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RESUMO

GABRIELLI, Bruno Ventorim. Ferramenta online para cálculo de velocidade
em acidentes do tipo saída de pista. Ano. 2017 53 f. Trabalho de Conclusão
(Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) –
Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

Este trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema
de cálculo de velocidade em acidentes de trânsito. Tal sistema foi desenvolvido
de maneira modular, sendo inicialmente habilitado para cálculo de redução de
velocidade simples. Devido à sua estrutura, o mesmo poderá ser expandido
para diferentes formas de cálculo. Após testes com um acidente real e com
situações simuladas o sistema se mostrou promissor para ser utilizado na
realização de cálculos periciais pela Polícia Rodoviária Federal. Entretanto,
para uso efetivo ainda se faz necessária uma expansão para outros tipos de
cálculos.

Palavras-chave: Perícia de Acidentes de Trânsito. Física. Desenvolvimento de
Sistemas. Cálculo de velocidade. Equação de Torricelli.
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ABSTRACT

GABRIELLI, Bruno Ventorim. Online tool for speed calculation in run-off-
road collision. Year. 2017 f. Final paper (Lato sensu specialization course in
Road Traffic Accident Investigation) – Instituto Federal de Santa Catarina,
Florianópolis/SC, 2017.

This work aims to present the development of a speed calculation system in
traffic accidents. This system was developed in a modular way, being initially
enabled for calculation of simple speed reduction. Due to its structure, it can be
expanded to different forms of calculation. After tests with a real accident and
with simulated situations the system proved promising to be used in the
performance of expert calculations by the Federal Highway Police. However, for
effective use an expansion is still required, adding other types of calculations.

Palavras-chave: Road Traffic Accident Investigation. Physics. Systems
development. Speed calculation. Torricelli´s Equation.
.
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1 INTRODUÇÃO

Entre as atribuições legais da Polícia Rodoviária Federal está o

atendimento a acidentes de trânsito em rodovias federais e a realização de

perícia nestes acidentes, quando necessário. Entretanto, historicamente as

perícias dos acidentes sempre foram realizadas pelos órgãos estaduais

especializados.

A primeira experiência da PRF com a realização de perícias ocorreu em

Sergipe, onde, após acordo com o Poder Público estadual, a PRF assumiu a

atribuição de realizar as perícias nas rodovias federais. Ressaltando que trata-

se de perícia de acidentes de trânsito, demais crimes sobre rodovias federais

continuam sendo periciados pela Polícia Científica daquele estado.

Desde que assumiu tais atribuições a instituição adquiriu know how na

realização das perícias, sendo seus laudos aceitos plenamente pelo Poder

Judiciário.

Agora o órgão se prepara para assumir o trabalho pericial também no

Estado de Santa Catarina, onde o Instituto Geral de Perícias local abre mão de

realizar a perícia de acidentes em rodovias federais.

1.1 Tema e Problema de Pesquisa

A perícia de acidentes envolve diversas atividades, todas com seu

devido grau de importância. Entre as mais comuns podem ser citadas o

levantamento de local de acidentes, a avaliação da mecânica e itens de

segurança dos veículos, a interpretação dos vestígios encontrados e a

realização dos cálculos físicos, entre outras. O resultado desse conjunto de

atividades se traduz em um laudo pericial.

Segundo Espíndula (2013, apud Dalperio et al (2016)), o laudo pericial é

uma peça técnica formal que apresenta o resultado final de um completo e

detalhado trabalho técnico-científico, levado a efeito por peritos, cujo objetivo é

de subsidiar a Justiça em assuntos que possam causar dúvidas no processo.

Na perícia de acidentes de trânsito a física ocupa um papel central na

elucidação da dinâmica do acidente. Sendo assim, é vital que o perito possua

conhecimento especializado nesta área de conhecimento para poder
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compreender o ocorrido.

Atualmente os peritos usam ferramentas específicas para a realização

dos cálculos (softwares, calculadoras, planilhas etc) e em seguida os traduzem

manualmente para os editores de texto (MS Office, Libre Office etc) para inseri-

los nos laudos periciais. Além de ser um retrabalho, tal tarefa tende a ser

complexa, pois os editores de texto não possuem uma interface amigável para

a edição de fórmulas matemáticas.

Com base no contexto exposto acima, visualizou-se a necessidade do

desenvolvimento de uma ferramenta que teria como objetivo apoiar o perito na

realização dos cálculos.

Tal ferramenta deveria ter um uso simplificado e interface amigável, não

exigindo do perito um grande período de aprendizado. Também deveria ser

integrada ao conjunto de sistemas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e

apresentar a possibilidade de exportar os cálculos realizados para um padrão

que pudesse ser aproveitado nos laudos periciais.

1.2 Objetivos

Estão descritos a seguir o objetivo geral e objetivos específicos deste

trabalho.

1.2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema que auxilie os peritos da PRF na realização dos

cálculos físicos relativos aos acidentes estudados.

1.2.2 Objetivos Específicos

São objetivos específicos deste trabalho:

a) Desenvolver a base inicial do sistema, dentro do padrão da PRF,

de modo que possibilite a inclusão de novos tipos de acidentes;

b) Desenvolver o módulo de cálculo de velocidade inicial em uma

frenagem em linha reta;

c) Desenvolver o sistema de forma integrada aos demais sistemas
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da PRF, promovendo a reutilização de informações e evitando o

retrabalho;

d) Automatizar a realização de cálculos físicos e matemáticos,

porém mantendo a discricionariedade do perito, podendo este,

inclusive, optar por não fazer uso do sistema;

e) Desenvolver um módulo simples de exportação do memorial de

cálculo, de forma que este possa ser utilizado como apêndice do

laudo pericial;

1.3 Procedimentos metodológicos

A seguir serão apresentados os procedimentos metodológicos que

nortearam a pesquisa.

1.3.1 Caracterização da pesquisa

Segundo Silva e Menezes (2005), as pesquisas podem ser classificadas

de diversas formas. Do ponto de vista da natureza do problema, esse trabalho

se caracteriza como Pesquisa Aplicada, pois ”objetiva gerar conhecimentos

para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve

verdades e interesses locais”. (SILVA; MENEZES, 2005, p. 20)

Ainda segundo os mesmos autores (2005), mudando-se o foco para os

procedimentos técnicos, esta pesquisa seria classificada como Pesquisa-Ação,

pois será “concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com

a resolução de um problema coletivo” (SILVA; MENEZES, 2005, p. 21). Esse

tipo de pesquisa também se caracteriza pela forte interação entre os

pesquisadores e as pessoas envolvidas no problema, trabalhando de maneira

cooperativa ou participativa. Esse fator é marcante nessa pesquisa devido ao

fato de o autor estar inserido nestes dois grupos, pesquisadores e pessoas

envolvidas no problema, pois também realiza perícias no seu exercício

profissional.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção será apresentada a base física e matemática que

fundamentam os cálculos desenvolvidos pelo sistema. Como inicialmente será

implementado somente um tipo de cálculo, somente este será apresentado a

seguir.

2.1 Cálculo de velocidade em acidentes de trânsito

Segundo Dalperio et al (2016, p. 16), a PRF propõe “uma estrutura de

laudo pericial adaptada à realidade da metodologia e do protocolo de

atendimento de acidente de trânsito adotados pela instituição”. Dentro desta

estrutura proposta, o tópico Do estudo da dinâmica do evento é fundamental

para o entendimento do ocorrido e para a descoberta da causa. É neste tópico

que são feitas as análises dos vestígios encontrados no sítio do acidente e,

com base nelas, a tradução da dinâmica e do acidente e, em alguns casos,

atribuída a culpa a seus responsáveis.

De acordo com Dalperio et al (2016),

a determinação da velocidade de um veículo automotor, envolvido em
um acidente de trânsito, auxilia na demonstração da dinâmica do
evento[…]. Dessa forma, o perito descreverá, neste tópico do laudo
pericial, os cálculos físicos realizados e os exames
complementares[…]. Uma vez realizados os cálculos físicos, o perito
demonstrará de maneira sucinta os valores calculados e o método
utilizado. Os cálculos completos deverão ser descritos no Memorial
de Cálculos e incluído no laudo como um Apêndice. Obrigatoriamente,
o perito citará a fonte bibliográfica consultada para a realização dos
cálculos, bem como a utilização de tabelas, fórmulas etc.(DALPERIO;
2016, p. 29-30).

Conforme citado acima, é obrigatória a inclusão do Memorial de Cálculos,

quando realizados, como um Apêndice do laudo pericial.

2.1.1 Saída de pista

O escopo desse trabalho está limitado ao cálculo de velocidade dos

acidentes do tipo saída de pista. Sendo assim, serão utilizadas as

metodologias de cálculo de velocidade final expressas em Araújo e Machado

(2016), com destaque para a Equação de Torricelli.
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2.1.2 Equação de Torricelli

Considerando um trecho em que o veículo realize um processo de

frenagem, pode-se relacionar a velocidade no início da frenagem e no final da

frenagem através da equação de Torricelli, considerando uma desaceleração

constante e a distância percorrida no trecho:

daVV if  222 (ALMEIDA, 2014, p 4)

Na fórmula acima, considera-se:

 fV : Velocidade final;

 iV : Velocidade inicial;

 a : aceleração;

 d : distância percorrida.

Como o objetivo na perícia é descobrir a velocidade inicial, obtém-se:

daVV fi  222

Considerando um movimento de frenagem em superfície horizontal,

onde se considera a aceleração definida pela ação da força de atrito, pode-se

considerar ga   , onde  é o coeficiente de atrito da superfície e g é a

aceleração da gravidade. Logo:

dgVV fi  222

Nos casos de desaceleração em que o veículo termina completamente

imobilizado, a velocidade final será zero, sendo assim esta equação toma a

seguinte forma:

dgVi  22

ou

dgVi  2

2.1.2.1 Declive

No declive, deve-se considerar a ação de uma parcela da energia

potencial gravitacional atuando no veículo, na mesma direção e sentido do

deslocamento. Esta energia é originada de um componente da força Peso.
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Sendo assim, no processo de frenagem em declive, deve-se considerar três

forças sobre o veículo: o Peso ( P ), a Normal ( N ) e a Força de Atrito ( atF ),

conforme Figura 01:
Figura 01: Forças atuantes sobre um veículo em declive e em frenagem

Fonte: Almeida (2014, p 3).

Na direção perpendicular à superfície, considerando  como o ângulo de

inclinação da superfície, tem-se:



cos

cos



gmN

PN

Na direção da superfície, adota-se o sentido de movimento como

positivo e considera-se que a força resultante deve ser oposta ao movimento,

caso contrário não há diminuição da velocidade. (Almeida, 2014)

)cos(
cos

cos









senga
sengga

sengmgmam
senPNam

senPFF atr









Aplicando este resultado à equação de Torricelli e considerando que ao

final da frenagem o veículo se encontra em repouso, têm-se:

)cos(2  sendgVi 



16

2.1.2.2 Aclive

Da mesma forma que no declive, no aclive deve-se considerar a ação de

uma parcela da energia potencial gravitacional atuando no veículo, porém no

sentido oposto ao deslocamento, como pode ser observado na figura 02:
Figura 02: Forças atuantes sobre um veículo em aclive

Fonte: Almeida (2014, p 7).

Sendo assim, na direção perpendicular à superfície tem-se:



cos

cos



gmN

PN

Conforme Almeida (2014), deve-se adotar, na direção da superfície, o

sentido do movimento como positivo e considerar que a força resultando deve

ser contrária ao movimento, caso contrário, não haveria diminuição da

velocidade.

)cos(
cos

cos









senga
sengga

sengmgmam
senPNam

senPFF atr









Aplicando à equação de Torricelli e considerando que ao final da

frenagem o veículo se encontra em repouso, tem-se:

)cos(2  sendgVi 
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2.1.3 Velocidade quadrática

Considerando os tópicos anteriores, têm-se que o cálculo da velocidade,

em uma superfície plana, quando a velocidade final não é zero, é igual a:

dgVV fi  222

Onde dg  2 indica a velocidade dissipada no processo de frenagem.

Neste trabalho, a velocidade dissipada em um trecho n será representada por

nV . Sendo assim:

nnn dgV  22

Considere uma situação hipotética em que o veículo percorreu dois tipos

de solo diferentes, com coeficientes de atrito distintos ( 1 e 2 ), e parou ao

final do segundo trecho, conforme figura 03.
Figura 03: Veículo percorre tipos de pavimento em processo de frenagem

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Considerando que o veículo foi imobilizado ao fim da frenagem do trecho

sobre a grama, então, para calcular a sua velocidade ao chegar neste trecho -

aqui chamada de 2iV - tem-se:

2
2

2
2

22
2

2 2

VV

dgV

i

i



 

Como a velocidade inicial no trecho sobre a grama é igual à final do

sobre superfície asfáltica - 1fV -, tem-se:

2
1

2
2

2
2 fi VVV 
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Aplicando na Equação de Torricelli tem-se:

2
1

2
2

2
1

11
2

1
2

1 2

VVV

dgVV

i

fi



 

Como 1iV é a velocidade inicial no momento em que o veículo inicia a

frenagem no primeiro trecho, pode-se dizer que ela representa a velocidade

inicial de todo o processo. Logo:

ii VV 1

Aplicando isto ao resultado, tem-se:
2

1
2

2
2 VVVi 

Extrapolando o resultado para n pavimentos, chega-se à seguinte

equação:

2
1

2
2

2
1

2

2
1

2
2

2
1

22

...

...

VVVVV

VVVVV

nni

nni
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3 FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

Visando a desenvolver a solução mais adequada à realidade da PRF,

foram realizadas pesquisas e testes com outros sistemas que possuem os

mesmos objetivos.

3.1 Softwares similares

Nesta seção serão apresentados outros softwares que possuem

objetivos similares ao deste projeto.

3.1.1 Reconstructor Analítico de Colisiones de Tránsito Terrestre (RACTT)

Como o próprio nome diz, o RACTT é um sistema de reconstituição de

acidentes de trânsito. Trata-se de um sistema bastante completo, com foco

específico na resolução dos cálculos físicos envolvidos no acidente, podendo

realizar diversos tipos de cálculos.

O próprio website oficial o descreve da seguinte maneira (traduzido do

espanhol pelo autor):

RACTT é uma poderosa ferramenta desenvolvida para Peritos em
Acidente de Trânsito, que realiza análises relacionadas com a
dinâmica e forma de ocorrência dos acidentes, facilitando a
elaboração de Informes Periciais e de Prevenção.

RACTT® desenvolve de forma rápida, cálculos de velocidade,
posição e tempo para colisões de veículos, motocicletas, bicicletas;
atropelamentos de pedestres e colisões múltiplas que são objeto de
investigação Judicial ou para Prevenção de acidentes (RACTT, 2017).

O sistema foi desenvolvido por uma empresa argentina e é amplamente

utilizado naquele país. Atualmente estão desenvolvendo uma versão traduzida

para o português, com foco em atingir o mercado brasileiro. Como é

desenvolvido por uma empresa privada, o seu uso não é livre, sendo

necessário comprar licenças para acessá-lo.

3.1.2 Accident Reconstruction Calculator

Trata-se de um aplicativo para celulares Android. Tem como objetivo
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realizar os cálculos físicos relacionados aos acidentes. Foi desenvolvido por

uma empresa norteamericana e possui duas versões: uma de demonstração

gratuita e uma completa, e paga.

Apesar de ser bastante completo em seus cálculos, ele está disponível

somente em inglês e não possui exportação de resultados. Além disso, sua

interface é bastante confusa, tornando o uso não muito agradável, como pode

ser visto na figura 04:
Figura 04: Telas do aplicativo Accident Reconstruction Calculator

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Seu diferencial em relação aos concorrentes é que ele possui

internamente o banco de dados completo de veículos lançados no Canadá,

com informações técnicas como peso, altura, comprimento etc. A autoridade de

trânsito canadense disponibiliza esse banco de dados para download, fato que

não ocorre no Brasil.

3.1.3 Speed Calculations for Traffic Accidents (SCTA)

Apesar do título em inglês, trata-se de um software brasileiro, cujas telas

internas são em português. Conforme apresentado em Gurgel (2015, p. 1), o

SCTA é voltado para a “perícia forense e segue um protocolo que possibilita ao
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perito criminal, mesmo aquele sem formação em física, estimar as velocidades

de veículos envolvidos em colisões e atropelamentos no trânsito”.

Trata-se de uma ferramenta desktop, ou seja roda diretamente no

computador do usuário. Funciona somente no Microsoft Windows.

A ferramenta lida com 7 (sete) tipos diferentes de acidente. Imagens do

software podem ser vistas nas figuras 05 e 06:
Figura 05: Tela inicial do SCTA

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Figura 06: Exemplo de cálculo no SCTA
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Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

3.2 Por que desenvolver o sistema

Conforme visto anteriormente, já existem algumas ferramentas que

possuem os mesmos objetos do sistema que é foco deste trabalho. Tal fato

poderia levar ao questionamento sobre a real necessidade de desenvolver uma

nova tecnologia, ao invés de utilizar uma solução pronta.

Apesar da existência dessas ferramentas, nenhuma delas é moldada

especificamente para a realidade da PRF. Inclusive, a instituição não possui

nenhuma ferramenta definida como padrão para realização dos cálculos.

Durante o desenvolvimento deste trabalho, estavam sendo realizados testes

com o RACTT para averiguar se ele atenderia às demandas do órgão e se

seria viável financeiramente.

O sistema que é foco deste trabalho, além de realizar os cálculos, terá

as seguintes características:

a) Adequação aos padrões de interface da PRF. O projeto funcionará

dentro do padrão de interface e usabilidade ao qual os policiais já estão
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acostumados, diminuindo assim a curva de aprendizagem e alguma

possível resistência inicial;

b) Integração aos demais sistemas de instituição. Através da integração

com os demais sistemas da PRF, o uso será facilitado e o usuário poderá

utilizar dados que foram lançados diretamente no Boletim de Acidente de

Trânsito;

c) Cálculos no padrão utilizado nos laudos oficiais. Como se tratará de

um sistema interno e que será mantido por uma equipe da própria

instituição, seus padrões de memorial de cálculos e referencial estarão

sempre atualizados com as diretrizes da instituição.

Percebe-se assim que o diferencial do sistema não será a possibilidade

de realizar cálculos, mas sim a sua personalização e integração à realidade da

PRF.

3.2 Tecnologias adotadas

Foi realizado um estudo das tecnologias disponíveis para a programação

da solução, levando em consideração as políticas de desenvolvimento de

software do órgão.

3.2.1 Linguagem de programação PHP

PHP é uma linguagem de desenvolvendo de sistemas para internet que

figura entre as mais utilizadas no mundo (RANKING, 2017). É utilizada por

diversas grandes empresas, como o Facebook, e também por pequenas

equipes de desenvolvedores.

Atualmente é uma das linguagens aceitas oficialmente pela PRF para o

desenvolvimento de novos sistemas.

3.2.2 Framework Symfony

Nos primórdios da internet, os usuários acessavam sites que consistiam

basicamente em downloads de páginas estáticas e arquivos. Com a evolução

do seu uso, surgiu a necessidade de criar sites dinâmicos, onde os conteúdos

e comportamentos se modificassem de acordo com ações do usuário ou dos
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gestores. Com isso, no meio da década de 90 começaram a surgir as

linguagens para criação de sites dinâmicos, como PHP e Java, lançadas em

1995 e ASP, de 1996.

Entretanto, nessa fase, o desenvolvimento web ainda era uma atividade

bastante custosa em questão de horas trabalhadas. Sempre o programador

devia implementar uma camada de persistência1 das informações em bancos

de dados, bem como toda a lógica de navegação entre as páginas.

Com o tempo, as equipes e os estudiosos da engenharia de software

começaram a desenvolver padrões para o desenvolvimento de sistemas web.

Em seguida, começaram a surgir tecnologias que implementavam esses

padrões, diminuindo assim a necessidade de o programador se preocupar com

detalhes, como como implementar a persistência de dados, o preenchimento

de formulários com os dados do banco, o fluxo de navegação etc. A essas

tecnologias foi dado o nome de framework, que em português poderia ser

traduzido como estrutura.

Como o objetivo desse trabalho não é detalhar a história dos frameworks,

convém informar que, dentre tantos frameworks disponíveis para PHP, para o

projeto foi selecionado o Symfony, por ser uma tecnologia que preza pelo

desenvolvimento rápido de soluções.

3.2.3 Banco de Dados MySQL

Segundo o site oficial, em Mysql (2017), o MySQL é o banco de dados

de código aberto mais conhecido no mundo. Com comprovado desempenho,

confiabilidade e facilidade de uso, o MySQL se tornou a principal opção de

banco de dados para aplicativos baseados na web, usado por grandes

empresas, como Facebook, Twitter e YouTube.

O MySQL foi escolhido para ser usado nesse projeto devido ao fato de a

PRF já possuir servidores com este banco e também possuir uma equipe de

manutenção especializada nele. Também contou como ponto positivo a

preferência pessoal dos desenvolvedores do projeto, que já o utilizam há anos.

1 É chamado de camada de persistência o conjunto de códigos responsáveis por salvar
(persistir) as informações de um sistema em um banco de dados.
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3.2.4 Ferramenta de exportação das fórmulas Tex2Im

Tex2Im é uma ferramenta simples de transformação de fórmulas do

formato LaTeX (LATEX, 2017) em imagens do tipo PNG (Portable Network

Graphics).

Para utilizá-la, basta executar o comando no Linux, passando a fórmula,

no padrão LaTeX, como parâmetro. Como exemplo poderia ser utilizado o

comando abaixo:

tex2im "\sum_{i=0}^5 x_i^2"
O resultado seria a geração de um arquivo output.png com a formato

abaixo:

Esse é um exemplo simples de utilização. Existem diversos parâmetros

que podem modificar o comportamento do software, como mudar o nome do

arquivo de saída, alterar as cores, tamanhos da fonte etc.

3.3 Integrações com outros sistemas da PRF

Para uma melhor compreensão sobre como o sistema se integrará no

conjunto de tecnologias atuais da PRF, serão listadas abaixo as integrações

que serão realizadas.

3.3.1 PRF Segurança

Trata-se do sistema de gestão de acessos da PRF. Tem como objetivo

prover para os demais sistemas da instituição os protocolos AAA (Autenticação,

Autorização e Auditoria).

Autenticação é o procedimento de confirmar a validade do usuário que

solicita acesso ao serviço. No PRF Segurança isso é feito através dos dados

de login (podendo ser CPF ou e-mail institucional) e senha.

Figura 07: Exemplo de resultado utilizando o Tex2Im

Fonte: (TEX2IM, 2017).
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Com o usuário autenticado o processo de Autorização diz respeito a

atribuir ao usuário o conjunto de permissões que o mesmo possui para acessar

o serviço.

Por exemplo:

a) Um usuário que digita o seu e-mail, porém a senha incorreta, não

conseguirá acessar o serviço devido a problemas de Autenticação;

b) Já se a senha é digitada corretamente, porém o usuário não possui

autorização para acessar aquele sistema, seu login será negado devido ao

protocolo de Autorização;

c) Outro exemplo do uso da Autorização é quando dois usuários têm acesso

ao mesmo sistema, porém dentro do sistema eles possuem

funcionalidades diferentes no menu. Isso ocorre devido a eles estarem

autorizados a acessar funcionalidades diferentes.

O terceiro A apresentado é referente à Auditoria, que é relacionada à

coleta de dados de utilização dos sistemas pelos usuários, para pesquisa futura.

Tal informação é de valor inestimável para um órgão de Segurança Pública,

devido à sensibilidade das informações trabalhadas.

Para prover a Autorização, o PRF segurança permite dividir os usuários

dos sistemas em grupos, atribuindo a cada grupo um conjunto diferente de

permissões. Fazendo uso disso, o sistema pode controlar melhor as

permissões dos usuários.

Por exemplo, seria possível criar um grupo “Perito” e outro “Revisor”,

onde os usuários no segundo poderiam revisar os laudos do primeiro.

A figura 08 apresenta a tela uma tela do PRF Segurança com a gestão

de grupos do sistema Parte Diária.
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Figura 08: Tela de gestão de grupos de usuários do PRF Segurança para o sistema Parte Diária

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

3.3.2 Fale Conosco

Segundo PRF (2017), o sistema tem como objetivo administrar as

dúvidas dos usuários e enviar avisos.

É divido em duas áreas principais:

a) Avisos: onde é possível enviar avisos aos usuários dos sistemas. Esses

avisos costumam ficar visíveis na tela inicial dos sistemas;

b) Tramitações: é o meio através do qual os usuários enviam reclamações,

sugestões, elogios, dúvidas e solicitações aos gestores dos sistemas. A

figura 09 mostra a gestão de tramitações do Sistema Integrado de

Consultas.
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Figura 09: Tela de gestão de tramitações do sistema Fale Conosco

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

3.3.3 Sistema de Acidentes (BAT)

O Sistema de Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) é o meio pelo qual

os policiais registram os boletins de acidente de trânsito em rodovias federais.

Lançado em janeiro de 2017, é um sistema novo que foi criado com o

objetivo de substituir o antigo de sistema de acidentes: Br-Brasil, que já estava

em uso há mais de uma década e estava defasado em relação às novas

tecnologias e à realidade da instituição.

A integração do sistema objeto deste trabalho com o BAT se dará

através da importação direta dos dados dos acidentes, bem como dos veículos

e das pessoas acidentados.

As figuras 10 e 11 mostram as telas de cadastro de uma ocorrência de

acidente e edição de um croqui.
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Figura 10: Tela de cadastramento de ocorrência do BAT

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Figura 11: Tela de edição de croqui do BAT

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).
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4 RESULTADOS DA PESQUISA

O sistema foi desenvolvido conforme o planejado, tendo como base os

padrões de desenvolvimento da PRF.

Durante toda a etapa de projeto e desenvolvimento do sistema, o foco

principal foi criar uma ferramenta de fácil utilização para o usuário final: o
perito.

Mas não menos importante foi tornar a arquitetura simples de ser

aprendida e expandida por outros programadores. Isso é essencial devido ao

fato de que neste trabalho foi desenvolvido somente um tipo de cálculo, que é a

fórmula de redução de velocidade em linha reta (Equação de Torricelli). Como

as dinâmicas dos acidentes podem variar bastante, é impossível definir no

escopo inicial quais são as fórmulas que serão utilizadas no trabalho de perícia.

Portanto o sistema deve ser expansível.
Tendo isso em mente, e visando a facilitar a didática deste documento, o

projeto será divido em três subitens: o núcleo do sistema, a arquitetura dos

cálculos, em geral, e o cálculo de redução de velocidade, em particular.

4.1 O núcleo do sistema

A parte do sistema composta pelas funcionalidades básicas e

integrações com outros sistemas da PRF foi chamada de núcleo do sistema.

A figura 12 exibe a tela de login do sistema. Como dito anteriormente, o

login é integrado ao DPRF Segurança, que provê Autenticação, Autorização e

Auditoria aos sistemas da instituição.
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Figura 12: Tela de login

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Após o login o usuário tem acesso à tela inicial do sistema (figura 13),

que é composto pelo menu lateral (que está presente em todas as telas) e pelo

quadro de avisos. Este quadro contém os avisos aos usuários, que são

lançados através do sistema Fale Conosco. É através dele que os gestores

enviam informações aos usuários dos sistemas do órgão.
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Figura 13: Tela inicial / avisos

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

No menu lateral existem 3 itens:

a) Perícias: leva o usuário à parte central do sistema, onde ele poderá

acessar e criar os cálculos periciais;

b) Pesquisar: é um menu ainda não implementado e que consta como

sugestão para trabalhos futuros. É um espaço para telas de pesquisas

mais elaboradas e relatórios sobre as perícias;

c) Cadastros: são as tabelas de apoio. Nesta versão, contém somente a

pesquisa aos dados dos servidores da PRF.

Na tela de perícias (Figura 14), aparecem as perícias cadastradas, um

botão para inclusão de nova perícia e um campo de pesquisa textual. Na tabela

onde as perícias estão listadas também há dois botões, uma lupa para

visualização e uma ferramenta para edição dos dados.
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Figura 14: Tela de listagem das perícias

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Figura 15: Tela de edição de perícia

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).
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Figura 16: Tela de edição de perícia

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Figura 17: Tela de edição de perícia

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Nas figuras 15, 16 e 17 está exposta a tela de edição da perícia.

Vale informar que, para o sistema, cada perícia é composta dos

seguintes elementos:
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a) Dados básicos;
a) Título: um nome dado à perícia para facilitar a identificação;

b) Unidade Organizacional: unidade relacionada ao fato;

c) Processo SEI: número do processo no sistema Sistema Eletrônico de

Informações (SEI), onde tramitam os processos da instituição, caso

haja um processo vinculado ao acidente;

d) Data/hora;

b) Servidores: listagem dos servidores relacionados à confecção do laudo /

parecer. O ideal é que um dos servidores seja indicado como responsável;

c) Boletim de Acidente de Trânsito vinculado: um BAT pode ser vinculado

à perícia, de modo a facilitar para o perito a identificação de informações do

acidente (figura 16). Para isso, basta informar o número de protocolo do

boletim através do botão “Vincular BAT”;

d) Cálculos: a lista de cálculos físicos que buscam elucidar o ocorrido no

acidente.

4.2 A arquitetura de cálculos

A realização de perícias é uma atividade dinâmica, onde cada acidente

pode possuir características próprias e únicas. Como os veículos e pessoas

podem ter diversos tipos de comportamentos durante um acidente de trânsito,

os cálculos físicos que mapeiam esses comportamentos também podem ser de

diversos tipos.

Pensando nisso, o sistema foi desenvolvido visando a sua expansão,

para poder atingir a maior quantidade possível de equações e cálculos.

Antes de mais nada, é importante informar que o restante desse subitem

é relacionado à Ciência da Computação e desenvolvimento de sistemas e

utiliza alguns conceitos destas áreas. Para o leitor que não possuir nenhum

conhecimento sobre o assunto, foi desenvolvido o Apêndice A, com uma visão

superficial sobre os conceitos básicos de orientação a objetos.

Sendo assim, foi criada uma estrutura de classes que representam os

cálculos físicos. Essa estrutura tem como ponto principal a classe Calculo.
Trata-se de uma classe abstrata, que define os atributos e comportamentos

mínimos que uma classe de cálculo deve ter. São características dessa classe:
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a) Atributos:
a) Nome: todo cálculo deve ter um nome, para facilitar a identificação.

Exemplo: “arrastamento no asfalto”, “trecho de frenagem na grama” etc;

b) Legenda: é o nome subscrito que deve aparecer nas equações,

quando for exportado o memorial de cálculo;

c) Resultado: armazena o resultado da equação.
b) Métodos (comportamentos): todo novo tipo de cálculo deve implementar

esses métodos:

a) Calcula: é onde é feito o cálculo em si. Onde os dados passados ao

objetos são utilizados na fórmula matemática;

b) MemorialDeCalculos: onde os cálculos são exportados para o formato

LaTeX. O retorno desse método é um array de equações - strings - no

formato LaTeX com o passo-a-passo da realização dos cálculos. A

transformação dessas equações em imagens é feita pelo sistema em

seguida;

c) getTipo: retorna uma descrição textual do nome do tipo de cálculo;
Tendo essa estrutura sido definida, qualquer programador, habituado a

trabalhar com a linguagem PHP e o framework Symfony, é capaz de criar uma

nova classe de cálculo, herdando da classe abstrata Calculo. Com isso novos

tipos de cálculos podem ser adicionados ao sistema.

Porém, para adicionar novos tipos de cálculos, não basta a adição da

classe. Se faz necessário também a criação das telas com as entradas de

dados pelo usuário.

4.3 Cálculo de redução de velocidade

O desenvolvimento do núcleo do sistema e da arquitetura de cálculos foi

realizado em conjunto pelo autor deste projeto e também pelo PRF Vitor

Claudino dos Santos, também aluno da mesma turma do curso de Pós-

Graduação a que esse TC se refere.

Porém, para tornar a aplicação funcional não basta desenvolver sua

arquitetura, pois ela deve realizar pelo menos algum tipo de cálculo já em sua

versão inicial. Tendo isso em mente, cada autor ficou responsável pela

implementação de pelo menos um tipo de cálculo pericial.
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Para compor este projeto, foi escolhida a fórmula de Redução de
Velocidade, baseada na equação de Torricelli (apresentada no item 2.1).

Figura 18: Tela de adição de cálculo do tipo Redução de Velocidade

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

A figura 18 exibe a tela de cadastro de uma redução de velocidade. Os

dados contidos nela são:

a) Nome: é o nome que todo cálculo deve conter, para facilitar sua

identificação, conforme explicado no item 4.2;

b) Legenda: é o nome subscrito que deve aparecer nas equações, quando for
exportado o memorial de cálculo (item 4.2);

c) Coeficiente de atrito: O coeficiente de atrito é um número adimensional

que mostra a relação entre as superfícies de dois corpos em contato,

deslizando um em relação ao outro (ARAUJO; MACHADO, 2016). O atrito

é aqui representado obrigatoriamente em 3 casas decimais.

d) Aceleração da gravidade: por padrão a gravidade está definida como 9,81
m/s2, porém o usuário pode alterar esse número, caso seja necessário;

e) Distância: distância percorrida na frenagem ou arrastamento;

f) Ângulo: indica o ângulo de inclinação da superfície, em graus. Por padrão

é 0o;

g) Tipo de superfície: pode ser Plano, Aclive ou Declive;
h) Tipo de velocidade final: pode ser de três tipos:

a) Nula: onde se considera que o objeto reduziu sua velocidade até a sua
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completa imobilização;

b) Velocidade de danos: quando o veículo foi imobilizado devido a uma

colisão e foi possível obter sua velocidade de danos. Esta velocidade é

definida em m/s no sistema;

c) Resultado de outro cálculo: utilizado quando a velocidade final nesse

trecho é igual ao resultado obtido em outro cálculo. Neste caso o

usuário deve escolher entre os outros cálculos lançados na mesma

perícia. Isso ocorre frequentemente quando o acidentes envolve mais

um de trecho.

Após o lançamento dos dados, o sistema, internamente, realiza os

cálculos e exporta as equações para uma imagem. É exibida novamente a tela

de edição da perícia para o usuário, com o novo cálculo disponível na tabela,

conforme figura 19.
Figura 19: Tabela de cálculos da tela de edição de perícia

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Conforme pode ser observado na figura 19, existem 3 colunas na tabela

de cálculos: nome, tipo e resultado. Os dois primeiros são referentes ao nome

dado pelo cálculo pelo usuário e ao tipo de cálculo utilizado, respectivamente.

Já a terceira coluna é o resultado do cálculo matemático realizado pelo sistema.

Já na coluna mais à direita da tabela, existem os botões com as opções,

sendo eles:

a) Visualização, representado por uma lupa em fundo azul claro;
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b) Edição, acessível através do ícone de uma ferramenta, sobre fundo azul

escuro;

c) Exclusão, uma lixeira sobre vermelho; e

d) Gerar memorial de cálculos, representado por uma impressora em fundo

branco.

Ao clicar no ícone de exportação do memorial de cálculo, para o cálculo

mostrado no exemplo, o resultado seria o exibido na figura 20.
Figura 20: Exemplo de exportação de cálculo

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Vale observar que a primeira linha mostra a fórmula em seu estado

original. Já na linha seguinte as legendas são substituídas pelos valores

lançados pelos usuários. A partir da quarta linha os valores numéricos

aparecem em substituição às variáveis. E na última linha o resultado é exibido

em m/s e km/h.

Para ilustrar a maneira como é desenvolvido este cálculo na estrutura de

programação do projeto, no Apêndice B está exposta a classe

CalculoReducaoVelocidade, que implementa o cálculo demonstrado nesse

tópico.

4.5 Uso em caso real

Visando a demonstrar a utilização do sistema em um caso real, foi

selecionado um acidente com óbito ocorrido no município de Areia Branca/SE,

na BR-235. O protocolo do acidente é 17009983B01.

O acidente em questão trata-se de um saída de pista, na qual o condutor

saiu da rodovia com sua motocicleta até perder totalmente a velocidade e



40

tombar. Não havia marcas de frenagem, o que indica que o condutor seguiu

com a marcha engatada e sem utilizar os freios. O condutor veio a óbito com a

queda.

No local compareceu um perito da PRF, que foi responsável por realizar

o levantamento do local e elaboração do laudo pericial. Aqui serão utilizadas as

informações contidas no laudo, pois não é objetivo deste trabalho questionar o

laudo pericial.

Informações relevantes:

a) Distância percorrida: 27 m;

b) Tipo de superfície considerado pelo perito: asfalto;

c) Marcas de frenagem: não havia;

d) Coeficiente de atrito: 0,1 (Coeficiente de atrito de pneu x asfalto em marcha

lenta);

Na figura 21 é apresentada a tela de edição desta perícia. Já na figura

22 é exposta o cadastro do cálculo do trecho e na figura 23 é novamente

exposta a tela de cadastro, porém com o cálculo já realizado, exibindo o

resultado.

O cálculo exportado para ser utilizado no memorial de cálculos do laudo

está exposto na tela 24.
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Figura 21: Tela de edição da perícia

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Figura 22: Inserção do cálculo de redução de velocidade

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).
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Figura 23: Resultado do cálculo

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Figura 24: Exportação do cálculo

Fonte: Elaborada pelo autor (2017).

Ao analisar o Memorial de Cálculos do acidente (Anexo A), percebe-se

que tanto o sistema quanto o laudo original chegaram à mesma velocidade

inicial do veículo. Há uma pequena variação devido à precisão utilizada, com o

laudo chegando ao resultado 26,19 km/h enquanto o sistema chegou a 26,20

km/h.
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5 CONCLUSÃO

Conforme foi apresentado anteriormente, os objetivos desse trabalho

foram atingidos, tendo sido desenvolvido um sistema de cálculos periciais,

inicialmente capaz de atender a acidentes do tipo saída de pista.

Após testes iniciais, inclusive envolvendo acidentes reais, constatou-se

que o sistema apresentou resultados satisfatórios, podendo vir a ser adotado

pelos peritos da instituição.

Como dito anteriormente, o núcleo central foi desenvolvido pelo autor

deste trabalho e por outro aluno deste mesmo curso de Especialização.

Ainda em sua primeira versão, o sistema está sendo executado somente

para testes pelos desenvolvedores. Entretanto, espera-se que o mesmo seja

disponibilizado a todos os peritos da PRF para uso em situações reais, assim

que estiver apto a atendera um maior número de tipos de acidente.

5.1 Recomendações para Trabalhos Futuros

Inicialmente o sistema realiza somente cálculos de velocidades através

do método de redução de velocidade em linha reta, equação de Torricelli.

Entretanto, para que o seu uso na instituição se consolide, é necessário o seu

aprimoramento. Seguem abaixo algumas sugestões.

5.1.1 Tabela de referência de coeficientes de atrito

A proposta seria uma tabela, interna ao sistema, com um conjunto de

valores de coeficientes de atrito para diversos tipos de superfície e veículos,

onde o usuário pudesse escolher qual utilizar em cada cálculo.

Tal funcionalidade pouparia o perito de ter que buscar tal informação em

bibliografia auxiliar. Com isso haveria um ganho de produtividade.

5.1.2 Tabela de dados técnicos de veículos

Em alguns tipos de cálculos, pode relevante o uso de informações

técnicas de veículos, como peso, largura, altura do centro de massa etc.

Diferentemente de alguns países desenvolvidos, no Brasil não há um banco de

dados centralizado e disponível com essas informações. Para obtê-las o perito

deve recorrer aos sites das montadoras ou a sites de revistas especializadas

em automóveis, que compilam essas informações.
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Uma vez estas informações estando armazenadas em uma estrutura

interna ao sistema, pouparia ao usuário o tempo gasto com a pesquisa por este

conhecimento.

5.1.3 Tabela de velocidade de danos

Outra informação relevante e de difícil acesso ao cálculo pericial é a

velocidade de danos de um veículo. A velocidade de danos é a velocidade

calculada através dos danos apresentados pelo veículo, após uma colisão.

Essa informação é obtida de maneira empírica, por meio de testes de colisão

com os veículos.

5.1.4 Outros tipos de cálculos

De todas as recomendações, a de maior necessidade é a ampliação dos

tipos de cálculos realizados. Alguns tipos de cálculos são de uso corriqueiro no

trabalho pericial e não contam no escopo inicial do sistema, como:

a) Cálculo da velocidade através da conservação de energia;

b) Definição de velocidade de uma colisão entre dois veículos;

c) Obtenção da velocidade escape de uma curva; e

d) Cálculo da evitabilidade de um acidente.

A lista acima contém apenas alguns exemplos de cálculos. Além desses

diversos outros poderiam compor o sistema, ampliando assim o seu escopo.
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APÊNDICE A – CONCEITOS DE ORIENTAÇÃO A OBJETOS

Para facilitar o entendimento para os leitores deste projeto, segue abaixo

uma pequena explicação sobre alguns conceitos de Programação Orientada a

Objetos:

 Classe: é um bloco de código que contém a definição de um objeto. Na

classe é onde são definidos como serão os objetos, seus atributos e

comportamentos (métodos). As classes podem ser concretas ou abstratas:

 Classe Abstrata: define uma classe em modo conceitual, porém não

pode ser usada para criar objetos;

 Classe concreta: definição de uma classe que pode ser utilizada para

a criação de objetos.

 Objeto: é a instanciação de uma classe.
Para facilitar o entendimento, pode-se criar uma relação com classes do

mundo real. Para o exemplo será utilizado o conceito de veículos:

 Classe Abstrata Veículo Automotor:
 Possui um motor;

 Possui capacidade para uma quantidade de passageiros (não definida

ainda);

 Possui uma quantidade de pneus

 Classe Abstrata Carro:
 Possui capacidade para 5 passageiros;

 Possui 5 pneus;

 Classe Abstrata Moto:
 Possui capacidade para 2 passageiros;

 Possui 2 pneus;

 Objetos:
 Moto Honda de placa ABC1234 pertencente a João da Silva;

 Carro Hyundai HB20 placas XYZ9876 pertencente a José da Silva.

Como perecebe-se no exemplo, os objetos são a materialização do que

é definido nas classes.
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APÊNDICE B – CLASSE DE CALCULO DE REDUÇÃO DE VELOCIDADE

<?php

namespace Prf\EpdBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Prf\EpdBundle\Entity\Calculo;
use Prf\EpdBundle\Lib\Globals;
use Prf\EpdBundle\Lib\Util;

/**
* @ORM\Entity
* @ORM\Table(name="tbl_CalculoReducaoVelocidade")
*/
class CalculoReducaoVelocidade extends Calculo
{

/**
* @ORM\Id
* @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false)
*/
private $id;

/**
* @ORM\Column(type="decimal", precision=3, scale=3, name="coeficiente")
*/
protected $coeficienteAtrito;

/**
* @ORM\Column(name="velocidadeFinal", type="decimal", precision=10, scale=3)
*/
protected $velocidadeFinal = 0;

/**
* 0: Nula, 1: Danos, 2: Outra
*
* @ORM\Column(name="tipoVelocidadeFinal", type="smallint",

options={"default" : 0})
*/
protected $tipoVelocidadeFinal = 0;

/**
* @ORM\Column(name="distancia", type="decimal", precision=10, scale=2)
*/
protected $distancia;

/**
* @ORM\Column(name="gravidade", type="decimal", precision=4, scale=3,
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options={"default" : 9.81})
*/
protected $gravidade = 9.81;

/**
* Ângulo da superfície em graus
*
* @ORM\Column(name="angulo", type="decimal", precision=3, scale=2,

options={"default" : 0})
*/
protected $angulo = 0;

/**
* 0: Plana, 1: Aclive, 2: declive
*
* @ORM\Column(name="tipoSuperficie", type="smallint", options={"default" :

0})
*/
protected $tipoSuperficie = 0;

/**
* @ORM\ManyToOne(targetEntity="Calculo")
* @ORM\JoinColumn(name="fk_Calculo", nullable=true)
*/
private $velocidadeFinalCalculo;

public function getTipo() {
return "Redução de velocidade";

}

public function getResultadoFormatted() {
$temp = Util::formatarNumero($this->resultado, 2);
return "$temp m/s";

}

public function calcula() {

$componenteCoeficiente = 0;

$anguloRad = deg2rad($this->angulo);

// Se for declive, invertemos o sinal do ângulos
// Com esse mudança conseguimos chegar às 3 fórmulas distintas do livro,

que
// na verdade são apenas uma
if ($this->tipoSuperficie == Globals::getTipoSuperficieDeclive()) {

$anguloRad *= -1;
}
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$this->resultado =
sqrt(

pow($this->velocidadeFinal, 2) +
2 * $this->gravidade * $this->distancia

* ($this->coeficienteAtrito * cos($anguloRad)
+ sin($anguloRad))

);
}

/**
* Função abstrata onde é feita a exportação dos cálculos.
* Cada classe filha deve implementar essa função.
* @return string[] O retorno deve ser as fórmulas em formato LaTeX
*/
public function memorialDeCalculos() {

$retorno = array();

// Trechos onde os números são formatados para exportação
$resultado = Util::formatarNumero($this->resultado);
$resultadoEmKm = Util::formatarNumero($this->resultado * 3.6);
$velocidadeFinal = $this->getVelocidadeFinalFormatted();
$gravidade = $this->getGravidadeFormatted();
$coeficienteAtrito = $this->getCoeficienteAtritoFormatted();
$distancia = $this->getDistanciaFormatted();

// Definição do nome da legenda da velocidade final
switch ($this->tipoVelocidadeFinal) {

case 0:
$legendaVelocidadeFinal = "final" ;
break;

case 1:
$legendaVelocidadeFinal = "danos" ;
break;

case 2:
$legendaVelocidadeFinal = $this->velocidadeFinalCalculo-

>getLegenda() ;
break;

}
// Exportação para o formato LaTeX
if ($this->tipoSuperficie == Globals::getTipoSuperficiePlana()) {

$retorno[] = "V_{inicial}^2=V_{final}^2+2 \\cdot g \\cdot d \\cdot
\\mu";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }^2=V_{ $legendaVelocidadeFinal }^2+2
\\cdot g \\cdot d \\cdot \\mu";

$retorno[] = "V_{ $this-
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>legenda }=\sqrt{V_{ $legendaVelocidadeFinal }^2+2 \\cdot g \\cdot d \\cdot
\\mu} ";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }=\sqrt{{$velocidadeFinal}^2+2 \\cdot
$gravidade \\cdot $distancia \\cdot $coeficienteAtrito } ";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }=$resultado\ m/s = $resultadoEmKm\
km/h";

}
else if ($this->tipoSuperficie == Globals::getTipoSuperficieAclive()) {

$anguloRad = deg2rad($this->angulo);
$seno = Util::formatarNumero(sin($anguloRad));
$cosseno = Util::formatarNumero(cos($anguloRad));

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }^2=V_{ $legendaVelocidadeFinal }^2+2
\\cdot g \\cdot d \\cdot ( \\mu \\cdot \\cos{$this->angulo}^\\circ +
\\sin{$this->angulo}^\\circ)";

$retorno[] = "V_{ $this-
>legenda }=\sqrt{V_{ $legendaVelocidadeFinal }^2+2 \\cdot g \\cdot d \\cdot
( \\mu \\cdot \\cos{$this->angulo}^\\circ + \\sin{$this->angulo}^\\circ)} ";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }=\sqrt{{$velocidadeFinal}^2+2 \\cdot
$gravidade \\cdot $distancia ( $coeficienteAtrito \\cdot $cosseno + $seno)} ";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }=$resultado\ m/s = $resultadoEmKm\
km/h";

}
else if ($this->tipoSuperficie == Globals::getTipoSuperficieDeclive()) {

$anguloRad = deg2rad($this->angulo);
$seno = Util::formatarNumero(sin($anguloRad));
$cosseno = Util::formatarNumero(cos($anguloRad));

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }^2=V_{ $legendaVelocidadeFinal }^2+2
\\cdot g \\cdot d \\cdot ( \\mu \\cdot \\cos{$this->angulo}^\\circ -
\\sin{$this->angulo}^\\circ)";

$retorno[] = "V_{ $this-
>legenda }=\sqrt{V_{ $legendaVelocidadeFinal }^2+2 \\cdot g \\cdot d \\cdot
( \\mu \\cdot \\cos{$this->angulo}^\\circ - \\sin{$this->angulo}^\\circ)} ";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }=\sqrt{{$velocidadeFinal}^2+2 \\cdot
$gravidade \\cdot $distancia ( $coeficienteAtrito \\cdot $cosseno - $seno)} ";

$retorno[] = "V_{ $this->legenda }=$resultado\ m/s = $resultadoEmKm\
km/h";

}

return $retorno;
}

[...]
}
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ANEXO A – MEMORIAL DE CÁLCULO - ACIDENTE 17009983B01
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