR 750      
Yamaha XJ6 F      
Yamaha XJ6 N      
Yamaha XJ6 N SP      
GAS GAS EC 450F - 4T      
Husaberg FE 450      
Husaberg FE 501      
Kasinski Comet  GT 650      
Kasinski Comet  GT 650R      
Kasinski Mirage 650      
Kawasaki KLX 450R      
Kawasaki KX 450F      
Kawasaki Ninja  ZX-6R 2012      
Kawasaki Versys  City      
Piaggio Business Touring 500 ie      
Piaggio Sport Touring 500 ie      
Suzuki Bandit  650      
Suzuki Bandit  650S      
Suzuki Burgman 650      
Suzuki Gladius 645      
Suzuki GSX 650F      
Suzuki GSX R750      
Traxx Dunna 600      
US1 Tauá 450      
Yamaha WR  450      
Yamaha XT  660R      
Yamaha XT  660Z Ténéré      
Yamaha YZ  450F      

Grupo M4 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

BMW F 800 GS      
BMW F 800 GS Adventure      
BMW F 800 R      
BMW K 1300 R      
BMW K 1300 S      
BMW K 1600 GT      
BMW K 1600 GTL      
BMW K 1600 GTL Exclusive      
BMW R Nine T      
BMW R 1200 GS      
BMW R 1200 GS Adventure      
BMW R 1200 R Classic      
BMW R 1200 RT      
BMW S 1000 HP4      
BMW S 1000 R      
BMW S 1000 RR      
Ducati Diavel Carbon      
Ducati Diavel Dark      
Ducati Hypermotard Hypermotard SP      
Ducati Hypermotard Hyperstrada      
Ducati Multistrada 1200      
Ducati Multistrada 1200 S Pikes Peak      
Ducati Multistrada 1200 S touring      
Ducati Panigale 1199      
Ducati Panigale 1199 R      
Ducati Panigale 1199 S      
Ducati Panigale 1199 S Senna      
Ducati Superleggera 1199      
Harley Davidson CVO Breakout      
Harley Davidson CVO Limited      
Harley Davidson DYNA  Fat Bob      
Harley Davidson DYNA  Super Glide Custom      
Harley Davidson DYNA  Switchback      
Harley Davidson Road King  Classic      
Harley Davidson Softail  Deluxe      
Harley Davidson Softail  Fat Boy      
Harley Davidson Softail  Fat Boy Special      
Harley Davidson Softail  Heritage Softail Classic      
Harley Davidson Sportster  1200 Custom      
Harley Davidson Sportster  883 Roadster      
Harley Davidson Sportster  Forty-Eight      
Harley Davidson Sportster  Iron 883      
Harley Davidson Sportster  XL 1200 CA      
Harley Davidson Sportster  XL 1200 CB      

Grupo M5 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Motocicletas
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Harley Davidson Street Glide 1700      
Harley Davidson Ultra Limited 1700      
Harley Davidson V-ROD  Muscle      
Harley Davidson V-ROD  Night Rod Special      
Honda GL 1800 Gold Wing      
Honda VFR 1200F      
Honda VFR 1200X      
Kawasaki Concours 14      
Kawasaki Ninja  1000 Tourer      
Kawasaki Versys  1000      
Kawasaki Versys  1000 Grand Tourer      
MV Agusta F3 800      
Suzuki GSX 1250FA      
Triumph Rocket III Roadster      
Triumph Street Triple R      
Triumph Thunderbird  Storm      
Triumph Tiger  Explorer      
Triumph Tiger  Explorer XC      
Triumph Tiger  Sport      
Triumph Trophy SE      
Yamaha XT  1200Z Super Ténéré      
Yamaha XT 1200Z Super Ténéré DX      
Ducati Monster 796      
Ducati Panigale 1199 S Tricolore      
Honda CB 1000R      
Honda CBR 1000RR Fireblade      
Kawasaki Ninja  ZX-10R      
Kawasaki Ninja  ZX-14R      
Kawasaki Z 800      
Kawasaki Z 1000      
MV Agusta Brutale  1090RR      
MV Agusta F4 1000      
Suzuki GSX 1300R Hayabusa      
Triumph Speed Triple      
Triumph Tiger  800      
Triumph Tiger  800XC      
Benelli TNT 899      
Benelli TRE 1130 A      
Benelli TRE 1130 K      
Benelli TRE 899 K      
Ducati 848 EVO      
Ducati Streetfighter 848      
Kawasaki Vulcan  900 Classic      

Grupo M5 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Kawasaki Vulcan  900 Classic LT      
Kawasaki Vulcan  900 Custom      
MV Agusta Brutale  800      
MV Agusta Brutale  1090R      
Suzuki Bandit  1250      
Suzuki Bandit  1250S      
Suzuki Boulevard  M1500      
Suzuki Boulevard  M1500R      
Suzuki Boulevard  M800      
Suzuki Boulevard  M800R      
Suzuki GSX 1300 B-KING      
Suzuki GSX R1000      
Triumph Bonneville T100      
Triumph Thruxton 865      
Yamaha VMAX 1700      
Yamaha XVS  950A Midnight Star      
Yamaha YZF R1      

Grupo M5 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Flash MV ING Elétrica 1000W      
Flash MV Power Eletric      
Kasinski Prima 500      
Kasinski Prima Electra      
Kasinski Win Elektra      
Kin EL  350W      
Kin EL  5000W       
Kin TD005 800W       
Kin TD005 1400W      
Kin TD005 2000W      

Grupo M6 ABS Freio
E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Motocicletas
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Benelli

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Dayang

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Ducati

ABS
75%

Opcional
12%

N/D
13%

BMW

ABS
100%

Opcional
0%

N/D
0%

Dayun

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Flash

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Dafra

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Ditally

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

GAS GAS

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Hao Bao

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Harley Davidson

ABS
100%

Opcional
0%

N/D
0%

Honda

ABS
10%

Opcional
33%

N/D
57%

Comparativo montadoras
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Husaberg

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Jonny

ABS
22%

Opcional
0%

N/D
78%

Kawasaki

ABS
22%

Opcional
37%

N/D
41%

Iros

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Kahena

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Kin

ABS
22%

Opcional
37%

N/D
41%

Johnny Pag

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Kasinski

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Kzuki

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Miza

ABS
20%

Opcional
0%

N/D
80%

MV Agusta

ABS
20%

Opcional
40%

N/D
40%

MVK

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Comparativo montadoras
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Piaggio

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Traxx

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Vespa

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Shineray

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Triumph

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Yamaha

ABS
5%

Opcional
8%

N/D
87%

Suzuki

ABS
8%

Opcional
8%

N/D
84%

US1

ABS
0%

Opcional
0%

N/D
100%

Comparativo montadoras



Um mapa do ABS em motocicletas, 
motonetas e ciclomotores no Brasil

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 
de freio a disco em 
uma ou nas duas rodas, 
dependendo do tipo 
de ABS instalado na 
motocicleta. 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada

Sensor de velocidade da roda

Sinal do sensor

Circuito de frenagem da roda dianteira

Circuito de frenagem da roda traseira

1

Veja neste folheto a disponibilidade do ABS e tipos 
de freios em motocicletas, motonetas e ciclomotores 
comercializados no Brasil.

Divisão dos grupos 
As motocicletas, motonetas e ciclomotores estão divididos em 
grupos de acordo com a cilindrada ou o tipo de motorização:

• Grupo M1
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com motorização de até 125 cilindradas.
• Grupo M2
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 126 e 250 cilindradas.
• Grupo M3
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 251 e 400 cilindradas.
• Grupo M4
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 401 e 750 cilindradas.
• Grupo M5
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 acima de 750 cilindradas.
• Grupo M6
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com sistema de propulsão elétrica.

Divisão dos gráfi cos
Para obter um melhor comparativo, as motocicletas, 
motonetas e ciclomotores foram agrupados por montadora.

Método de pesquisa 
A pesquisa teve como base de informações as seguintes fontes 
• Sites de montadoras e distribuidores autorizados;
• Centrais de atendimento ao cliente (0800);
• Concessionárias.

Aumento da oferta 
reduz o custo

A BMW foi pioneira na implementação do sistema ABS em 
motocicletas. Em 1988, o maior modelo da marca – a K100 – já 
contava com o dispositivo, que atuava nos freios por meio de 
um comando eletrônico. Essa moto era potente e pesada, e foi 
justamente em motos grandes que o ABS começou a ser usado 
no princípio. Isso porque os próprios módulos de comando 
do sistema eram pesados: cerca de 14 kg. Também era uma 
questão de economia, já que a escala de ABS era pequena, 
então o custo compensava mais quando o sistema era adotado 
por uma moto de preço mais elevado.
Com o tempo, os módulos de comando do ABS foram fi cando 
mais compactos e leves – 1,1 kg – e principalmente viáveis 
de usar em qualquer tipo de tamanho de moto. Com o 
aumento da escala, também fi caram mais baratos. 

14 MIL ACIDENTES 
COM MOTOS POR ANO 
SERIAM EVITADOS 
SE TODOS OS MODELOS 
TIVESSEM ABS

SEM LEVANTAR A RODA TRASEIRA
Entre as vantagens do ABS para a segurança do motociclista 
está a diminuição do risco de uma queda por levantamento 
da roda traseira, isso porque o sistema identifi ca esse 
levantamento da roda traseira, evitando esse efeito.
Em motos sem o sistema, a frenagem repentina faz com que todo 
o peso seja transferido para a parte dianteira, fazendo com que a 
roda traseira se levante e perca o contato com a pista. Se conduzir 
um veículo de duas rodas já exige habilidade, imagine evitar um 
acidente com apenas uma roda em contato com o chão...
O sistema ABS equaliza a frenagem, reduzindo ao máximo 
essa transferência de peso, equilibrando a pressão nas rodas, 
e reduzindo sensivelmente o risco de uma queda 
em frenagem de emergência.

Ainda assim, tem muito a melhorar. O aumento de escala e a 
redução de custo passam por estímulos governamentais.Na 
Comunidade Europeia, os freios ABS serão obrigatórios em 
motos acima de 125 cc já em 2016. No Brasil, por enquanto, 
não há nenhum movimento das autoridades ligadas ao 
trânsito de exigirem o sistema. A tendência, a médio e 
longo prazo, é que o País siga – em ritmo mais lento – as 
exigências de segurança praticadas no Primeiro Mundo. 
Mas um pouco mais de velocidade nessas decisões viriam 
a calhar. O estudo alemão do Gidas aponta que 14 mil 
acidentes com motos por ano seriam evitados se todos os 
modelos tivessem ABS. Quantas mortes terão de acontecer 
no Brasil até que o item se torne mais acessível e disponível 
aos milhões de motociclistas do País?   

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada

Sensor de velocidade da roda

1

2

2

2

Componentes 
do sistema ABS

Data da pesquisa
A pesquisa foi realizada em janeiro de 2014.
Versões de motocicletas lançadas após esta 
data não constam neste material.

Entendendo a tabela

1  Descrição da categoria
2  Descrição do modelo

Modelo 01      
Modelo 02      
Modelo 03      
Modelo 04      

Grupo
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Honda CRB 250R      

Grupo M2
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

  ABS eletrônico fornecido 
de série – modelo com diferencial 
de segurança

  ABS eletrônico fornecido 
como item opcional 

  ABS mecânico de série na roda 
dianteira – freio a disco

  Atenção! ABS não disponível 

  Freio a disco

  Freio a tambor

Número de versões: A Honda CRB 250R possui ABS eletrônico 
opcional e freio a disco dianteiro e traseiro.

Exemplo:

1

2

1
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Um mapa do ABS em motocicletas, 
motonetas e ciclomotores no Brasil

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 
de freio a disco em 
uma ou nas duas rodas, 
dependendo do tipo 
de ABS instalado na 
motocicleta. 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada

Sensor de velocidade da roda

Sinal do sensor

Circuito de frenagem da roda dianteira

Circuito de frenagem da roda traseira

1

Veja neste folheto a disponibilidade do ABS e tipos 
de freios em motocicletas, motonetas e ciclomotores 
comercializados no Brasil.

Divisão dos grupos 
As motocicletas, motonetas e ciclomotores estão divididos em 
grupos de acordo com a cilindrada ou o tipo de motorização:

• Grupo M1
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com motorização de até 125 cilindradas.
• Grupo M2
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 126 e 250 cilindradas.
• Grupo M3
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 251 e 400 cilindradas.
• Grupo M4
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 entre 401 e 750 cilindradas.
• Grupo M5
 Motocicletas e motonetas com motorização 
 acima de 750 cilindradas.
• Grupo M6
 Motocicletas, motonetas e ciclomotores 
 com sistema de propulsão elétrica.

Divisão dos gráfi cos
Para obter um melhor comparativo, as motocicletas, 
motonetas e ciclomotores foram agrupados por montadora.

Método de pesquisa 
A pesquisa teve como base de informações as seguintes fontes 
• Sites de montadoras e distribuidores autorizados;
• Centrais de atendimento ao cliente (0800);
• Concessionárias.

Aumento da oferta 
reduz o custo

A BMW foi pioneira na implementação do sistema ABS em 
motocicletas. Em 1988, o maior modelo da marca – a K100 – já 
contava com o dispositivo, que atuava nos freios por meio de 
um comando eletrônico. Essa moto era potente e pesada, e foi 
justamente em motos grandes que o ABS começou a ser usado 
no princípio. Isso porque os próprios módulos de comando 
do sistema eram pesados: cerca de 14 kg. Também era uma 
questão de economia, já que a escala de ABS era pequena, 
então o custo compensava mais quando o sistema era adotado 
por uma moto de preço mais elevado.
Com o tempo, os módulos de comando do ABS foram fi cando 
mais compactos e leves – 1,1 kg – e principalmente viáveis 
de usar em qualquer tipo de tamanho de moto. Com o 
aumento da escala, também fi caram mais baratos. 

14 MIL ACIDENTES 
COM MOTOS POR ANO 
SERIAM EVITADOS 
SE TODOS OS MODELOS 
TIVESSEM ABS

SEM LEVANTAR A RODA TRASEIRA
Entre as vantagens do ABS para a segurança do motociclista 
está a diminuição do risco de uma queda por levantamento 
da roda traseira, isso porque o sistema identifi ca esse 
levantamento da roda traseira, evitando esse efeito.
Em motos sem o sistema, a frenagem repentina faz com que todo 
o peso seja transferido para a parte dianteira, fazendo com que a 
roda traseira se levante e perca o contato com a pista. Se conduzir 
um veículo de duas rodas já exige habilidade, imagine evitar um 
acidente com apenas uma roda em contato com o chão...
O sistema ABS equaliza a frenagem, reduzindo ao máximo 
essa transferência de peso, equilibrando a pressão nas rodas, 
e reduzindo sensivelmente o risco de uma queda 
em frenagem de emergência.

Ainda assim, tem muito a melhorar. O aumento de escala e a 
redução de custo passam por estímulos governamentais.Na 
Comunidade Europeia, os freios ABS serão obrigatórios em 
motos acima de 125 cc já em 2016. No Brasil, por enquanto, 
não há nenhum movimento das autoridades ligadas ao 
trânsito de exigirem o sistema. A tendência, a médio e 
longo prazo, é que o País siga – em ritmo mais lento – as 
exigências de segurança praticadas no Primeiro Mundo. 
Mas um pouco mais de velocidade nessas decisões viriam 
a calhar. O estudo alemão do Gidas aponta que 14 mil 
acidentes com motos por ano seriam evitados se todos os 
modelos tivessem ABS. Quantas mortes terão de acontecer 
no Brasil até que o item se torne mais acessível e disponível 
aos milhões de motociclistas do País?   

O ABS tem, por
pré-requisito, a atuação 
hidráulica, necessitando 

Unidade hidráulica com unidade de controle integrada

Sensor de velocidade da roda

1

2

2

2

Componentes 
do sistema ABS

Data da pesquisa
A pesquisa foi realizada em janeiro de 2014.
Versões de motocicletas lançadas após esta 
data não constam neste material.

Entendendo a tabela

1  Descrição da categoria
2  Descrição do modelo

Modelo 01      
Modelo 02      
Modelo 03      
Modelo 04      

Grupo
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

Honda CRB 250R      

Grupo M2
ABS Freio

E   M   O N/D Dianteiro Traseiro

  ABS eletrônico fornecido 
de série – modelo com diferencial 
de segurança

  ABS eletrônico fornecido 
como item opcional 

  ABS mecânico de série na roda 
dianteira – freio a disco

  Atenção! ABS não disponível 

  Freio a disco

  Freio a tambor

Número de versões: A Honda CRB 250R possui ABS eletrônico 
opcional e freio a disco dianteiro e traseiro.

Exemplo:

1

2

1
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Para o bem das 
principais vítimas do trânsito

Membro do:

www.rcar.org

/cesvibrasil /cesvibrasil clubedasofi cinas.com.br

www.cesvibrasil.com.br

Um estudo realizado pelo Instituto Sangari sobre violência no trânsito, 
por meio da análise de 1 milhão de certidões de óbito em todo o 
mundo, apontou que, nos últimos 15 anos, a taxa de mortalidade 
em acidentes envolvendo motocicletas no Brasil aumentou 846,5%, 
enquanto a de carros cresceu 58,7%.
De acordo com a Seguradora Líder DPVAT, somente no primeiro 
trimestre de 2014, a grande maioria (74%) das indenizações pagas 
para acidentados do trânsito se encaixou na categoria motocicleta. 
Somente em indenizações por invalidez permanente foram mais de 55 
mil vítimas de acidentes com motos.
E aí é que entra a grande questão: por que tem tanto acidente com 
motociclista? É o que procura mostrar uma pesquisa feita no segundo 
semestre de 2011 com motociclistas brasileiros.

O sistema é tão importante que já é obrigatório para 100% dos 
automóveis saídos de fábrica no Brasil desde janeiro de 2014. Com 
as motos, ainda estamos bem no começo de uma percepção geral 
do quanto o sistema é importante. 
O levantamento da evolução anual da presença de ABS nas 
motos do mercado, que você vê neste folder, visa exatamente a 
contribuir para essa consciência: a de que a segurança para as 
motos não pode ser considerada um “item opcional”. Segurança 
tem de ser “de série”. Sempre.

MOTOCICLISTAS NO BRASIL

61%  freiam com menos força do que gostariam 
“algumas vezes” ou “frequentemente/sempre”.

86%
  mencionaram “frenagem com força” como uma 

situação crítica para a segurança da motocicleta, 
sendo “muito perigosa” ou “perigosa”.

91%  já passaram por situações em que tiveram de fazer 
uma frenagem de emergência.

SEGUNDO UM ESTUDO ALEMÃO DO 
GIDAS, UM TERÇO DOS MOTOCICLISTAS 
NÃO TEM NENHUMA REAÇÃO 
NA IMINÊNCIA DE UMA COLISÃO. 
E 47% FREIAM DE FORMA ERRADA. 

 O DRAMA DE PARAR DE REPENTE
Ou seja, entre os riscos envolvidos na condução da motocicleta, 
a recorrência da necessidade de uma frenagem de emergência 
é certamente um dos fatores que mais provocam acidentes. 
Principalmente porque o motociclista tem receio de frear com a força 
necessária nessas ocasiões, para evitar uma perda de controle 
da moto. O Gidas – banco de dados de acidentes da Alemanha – 
confi rma essa informação, apontando que 47% dos acidentes com 
motos são provocados por frenagem hesitante ou com falha.
Por isso, é tão importante o recente advento das motocicletas com 
ABS – sistema antibloqueio das rodas. Numa frenagem repentina, 
o ABS permite que o motociclista exerça a força necessária para 
parar ou reduzir drasticamente a velocidade da moto, sem que o 
veículo trave as rodas.

motos são provocados por frenagem hesitante ou com falha.
Por isso, é tão importante o recente advento das motocicletas com 
ABS – sistema antibloqueio das rodas. Numa frenagem repentina, 
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Ou seja, entre os riscos envolvidos na condução da motocicleta, 
a recorrência da necessidade de uma frenagem de emergência 
é certamente um dos fatores que mais provocam acidentes. 
Principalmente porque o motociclista tem receio de frear com a força 
necessária nessas ocasiões, para evitar uma perda de controle 
da moto. O Gidas – banco de dados de acidentes da Alemanha – 
confi rma essa informação, apontando que 47% dos acidentes com 
motos são provocados por frenagem hesitante ou com falha.
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