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“É mais seguro pilotar hoje, por causa das mudanças feitas nos cockpits dos 

veículos, nas pistas e nos equipamentos que são usados pelo piloto e pelo carro”.  

(Emerson Fittipaldi)  



 

 

RESUMO 

 
ALVES, Alcides Garcia. A importância dos sistemas de segurança veicular na 
redução dos acidentes e na gravidade das lesões. Ano. 2017 f. Trabalho de 
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de 
Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
Através da pesquisa bibliográfica e documental, com base em uma análise 
qualitativa do conteúdo relacionando a um acidente real juntamente com observação 
participante, este trabalho tem o objetivo de mostrar a importância dos sistemas de 
segurança veicular na redução dos acidentes e na gravidade das lesões e chamar a 
atenção das pessoas para a necessidade de análise dos itens de segurança veicular 
existentes em um veículo no momento da escolha deste, mostrando que não basta 
se preocupar apenas com estética e consumo, mas também com a constituição 
básica dos veículos e os itens de segurança que vem evoluindo com o passar dos 
anos. Propôs-se verificar as alterações de legislações nacionais e mundiais visando 
a redução dos acidentes, da gravidade das lesões e do número de mortos em 
acidentes de trânsito que são objetivos mundiais, além de diferenciar os itens de 
segurança ativa e passiva conforme sua finalidade. Com base na análise de um 
caso real, presente no apêndice A do trabalho, pode-se mostrar a necessidade de 
conscientização dos usuários em utilizar estes levando em consideração que alguns 
itens de segurança agem sem que os usuários percebam, mas há aqueles que para 
funcionar e atender seu objetivo dependem da utilização pelo ocupante do veículo. 
O trabalho mostra que itens de segurança veicular não são um custo a mais na 
compra do veículo e sim um investimento em segurança própria e de terceiros 
reduzindo assim os custos gerais envolvidos em um acidente de trânsito. 
 
Palavras-chave: Acidente. Segurança ativa. Segurança passiva. Segurança 
veicular. Crash test. 



 

 

ABSTRACT 

 
ALVES, Alcides Garcia. The importance of vehicle safety systems in reducing 
accidents and the severity of injuries. Year 2017 f. Conclusion Work (Post-
Graduation Course lato sensu in Traffic Accident Expertise) - Federal Institute of 
Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017. 
 

Through bibliographic and documentary research, based on a qualitative analysis of 
the content relating to a real accident together with participant observation, this work 
aims to show the importance of vehicle safety systems in the reduction of accidents 
and the severity of injuries and call the attention of the people to the need to analyze 
the vehicular safety items in a vehicle at the time of its choice, showing that it is not 
enough to worry only about aesthetics and consumption, but also with the basic 
constitution of the vehicles and the safety items that has been evolving over the 
years. It was proposed to verify the changes in national and global legislation aiming 
at reducing accidents, the severity of injuries and the number of deaths in traffic 
accidents that are global objectives, as well as differentiating active and passive 
safety items according to their purpose. Based on the analysis of a real case, present 
in appendix A of the work, one can show the need to make users aware of using 
these taking into account that some security items act without the users perceive, but 
there are those that to work And meet your purpose depend on the use by the 
occupant of the vehicle. The work shows that vehicular safety items are not an 
additional cost to purchase the vehicle, but an investment in your own security and 
third parties thus reducing the overall costs involved in a traffic accident. 
 
Keywords: Accident. Active safety. Passive safety. Vehicular safety. Crash test. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A frota brasileira de veículos cresceu rapidamente nos últimos anos segundo 

dados observados nas estatísticas do Departamento Nacional de Trânsito 

(DENATRAN, 2016), somente em 10 anos, de dezembro de 2005 a dezembro 2015, 

a frota de veículos brasileira cresceu mais de 100%, passando de aproximadamente 

42 milhões de veículos para mais de 90 milhões. 

O investimento em infra estrutura viária por parte do Governo, cresceu em um 

ritmo bem menor do que o da frota, além disso os avanços tecnológicos, que 

ampliaram as velocidades desenvolvidas pelos veículos, fizeram com que o trânsito 

se tornasse cada vez mais violento e o custo destes acidentes, cada vez mais altos.  

Além do trauma sofrido pelos envolvidos em acidente e familiares, seja físico 

ou psicológico, tem-se o custo social dessa violência que recai, de forma geral, 

sobre toda a sociedade, que arca monetariamente, através do pagamento de seus 

impostos, com a manutenção dos hospitais, redes de atendimento de saúde e do 

Instituto de Previdência, pois em muitos casos, às vítimas ficam incapacitadas para a 

atividade profissional, seja provisória ou permanentemente. 

Os acidentes de trânsito impactam diretamente no sistema previdenciário, 

através do pagamento de benefícios as vítimas e familiares. É comum vítimas de 

acidentes passarem muito tempo sem poder exercer suas funções, sendo mantidas 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que além de pagar o benefício, 

estando a vítima em plena idade laboral, deixa de receber a contribuição social 

deste. 

Relatório apresentado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sobre custos sociais em acidentes de 

trânsito, demonstraram que somente no ano de 2014, os custos sociais com 

acidentes ocorridos em Rodovias Federais Brasileiras, somaram 12 bilhões de reais. 

Segundo este relatório, um acidente fatal gera um custo médio de R$ 647.000,00 

(seiscentos e quarenta e sete mil reais), um acidente com vítima R$ 90.000,00 

(noventa mil reais) e o acidente sem vítimas, R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). 

(PRF, 2015). 

Essa grande diferença de custo entre um acidente fatal e um acidente sem 

vítimas, faz com que o Governo e a sociedade em geral, busquem alternativas para 
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reduzir a gravidade dos acidentes e, uma delas, é investir em dispositivos de 

segurança para o veículo que ajudam na redução de acidentes e também na 

redução de gravidade das lesões, quando o acidente é inevitável. 

O levantamento realizado por um perito de acidentes de trânsito, serve para 

elucidar um acidente ocorrido, mas também pode ser utilizado para a prevenção de 

outros acidentes e um direcionamento de políticas públicas visando a segurança no 

trânsito. Um defeito identificado em um veículo, seja de desgaste excessivo ou falha 

de fabricação, se comunicado aos órgãos competentes, pode ajudar na melhoria da 

legislação e na fabricação de peças e automóveis. 

O estudo na área de segurança veicular pode fornecer, ao perito, 

instrumentos para que este possa, durante a elaboração de um Laudo ou mesmo no 

levantamento de um acidente, identificar elementos do veículo que contribuíram para 

o acidente. Identificar se um determinado dano ocorreu antes ou depois do acidente 

sempre foi uma dúvida na elaboração do Boletim de Acidente de Trânsito - BAT da 

PRF. 

Em muitos acidentes, os condutores alegam que o fato ocorreu devido a 

falhas mecânicas. Com o aprofundamento do estudo sobre segurança veicular, o 

perito pode confirmar se o acidente ocorreu ou não devido a falha mecânica, ou 

ainda se houve alguma contribuição desta para a ocorrência do fato, além disso, os 

dados levantados pelo perito em um acidente, podem contribuir para a melhoria e 

evolução da segurança veicular. 

Diante do exposto, verificou-se a necessidade de aprofundamento dos 

estudos na área de segurança veicular, buscando demonstrar sua importância na 

redução dos acidentes e na gravidade das lesões, bem como a sua complexidade  

no meio pericial e social. 

Para o desenvolvimento utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, 

buscando reduzir e simplificar o conhecimento e conceitos de especialistas na área 

de segurança veicular. Buscou-se por meio da pesquisa em livros, sites, 

documentos privados da PRF, e outros veículos de informação, a forma mais 

adequada para buscar uma convergência entre os conceitos de segurança viária e a 

importância desta para a redução dos acidentes, bem como do número de mortes e 

da gravidade das lesões nos envolvidos em acidente de trânsito. 
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 Apesar da pesquisa apresentar alguns índices quantitativos como a 

apresentação de dados de índice de mortes, valores de despesas com vítimas de 

acidentes, o foco da análise se deu através da análise qualitativa, buscando um 

aprofundamento e maior compreensão do assunto tratado através da comparação 

com a teoria e a vivência prática do autor do trabalho. Com a finalidade de 

apresentar um caso real de acidente que tenha relação com o tema do trabalho – 

segurança veicular – utilizou-se um BAT, ou seja, um Boletim de Acidente de 

Trânsito, onde na pesquisa houve a coleta dos dados também por meio da 

observação participante, pois o autor participou ativamente do desenvolvimento do 

BAT, realizando a perícia/coletando vestígios. O objetivo do BAT visa relacionar os 

conceitos e conhecimentos levantados durante a Fundamentação Teórica com a 

realidade do cotidiano no trânsito. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo visa esclarecer os principais tópicos relacionados a construção 

dos veículos e a importância dos sistemas de segurança veicular na redução dos 

acidentes e na gravidade das lesões, na visão de autores como Paulus, De Sá e 

Costa (IFSC/PRF, 2015), além de outros autores e organizações nacionais e 

internacionais, bem como leis voltadas para a segurança veicular, tendo como  

principais assuntos abordados, a estrutura básica dos veículos, os principais 

sistemas que o compõe bem como sistemas auxiliares, focando naqueles que visam 

a segurança veicular. 

 

2.1 A preocupação com a segurança veicular em nível mundial 

 

Durante os estudos verificou-se a importância dos equipamentos de 

segurança nos veículos, bem como dos sistemas auxiliares que participam do 

funcionamento deste e são de extrema importância para o desempenho e 

segurança, como sistemas de freios, de direção, suspensão e outros. 

 Segundo o Senado Federal (2012), o período compreendido entre 2011 e 

2020, foi definido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, como a “Década de 

ações para a segurança no trânsito”. A resolução editada pelas Nações Unidas, 

definindo o período teve como base um estudo da Organização Mundial da Saúde, 

que registrou em 2009, aproximadamente 1,3 milhão de mortes por acidentes de 

trânsito em 178 países. 

 Na figura 1, tem-se a logo da “Década de ação pela segurança no trânsito”, 

que por sinal, tem o formato de uma placa de trânsito e apresenta a mesma 

coloração das placas de advertência, regulamentadas no código de trânsito 

brasileiro. As placas de advertência, “têm por finalidade alertar aos usuários da via 

as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza”, (CONTRAN, 2004, 

s.p.), assim, a própria logomarca da figura 1, por si só, já chama a atenção das 

pessoas para a segurança no trânsito. 
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Figura 1 – Logo “Década de ação pela segurança no trânsito” 

 

Fonte: ONUBR (2016, s.p) 

 

Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS, 

2016), aproximadamente 1,25 milhão de pessoas morrem a cada ano, no mundo, 

em acidentes de trânsito, e que a principal causa de morte dos jovens ente 15 e 29 

anos, conforme demonstrado no gráfico 1, é o acidente de trânsito. 

 

 

 Gráfico 1 – As dez principais causas de morte entre os jovens de 15 a 29 anos em 2012 

 
 

Fonte: OMS (apud OPAS/OMS, 2016) 
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Conforme consta no relatório global sobre o estado da segurança viária de 

2015, apresentado pela OMS (2015), apesar do crescimento da população e do 

aumento da quantidade de veículos transitando em todo o mundo, o número de 

mortes no trânsito, levantado em 2013, cerca de 1,25 milhão, se estabilizou, desde 

2007, “isso sugere que as intervenções implementadas nos últimos anos, para 

melhorar a segurança no trânsito, em nível mundial, têm salvado vidas” (OMS, 2015, 

p. 2). 

O Estados Unidos é um dos países que vem ampliando progressivamente 

suas exigências quanto a segurança de trânsito e veículos automotores, “dados do 

Departamento de Transporte do governo norte-americano apontam para uma 

redução de 23,74% na taxa de acidentes fatais por veículo, entre 1994 e 2007” 

(TORRES FILHO; PUGA; MEIRELLES, 2011, p. 208). 

Dessa forma, a preocupação com a segurança veicular em nível mundial, 

espalhasse internamente no território de muitos países, no intuito de reduzir os 

índices de acidentes dentro de cada território, contribuindo assim na redução do 

índice global. 

 

2.2 A preocupação com a segurança veicular no Brasil 

 

Em maio de 2011, o DENATRAN em conjunto com o Ministério da Saúde, 

lançaram o “PARADA - Pacto nacional pela redução de acidentes no trânsito – Um 

pacto pela vida” buscando alcançar os objetivos traçados pela campanha mundial da 

“Década de ações para a segurança no trânsito”, que segundo o relatório global 

sobre o estado da segurança viária de 2015, incluem nos objetivos do 

desenvolvimento sustentável “a meta da redução em 50% das mortes e 

traumatismos causados pelo trânsito até 2020”. (OMS, 2015, p. 1). 

No Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015), a população brasileira, segundo estimativas, tendo como referência, 

1º de Julho de 2015, era de 204,4 milhões de habitantes residentes, chegando a ter 

cerca de um veículo para cada 2,25 habitantes, enquanto em 2005 a população 

estimada pelo IBGE era cerca de 184 milhões de habitantes residentes, tendo 

aproximadamente um veículo para cada 4,4 habitantes. 
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Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em sua publicação do 

encontro da indústria para a sustentabilidade, “a indústria automobilística e o 

mercado automotivo brasileiro posicionam-se entre os maiores do mundo: o Brasil é 

o 4° maior mercado e o 6° maior produtor automotivo mundial (2010)” (CNI, 2012, p. 

13). 

A tabela 1, a seguir, mostra o crescimento da frota brasileira de veículos entre 

dezembro de 2005 e dezembro de 2015, segundo dados obtidos através das 

estatísticas do DENATRAN (2016), demonstrando um crescimento de mais de 100% 

no período. 

 
 

Tabela 1 - Evolução da quantidade de veículos no Brasil de 2005 a 2015 

Quantidade de veículos no Brasil 

Data Total de veículos 

Dez / 2005 42.071.961 

Dez / 2006 45.372.640 

Dez / 2007 49.644.025 

Dez / 2008 54.506.661 

Dez / 2009 59.361.642 

Dez / 2010 64.817.974 

Dez / 2011 70.543.535 

Dez / 2012 76.137.191 

Dez / 2013 81.600.729 

Dez / 2014 86.700.490 

Dez / 2015 90.686.936 

Fonte: adaptado de DENATRAN (2016). 

 
 

Cabe ressaltar que no total constante da tabela 1, estão inseridos todos os 

tipos de veículos, sendo que no final de 2005, quase 63% eram de automóveis e 

aproximadamente 16% eram motocicletas. Esses dois tipos de veículos, somavam 

mais de 79% da frota, sendo o restante de caminhões, caminhonetes, ciclomotores, 

ônibus, entre outros. Em dezembro de 2015, aproximadamente 55% eram de 

automóveis e 22% eram motocicletas. 

A soma percentual destes dois tipos de veículos da frota brasileira, se 

mantiveram parecidas nestes dez anos, 79% em 2005 e 77% em 2015, mas a frota 

total em números reais, pulou de 42 milhões para 90 milhões de veículos. 
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Com o crescimento acelerado da frota brasileira, também obteve-se um 

aumento substancial dos acidentes de trânsito, segundo a ONUBR (2015), o Brasil é 

o país com maior número de mortes de trânsito por habitante da América do Sul, 

pulando de 19 por 100 mil habitantes em 2009 para 23,4 por 100 mil habitantes em 

2013, totalizando somente em 2013, mais de 41 mil mortos no território brasileiro em 

função de acidentes de trânsito, isso sem contar a quantidade de vítimas com 

sequelas temporárias e permanentes. 

Esse crescimento, vem na mão contrária da estabilidade no número de 

mortes apresentada no relatório global sobre o estado da segurança viária de 2015 

da OMS (2015), ou seja, em nível mundial se estabilizou, porém no Brasil, houve um 

aumento do número de mortes. 

No relatório (OMS, 2015), verifica-se que enquanto os países desenvolvidos e 

com alta renda, estão mantendo ou reduzindo suas taxas de mortalidade em função 

de lesões provenientes de acidentes, mesmo com o aumento da frota veicular, os 

países com baixa e média renda, não conseguem o mesmo desempenho, como é o 

caso do Brasil. Esta afirmação pode ser confirmada por OMS (2015, p. 3), que diz 

que “nos países de baixa e média renda, as taxas de mortalidade por lesões no 

trânsito são mais do que duas vezes superiores às dos países de alta renda do 

mundo”. 

Segundo a OMS (2015), os países que mais reduziram as mortes em função 

de acidentes, foram aqueles que se desenvolveram em legislação e fiscalização das 

leis, tornando as vias e os veículos mais seguros. 

A segurança dos veículos vendidos no território brasileiro, também vem 

melhorando nos últimos anos. A evolução das tecnologias aliada à preocupação da 

sociedade e autoridades com a redução dos acidentes, fez com que a legislação e 

os investimentos em novos projetos automobilísticos fossem direcionados para a 

segurança dos veículos. 

A segurança dos veículos é essencial para a redução dos acidentes, segundo 

OMS (2015, p. 10) “os veículos seguros desempenham um papel crucial tanto para 

que se evitem colisões, como para reduzir a probabilidade de traumatismos graves”. 

Dessa forma, a preocupação com a segurança veicular no Brasil, tem feito 

com que os novos projetos de veículos bem como projetos antigos, sejam obrigados 
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a apresentar, mais e melhores, dispositivos de segurança, agregados a estrutura do 

veículo. 

 

2.3 Estrutura veicular 

 

 Os veículos são basicamente, peças e componentes, que em conjunto, dão 

forma a automóveis, motocicletas, caminhões, caminhonetes e outros. Para Paulus; 

Sá e Costa (2015), o veículo tem em sua composição, dentre outros componentes, 

duas estruturas básicas, a carroceria e o chassi. 

 Conforme Paulus; Sá e Costa (2015, p. 9), a “carroceria é o habitáculo de 

proteção do veículo destinado ao transporte de pessoas ou cargas, podendo ser 

aberto ou fechado”.  

 A carroceria não é apenas para dar elegância ao veículo, através de suas 

formas, linhas e detalhes, ela é imprescindível, para a proteção dos ocupantes em 

caso de acidente. 

 Muitas vezes, ao olhar um veículo acidentado, totalmente deformado, 

imagina-se que seus ocupantes saíram muito lesionados, ou até mesmo, perderam 

suas vidas, no entanto os danos e deformações na carroceria não são sinônimos de 

danos e lesões nos ocupantes, tendo em vista que as carrocerias são projetadas 

para deformar-se e absolver a energia de um impacto, protegendo desta forma os 

ocupantes. 

 Já o chassi, ao contrário da carroceria, pouco se deforma, geralmente só 

apresenta danos em colisões muito fortes. Isto ocorre porque o chassi é projetado 

em material mais resistente e, atualmente, aplicado em veículos específicos, 

geralmente em função da atividade a qual se destina (PAULUS; SÁ; COSTA, 2015). 

É sobre o chassi que é montada a carroceria, citada anteriormente. 

 Na figura 2, pode-se verificar claramente neste modelo de veículo, a diferença 

entre o chassi, parte mais escura, e a carroceria, que é a parte transparente. 
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Figura 2 – Carroceria e Chassi 

 

Fonte: Chassimagic (2010, s.p) 

 
 

 Atualmente, os veículos de pequeno porte são montados sobre uma estrutura 

monobloco que une a carroceria e o chassi em uma peça única. Na estrutura do 

monobloco “o assoalho é estampado juntamente com o restante da lataria, que 

formam um único agregado” (PAULUS; SÁ; COSTA, 2015, p. 10).  

 O modelo na figura 3 mostra uma estrutura em monobloco, unindo carroceria 

e chassi em peça única. 

 

 

Figura 3 – Monobloco 

 

Fonte: Hernandez (2014, s.p) 
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 É importante ressaltar, que danos na estrutura do monobloco de um veículo 

não podem ser simplesmente desamassados ou reparados, pois colocam em risco a 

segurança dos ocupantes do mesmo. Sendo assim  

 
 

um bom reparador automotivo sabe que não se deve recuperar 
componentes estruturais do veículo (monobloco). Estas avarias somente 
devem ser consertadas por meio da troca obrigatória da peça, obedecendo 
metodologia (local e processo de corte e o tipo de solda) indicada pelo 
fabricante. Rodrigues (apud CERQUEIRA, 2014) 

 
 

 Geralmente os proprietários de veículos não se atentam as recuperações 

efetuadas na estrutura do veículo, após um dano causado por um acidente, no 

entanto, para Fagundes (apud CERQUEIRA, 2014), “o reparo inadequado 

compromete a segurança estrutural do veículo, podendo afetar o correto 

funcionamento de itens como os airbags, que podem abrir antes ou depois do 

momento certo”. 

 Além dos elementos básicos, já comentados, o veículo possui diversos outros 

componentes e sistemas que contribuem para a construção do veículo, bem como a 

segurança e dirigibilidade do mesmo, estes componentes são montados, sobre a 

carroceria e o chassi, para a formação e funcionamento do veículo, como o sistema 

de freio, direção, suspensão e outros, sendo abordado nos próximos tópicos, 

somente os principais. 

 

2.3.1 Sistema de Freios 

 

O sistema de freios é um dos elementos fundamentais da composição do 

veículo e que contribui para a estabilidade e dirigibilidade do mesmo, trazendo 

segurança ao condutor e passageiros. É utilizado constantemente para a redução de 

velocidade ou parada total do veículo. Este sistema é determinante para evitar um 

acidente e, por isso, de suma importância a manutenção adequada deste. Sua 

eficiência em parar ou reduzir a velocidade do veículo dentro de uma determinada 

distância pode ser crucial para a ocorrência ou não de um acidente, a NBR 10966 

(ABNT, 2015) faz referência ao desempenho desse sistema em relação a distância 

de parada e a velocidade inicial do veículo. Essa eficiência depende da manutenção 

adequada do sistema e do uso correto do veículo em condições normais. 
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A manutenção e inspeção do sistema de freios é de extrema importância em 

um veículo e as orientações dos fabricantes quanto a periodicidade de vistoria 

destes devem ser seguidas, além de reparos em razão de problemas detectados 

durante a direção. Os condutores devem estar sempre atentos a este sistema, pois o 

uso inadequado do veículo pode causar desgastes prematuros nas peças que o 

compõem. Para Prieto (2014), o processo de frenagem faz com que a energia 

gerada pelo movimento do veículo seja transformada em outras energias como 

térmica e sonora. Isso ocorre em função do atrito dos componentes do sistema de 

freios, o que provoca o desgaste destes componentes. 

A afirmação por parte do perito, na elaboração do laudo de acidente de 

trânsito, de que houve falha em um determinado componente do veículo que tenha 

dado causa a um acidente, dependerá muito do conhecimento do mesmo sobre o 

sistema em análise e, por vezes, de laudos externos específicos do componente ou 

material, que gerou a dúvida do perito.  

 

2.3.2 Sistema de direção 

 

 Paulus, Sá e Costa (2015, p. 22) definem que o sistema de direção tem o 

objetivo de “guiar o veículo de forma mais segura e confiável possível” e dentro 

deste objetivo, o sistema de direção veicular vem, com o passar dos tempos, sendo 

aprimorado cada vez mais, sempre com o objetivo principal de garantir a melhor 

dirigibilidade ao condutor. 

 Segundo Paulus, Sá e Costa (2015), antigamente, o sistema de direção mais 

comum era mecânico, existindo uma ligação física entre o volante e as rodas, com 

isso, quando da realização de manobras para mudar a direção necessitava que o 

condutor despendesse mais força para manobrar o veículo, sendo a manobra de 

mudança de direção realizada somente pela força do condutor. 

 Atualmente, ainda existe a direção mecânica, ou manual, como também é 

conhecida, porém com a evolução tecnológica surgiram outros sistemas de direção 

assistida, onde o condutor necessita de um esforço bem menor para manobrar o 

veículo. Para a Bosch (2017), nos sistemas de direção assistida, elétrica e eletro-

hidráulica, o condutor, basicamente, indica a direção a ser seguida, ao esterçar o 

volante as informações são processadas por uma central de controle e o esforço 



27 

 

 

para a realização da manobra é realizado por motores elétricos que auxiliam na 

manobra. 

 A direção assistida faz com que a manobra de mudança de direção, realizada 

pelo condutor, seja facilitada, tornando o volante leve. Isso, porém, traz um risco a 

dirigibilidade quando o veículo está em alta velocidade, pois a medida que a 

velocidade está aumentando, segundo Paulus, Sá e Costa (2015, p. 26), “significa 

mais força, mais assistência e proporcionando menos domínio do veículo”, já que a 

direção fica cada vez mais leve. Em função disto, atualmente, alguns veículos 

possuem direção com assistência progressiva, que segundo o Salão do carro 

(2014), mantém a direção de uma única forma, fazendo com que o volante fique 

mais firme, ou rígido, tornando a dirigibilidade mais segura e estável, garantindo 

assim um maior domínio do veículo por parte do condutor a medida que a 

velocidade aumenta. 

 A manutenção adequada do sistema de direção, assim como em outros 

sistemas, é de grande importância. Segundo Paulus, Sá e Costa (2015, p. 30), “uma 

falha no sistema de direção pode resultar em uma perda total da dirigibilidade do 

veículo e, não raras vezes, em acidentes de graves proporções”. 

 

2.3.3 Sistema de suspensão 

 

O sistema de suspensão é o responsável por suavizar e estabilizar o veículo 

quando passa por imperfeições da via, lombadas, entre outros. Conforme Paulus, Sá 

e Costa (2015), além de ajudar na estabilidade do veículo, quando da realização de 

manobras, bem como na aderência do veículo ao pavimento, também traz conforto, 

dirigibilidade e segurança aos ocupantes, para eles os principais componentes do 

sistema de suspensão, são: “amortecedores, molas, pneus e eixos” (Paulus, Sá e 

Costa, 2015, p. 32). 

Como nos demais sistemas, este também precisa de manutenção constante. 

Para Paulus, Sá e Costa (2015, p. 32), “a suspensão sofre desgaste natural com o 

uso, podendo prejudicar o desempenho do veículo”. Dependendo do uso do veículo 

e do local, os componentes podem se desgastar mais ou menos. Para Czerwonka 

(2015, s.p), a “forma de conduzir e uso em condições severas podem contribuir para 

o desgaste prematuro dos amortecedores, causando perda de eficiência”. 
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Segundo Czerwonka (2014), o sistema de suspensão deve ser verificado 

conforme as recomendações do fabricante, de forma preventiva, pois é responsável 

pela estabilidade e conforto do automóvel. 

É comum encontrar veículos com a suspensão alterada. Muitos proprietários 

rebaixam a suspensão e esquecem que estão alterando as características de 

segurança do veículo que foi produzido para trabalhar dentro de suas especificações 

técnicas e a alteração das mesmas pode desestabilizá-lo. 

Para efetuar uma alteração na característica do veículo é necessário solicitar, 

antes, uma autorização da autoridade responsável pelo órgão de registro e 

licenciamento do veículo, essa autorização está prevista na Resolução 292 de 29 de 

agosto de 2008 do CONTRAN em seu art. 3º. (CONTRAN). 

Segundo o art. 4º da Resolução 292, CONTRAN (2008), após a alteração, 

“exigir-se-á realização de inspeção de segurança veicular para emissão do 

Certificado de Segurança Veicular – CSV” , certificado este que deverá ser, 

expedido por Instituição Técnica Licenciada pelo DENATRAN, dentro das 

regulamentações do INMETRO. 

Logo, verifica-se que a alteração de algumas características do veículo 

simplesmente com fins estéticos, como a do rebaixamento da suspensão, deve 

passar por inspeção técnica após a alteração para garantir a segurança do veículo 

dentro das novas configurações. 

 

2.4 Sistemas de segurança 

 

Os sistemas de segurança, agregados ao veículo, têm recebido atenção 

especial, tanto dos fabricantes, quanto dos consumidores, que buscam, cada vez 

mais, adquirir veículos considerados seguros. 

Para Rubio (2016, p. 12), os equipamentos de segurança veicular existentes, 

que podem evitar acidentes ou reduzir os ferimentos, “são soluções nas estruturas 

dos veículos, tecnologias que informam o risco de acidente e até algumas que 

evitam situações de risco sem a intervenção do motorista”. 

Tanto os equipamentos de segurança veicular que previnem a ocorrência de 

acidentes quanto aqueles que ajudam a reduzir a gravidade das lesões são 

responsáveis por tornar um veículo mais seguro para seus ocupantes e para os 
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demais usuários das vias terrestres, segundo Rubio (2016, p. 10), “sejam 

equipamentos de segurança de última tecnologia ou soluções mais simples, o fato é 

que um conjunto bem completo deles torna os veículos muito mais seguros”. 

Atualmente os equipamentos e sistemas de segurança são divididos em 

grupos ou classificações pelos especialistas de acordo com suas funções seja na 

prevenção de um acidente, seja no auxílio a direção do condutor ou na redução da 

gravidade das lesões como Rubio (2016), que considera que os equipamentos de 

segurança, atualmente existentes na indústria automotiva, estão divididos em cinco 

diferentes grupos, sendo: Segurança ativa, segurança passiva, assistência a 

condução, assistência a segurança e proteção ao pedestre, já para Carsale (2016, 

s.p) “os sistemas de segurança presentes nos automóveis são classificados apenas 

como ativos ou passivos”  sendo assim classificados de acordo com o objetivo que 

se destinam, evitar acidentes ou reduzir a gravidade das lesões, conforme verifica-

se a seguir. 

 

2.4.1 Sistemas de segurança ativa 

 

 Os sistemas ou equipamentos, classificados como sendo integrantes da 

segurança ativa do veículo, são aqueles que atuando em conjunto ou isoladamente, 

buscam impedir que um acidente ocorra, segundo Rubio (2016, p. 12), os 

equipamentos de segurança ativa “têm o objetivo de evitar o acidente”. Para o Segs 

(2016, s.p), estes equipamentos destinados a evitar o acidente, “são sistemas que 

estão dispostos no veículo para diminuir as chances de envolvimento em acidentes, 

aumentando a eficiência de recursos como frenagem e direção”. 

 O sistema de freios, por exemplo, sofreu constantes evoluções, sendo 

agregado a este, outros sistemas assistentes que auxiliam sua eficiência como o 

ABS (Sistema de freio antitravamento), EAS (Sistema de controle de tração), EBD 

(Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem), ESP (Programa eletrônico 

de Estabilidade), BAS (sistema de auxílio de frenagem), entre outros. Para Henrique 

e Espindola (2014, p. 25), a utilização de itens de segurança ativa, estará 

“proporcionando um controle mais seguro do carro e aumentando a eficiência de 

recursos como a frenagem, a direção e a própria atenção do motorista”. 

 Segundo Henrique e Espindola (2014, p. 25), o ABS, por exemplo, “tem a 
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função de evitar o travamento das rodas em frenagens bruscas, mantendo a 

dirigibilidade do veículo”, relatam ainda que o ESP “tem a importante função de 

evitar que o veículo saia da trajetória desejada pelo motorista”, este, atuando sem a 

necessidade de intervenção do motorista. 

A alteração da legislação brasileira que vem se adequando aos países mais 

desenvolvidos e a orientação de organismos internacionais é uma demonstração da 

preocupação com a segurança dos veículos. 

A Resolução nº 380, de 28 de abril de 2011, do Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN), que dispôs sobre a obrigatoriedade do uso do sistema 

antitravamento das rodas – ABS, tecnologia esta que evita o bloqueio das rodas em 

caso de frenagens bruscas e contribui para a melhor dirigibilidade dos veículos em 

situações de emergências - é um exemplo claro dessa preocupação. 

Essa resolução (CONTRAN, 2011), estabeleceu um cronograma gradual para 

a implantação do sistema de forma que, a partir de janeiro de 2014, quase todos os 

veículos novos nacionais ou importados, para circular em território nacional, a partir 

desta data, passaram a ter o sistema instalado, com poucas exceções, conforme 

consta na própria resolução, que foi alterada pelas Resoluções do CONTRAN nº 395 

de 2011 e 596 de 2016. 

O CONTRAN (2011, s.p), em sua Resolução 380, define o sistema ABS como 

“um sistema composto por uma unidade de comando eletrônica, sensores de 

velocidade das rodas e unidade hidráulica ou pneumática que tem por finalidade 

evitar o travamento das rodas durante o processo de frenagem”. 

Além dos sistemas citados, há uma série de sistemas auxiliares compostos 

basicamente por sensores e central de processamento e controle que apoiam o 

condutor gerando avisos, sonoros e visíveis, buscando uma ação deste para evitar 

acidentes, e em alguns destes sistemas, há ainda a capacidade de intervir 

automaticamente para evitar uma colisão.  

Pode-se citar como exemplo desses sistemas, o de frenagem de emergência 

previsível, onde o sistema, ao perceber uma colisão iminente, aciona o freio 

automaticamente, buscando evitar uma possível colisão traseira, assistente de 

mudança de faixa que detecta quando o veículo está saindo de sua faixa de rolagem 

podendo emitir avisos visuais e sonoros para alertar o condutor, detecção de 

sonolência do motorista, entre outros. 
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2.4.2 Sistemas de segurança passiva 

 

Esses sistemas têm o objetivo de reduzir as consequências ou a gravidade 

das lesões quando ocorre o acidente, como airbags, cinto de segurança, encosto de 

cabeça e outros. 

O cinto de segurança é um item comum em todos os veículos e a partir da Lei 

9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – 

CTB, (BRASIL), em seu art. 65, tornou “obrigatório o uso do cinto de segurança para 

o condutor e passageiros, em todas as vias do território nacional, salvo em situações 

regulamentadas pelo CONTRAN”. 

 A Resolução nº 14 de 06 de fevereiro de 1998, do CONTRAN, estabeleceu 

em seu artigo 6º, inciso IV, que os veículos automotores produzidos a partir de 1º de 

janeiro de 1999 deveriam obrigatoriamente ser dotados de “cinto de segurança 

graduável e de três pontos em todos os assentos dos automóveis. Nos assentos 

centrais, o cinto poderá ser do tipo sub-abdominal”. 

Esse equipamento também passou por alterações para melhorar a segurança 

dos passageiros sendo, inicialmente, com dois pontos de fixação, também 

conhecido como cinto abdominal e passando para três pontos, melhorando a 

retenção do usuário, que é retido na altura da cintura e do tórax. Para o Auto 

Esporte (2015, s.p), “o cinto de segurança de três pontos tem maior eficiência pois 

prende o passageiro com uma alça peitoral, além da já existente abdominal”. 

Além da alteração de dois pontos de fixação para três, outra melhoria deste 

equipamento foi a utilização de tecnologias agregadas ao mesmo, como o pré-

tensionador, “que tem a função de retrair o cadarço do cinto instantes após o 

impacto, melhorando o posicionamento do ocupante e aumentando a distância em 

relação ao painel”. (AUTOBUS, 2016, s.p). 

Ainda no artigo 6º da Resolução nº 14 (CONTRAN, 1998), houve a 

preocupação com outro item de segurança, o encosto de cabeça, que reduz a 

gravidade das lesões, principalmente no caso de colisões traseiras, evitando o 

movimento causado pela hiperextensão e hiperflexão da coluna cervical, também 

conhecido como “efeito chicote”. No inciso III, foi colocada a obrigatoriedade do 

encosto de cabeça em todos os assentos dos automóveis, exceto nos assentos 

centrais. 
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A resolução 518 de 29 de janeiro de 2015 do CONTRAN, veio colaborar ainda 

mais com a segurança dos veículos, estipulando prazos para que até 2020 100% 

dos veículos automotores novos sejam fabricados com cintos de segurança de três 

pontos e encosto de cabeça em todos os assentos do veículo, com algumas 

exceções descritas na norma. 

A figura 4, demonstra nos bancos das extremidades os cintos de segurança 

do tipo três pontos e no assento central, o cinto de segurança do tipo abdominal. 

 
 

Figura 4 – Cinto abdominal e três pontos 

 

Fonte: Autos segredos (2017, s.p) 

 
 

Antes da implantação do cinto de três pontos era comum em acidentes 

usuários do cinto apresentarem lesões na parte superior do corpo o que foi reduzido 

a partir de 1959 com a introdução do modelo de cinto de segurança de três pontos 

pelo engenheiro sueco Nils Bohlin, da Volvo, disseminando a partir desta, para as 

demais fabricantes (PVST, 2014). 

O relatório global sobre o estado da segurança viária de 2015, da OMS, sobre 

o uso do cinto de segurança, busca incrementar e disseminar o uso do cinto de 

segurança, afirmando que: 

 
o uso do cinto de segurança reduz o risco de morte entre os condutores e 
os passageiros dos assentos dianteiros de veículos em 45–50% e o risco de 
ferimentos leves e graves, respectivamente, em 20–45%. Entre os 
passageiros dos I [sic] assentos traseiros, os cintos de segurança reduzem 
os traumatismos fatais e graves em 25% e os ferimentos leves em cerca de 
75%. (OMS, 2015, p. 8). 
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No Brasil, pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, apontou 

que apenas 50,2% da população afirmam sempre usar o cinto quando estão no 

banco traseiro. Os resultados desta pesquisa mostraram ainda que, mesmo quando 

estão no banco da frente, apenas 79,4% das pessoas usam o item de segurança 

(BRASIL, 2015). 

Atualmente, diversos modelos de veículos contam com sensores que geram 

avisos luminosos e sonoros, informando aos ocupantes do veículo, quando o cinto 

de segurança não está sendo utilizado, isso ajuda principalmente os mais 

desatentos e esquecidos. O investimento neste equipamento pode contribuir para 

melhorar o percentual de pessoas que se utilizam do cinto de segurança e 

consequentemente reduzir os índices de lesões e mortes. 

O airbag é outro exemplo das mudanças na legislação voltada para a 

segurança do veículo e redução da gravidade das lesões nos passageiros. 

A Lei 11.910, de 18 de março de 2009 instituiu a obrigatoriedade do uso do 

equipamento suplementar de segurança passiva – airbag frontal para o condutor e o 

passageiro do banco dianteiro (BRASIL, 2009), sendo regulamentada pela 

Resolução nº 311, de 07 de abril de 2009, do CONTRAN, dispondo sobre a 

obrigatoriedade na parte frontal dos veículos novos saídos de fábrica, nacionais e 

importados e ainda definindo airbag nesta resolução como:  

 
 

equipamento suplementar de retenção que objetiva amenizar o contato de 
uma ou mais partes do corpo do ocupante com o interior do veículo, 
composto por um conjunto de sensores colocados em lugares estratégicos 
da estrutura do veículo, central de controle eletrônica, dispositivo gerador de 
gás propulsor para inflar a bolsa de tecido resistente. (CONTRAN, 2009, 
s.p). 

 
 

O airbag, em conjunto com o uso do cinto de segurança, aumenta a 

segurança para os ocupantes do veículo. Uma prova da eficiência deste é que 

muitos fabricantes de veículos, além do equipamento obrigatório, oferecem como 

opcionais, airbags nas laterais, nos joelhos e até mesmo nos assentos traseiros, 

agregando ao veículo um status de maior segurança. 

O airbag, segundo Henrique e Espindola (2014, p. 26), “foi desenvolvido para 

ser uma proteção suplementar ao cinto de segurança, para evitar a colisão do corpo 

dos passageiros com estruturas rígidas do habitáculo”, desta forma, em conjunto 
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com o cinto de segurança, evita ou pelo menos reduz, o choque dos ocupantes do 

veículo com as partes rígidas do interior deste, reduzindo assim a gravidade das 

lesões. 

 

 

Figura 5 – Airbag frontal 

 

Fonte: Beher (2015, s.p) 

 
 

Na figura 5  tem-se o airbag frontal obrigatório, já na figura 6, tem-se outros 

tipos existentes que ajudam a reduzir a gravidade das lesões e até mesmo evitá-las, 

em caso de acidentes. A seguir, encontra-se a legenda da figura 6. 

1 – airbags frontais – obrigatório; 

2 – airbags de joelho; 

3 – airbags laterais; 

4 - airbags de cortina. 
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Figura 6 – Airbags diversos 

 

Fonte: Lexomans, (2017, s.p) 

 
 

Com o passar dos anos, os veículos e seus componentes evoluíram, fazendo 

com que a velocidade desenvolvida pelos veículos fosse cada vez maior. Um 

exemplo disso, é que segundo o Auto Esporte (2011, s.p), o automóvel mais antigo 

do mundo ainda em funcionamento, fabricado em 1884, pode alcançar uma 

velocidade máxima de 60 km/h, enquanto, um modelo esportivo atual, já alcançou a 

marca dos 435,31 km/h. (AUTO ESPORTE, 2014, s.p). 

Em razão dessas evoluçoes veiculares, a utilização de sistemas de segurança 

veicular ativa e passiva é muito importante na redução dos acidentes e na gravidade 

das lesões, sendo que a inclusão destes equipamentos, de forma opcional ou 

obrigatória nos veículos,  não deve ser encarada, por fabricantes ou consumidores, 

como um gasto a mais com a aquisição do veículo, e sim um investimento na 

segurança das pessoas. Para Rubio (apud  CARSALE, 2016, s.p),  “muita gente não 

opta por certos itens, por serem considerados caros, pois implica em uma parcela 

mais alta no final do mês. Porém, pagar mais por segurança não é gasto, é 

investimento. Vale a pena”. 

Sendo assim, quando o acidente é inevitável, são os equipamentos de 

segurança passiva instalados no veículo que poderão determinar  se os ocupantes 

sofrerão lesões ou não e, ainda, a gravidade destas lesões.  

Verifica-se que a composição de um veículo é bem complexa, e quando 

busca-se a redução de acidentes e também da gravidade das lesões, deve-se 
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analisar todo o conjunto que forma o veículo, não apenas o conforto, a estética e o 

consumo, mas principalmente a segurança que o veículo pode oferecer aos 

ocupantes e demais usuários das vias terrestres. 

  



37 

 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

No Apêndice A, encontra-se o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) nº 

83447871 que foi desenvolvido pelo autor e refere-se a um acidente acontecido no 

município de Paulo Lopes-SC, na rodovia BR 101, no ano de 2016. O acidente 

envolveu uma combinação de veículos de carga formada de um semi-reboque 

tracionado por um caminhão-trator tendo como ocupante apenas o motorista sendo 

definido no BAT como “V1” e o outro veículo era um automóvel definido no BAT 

como “V2” que além do condutor possuia duas passageiras, uma no banco dianteiro 

ao lado do condutor e outra no banco traseiro.  

A utilização deste BAT está relacionado ao presente trabalho, pois demonstra 

a eficácia dos sistemas de segurança passiva e ativa diante a redução e gravidade 

dos acidentes de trânsito. O BAT auxiliou na identificação de como estes sistemas 

podem reduzir a gravidade das lesões evidenciando a utilização e a não utilização 

dos sistemas de segurança passiva disponíveis dentro do mesmo veículo envolvido 

no acidente. Da mesma forma, podendo ainda, relacionar a utilização de 

equipamento de segurança ativa, que caso existisse no V1, por exemplo, poderia ter 

contribuído para evitar o acidente. 

Diante do acidente (apêndice  A), os itens que serão analisados são: sistema 

de segurança ativa que poderia contribuir para evitar o acidente e sistema de 

segurança passiva que contribuiu para reduzir a gravidade das lesões no condutor e 

passageira que se utilizavam do equipamento. 

Como já foi visto anteriormente a utilização de sistemas de segurança ativa 

nos veículos podem ajudar a evitar acidentes. Pela narrativa do acidente constante 

na folha “2” do BAT em apêndice, verifica-se que V1 invadiu a faixa de rolamento da 

esquerda vindo a colidir lateralmente em V2, ocorre que se V1 possui-se um sistema 

assistente de mudança de faixa que detecta quando o veículo está saindo de sua 

faixa de rolamento emitindo avisos visuais e/ou sonoros, o condutor poderia ter 

percebido o risco da manobra e evitado a colisão. 

 A vida ou morte de uma pessoa envolvida em um acidente de trânsito e ainda 

a gravidade das lesões sofridas, pode estar relacionada diretamente ao fato do 

veículo possuir ou não equipamentos de segurança passiva e se estes são utilizados 
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ou não pelos usuários, isso fica claro ao analisar o BAT do apêndice A conforme 

será apresentado nos próximos parágrafos”. 

Verifica-se no BAT que o condutor e a passageira do automóvel “V2” que 

estavam nos bancos dianteiros, faziam uso do cinto de segurança, conforme 

assinalado nas folhas 4 e 6 do BAT em apêndice, sendo que o cinto de segurança 

agindo em conjunto com o airbag no momento da colisão fizeram com que o 

condutor e a passageira dianteira sofressem apenas lesões leves, mesmo com a 

gravidade do acidente onde o automóvel capotou várias vezes, ocasionando 

diversas avarias no veículo, como pode ser visualizado no relatório de avarias 

constante da página 12 do BAT e nas fotos constantes da folha 9 do mesmo BAT. 

Na figura 7 pode ser evidenciado no interior do veículo, através do vidro para 

brisas dianteiro, sobre o painel, a bolsa do airbag, que atuou no momento do 

acidente reduzindo assim a gravidade das lesões.  

 
 

Figura 7 – Bolsa do airbag acionado após o acidente 

 

Fonte: banco de dados do autor (2016) 

 
 

Isso demonstra a importância das recentes alterações na legislação brasileira,    

para a redução dos acidentes e lesões, como a Resolução nº 311, de 07 de abril de 

2009 do CONTRAN, que tornou obrigatório o uso do equipamento suplementar de 

segurança passiva – airbag nos assentos dianteiros para o condutor e passageiro. 
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O V2 envolvido no acidente é o automóvel modelo chevrolet/onix, ano 2015, 

já com a obrigatoriedade do equipamento, conforme a legislação, o que contribuiu 

para minimizar as lesões da passageira dianteira e do condutor.  

 Já no caso da passageira do banco traseiro, apesar do veículo possuir cintos 

de segurança, a mesma não se utilizava do equipamento de segurança passiva 

disponível o que ocasionou sua projeção para fora do veículo provocando, nesta, 

lesões graves necessitando de um atendimento especializado para tentar salvar sua 

vida. 

De forma resumida, verificou-se um acidente onde poderia ter apenas lesões 

leves devido aos equipamentos de segurança passiva, no entanto houve lesões 

graves por falta de utilização do equipamento por parte da passageira e neste cabe 

lembrar, que a Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB, (BRASIL), em seu art. 65, tornou obrigatório o uso do cinto 

de segurança para o condutor e passageiros. 

 Outro ponto a destacar é o custo direto no atendimento deste acidente, 

verifica-se, através das páginas 4 e 6 do BAT em apêndice, que as vítimas com 

lesões leves foram socorridas para um hospital local, através da ambulância dos 

bombeiros, via terrestre enquanto a vítima com lesões graves, conforme consta na 

página 5 do BAT, precisou de socorro através de helicóptero e foi encaminhada para 

um hospital com mais disponibilidade de recursos para tentar salvar a vítima, custo 

esse que não seria necessário, se a passageira do banco traseiro estivesse 

utilizando o equipamento de segurança passiva. 

No acidente em análise destaca-se o custo direto no atendimento em função 

da utilização do helicóptero, não está sendo citado a diferença nos custos envolvidos 

no atendimento hospitalar das lesões leves comparada com o atendimento das 

lesões graves, nem mesmo os custos sociais e previdenciários, mas já serve para 

demonstrar o porque da diferença de custo por tipo de acidente que conforme o 

relatório apresentado pela PRF e pelo IPEA, sobre custos sociais em acidentes de 

trânsito no ano de 2014 é, em média, de R$ 647.000,00 (seiscentos e quarenta e 

sete mil reais) para acidente fatal, R$ 90.000,00 (noventa mil reais) com vítima e de 

R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) sem vítima (PRF, 2015). 

A segurança veicular não pode ser ignorada nem sua importância 

menosprezada, pois além de contribuir diretamente para a segurança no trânsito e a 
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redução dos acidentes, contribui para a redução dos custos diretos envolvidos no 

acidente e nos custos sociais. 

Ter no veículo sistemas de segurança ativa contribui para um melhor 

desempenho em termos de segurança e têm se disseminado em todos os tipos de 

veículos.  

Atualmente, até mesmo as motocicletas já estão sendo equipadas com 

sistemas de freio ABS, na figura 8 pode-se verificar segundo o Austrian Safety and 

prevention Board (2002, apud FILHO, 2013, s.p) a distância média de frenagem para 

motocicletas a uma velocidade de 100km/h tendo o piloto certa experiência. 

 
 

Figura 8 – Distância de frenagem em motocicleta com e sem ABS 

 

Fonte: Austrian Safety and prevention Board (2002, apud FILHO, 
2013, s.p) 

 
 

Note na figura 8 que a motocicleta que possui o sistema de freio ABS 

consegue deter sua trajetória 9 (nove) metros antes que a motocicleta que não 

possui o sistema e essa distância pode ser o diferencial para evitar ou não uma 

colisão.  

O sistema ABS que atua em conjunto com o freio do veículo evitando o 

travamento das rodas quando do acionamento dos freios, além de permitir reduzir a 

distância de parada, tem como principal função “garantir que o veículo, na frenagem, 

obedeça ao comando do condutor, permitindo que o veículo desvie de obstáculos e 

reduza o espaço de frenagem” (SALÃO DO CARRO, 2012, s.p) evitando assim um 

acidente em situações de risco de colisão, conforme a demonstrada na figura 9. 

Verifica-se na figura 9 que o veículo com o sistema ABS, mesmo com a 
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frenagem que se observa nas marcas antes do obstáculo, consegue manter o 

controle e desviar destes evitando o acidente enquanto o veículo sem ABS não 

consegue desviar colidindo com o obstáculo.  

 
 

Figura 9 – Simulação de desvio de obstáculo com e sem ABS 

 

Fonte: Salão do carro (2012, s.p) 

 
 

O freio ABS é um dos sistemas de segurança ativa que tem o objetivo de 

evitar a ocorrência do acidente, no entanto, há casos em que o acidente ocorre e 

para minimizar ou salvar a vida dos envolvidos é essencial a utilização de sistemas 

de segurança passiva e não basta tê-los instalados no veículo é necessário a 

conscientização das pessoas sobre estes, pois há itens de proteção que 

independem dos ocupantes como, por exemplo, barras de proteção lateral, estrutura 

deformável e outros, mas também há aqueles que sua utilização depende 

inteiramente dos ocupantes como o cinto de segurança. 

Além do freio ABS, tem-se o airbag que está incluído entre os itens de 

segurança passiva e teve sua obrigatoriedade instituída pela Lei 11.910 de 18 de 

março de 2009 regulamentada pela Resolução nº 311, de 07 de abril de 2009, do 

CONTRAN, assim como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para o 

condutor e passageiros, em todas as vias do território nacional, conforme consta no 

art. 65 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, estando essas obrigatoriedades em sintonia com o exposto pela 
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OMS (2015), de que os países que mais reduziram as mortes em função de 

acidentes, foram aqueles que se desenvolveram em legislação e fiscalização das 

leis, tornando as vias e os veículos mais seguros. 

Essa obrigatoriedade do airbag e do cinto de segurança no automóvel 

acidentado, reduziu a gravidade das lesões em dois dos três ocupantes que 

estavam utilizando os equipamentos, logo, uma ampliação da legislação visando 

exigir dos fabricantes de automóveis o maior número possível de sistemas de 

segurança, poderia ajudar a reduzir o número de feridos e a gravidade das lesões 

nos envolvidos em acidentes de trânsito. 

 O relatório da OMS (2015, p. 5) aponta que “nos últimos 3 anos, 17 países, 

representando 409 milhões de pessoas, alteraram as suas leis sobre um ou mais 

fatores de risco de traumatismos ocorridos no trânsito, para alinhar a legislação com 

as melhores práticas”. Esse mesmo relatório traz que as mudanças no 

comportamento dos usuários atingem um melhor resultado quando a legislação é 

relacionada a uma aplicação rigorosa e continuada da lei além da sensibilização dos 

usuários. 

Apesar do art. 167 da Lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 – CTB, (BRASIL) 

descrever que “deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, 

conforme previsto no art. 65” é uma infração grave, tendo como penalidade multa, 

além da medida administrativa de retenção do veículo até a colocação do cinto pelo 

infrator, muitos condutores e passageiros não se utilizam deste equipamento 

precisando de maior efetividade na fiscalização por parte dos órgãos públicos 

responsáveis.  

 O acidente registrado no BAT em apêndice, colabora para a veracidade dos 

números obtidos no Brasil em pesquisa do Ministério da Saúde em parceria com o 

IBGE, onde verificou-se que apenas 50,2% da população usam o cinto de segurança 

quando estão no banco traseiro (BRASIL, 2015), note que no acidente a passageira 

do banco traseiro não utilizava o equipamento apenas o condutor e passageira dos 

bancos dianteiros. 

 Além da comparação efetuada com o BAT do apêndice mostrando a 

diferença das lesões sofridas pelos ocupantes que usavam o cinto de segurança e a 

passageira que não usava, pode-se verificar na Figura 10, a evolução dos veículos 

no quesito segurança veicular, que mostra o momento da colisão entre um veículo 
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antigo ano 1959 e um veículo mais novo ano 2009, o qual já conta com vários itens 

de segurança passiva, entre eles, o airbag, cinto de segurança com três pontos de 

fixação, encosto de cabeça e a estrutura deformável. 

 Pelos danos aparentes da foto constante da Figura 10, pode-se ter uma 

noção da violência envolvendo a colisão destes veículos que foi realizada através de 

um crash test do instituto norte-americano IIHS. 

 

 

Figura 10 – Crash test Chevrolet Bel-Air de 1959 bate de frente com um 
Chevrolet Malibu de 2009. 

 

Fonte: Vivas (2009, s.p) 

 
 

 Cabe destacar que os crash tests, como o demonstrado na figura 10, são 

testes de impacto realizados para avaliar a segurança dos veículos e se estes 

atendem as normas de segurança em caso de colisão.  

 
 

o universo dos crash-tests vai muito além dos estudos de reparabilidade. Há 
análises voltadas para a segurança do passageiro, do pedestre que sofre 
um atropelamento, e também para a avaliação da estrutura ou de partes 
específicas do carro, (FERNANDES, 2014, p. 3). 
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Figura 11 – Chevrolet Bel-Air de 1959 após Crash test com o chevrolet 
Malibu de 2009. 

 

Fonte: Napol (2016, s.p) 

 
 

Na figura 11 que mostra o estado do veículo Chevrolet Bel-Air de 1959 após 

Crash test, percebe-se que os danos neste veículo são maiores que os presentes no 

Malibu 2009, demonstrado na figura 13, porém, o mais importante pode ser 

visualizado através das figuras 12 e 14, onde o habitáculo do condutor foi menos 

danificado no veículo ano 2009 do que no de 1959, mostrando a evolução da 

estrutura dos veículos. 

 
 

Figura 12 – Detalhe do habitáculo do Chevrolet Bel-Air de 1959 após 
Crash test com o chevrolet Malibu de 2009. 

 

Fonte: Vivas (2009, s.p) 
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Segundo Napol (2016, s.p), o modelo chevrolet Bel-Air 1959, demonstrado 

nas figuras 11 e 12 “é completamente destruído, e o impacto é transferido 

diretamente para o motorista – que pula e chacoalha absurdamente durante a batida 

devido ao banco e ao cinto de segurança simples”. 

A movimentação apresentada pelo boneco no momento do impacto, batendo 

contra partes internas do veículo além do esmagamento do boneco, servem para 

demonstrar o que ocorreria com um condutor nesse tipo de impacto. 

O instituto norte-americano IIHS (apud VIVAS, 2009, s.p) afirma que 

“dispondo apenas de cintos de segurança com dois pontos, motorista e passageiro 

teriam morte instantânea” em uma colisão desta mostrada no crash test da figura 10.  

 

 

Figura 13 – Chevrolet Malibu de 2009 após Crash test com o chevrolet 
Bel-Air de 1959. 

 

Fonte: Napol (2016, s.p) 

 
 

Nas figuras 13 e 14 tem-se o chevrolet Malibu 2009 após a colisão de teste 

onde observa-se pelas figuras que praticamente não houve danos no habitáculo do 

motorista. Segundo Napol (2016, s.p) no Malibu “a estrutura deformável absorve boa 

parte do impacto e ajuda a manter a célula de sobrevivência intacta” como mostra a 

figura 14. 

 

 

 



46 

 

 

Figura 14 – Detalhe do habitáculo do Chevrolet Malibu de 2009 após 
Crash test com o chevrolet Bel-Air de 1959. 

 

Fonte: Vivas (2009, s.p) 

 
 

No caso do Malibu demonstrado na figura 14, foi verificado no crash test que 

“o boneco de testes também é mantido de forma muito mais firme graças ao cinto de 

segurança de três pontas e tem o movimento amortecido pelo airbag. O movimento 

de "chicote" provocado pela colisão também é amparado pelo encosto de cabeça” 

(NAPOL, 2016, s.p). 

Ou seja, observa-se através do crash test apresentado nas figuras 10, 11, 12, 

13 e 14 que do modelo de 1959 para o de 2009 já ocorreram várias evoluções na 

área de segurança como a estrutura deformável, o cinto de segurança de três 

pontos, o airbag e o encosto de cabeça, que em conjunto permitem a redução da 

mortalidade e da gravidade das lesões como foi o caso do V2 citado no Apêndice A. 

No caso real em análise verifica-se pela figura 7 e pelas fotografias anexadas 

a folha “12” do BAT que apesar dos grandes danos apresentados pelo veículo tendo 

sido classificado na folha “9” do BAT como danos de grande monta, a estrutura do 

veículo, mais atual, absolveu boa parte do impacto gerando apenas lesões leves nos 

ocupantes do veículo que utilizavam o cinto de segurança com três pontos de 

fixação, além do veículo já possuir airbag e encosto de cabeça, enquanto a 

passageira do banco traseiro sofreu lesões graves por ter sido ejetada do veículo.   

Testes da NHTSA, a agência de segurança viária dos Estados Unidos (apud 

KUTNEY, 2013, s.p), mostram que o uso do cinto de segurança em conjunto com 
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airbags frontais, “reduz em até 85% o risco de morte de motorista e passageiro em 

caso de colisão”, ou seja, o acidente registrado no BAT do Apêndice A poderia ter 

sido muito mais grave se o V2 não fosse dotado dos equipamentos de segurança 

passiva. 

Apesar da Resolução nº 380, de 28 de abril de 2011, do CONTRAN 

estabelecer um cronograma gradual para que até 2014 todos os veículos estivessem 

equipados como ABS, segundo levantamento do CESVI (apud KUTNEY, 2013, s.p) 

em 2011, já com a nova legislação, 67% dos veículos disponíveis no mercado 

brasileiro já possuiam ABS de série mostrando uma evolução já que segundo 

Kutney (2013) em 2010, de acordo com os fabricantes, apenas 23% dos carros 

novos vendidos tinham ABS.  

O importante é que a segurança dos veículos vendidos no território brasileiro, 

vem melhorando nos últimos anos e um dos motivos que colaboram para essa 

evolução é o Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina e o 

Caribe - Latin NCAP que atua desde 2010 com o objetivo de “oferecer aos 

consumidores da América Latina e do Caribe avaliações independentes e imparciais 

de segurança dos carros novos” (Latin NCAP, [201-]). 

Nestas avaliações os veículos são classificados de acordo com seu 

comportamento em crash test dentro dos itens de segurança o que força os 

fabricantes a buscarem melhorias na área de segurança veicular para obter uma 

melhor classificação nos testes e assim melhor atender os consumidores. 

Nota-se que apesar da redução da gravidade nos traumas do condutor e 

passageira do banco dianteiro envolvidos no acidente real analisado constante do 

Apêndice A em função dos equipamentos de segurança instalados no automóvel 

onix, o mesmo não obteve bons resultados em novo teste realizado pelo Latin Ncap 

em 2017, mostrando que apesar da evolução dos equipamentos de segurança 

instalados nos veículos comercializados no Brasil, ainda há melhorias a serem 

realizadas. 

Segundo os resultados apresentados o modelo onix foi mal, “teve zero estrela 

em relação à proteção do passageiro adulto e 3 estrelas em relação à proteção do 

passageiro criança (de um total de 5 possíveis)” (CESVI BRASIL, 2017, s.p.). 

O modelo já havia sido testado em 2014, quando obteve três estrelas para 

proteção de adultos e duas para crianças, porém apenas em teste de colisão frontal. 
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O novo teste realizado onde houve a redução na pontuação referente a 

proteção dos adultos levou em consideração também o crash test de impacto lateral 

que foi incluido em 2016 pelo Latin NCAP como parte de seus protocolos (CESVI 

BRASIL, 2017, s.p.). 

Conforme o Auto Esporte (2017, s.p.), as principais críticas em função dos 

resultados do teste “se referem ao mau desempenho do carro em teste de colisão 

lateral, que não é obrigatório para a homologação de veículos a serem vendidos no 

Brasil”, o que comprova ainda mais a necessidade de se ampliar as exigências e 

testes dos veículos comercializados no território nacional, principalmente em 

legislações, como ficou claro na resposta da fabricante do veículo onix, a General 

Motors, dona da Chevrolet que em comunicado disse que “o Chevrolet Onix cumpre 

integralmente com todos os requisitos locais de segurança dos mercados onde é 

vendido na América do Sul” (AUTO ESPORTE, 2017, s.p.).  

Infelizmente nem todos os modelos de veículos passam por estes testes, 

ocorre que muitos destes órgãos e institutos que efetuam os testes é que arcam com 

os custos dos veículos testados, apenas algumas montadoras fornecem veículos 

para crash-tests. Segundo Feliciano (2016, p. 17) o  “Latin NCAP adquire os 

veículos diretamente nas concessionárias, como um consumidor comum”. 

Sendo assim, de acordo com o estudo bibliográfico, bem como com a visão 

dos dados de números de acidentes, de mortes, de feridos leves e graves, dos 

custos envolvidos nos acidentes e do potencial no uso de sistemas de segurança 

passiva e ativa nos veículos,  sugere-se que para a redução dos acidentes e 

gravidade das lesões poderiam ser adotados medidas como: 

a) obrigatoriedade das montadoras de veículos a melhorarem a segurança ativa e 

passiva dos veículos; 

b) alteração da legislação de forma e obrigar as montadoras a efetuarem estudos na 

área de segurança veicular com o objetivo de tornar seus veículos cada vez mais 

seguros; 

c) tornar a legislação mais rígida aos motoristas e passageiros quanto a utilização 

dos equipamentos de segurança  disponíveis nos veículos; 

d) fiscalização mais efetiva e agilidade na aplicação de multas e restrições tanto às 

montadoras quanto aos condutores e passageiros que deixarem de cumprir a 
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legislação com relação a instalação e utilização dos equipamentos de segurança 

ativa e passiva; 

e) Investimento em campanhas educativas e de conscientização sobre a utilização 

dos equipamentos de segurança disponíveis nos veículos tanto por parte dos 

Governos quanto pelas montadoras. 

 Ainda, com vistas à idealização de rodovias com menos acidentes e redução 

da gravidade das lesões, vê-se que apesar das melhorias apresentadas nos últimos 

anos,  há ainda uma disparidade entre legislações de países mais desenvolvidos e a 

legislação brasileira que visem a segurança veicular, além da diferença entre a 

quantidade e tipos de sistemas de segurança ativa e passiva existentes em um 

mesmo modelo de veículo vendido no Brasil em comparação ao vendido em países 

considerados de primeiro mundo. 

Levando em consideração essa disparidade entre legislações mundiais e 

diferenças entre os veículos vendidos dentro e fora do território nacional, poderia ser 

uma boa opção a alteração das legislações brasileiras aos moldes de exemplos, 

“boas práticas” que deram certo em outros países além de uma padronização entre 

os veículos vendidos no Brasil e os vendidos no exterior.  
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4 CONCLUSÕES 

 

 Com base nos resultados obtidos e na análise da pesquisa conclui-se que 

não se pode negar a eficiência em evitar acidentes de trânsito com a utilização de 

sistemas de segurança ativa instalados nos veículos, além da redução na 

quantidade e gravidade das lesões através dos sistemas de segurança passiva. 

Ainda com relação a segurança passiva, não basta somente que o veículo 

seja dotado dos equipamentos, é necessário a conscientização dos usuários do 

veículo para a correta utilização destes, logo, é preciso investir em campanhas de 

conscientização da importância de utilização destes equipamentos e melhorar a 

fiscalização de utilização destes por parte dos órgãos responsáveis. 

A legislação melhorou com o passar dos anos com a obrigatoriedade dos 

airbags frontais, cinto de segurança de três pontos, encosto de cabeça, freios com 

sistema ABS, entre outros, mas deve melhorar ainda mais e uma das formas para 

que isso ocorra é investir em testes nos veículos vendidos no Brasil, como o crash 

test, apontando as falhas e possíveis melhorias nos modelos testados. Uma maneira 

de se obter uma maior abrangência destes testes seria através de alterações na 

legislação de forma a obrigar as montadoras a fornecerem os veículos utilizados em 

crash test e ainda, exigir a aprovação nos testes realizados por órgãos 

independentes, através de requisitos mínimos de segurança para a concessão de 

registro de marca/modelo de determinado veículo e posterior liberação para venda, 

tornando assim os veículos mais seguros. 

É necessário que o Brasil amplie sua legislação na área veicular visando 

exigir dos fabricantes de automóveis o maior número possível de sistemas de 

segurança instalados nos veículos comercializados no território nacional aliado a 

uma maior efetividade na fiscalização por parte dos órgãos públicos. 

Fica claro também após a análise da pesquisa que os gastos em 

equipamentos de segurança veicular, não são um custo a mais no momento da 

compra e sim um investimento que além de contribuir para a vida pessoal dos 

envolvidos diretamente em um acidente de trânsito, podendo inclusive evitar um 

acidente, não podemos esquecer que investimento em sistemas de segurança ativa 

e passiva resulta diretamente em redução no custo social para toda a população, em 

função do gasto despendido nos acidentes conforme demonstrado na pesquisa. 
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A análise do BAT constante no Apêndice A, demonstrou de forma simples e 

sucinta com base em um caso real, a eficiência dos equipamentos de segurança do 

veículo, assim como a falta de conscientização dos usuários na utilização destes, 

que muitas vezes se utilizam apenas por medo da fiscalização e não com o objetivo 

a que se destinam, proteger suas vidas. 
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