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Uma nova lei aprovada no Zimbábue proíbe a importação de carros com mais de cinco anos de 
fabricação. A regra consta do Regulamento de Tráfego Rodoviário, que entra em vigor em 
março de 2011. 
 
O número de veículos de segunda mão, procedentes principalmente do Japão, cresceu muito 
nos últimos anos no Zimbábue e em outros países africanos. A legislação japonesa impõe 
restrições à revenda de automóveis com mais de cinco anos de uso. Graças a isso, são 
exportados a preços mais acessíveis à população africana. 
 
Segundo o ministro do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Zimbábue, Francis Nhema, a 
medida visa a “salvar vidas e a proteger o meio ambiente”. Só neste ano, mais de 150 pessoas 
morreram em acidentes de trânsito no país, que tem tem cerca de 15 milhões de habitantes. 
 
“A maioria dos carros que chega aqui foi banida nos seus países de origem”, disse o ministro, 
citado pela imprensa local. “Mas são jogados aqui no Zimbábue e depende de nós nos 
protegermos dessa exploração”. O ministro também espera que o banimento impulsione a 
indústria local, que começou a retomar a produção depois de uma crise que paralisou a 
economia do país por quase uma década. 
 
A maioria dos veículos vendidos no Zimbábue é de usados, levados do exterior. Cerca de 400 
carros são importados por dia. 
 
O novo regulamento de tráfego também proíbe a circulação dos carros que tenham o assento 
do motorista do lado esquerdo (como é no Brasil, por exemplo). 
 
A maioria dos veículos que circula no Zimbábue já chega com a direção instalada do lado 
direito, porque vem da África do Sul e do Japão. Os japoneses saem de fábrica com a direção 
nos dois lados - depende de quem compra -, mas os usados têm direção do lado direito. 
 
Grande parte dos países da África Austral (Quênia, Uganda, Tanzânia, Namíbia, África do Sul, 
Botsuana, Moçambique, Suazilândia, Lesoto, Ilhas Maurício, Comores, Malaui e Zâmbia) adota 
a chamada “mão inglesa”, com o motorista no lado direito. 
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