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ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DE LAUDO PERICIAL DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO OFICIAL COM
OBJETIVO EXCLUSIVO DE DIVULGAÇÃO DE METODOLOGIA UTILIZADA NA ENGENHARIA
LEGAL PARA ANÁLISE DA DINÂMICA E BUSCA DE FATORES DETERMINANTES DE ACIDENTES
DE TRÂNSITO. POR ESSA RAZÃO FORAM OMITIDOS TODOS OS DETALHES E INFORMAÇÕES
QUE PERMITAM IDENTIFICAR O EVENTO REAL.

LAUDO PERICIAL
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho tem atende solicitação de familiares de vítima fatal de acidente de trânsito
para realizar a análise técnica das circunstâncias em que ocorreu o sinistro e demonstrar o nexo de
causalidade das duas colisões ocorridas no evento. Para elaboração deste Laudo Pericial observouse criteriosamente os seguintes princípios:
• Informações para análise do fato buscadas em documentos oficiais:
o BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO emitido pelo Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, cópia integral no ANEXO I;
o LAUDO PERICIAL CRIMINAL requisitado pela Delegacia Regional de Polícia Civil de
Gurupi – TO e emitido pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Tocantins, assinado por profissional superior ingresso no
serviço público, cópia integral no ANEXO II.
• Utilização de técnicas de trabalho técnico-científico para exame de elementos que
fundamentaram a conclusão do Laudo Pericial Criminal, que, segundo os familiares da
vítima, não ficaram suficientemente esclarecidos no documento oficial;
• Construção racional do acidente e interpretação técnica circunstanciada ao Código
Brasileiro de Trânsito - CBT e Normas Técnicas da ABNT;
• Observância dos postulados constantes do Código de Ética Profissional do CONFEA;
• Honorários profissionais do Perito não subordinados às conclusões do laudo;
• Inexistência de inclinação pessoal do autor do laudo em relação à matéria envolvida, nem
qualquer interesse nos bens relativos a perícia;
• O documento poderá subsidiar processo na Justiça Criminal de impugnação do Laudo
Pericial Criminal para produção de nova peça técnica-pericial;
o O acidente poderá ser tipificado como crime de trânsito;
• O documento poderá subsidiar ação cível para caracterização de responsabilidade civil e
reparação de abalos material e moral sofrido pela família.
2. REGISTROS DO ACIDENTE
Os procedimentos para elaboração deste laudo basearam-se em levantamento de dados e
fotografias que constam nos dois documentos anteriormente mencionados, respectivamente:
 BOAT – Boletim de Acidente de Trânsito emitido pelo Sistema de Informações Operacionais
do Departamento de Polícia Rodoviária Federal – ANEXO I.
 Laudo Pericial Criminal - emitido pelo Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Tocantins - ANEXO II.

2.1. BOAT N°83456789 (ANEXO I)
 VEÍCULOS ENVOLVIDOS
V1 - Camioneta Volkswagen Kombi, ano 1988, placas IAW-8030, cor branca
V2- Automóvel Mercedes Benz C 180K, ano 2010, placas NWC-0180, cor cinza
V3- Caminhão Mercedes Benz L 1113, ano 1980, placas KBQ-5699, cor vermelha
 ELEMENTOS PRINCIPAIS PARA ANÁLISE:
Data/Hora do Acidente (hora local): 16/04/2016 11:10
BR: 153 KM: 639,5
Município/UF: Aliança do Tocantins /TO
Tipo de Acidente: Colisão traseira
Fase do dia: Pleno dia
Condição meteorológica: Céu Claro
Largura da Pista (m): 7 Estreitamento: Não Existe
Pista de Rolamento - Estado de Conservação: Bom
Tipo de Pavimento: Asfalto Traçado reto
Acostamento pavimentado Largura 2,2 m
Veículo V1 - Camioneta Volkswagen Kombi
Estado dos pneus do V1 : bom
Marca de frenagem do V1: 0,00m
Saída da pista do V1: não
Derrapagem do V1: sim
Capotagem do V1: não
Tombamento do V1: não
Classificação de dano do V1: 33 pontos – dano de grande monta (ANEXO I - fl.6)
Veículo V2 - Automóvel Mercedes Benz C 180K
Estado dos pneus do V2 : bom
Marca de frenagem do V2: 0,00m
Saída da pista do V2: sim
Derrapagem do V1: não
Capotagem do V2: não
Tombamento do V2: não
Classificação de dano do V2: 07 pontos – dano de pequena monta (ANEXO I - fl.7)
Veículo V3 - - Caminhão Mercedes Benz L 1113
Estado dos pneus do V3 : bom
Marca de frenagem do V3: 0,00m
Saída da pista do V3: não
Derrapagem do V3: não
Capotagem do V3: não
Tombamento do V3: não
Classificação de dano do V3: dano de média monta (ANEXO I - fl.8)


CROQUIS DO ACIDENTE
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 NARRATIVA DA OCORRÊNCIA
“ Conforme averiguações realizadas no local do acidente, no Km 639,5 da BR 153, no município de
Aliança do Tocantins/TO, verificamos através dos vestígios nos veículos que o V1, VW/KOMBI, placa
IAW-8030, deslocava-se no sentido norte-sul quando ao tentar realizar ultrapassagem, desistiu da
manobra retornando a sua faixa originária levando o V2, I/M.BENZ C 180 K, placa NWC-0180, que
deslocava no mesmo sentido, a colidir na traseira de V1. Após a primeira colisão o condutor de V1
perdeu o controle da direção invadindo a faixa contrária (sentido decrescente) colidindo
lateralmente com V3, M.BENZ/L 1113, placa KBQ-5699, que deslocava no sentido contrário. Posição
final de V1 parte sobre a pista de rolamento e parte sobre o acostamento (sentido crescente); de V2
sobre a faixa de domínio (lado crescente); e de V3 grande parte sobre o acostamento e região
traseira esquerda sobre a pista de rolamento (sentido decrescente) conforme croqui. Após a
segunda colisão o corpo do condutor de V1 foi projetado para fora do veículo repousando sobre o
centro da pista de rolamento. Ao chegar ao local a equipe PRF foi informada pelo condutor de V2
que este removeu o condutor de V1 do local inicial devido ao perigo de atropelamento e de causar
um novo acidente. O mesmo se apresentou como médico e prestou os primeiros socorros a vítima.”
2.2. LAUDO PERICIAL CRIMINAL - LP 0655/2016 (ANEXO II)
 VEÍCULOS ENVOLVIDOS :
UNIDADE V1: Automóvel, marca: VW/KOMBI, placas IAW-8030;
UNIDADE V2: Caminhão marca Mercedes Benz, placas KBQ-5699;
UNIDADE V3: Automóvel, marca Mercedes Benz, placas MWL-0180.
 PRINCIPAIS ELEMENTOS PARA ANÁLISE:
Pista seca e sem nenhum obstáculo;
Período diurno com visibilidade ampla;
Via com pavimentação asfáltica em bom estado de conservação;
Danos materiais em V1 classificados como graves;
Danos materiais em V2 classificados como graves;
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Danos materiais em V1 classificados como leves;
Não foram constatadas marcas de derrapagem ou frenagem;
Não foi apresentado cálculo de estimativa de velocidades das unidades V1 , V2 e V3 por falta de
elementos técnicos;


CROQUIS DO ACIDENTE

O Laudo Pericial Criminal 0655/2016 apresenta o croquis do acidente com os veículos em suas
posições finais após o choque na fl. 11 do ANEXO II. A imagem original do croquis está com pouco
contraste, dificultando a visualização de V1 e V3. A imagem abaixo, a mesma do croquis original,
foi formatada com mais contraste .

 DINÂMICA DO ACIDENTE
Colisão anterior da unidade V1 contra a parte lateral esquerda da unidade V2 e posterior colisão da
parte frontal da unidade V3 na parte posterior de V1 ;
Descrição da dinâmica do acidente :
“ Trafegava o condutor da unidade V1 (VW KOMBI) no sentido aproximado Norte/Sul da Rodovia
BR 156, em sua mão de direção, quando no trecho em apreço, BR 153 Km 639,5, instante em que
tentou adentrou a contramão de direção colidindo sua parte anterior na parte lateral de V2(MB
CAMINHAO), pela diferença de massa foi lançado novamente a sua pista, onde V3 (MB
AUTOMÓVEL) que vinha em sequencia, colidiu sua parte anterior na parte posterior de V1 (VW
KOMBI) .(ver croqui em anexo)
3. METODOLOGIA DE ANÁLISE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO
A perícia em acidentes de trânsito tem por finalidade reconstituir o acidente e identificar sua causa.
Para estabelecer a causa determinante do acidente é necessário entender a dinâmica do mesmo,
definir como e por que ele ocorreu e então definir o fator causador do acidente.
Para reconstituição do evento se faz com o uso da ferramenta científica conhecida como mecânica
Newtoniana fundamentada nas leis de Newton. É a partir das conclusões dessa metodologia que
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podem ser analisados os fatores que influenciaram o acidente e aqueles que foram determinantes
para que o mesmo ocorresse.
As causas determinantes são de três naturezas:
• Via e meio ambiente;
• Comportamento humano;
• Comportamento do veículo.
Após o encerramento da perícia com a indicação da causa determinante do acidente o processo
tem seqüência na esfera jurídica com os operadores do direito.
4. DIVERGÊNCIA CONFLITANTE ENTRE O BOAT N°83456789 (ANEXO I) E LAUDO PERICIAL
CRIMINAL 0655/2016 (ANEXO II)
A leitura dos documentos oficiais revela dois aspectos importantes divergentes e conflitantes, um
na descrição da dinâmica do acidente e o outro no croquis do acidente apresentado nos dois
documentos.
4.1. UNIFORMIZAÇÃO DA NOMENCLATURA DOS VEÍCULOS
Como a nomenclatura dos três veículos envolvidos no acidente foi atribuída de forma diversa nos
dois documentos, este laudo passará a denominar os veículos da forma apresentada na tabela
abaixo:
Veículo
Camioneta Kombi, ano 1988,
placas IAW-8030
Automóvel Mercedes Benz C
180K, placas NWC-0180
Caminhão Mercedes Benz L
1113, placas KBQ-5699

BOAT 3456789

LAUDO PERICIAL
0655/2016
V1

V1

Designação adotada
neste Laudo Pericial
KOMBI

V2

V3

MERCEDES

V3

V2

CAMINHÃO

4.2. CONFLITO NA INDICAÇÃO DA ZONA DE IMPACTO ENTRE KOMBI E CAMINHÃO
O croquis do BOAT mostra a zona de impacto ZI entre KOMBI e o CAMINHÃO num ponto situado
entre as posições finais de repouso dos dois veículos (KOMBI e CAMINHÃO).
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Imagem obtida do BOAT N°83456789

No croquis do Laudo Pericial Criminal a zona de impacto ZI entre CAMINHÃO KOMBI está indicada
em outra posição fora da linha de distancia entre as posições finais dos dois veículos.

Imagem obtida do LAUDO PERICIAL CRIMINAL 0655/2016

4.3. CONFLITO NA DINÂMICA DO EVENTO
Os dois documentos, BOAT e Laudo Pericial Criminal, também apresentam conflito na descrição da
dinâmica do evento. No BOAT da Polícia Rodoviária Federal está relatado que o primeiro impacto
ocorreu entre MERCEDES e KOMBI e o segundo impacto ocorreu entre KOMBI e CAMINHÃO
quando a camioneta invadiu a faixa contrária e colidiu com o caminhão que trafegava no sentido
contrário.
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Abaixo trecho do texto do BOAT que relata o acidente:

O Laudo Pericial Criminal relata que o primeiro impacto ocorreu entre KOMBI e CAMINHÃO,
quando a camioneta adentrou a contramão e colidiu sua parte anterior com a lateral do
CAMINHÃO, depois do primeiro choque a KOMBI foi lançada de volta à pista onde foi atingida em
sua parte posterior pela parte anterior do MERCEDES.
Abaixo trecho do texto do LAUDO PERICIAL CRIMINAL com o relato do acidente:

5. MARCAS DA INTERAÇÃO ENTRE VEÍCULOS NA COLISÃO ENTRE MERCEDES e KOMBI
Tanto o BOAT como o LAUDO PERICIAL CRIMINAL relatam a ocorrência de duas colisões no
acidente, uma entre o MERCEDES e a KOMBI e outra entre a KOMBI e o CAMINHÃO. A
caracterização das duas colisões é fundamental para a análise da dinâmica do acidente e para isso
é necessário identificar e confirmar a interação entre as partes dos veículos nas colisões.
Marcas de interação entre partes dos veículos:
Choque 1:
Danos na região traseira da KOMBI
Danos na região frontal do MERCEDES
Choque 2 :
Danos na região frontal da KOMBI
Danos na região lateral do CAMINHÃO
5.1. REGIÃO TRASEIRA DA KOMBI
A partir das imagens das fotografias obtidas nos documentos oficiais, identificou-se a região
atingida na traseira da KOMBI e estimou-se através de proporção e imagens de referência, a altura
do ponto de impacto para confrontar com a altura do dano na região frontal da MERCEDES.
A seqüência de imagens abaixo mostra o procedimento adotado para concluir que a região de
impacto principal na traseira da KOMBI ocorreu em altura em torno de 600 mm do solo.
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•
•
•
•
•

Fig. 1 - fotografia da traseira da KOMBI, onde se pode perceber que a região atingida
apresenta deformação e coloração da tinta cinza do veículo MERCEDES;
Fig. 2 - região atingida ampliada
Fig. 3 - delimitação aproximada da região mais atingida;
Fig. 4 - ponto da região mais atingida escolhido para medição da altura para confrontar
com o ponto mais atingido no veículo MERCEDES;
Fig. 5 - altura do ponto selecionado calculada a partir da referência da altura da KOMBI
obtida em catálogo do fabricante. O ponto de impacto selecionado na região mais atingida
da traseira da KOMBI fica a 600 mm de altura do solo.

Fig. 1 - foto da traseira da KOMBI

Fig. 2 - detalhe da região atingida com marca de tinta do MERCEDES
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Fig. 3 - delimitação da região mais afetada pelo impacto

Fig. 4 - ponto selecionado da região de maior impacto para medição da altura

Fig. 5 - localização do ponto selecionado da região de maior impacto na traseira da KOMBI,
estimado matematicamente em 600 mm, a partir da comparação com a altura da KOMBI

6.2. REGIÃO FRONTAL DO MERCEDES
O mesmo procedimento foi adotado para a parte frontal do veículo MERCEDES, na seqüência de
imagens abaixo:
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•
•

Fig. 1 - a fotografia mostra a parte dianteira da MERCEDES, percebe-se que a região mais
atingida é próxima ao farol esquerdo. Tomou-se como referência de impacto o ponto
indicado abaixo logo abaixo do farol.
Fig. 2 - altura do ponto selecionado estimado matematicamente em 580 mm, a partir da
altura de referência do automóvel Mercedes Benz C 180.

Fig. 1 - ponto selecionado da região de maior impacto para medição da altura

Fig. 2 - altura do ponto selecionado estimado matematicamente em 580 mm, a partir da comparação
com a altura do Mercedes C 180
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6.3. REGIÃO LATERAL DO CAMINHÃO
A partir das fotografias disponíveis nos documentos oficiais, identificou-se a região lateral da
carroceria do caminhão que foi atingida, estimou-se a altura do impacto através da comparação
com dimensões de catálogos do fabricante do caminhão.
A seqüência de imagens mostra o procedimento e valores obtidos nos cálculos matemáticos.
• Fig. 1 - fotografia da lateral do caminhão com os danos constatados e relatados nos
documentos oficiais. Danos na carroceria e ponta de eixo quebrada.
• Fig. 2 - tabela do fabricante do caminhão com a altura da cabine do modelo L1113. A partir
da altura da cabine calculou-se por proporção sobre imagens as alturas de impacto
• Fig.3 - altura da cabine do caminhão marcada na lateral da carroceria;
• Fig. 4 - altura em relação ao solo do início da carroceria do caminhão, calculada
matematicamente sobre as imagens;
• Fig. 5 - altura da KOMBI (2.050 mm) marcada sobre a lateral da carroceria do caminhão;
• Fig. 6 - altura da KOMBI marcada sobre a lateral da carroceria em outra imagem do
CAMINHÃO;
• Fig. 7 - montagem respeitando a proporcionalidade de dimensões ilustrando a interação
entre KOMBI e CAMINHÃO.

Fig. 1 - regiões atingidas, carroceria e ponta de eixo do rodado quebrada, roda torta
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Imagem 2 - altura da cabine do caminhão Mercedes L1113 = 2.454 mm

Fig. 3 - altura da cabine do caminhão marcada na carroceria

[12]

Fig. 4 - altura do ponto de início da carroceria do caminhão estimada matematicamente a partir da altura da cabine do
caminhão

Fig. 5 - altura da KOMBI assinalada na carroceria do caminhão estimada matematicamente
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Fig. 6 - altura da KOMBI marcada na região de impacto na carroceria do caminhão

Fig .7 - montagem representando a interação entre KOMBI e caminhão na colisão
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6.4. REGIÃO FRONTAL DA KOMBI
O mesmo procedimento foi adotado para caracterizar a região atingida da KOMBI em sua parte
frontal. Importante constatação da interação entre os veículos é a marca da roda do CAMINHÃO no
pára-choques da KOMBI, indicado na Fig. 3.

Fig. 1 - foto da parte dianteira da KOMBI

Fig. 2 - indicação das alturas estimadas matematicamente da área de choque com a carroceria do caminhão
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Fig.3 - indicação das interações da KOMBI com a carroceria e roda do caminhão

6. TIPOLOGIA DAS COLISÕES
A caracterização das duas colisões é fundamental para a análise da dinâmica do acidente. A partir
da identificação da interação entre as partes dos veículos envolvidos no acidente é possível
caracterizar-se cada uma das colisões.
6.1. TERMINOLOGIA
• Via: superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. São vias terrestres urbanas ou rurais as ruas,
as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que
tenham seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas.
• Pista: corresponde à parte da via normalmente utilizada para a circulação de veículos,
possuindo elementos separadores (linha de bordo nas rodovias, por exemplo) ou por
diferença de nível em relação às calçadas, canteiros ou ilhas (meio fio, por exemplo), assim
chamada de pista de rolamento.
• Faixa de trânsito: cada um dos trechos carroçáveis de uma pista de rolamento.
• Unidade de tráfego: são assim considerados todos os veículos automotores (caminhões,
automóveis, motocicletas, ônibus), os de tração animal (carroças), os de tração ou
propulsão humana (bicicletas), pedestres, animais de porte arrebanhados ou montados.
• Acidente de trânsito: é qualquer acidente onde se acha envolvido uma ou mais unidades de
tráfego onde pelo menos uma das unidades deve estar em movimento no momento do
acidente, sendo que tal acidente deve ter ocorrido em via terrestre do qual resulte morte,
lesões ou danos materiais
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6.2. MERCEDES x KOMBI
O estudo de interação entre as partes dos veículos MERCEDES e KOMBI indica que se trata de uma
colisão traseira, cuja definição é:
• impacto de veículos que trafegam no mesmo sentido na mesma via, tendo um dos veículos
atingindo de frente a parte traseira do outro veículo.
Colisão traseira cêntrica

Colisão traseira excêntrica

A análise da interação entre as partes dos veículos indica que a colisão foi traseira excêntrica e que
o ponto de impacto principal ocorreu numa altura em torno de 600 mm do solo.
6.3. KOMBI x CAMINHÃO
O estudo de interação entre as partes da KOMBI e do CAMINHÃO demonstra que se trata de uma
colisão transversal oblíqua. Colisão transversal ocorre entre veículos que transitam em direções
ortogonais ou obliquamente, a transversal oblíqua ocorre quando o ângulo formado entre os eixos
dos veículos é diferente de 90º.
A análise da interação entre as partes dos veículos indica que a colisão foi transversal oblíqua entre
a carroceria da KOMBI e a carroceria do CAMINHÃO e que ocorreu uma interação complementar
entre a carroceria da KOMBI e a roda do CAMINHÃO de grande intensidade e importância na
dinâmica do acidente pois afeta de forma definitiva o conjunto de forças geradas durante o
impacto
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7. DINÂMICA DO ACIDENTE
7.1. COLISÃO 1: MERCEDES x KOMBI
O modelo teórico de massas em movimento em choque excêntrico, desprezando-se as forças
externas em sistema isolado apresenta tipicamente a configuração dinâmica representada no
modelo esquemático abaixo:

TRAJETÓRIAS
A KOMBI (B) atingida em sua parte traseira direita é impulsionada para a faixa contrária e o
MERCEDES (A) direciona-se após a colisão para fora da pista.
A trajetória da MERCEDES após o instante da colisão é comprovada pelas marcas existentes na
lateral direita de sua carroceria, pois ao sair da pista prosseguiu em percurso paralelo à mesma
raspando a lataria na vegetação existente no local.
• A Fig. 1 mostra foto da MERCEDES com marcas em toda a extensão de sua lateral,
provenientes do contato com a vegetação local no percurso fora da pista e paralelo a ela,
realizado após o choque com a KOMBI.
• A fig. 2 mostra o tipo de vegetação existente fora da pista no trajeto percorrido pelo
MERCEDES após a colisão.
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Fig. 1- lateral direita do MERCEDES marcada pela vegetação existente fora da pista

Fig. 2 - vegetação existente que marcou a lateral direita do MERCEDES em seu trajeto
fora da pista após a colisão na traseira da KOMBI.
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VELOCIDADES
Os documentos oficiais relatam não haver vestígios de frenagem na pista, impossibilitando que se
faça a estimativa de velocidades. É possível no entanto, fazer-se uma estimativa de limite máximo
de diferença de velocidades entre os veículos instantes antes do choque. A estimativa é decorre da
constatação que o airbag do MERCEDES não foi acionado.
Não há registro no BOAT nem no LAUDO PERICIAL que ocorreu abertura do airbag do MERCEDES. A
imagem abaixo mostra o veículo em sua posição final de repouso, percebe-se visualmente que o
sistema de segurança de airbag não foi acionado.

Fig. 3 - Imagem do volante do MERCEDES onde não aparece a bolsa do airbag aberta.

Fig. 4- Imagem ampliada onde o volante do MERCEDES aparece
sem a bolsa do airbag aberta
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Fig. 5 - Imagem típica da bolsa do airbag após disparo do sistema de segurança

CRITÉRIOS DE PROJETO DE AIRBAGS
Os airbags são projetados para disparo em caso de choques frontais em limites de desaceleração
estabelecidos no projeto do sistema. Esses limites obedecem a algumas normas de entidades
reguladoras e variam entre fabricantes e entre modelos dos mesmos fabricantes.
A National Highway Traffic Safety Administration – NHTS estabelece que os sistemas de airbag
devem ser projetados para serem acionados em colisão frontal ou quase frontal, quando a colisão
for comparável a um choque contra uma barreira fixa rígida inelástica que ocorra entre velocidade
entre 8 a 14 milhas por hora (13 e 23 km/h).
Uma colisão real entre dois veículos, ou seja, entre dois corpos flexíveis, é diferente daquela que
ocorre contra uma barreira fixa e rígida. Os limites de velocidade no choque entre dois veículos que
determinam a desaceleração necessária para o disparo do sistema de airbag são maiores e
dependem de características de absorção de impacto dos veículos envolvidos no choque.
Normalmente os limites de velocidade para acionar o disparo do sistema de airbags para colisão
frontal entre veículos que equivalem à colisão contra barreira fixa situam-se na faixa entre 20 km/h
e 40 km/h.
SIMULAÇÃO DE DEFERENÇA DE VELOCIDADE NECESSÁRIA PARA ABERTURA DO AIRBAG DO
MERCEDES
Aplicando o princípio da mecânica Newtoniana da conservação da quantidade de movimento:

mMERCEDES X v MERCEDES + mKOMBI X v KOMBI = (Mmercedes + mKOMBI) X VPÓS
Onde o peso de cada veículo respectivamente é :
•

mMERCEDES = 1.395 Kg
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•

mKOMBI = 1.259 Kg

Hipótese:
Aplicando-se a fórmula de cálculo que reproduz o princípio da conservação da quantidade de
movimento, e considerando que no momento imediatamente anterior ao choque a KOMBI
trafegasse com velocidade de 70 Km/h e a MERCEDES trafegasse com velocidade de 140 Km/h.
Resulta que no instante imediato após a colisão a MERCEDES e a KOMBI teriam velocidade de 106
Km/h.
A desaceleração da MERCEDES devido ao choque equivale a uma redução de velocidade de 34
Km/h, insuficiente para garantir o acionamento do sistema de proteção do airbag. (até 40 Km/h)
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DINÂMICA DA COLISÃO ENTRE MERCEDES e KOMBI
Utilizou-se para fazer a representação gráfica da dinâmica do acidente a base do croquis original do
LAUDO PERICIAL CRIMINAL. Foram considerados os elementos principais do croquis como :
• Mesma simbologia apresentada para os veículos no croquis original ;
• Mesma simbologia da via, pista e faixas utilizada no croquis original ;
• Mesma localização da zona de impacto entre KOMBI e CAMINHÃO;
• Mesmas posições finais de repouso dos veículos;
• A base do croquis para representação gráfica da dinâmica da colisão está apresentada na
Fig. 1 abaixo.

Fig. 1- reprodução do croquis original do LAUDO PERICIAL dos veículos em posição final de repouso
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Fig. 2 - trajetória dos veículos antes e após o choque. A KOMBI é atingida em sua traseira no lado direito é
impulsionada para a frente e para a esquerda, invadindo a faixa contrária. O impacto na MERCEDES ocorreu na parte
frontal do lado esquerdo, o veículo sofreu desaceleração e desvio para o lado direito, saindo da pista.
O CAMINHÃO trafega em sua faixa na direção oposta.

Fig. 3 - a KOMBI prossegue sua trajetória na faixa oposta e atinge a lataria do CAMINHÃO na ZI (zona de impacto)
caracterizada no LAUDO PERICIAL pelos indícios encontrados. O MERCEDES segue uma trajetória paralela à via, mas
fora dela.
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8.2. COLISÃO 2: KOMBI x CAMINHÃO
As marcas constatadas na lateral da carroceria do CAMINHÃO e na parte dianteira da KOMBI
revelam duas regiões de contato entre os veículos durante a colisão. Uma delas na parte frontal
esquerda da KOMBI a partir da altura dos faróis, mesma altura do início da carroceria do
CAMINHÃO , onde ocorreu choque entre a região frontal da KOMBI e a lateral da carroceria do
CAMINHÃO, a outra, no pára-choque dianteiro da KOMBI lado esquerdo, que bateu na roda do
CAMINHÃO, provocando a quebra da ponta de eixo e rotação da roda.
A colisão da KOMBI contra a carroceria do CAMINHÃO é típica colisão de um veículo contra um
obstáculo rígido móvel que é caracterizada quando existe uma grande diferença de massa entre os
dois veículos. Nesse tipo de colisão o obstáculo recebe forças durante o impacto que são
insuficientes para romper a força de atrito com a superfície e o obstáculo segue sua trajetória
original após o choque.
1 ) CONTATO ENTRE CARROCERIA DA KOMBI COM CARROCERIA DO CAMINHÃO

Fig. 1- diagrama representativo da cinemática do impacto de um elemento móvel contra um obstáculo rígido móvel.

No impacto contra um obstáculo rígido móvel uma força F de reação, perpendicular à superfície do
obstáculo, atua contra o ponto móvel, a intensidade dessa força depende das características
elásticas do obstáculo. O diagrama abaixo mostra que a componente da velocidade do ponto
móvel no eixo y se mantém constante e a velocidade após o choque Vƒ é menor que a anterior ao
choque V i .

Fig. 2- velocidade de impacto após choque é menor, a componente no eixo dos y se mantém igual.
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2) CONTATO ENTRE PARA-CHOQUE DA KOMBI COM RODA DO CAMINHÃO
O segundo ponto de contato, entre o pára-choques da KOMBI e a roda do CAMINHÃO resulta nua
força de reação sobre a KOMBI. A força F de grande intensidade devido a alta rigidez do eixo da
roda atua na mesma direção e sentido oposto do movimento da KOMBI, conforme esquema
abaixo.

Fig. 3- representação da força de reação do eixo quebrado do caminhão atuando sobre o pára-choque da KOMBI

O choque com a roda do CAMINHÃO com quebra da ponta de eixo provoca uma força de reação
contrária contra a KOMBI de alta intensidade, fator determinante para a trajetória da KOMBI em
sentido inverso após o evento.

Fig. 3- a força em sentido oposto provoca uma componente da velocidade no eixo y contrária à velocidade antes do
choque, o veículo é impulsionado de volta.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA DINÂMICA DA COLISÃO ENTRE KOMBI e CAMINHÃO
O sistema de forças internas de reação sobre a KOMBI que surge na ocorrência apresenta uma
composição final que determina a trajetória da KOMBI após o choque, influenciado pela
intensidade da força de reação causada pela quebra da ponta de eixo no choque com a roda do
CAMINHÃO.
A trajetória da KOMBI após o choque com o CAMINHÃO está representada na figura abaixo.
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Fig. 4- trajetória da KOMBI impulsionada pela força de reação de alta intensidade originada pelo choque contra a roda
do CAMINHÃO em sentido oposto ao movimento antes do choque, o veículo é impulsionado de volta por uma força
aplicada em sua lateral que provoca seu giro.

ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAJETÓRIA DA KOMBI APÓS A COLISÃO COM CAMINHÃO
Fotografias que constam nos documentos oficiais permitem obter elementos que comprovam a
conclusão sobre a trajetória a partir das marcas nos veículos e modelos de cálculo cinemático
apresentados.
1o ELEMENTO
A extremidade esquerda do pára-choques da KOMBI e parte da porta esquerda deformaram-se de
forma a ficarem raspando o solo e deixando marcas na pista após a colisão , conforme foto abaixo.

Fig. 1- extremidade do pára-choques da KOMBI e parte da porta esquerda sofreram deformação que raspa o solo,
deixando marcas na pista na trajetória após a colisão com o CAMINHÃO.
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As imagens abaixo mostram claramente a trajetória percorrida pelo ponto da KOMBI que mantém
contato com o solo durante movimento após o choque.

Fig. 2- marca no asfalto da trajetória circular da KOMBI

Fig. 3- imagem ampliada mostra a trajetória circular do lado frontal esquerda da KOMBI em contato
permanente com o solo após a colisão com o CAMINHÃO

8. FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE
A dinâmica do acidente e o entendimento do fenômeno mais permitem a identificação do fator
determinante do evento. Fatores ou causas determinantes são aqueles que, se afastados, o
acidente não ocorreria.
As causas imediatas ou diretas são constatáveis quando ficam materializadas pelos vestígios
produzidos, podem estar relacionadas ao homem, à maquina ou ao meio.
Os fatores relacionados ao veículo normalmente são falhas mecânicas, ruptura de peças ou falhas
de algum sistema do conjunto mecânico ou elétrico. Os fatores relacionados ao meio estão
relacionados com irregularidades da via, situação climática, visibilidade do local e condições de
tráfego.
Nos dois documentos oficiais nenhum fator relacionado ao meio e aos veículos foi registrado.
Entre os fatores relacionados ao homem há uma variedade muito grande de possibilidades, tais
como: imprudência dos condutores, excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, ingestão de
bebidas alcoólicas, ultrapassagens indevidas, falta de atenção, distração interna do condutor
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(rádio, passageiro, celular, objetos soltos no interior do veículo), técnica inadequada ao dirigir,
avaliação errada de distância e velocidade de outro veículo, não obediência das normas de
circulação e conduta (tanto para condutores como para pedestres), falta de conhecimento e
obediência das leis de trânsito (condutores e pedestres), sensação de onipotência advinda do
comportamento inadequado ao dirigir, falta de educação para o trânsito, travessia em locais
perigosos e fora da faixa ou semáforo, sonolência, falta de descanso, drogas (remédios,
psicotrópicos, tranquilizantes, etc) e fadiga.
A colisão que desencadeou o acidente foi a colisão traseira do MERCEDES na KOMBI. Não há
argumentos técnicos que possam sustentar a hipótese da colisão entre MERCEDES e KOMBI ter
sido o segundo choque após o choque entre KOMBI e CAMINHÃO, pelas características das marcas
deixadas nos dois veículos. É impossível validar essa hipótese com a trajetória percorrida pela
KOMBI após a colisão com o CAMINHÃO, não há possibilidade física de ocorrência de colisão
traseira do MERCEDES na KOMBI.
Para eventos de colisões de traseira no contexto do acidente com apenas um motorista em cada
veículo, os fatores determinantes mais prováveis são:
• velocidade excessiva do veículo, dificulta a percepção da presença do outro veículo em
tempo e espaço;
• reação tardia;
• ausência de reação;
É possível atribuir como fator determinante provável a grande diferença de velocidade entre
MERCEDES e KOMBI no instante da colisão traseira, pelas características dos veículos, pelo registro
de falta de marcas de frenagem, pela comprovação de baixa desaceleração da MERCEDES, mesmo
em alta velocidade, pela ausência de outros registros indicativos de fatores de natureza pessoal e
pela ausência de indicativos de fatores de natureza ambiental e veicular.
9. CONCLUSÃO
Após minucioso exame dos dois documentos oficiais em anexo, análise da posição de repouso final
dos veículos, análise da cena do acidente, análise das marcas dos veículos, da interação entre os
veículos, da dinâmica do acidente e dos possíveis fatores determinantes conclui-se que:
• havia luminosidade natural no horário do acidente;
• não havia defeito no revestimento asfáltico da pista;
• constatou-se falhas na dinâmica do acidente apresentada no BOAT e no LAUDO PERICIAL
CRIMINAL;
o o BOAT apresenta posição equivocada da zona de impacto entre KOMBI e
CAMINHÃO, embora apresente a seqüência correta das duas colisões;
o o LAUDO PERICIAL apresenta a seqüência incorreta das duas colisões e a indicação
apropriada da zona de impacto entre KOMBI E caminhão;
• a dinâmica do acidente evidencia que não há possibilidade física de haver ocorrido o
choque traseiro entre MERCEDES e KOMBI após o choque entre KOMBI e
CAMINHÃO;devido à trajetória percorrida pela KOMBI após o choque com o CAMINHÃO;
• a colisão entre o automóvel MERCEDES e a camioneta KOMBI ocorreu em meio a um longo
trecho reto da rodovia sem vestígios de acionamento de freios;
• o fator determinante para a ocorrência do evento foi a grande diferença de velocidade
entre os veículos no primeiro choque (MERCEDES X KOMBI);
• outras causas determinantes possíveis podem ser consideradas, como reação tardia ou
ausência de reação do motorista do MERCEDES, associadas à primeira causa listada.
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10. ENCERRAMENTO
Tendo encerrado os trabalhos periciais, lavro o presente Laudo Pericial que contém 52 (cinqüenta e
duas) páginas, numeradas seqüencialmente, impressas e rubricadas, com 2 (dois) anexos abaixo
relacionados, também devidamente rubricados.
São anexos deste Laudo:
Anexo I – BOAT N°83456789
ANEXO II - LAUDO PERICIAL CRIMINAL 0655/2016

Firmo o presente,

Eng. Mec. Renato Golin da Cunha
CREA RS 20.905
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