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RESUMO
LIMA, Cynthia Karinne Wessen Pereira. A importância do exame
perinecroscópico em acidentes de moto atendidos pela Polícia Rodoviária
Federal. 2017. 46 f. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu
em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina,
Florianópolis/SC, ano.
Acidentes de trânsito já são considerados o maior problema de saúde pública do
mundo e o Brasil ocupa o quarto lugar em número de acidentes nas Américas e
desses os que envolvem motociclistas representam a maior parte. Este estudo visa
demonstrar a importância do exame perinecroscópico na elaboração de um laudo
pericial. Foram analisados os dados de um laudo produzido no curso de pósgraduação em perícia de acidentes de trânsito. Os resultados mostraram que
elementos presentes no local do evento foram indispensáveis para se conhecer a
dinâmica do acidente e do corpo durante o impacto. Apesar da individualidade de
cada acidente de trânsito, pode-se concluir que o exame perinecroscópico é
fundamental para que, juntamente com outros meios de prova, seja possível
esclarecer a dinâmica de um evento que leva a morte de motociclistas em acidentes
de trânsito.
Palavras-chave: Perinecroscopia. Acidentes de trânsito. Motocicleta. Perícia.

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
LIMA, Cynthia Karinne Wessen Pereira. The importance of the perinecroscopic
examination in motorcycle accidents attended by the Federal Highway Police.
2017. 46 f. Conclusion Work (Post-Graduation Course lato sensu in Traffic Accident
Expertise) - Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017.
Traffic accidents are already considered to be the biggest public health problem in the
world, and Brazil occupies the fourth largest number of accidents in the Americas and
those involving motorcyclists account for the largest share. The aim of this study was to
demonstrate the importance of perinecroscopic examination in the preparation of an
expert report. We analyzed the data of an expert report produced in the postgraduate
course in traffic accidents. The results showed that elements present at the event were
indispensable to know the dynamics of the accident and the body during the impact.
Despite the individuality of each traffic accident, it can be concluded that the
perinecroscopic examination is fundamental so that, together with other evidence, it is
possible to clarify the causes of an event that lead to the death of motorcyclists in traffic
accidents.
Palavras-chave: Perinecroscopy. Traffic-accidents. Motorcycle. Expertise.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1: Classificação esquemática de perícias segundo Del- Campo (2008).14
Figura 2: Foto panorâmica do local do acidente............................................... 18
Figura 3: Posição e vestes da vítima. .............................................................. 19
Figura 4: Fratura com amassamento na face. .................................................. 20
Figura 5: Escoriações na face anterior da coxa. .............................................. 20
Figura 6: Capacete com presença de material biológico no interior. ................ 21
Figura 7: Bloco de granito com o sítio de impacto. ........................................... 21

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 11
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...............................................................................13
3 RESULTADOS E ANÁLISE .......................................................................................18
4 CONCLUSÕES ...........................................................................................................23
REFERÊNCIA ................................................................................................................24

1 INTRODUÇÃO
O propósito deste relatório é mostrar a importância do exame
perinecroscópico para a elucidação das causas de um acidente de trânsito
atendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Assim, a intenção do trabalho
é apresentar um quadro geral de como é feito um exame perinecroscópico de
um acidente de moto e de como o isolamento e a preservação adequada do
local podem auxiliar na elucidação da causa e dos fatores determinantes para a
ocorrência de um acidente de trânsito.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), as lesões causadas
por acidentes de trânsito constituem o maior problema de saúde pública do
mundo. Estima-se que mais de 1,2 milhões de pessoas morrem todos os anos
vítimas de acidentes de trânsito e que cerca de 50 milhões sobrevivem com
sequelas. Apesar de todos os esforços e iniciativas públicas, estima-se que
entre os anos 2000 e 2020 o número de vítimas fatais em todo o mundo
aumente 65%. Nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, estima-se
que esse número aumente cerca de 80%, sendo a maior parte destas mortes
entre os usuários mais vulneráveis: pedestres, ciclistas e motociclistas
De acordo com o relatório mundial de segurança nas estradas da OMS
(2015), dentre os dez países mais populosos do mundo, o Brasil é o país que
apresenta a legislação de trânsito mais completa, controlando o uso de drogas
e álcool, o uso do capacete e do cinto de segurança e ainda legislando sobre o
uso de dispositivo de retenção para o transporte de crianças. No entanto,
apesar desse avanço em termos legais, o Brasil apresenta elevado número de
mortes. Em 2013, o número de mortes relatadas foi de 41.059 pessoas, ou
seja 23,4 mortes para cada 100.000 habitantes. O relatório concluiu que o
Brasil é o quarto país com maior número de acidentes de trânsito das
Américas, ficando atrás de Belize, República Dominicana e Venezuela.
Esses dados tornam-se ainda mais expressivos quando se observam os
números de acidentes com motocicletas. WAISELFISZ, em seu estudo,
concluiu que os acidentes envolvendo motocicletas cresceram 932,1% entre
1996 e 2011. Em 2014, segundo o Retrato de Segurança Viária no Brasil, os

óbitos em acidentes envolvendo motociclistas constituíram 36,2% do total de
mortos no trânsito e os 55% dos feridos eram motociclistas. Ainda segundo
este relatório, a frota de veículos, entre 2001 e 2012, aumentou 139%. No
entanto, no mesmo período a frota de motocicletas aumentou 335%.
A fim de entender melhor as causas de um acidente de trânsito, faz-se
necessária uma correta análise do local do acidente e também do corpo da
vítima. A esse exame conjunto, do local do acidente e do corpo da vítima, é
dado o de exame perinecroscópico (Castagna e Garcia, 2016).
A finalidade deste exame é fazer a identificação do corpo e recolher
informações de cunho da medicina legal e da criminalística que possam ajudar
no reconhecimento da causa do acidente. O exame perinecroscópico é uma
diligência processual penal presente no laudo pericial e é uma das bases sobre
as quais se apoiará a investigação da causa jurídica da morte. Por meio dos
indícios encontrados no cadáver e no local do acidente, o perito poderá
desvendar a causa da morte (De Souza Nucci, 2009).
Um exame perinecroscópico bem feito pode ser decisivo para elucidar a
dinâmica e as condições em que ocorreu um acidente com morte no trânsito,
sendo desta forma uma ferramenta processual de extrema importância para a
realização de um laudo pericial de um acidente de trânsito.
Este relatório técnico terá como objetivo geral avaliar a importância da
perinecroscopia no estudo de um acidente de trânsito atendido pela Polícia
Rodoviária Federal. Terá como base o laudo pericial produzido no Curso de
Especialização em Acidentes de Trânsito.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Do Latim, a perita (ae), perícia, ciência experimental, perfeito
conhecimento, capacidade, inteligência, sendo realizada pelo peritus, adjetivo
que indica o perito, douto sábio, experimentado, inteligente (SILVA, 2010).
Para Fernando Capez (1998), “perícia é um meio de prova que consiste
em um exame elaborado por pessoa, em regra profissional, dotada de
formação e conhecimentos técnicos específicos, acerca dos fatos necessários
ao deslinde da causa. Trata-se de um juízo de valoração científico, artístico,
contábil, avaliatório ou técnico, exercido por especialista, com o propósito de
prestar auxílio ao magistrado em questões fora de sua área de conhecimento
profissional. ”
Para Pereira (2013), a conceituação de prova pericial, sob o aspecto
objetivo, consiste no meio pelo qual a verdade chega ao íntimo e ao espírito
daquele que a aprecia. E sob o aspecto subjetivo, a prova pericial é a própria
convicção da verdade dos fatos alegados, resultando de um exame
estritamente técnico e imparcial.
As perícias podem ser classificadas de várias formas. Para Del- Campo
(2008), as perícias podem ser classificadas segundo o esquema abaixo.

Figura 1- Classificação das perícias segundo Del Campo (2008).

Dentre as perícias criminalísticas está a perinecroscopia, a qual será
objeto deste estudo. Para Castagna e Garcia (2016), o termo perinecroscopia
refere-se ao estudo conjunto do cadáver e do local onde esse foi encontrado.
Este exame deve caracterizar a vítima, descrever o estado de conservação e o
posicionamento do corpo, além de descrever e caracterizar as lesões externas
no corpo da mesma. O exame perinecroscópico realizado pela Polícia
Rodoviária Federal em locais de acidentes de trânsito tem por finalidade
identificar a vítima e buscar informações que auxiliem na elucidação das
causas de um determinado acidente de trânsito.
Del Campo (2008) resume, de uma maneira geral, que o exame
perinecroscópico compreende:
a) A análise da posição do cadáver intocado – o perito deve descrever a
posição em que o corpo foi encontrado no local, identificando as
distâncias entre o corpo e objetos ou pontos de referência que tenham
relação com o ocorrido;
b) A constatação do estado e da disposição das vestes – Em seguida, o
perito irá analisar as roupas usadas pela vítima e a presença de líquidos
ou soluções sobre as mesmas;
c) A verificação de manchas ou sinais orientados em direção ao cadáver –

Manchas que partam do cadáver ou que estejam orientadas em direção
a ele podem representam deslocamento do corpo. Esse deslocamento
pode ter-se dado pela dinâmica do evento ou a posição do corpo pode
ter sido alterada artificiosamente;
d) Exame externo do cadáver – Apesar do exame do corpo ser função do
médico legista, é imprescindível que o perito realize um exame externo
do cadáver, observando ferimentos, lesões, deformidades e outros sinais
importantes para elucidação das causas do acidente.
Nos exames perinecroscópicos realizados pela PRF em acidentes de
trânsito, é fundamental que a cinemática do trauma seja estudada. Entender a
dinâmica dos veículos envolvidos é crucial para localizar os possíveis traumas
assim como encontrar possíveis traumas pode ajudar a elucidar a posição dos
veículos.
Os acidentes envolvendo veículos podem ser frontais, laterais, traseiros,
transversais e capotamentos. Todos os veículos respondem física e
mecanicamente da mesma forma, no entanto os motoristas e passageiros de
motocicletas têm lesões agravadas devido à exposição dos seus corpos
durante o acidente.
Segundo Castagna e Garcia (2016) os impactos com motocicletas
podem ser do tipo frontal, angular e com ejeção. No impacto frontal, a moto
colide frontalmente com um objeto móvel ou fixo que neutraliza o seu
movimento para frente. Nesse tipo de acidente, o centro de gravidade do corpo
está atrás e acima do eixo dianteiro da moto e, dessa forma, o eixo servirá
como um pivô de giro da motocicleta e o motociclista será lançado para frente
sobre o guidão. Algumas lesões comuns neste tipo de acidentes são lesões na
cabeça, tórax, abdome e também nas pernas ou coxas. Nos impactos
angulares, a motocicleta colide lateralmente com um objeto fixo ou com outro
veículo e a perna é prensada entre os dois veículos, por isso neste tipo de
acidente as lesões mais comuns são as fraturas de membros inferiores. Já no
impacto por ejeção, o motociclista colide de frente com um objeto fixo ou outro
veículo e o condutor da moto é arremessado como um projétil para frente.
Esta energia mecânica produzida pelos veículos em movimento é capaz

de produzir lesões traumáticas nos corpos com repercussões externas ou
internas. Segundo Silveira (2015), os meios de lesões mecânicas são três:
a) Meio ativo – Resulta no impacto de um objeto em movimento contra o
corpo humano parado;
b) Meio passivo – Resulta no impacto de um instrumento fixo contra o
corpo humano em movimento;
c) Ação mista – Tanto o objeto quanto o corpo humano estão em
movimento e vão um ao encontro do outro.
Conforme a características que estes meios imprimem às lesões, podem
ser classificados em:
1. Perfurantes;
2. Cortantes;
3. Contundentes;
4. Perfurocortantes;
5. Perfurocontundentes e
6. Cortocontundentes.
Ao perito PRF, cabe analisar apenas as lesões externas causadas por
estes meios. Para Silveira (2015), os instrumentos cortantes e perfurocortantes
caracterizam-se por sua extremidade puntiforme e pelo comprimento
predominar sobre a largura e espessura. Quando o calibre destes instrumentos
é muito exíguo, o ferimento pode ser quase imperceptível, no entanto quando o
diâmetro é maior, o ferimento normalmente terá um aspecto semelhante à uma
casa de botão (botoeira). Nas lesões cortantes, o meio produtor age por um
gume mais ou menos afiado, deslizando sobre os tecidos e atuando através de
uma linha. As feridas provocadas por esse tipo de lesão recebem o nome de
lesões cortantes.
As

lesões

cortantes

não

devem

ser

confundidas

com

as

cortocontundentes. Nessa última, o meio além de agir pelo corte, atua
principalmente pelo peso e pela violência com que são manejados.
As lesões contundentes são as mais comuns entre os agentes
mecânicos. A sua ação é sempre a partir de uma superfície e as lesões mais
comuns são externas. Os agentes contundentes agem por pressão, percussão,

explosão, deslizamento, compressão, torção e contragolpe. São meios ou
instrumentos com superfície geralmente lisa que podem atuar sobre o corpo
humano gerando as mais diversas formas de lesão que são chamadas de
contusão. As formas de contusão mais comuns em acidentes com motociclistas
são: escoriação, equimose, ferida contusa, fraturas, luxações, entorses e rotura
de vísceras internas.
Para o perito PRF torna-se imperioso conhecer e identificar os tipos e
meios de lesões durante um acidente de trânsito. Desta forma, o exame
perinecroscópico pode contribuir consubstancialmente para que as causas de
um acidente possam ser elucidadas.

3 RESULTADOS E ANÁLISE
O laudo pericial que serviu como base para a realização deste trabalho
de conclusão de curso foi o laudo final do curso de especialização em perícia
de acidente de trânsito. O acidente que serviu como base para a confecção
deste laudo foi um acidente fictício e as fotos apresentadas serão de um
modelo não vivo que representava a vítima. O acidente teria ocorrido na BR
282, em Santa Catarina, e tratava-se de um acidente envolvendo um
motociclista que foi a óbito no local do sinistro. O local, a vítima e os demais
elementos

estudados

no

exame

perinecroscópico

deste

laudo

serão

apresentados agora e os resultados desta análise foram fundamentais para
uma justa e correta conclusão do laudo deste acidente.
O exame perinecroscópico iniciou-se com a retirada de uma foto
panorâmica do local do acidente afim de identificar o local e ter uma visão geral
dos elementos presentes que poderiam estar relacionados com o evento (figura
2).

Figura 2 - Foto panorâmica do local do acidente.

Após isso, foi feita a identificação da vítima, a caracterização das vestes
usadas pela mesma, da posição em que o corpo se encontrava e a descrição e

estudo das lesões encontradas no corpo da vítima.
A vítima tratava-se de um indivíduo do gênero masculino, com 60 anos
de idade, que trajava uma camiseta branca, bermuda caqui e calçava botas no
momento do acidente. Foi encontrado em decúbito ventral com a cabeça girada
para o lado esquerdo (figura 3).

Figura 3: Posição e vestes da vítima.

Foram encontradas lesões do tipo contundentes no corpo na vítima:
amassamento com fratura de crânio e escoriações na face anterior de ambas
as coxas (figuras 4 e 5). O amassamento do osso frontal resultou de uma lesão
contusa entre a cabeça e o capacete que estavam em movimento e o solo que
era o objeto fixo no impacto. Pôde-se concluir desta forma que a vítima usava o
capacete no momento da queda, já que também foi encontrado material
biológico pertencente à vítima no interior do capacete (figura 6). As lesões na
face anterior da coxa também são lesões contundentes agora causadas por
fricção entre o corpo da vítima e o bloco de granito encontrado no local do
acidente. Pôde-se concluir através dessas lesões que a vítima colidiu
frontalmente com o bloco de granito, foi arremessada sobre a moto,
friccionando a face anterior das coxas no bloco e caindo à frente do mesmo,
colidindo com a cabeça contra o chão. O capacete desprendeu-se da cabeça
após a colisão e parou ao lado do corpo.

Figura 4 -Fratura com amassamento na face da vítima.

Figura 5 - Escoriações na face anterior da coxa.

Figura 6: Capacete com presença de material biológico no
interior.

O exame do local mostrou a presença de um objeto fixo sobre a pista,
um bloco de concreto, que não foi possível determinar como chegou até o
local. A causa mais provável é que tenha caído sobre a pista enquanto era
transportado por algum veículo de carga. Sobre o bloco, foram encontrados
vestígios de sangue e na face anterior do objeto foi encontrada uma marca de
pneu com as mesmas características do pneu da moto. A partir destas
informações, foi possível determinar a dinâmica do evento e também o sítio de
colisão do acidente (figura 7).

Figura 7: Bloco de granito com o sítio de impacto.

Outro achado importante no local, durante o exame, foi a presença de
uma marca de frenagem da moto. Através do comprimento desta marca, foi
possível calcular a possível velocidade de circulação da moto momentos antes
da colisão.
Os

resultados

encontrados

no

exame

perinecroscópico

foram

fundamentais para se conhecer a dinâmica do acidente e a possível causa da
morte do motociclista.

4 CONCLUSÕES
O número de motocicletas que circulam nas estradas brasileiras cresce
vertiginosamente devido ao custo mais baixo desse tipo de veículo e pelo
deslocamento mais rápido nas grandes cidades com trânsitos já caóticos. O
elevado número destes veículos na rua faz com que as motos sejam o tipo de
veículo que mais se envolve em acidente e isso tornou-se um grave problema
de saúde pública no Brasil, não só pelo alto índice de mortalidade, mas
também pelo alto índice de vítimas que viverão com sequelas graves após o
acidente. A exposição corporal do motorista e também do passageiro de motos,
faz com que estes indivíduos apresentem lesões mais graves e em maior
quantidade que os condutores de outros tipos de veículos.
Em casos de morte, atestar a morte e estudar o cadáver é função do
médico perito, no entanto a análise do local do acidente e das feridas externas
de uma vítima podem ser objetos de estudo de um perito. No exame
perinecroscópico, uma análise minuciosa do local do acidente e também das
feridas externas no corpo da vítima são realizadas pelo perito e os resultados
embasarão o laudo pericial para que a causa do acidente seja elucidada.
Os resultados obtidos mostraram que o exame perinecroscópico
forneceu subsídios imprescindíveis para se determinar a dinâmica do acidente
e também a causa da morte. O exame perinecroscópico aliado a outros
elementos como a necropsia e exames complementares deverão ser
analisados de forma conjunta afim de traçar conclusões e orientar para a
descoberta da causa da morte. Conhecer as causas de um acidente de trânsito
pode fornecer elementos para o poder público oriente programas de segurança
de educação para o trânsito alinhados com a realidade atual. Não existem
regras absolutas no trânsito, nem na perinecroscopia, desta forma cada
acidente e cada morte deve ser analisada de forma individual e respeitando a
sua singularidade.
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1. EMBASAMENTO LEGAL
Perícia realizada de ofício em cumprimento aos ditames do
Decreto Presidencial n° 1655/95, da Lei n° 9503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), da Portaria n° 1375/2007 do Ministério da Justiça e do Manual de
Procedimentos Operacionais – Levantamento Técnico ou Perícia em Acidente
de Trânsito (MPO – 057/CGO/PR).

2. HISTÓRICO
No dia 14 de outubro de 2016, às 11:17h da manhã, após
informação de acidente na BR 282, Km 43, no município de Rancho
Queimado/SC, foi acionada a equipe de Policiais Rodoviários Federais que
subscrevem abaixo para realizar o exame pericial deste acidente de trânsito.
No momento da chegada da equipe pericial, a cena encontrava-se
preservada. O veículo e a vítima ainda estavam no local.
O evento constituiu-se de uma colisão entre uma motocicleta
vermelha, com restrição de roubo e furto, e uma pedra de granito que se
encontrava na pista de rolamento.
Não havia equipes de socorro no local quando da chegada da
equipe PRF e a vítima já estava em óbito. A equipe acionou o IML de Rancho
Queimado para recolhimento do corpo da vítima.

3.

DO LOCAL
3.1. Identificação do local do evento
BR 282, Km 43, município de Rancho Queimado/SC (foto 1).
3.2. A Via
Tipo de Via: Pista Simples, com duplo sentido de circulação, com

acostamento nos dois sentidos;
Perfil: em nível;
Traçado: retilíneo;
Tipo de pavimentação: asfalto;

Sinalização:


Horizontal: faixas longitudinais (em cor amarela) de
separação de fluxos;



Vertical:

Placa

R19

(40

Km/h)

e

placa

de

identificação quilométrica no sentido crescente (BR
282- Km 43) no sentido crescente e uma placa de
orientação de destino no sentido decrescente
(Indicando o sentido de Rancho Queimado e Águas
Mornas) (figuras 2, 3 e 4).
Área lindeira: área rural não edificada;
Situação do local do evento: pista em bom estado de
conservação;
Aspectos ambientais: tempo bom no momento do levantamento
do local e sem indícios de chuva no momento do acidente.

Foto 1 - Vista Panorâmica do local do acidente.

Foto2- Placa de sinalização R19.

Foto 3- Placa de identificação quilométrica.

Foto 4- Placa de orientação de destino.

3.3. Vestígios presentes no local do evento
No local foram encontrados os seguintes vestígios:
- Marca de frenagem em direção paralela ao eixo longitudinal da pista,
iniciando e terminando na faixa de sentido decrescente (foto 5);
- Veículo HONDA CG 150 JOB, placa MCT-9515/SC, cor vermelha, imobilizado
longitudinalmente sobre a faixa no sentido decrescente da via (foto 6);
- Bloco de granito de 0,45 m³ na faixa decrescente (figura 6);
- Presença de fluido no asfalto, escoado do veículo, sob o mesmo (foto 7);
- Presença de material orgânico próximo à cabeça da pessoa;
- Um capacete, que não possuía viseira, contendo material orgânico em seu
interior, sob a via, na faixa decrescente, próximo à cabeça da vítima (foto 8);
- Corpo de uma pessoa do sexo masculino encontrado em decúbito ventral sob
a faixa decrescente a uma distância de 2,88m do veículo, trajando bermuda
marrom, camiseta branca e coturnos pretos (foto 9).
- Marca de colisão do pneu da motocicleta com o bloco de granito (figura 10);
- Marcas de material orgânico (sangue) sobre o bloco de granito (figura 11).

Foto 5- Marca de frenagem do veículo.

Foto 6- Veículo envolvido no acidente.

Foto 7- fluido escoado do motor do veículo.

Foto 8- Capacete encontrado ao lado do corpo da vítima com material orgânico em seu interior.

Foto 9- Vítima do acidente.

Foto 10- Ponto de impacto entre o veículo e o bloco de granito.

Foto 11 - Marcas de sangue sobre o bloco de granito.

4. DO VEÍCULO
4.1. Identificação do veículo
Marca: Honda;
Tipo: motocicleta;
Modelo: CG 150 JOB;
Placa: MCT-9515/SC;
Categoria: Particular;
Município de Emplacamento: Florianópolis/SC;
Cor: vermelha;
Chassi: 9C2KC08305R005063;
Renavam: 00859594408;
Ano de fabricação/modelo: 2005/2005;
Proprietário: Luis Henrique de Moura;
CPF do proprietário: 766.392.150-04;
Restrições: Restrição administrativa e restrição de roubo e furto.
4.2. Dados técnicos do veículo
Comprimento:2,00m;
Largura: 0,731 m;

Altura: 1,083 m;
Distância entre eixos: 1,323m;
Peso seco: 118 Kg;
Capacidade máxima de carga:110 kg;
Partida: a pedal
Ficha técnica no Apêndice.
5. DA VÍTIMA
O evento em estudo resultou em uma vítima, o condutor do veículo
HONDA/ CG 150 JOB, de cor vermelha, e chassi 9C2KC08305R00506, que teve a
morte como consequência das lesões.
5.1. Identificação da vítima
Nome: TIZIL DO CEARÁ;
CPF: 201.372.445-56;
Nome da mãe: Pombinha do Ceará;
Data de nascimento: 20/10/1956;
Idade: 59 anos;
RENACH: 20345610195
Categoria da CNH: AB
Validade da CNH: 20/10/2016
Observações na CNH: A (Obrigatório o uso de lentes corretivas) e M
(Obrigatório o uso de motocicleta com pedal de câmbio adaptado)
5.2. Exame perinecroscópico
A vítima encontrava-se em decúbito ventral com a cabeça girada para a
esquerda sob a faixa decrescente. Vestia camiseta de algodão branca, bermuda em
tecido rip stop marrom e calçava botas pretas.

Ao exame perinecroscópico, verificou-se extremidades frias ao toque,
flacidez muscular, amassamento de crânio e escoriações na face anterior de ambas as
coxas (figuras 12, 13 e 14).

Foto 12 - Posição em que a vítima foi encontrada

Foto 13 - Amassamento de crânio.

Foto 14 - Escoriações nas coxas da vítima.

6. DO ESTUDO DA DINÂMICA DO EVENTO
Baseando-se no estudo e interpretação das evidências e no registro
fotográfico, reconstitui-se e descreve-se o acidente da seguinte forma:
O veículo HONDA CG 150 JOB, placa MCT-9515/SC, seguia o fluxo, no
sentido decrescente (Rancho Queimado – Águas Mornas), quando no Km 43 colidiu
com um bloco de granito que se encontrava sobre a pista na faixa decrescente.
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Antes do impacto, o veículo acionou os freios, deixando marcas de
frenagem de 11,92 m até colidir com o bloco de granito que não se deslocou com o
impacto. Após a colisão, a motocicleta imobilizou-se sob a via no sentido longitudinal da
pista tombada para a esquerda.
De acordo com os vestígios encontrados, o sentido das forças nas avarias
do veículo e a marca de pneu encontrada no bloco de granito, a colisão ocorreu entre a
porção frontal do veículo e a face de maior largura do bloco de granito. O sítio de
colisão ficou evidenciado pela marca de pneu na pedra de granito.
Após a colisão, o condutor do veículo foi lançado 2,88m para frente,
sendo encontradas marcas de sangue sobre o bloco de granito e na parte interna do
capacete, que se encontrava ao lado do corpo da vítima.

7. CONCLUSÕES
Pelas análises dos vestígios encontrados e da sua correlação com as
lesões da vítima morta e os danos no veículo, o evento em estudo caracterizou-se
como sendo um acidente de trânsito do tipo colisão com objeto fixo. Ocorrido no Km 43,
da BR 282, no município de Rancho Queimado/SC, o acidente envolveu a motocicleta
HONDA/CG 150 JOB, Placa MCT-9515/SC, cujo condutor morreu no local.
O cerimonial de cálculos ficou sustentado na identificação e registro da
marca de frenagem antes da colisão e da distância em que foi lançado o corpo do
condutor desde o ponto de impacto, que foram elementos suficientes para determinar a
velocidade mínima e máxima possíveis em que circulava a moto antes da frenagem.
O veículo circulava em uma velocidade não inferior a 48,61 Km/h e não
superior a 51,0 Km/h, ou seja, acima do limite regulamentar permitido para a via que
era de 40 km/h. No momento do acidente, o condutor, que deveria usar óculos de grau
para conduzir veículos automotores, deparou-se com um bloco de granito imobilizado
sobre a pista de rolamento. Não foi possível determinar a origem do bloco de granito e
também não foram encontrados vestígios dos óculos do condutor. Na análise mecânica
do veículo, não foi encontrada a alteração no pedal de câmbio que deveria estar
adaptado para este condutor como informado na CNH.

Ante o exposto e considerando todos os dados apresentados e
analisados, conclui-se que as causas determinantes para o acidente, foi o veículo
trafegar a uma velocidade superior à máxima permitida, o condutor não estar usando
lentes corretivas e o veículo não ter o pedal de câmbio adaptado.
O acidente em questão resultou na morte de Tizil do Ceará, CPF
201.372.445-56, em virtude de um grave trauma craniano. Não forma identificadas
testemunhas do evento.

8. ENCERRAMENTO
Nada mais havendo a relatar, encerra-se o presente laudo, o qual segue
impresso e devidamente assinado, com 22 (vinte e duas) páginas, 2 (dois) apêndices e
1 (um) anexo.
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APÊNDICE A
Cálculos físicos
Primeiro passo: calcular a velocidade baseado na projeção do condutor da
motocicleta usando o método Searle.

Considere que:
μ = o coeficiente de atrito entre o condutor da motocicleta projetado e
o pavimento da via (Searle sugere utilizar 0,66 para asfalto seco);
d = a distância de projeção do motociclista (distância medida do ponto
de saída até o ponto de repouso);
g = aceleração da gravidade (9,81m/s²)

Segundo passo: calcular a velocidade da frenagem
Considere que:
μ = o coeficiente de atrito entre o pneu da motocicleta e o pavimento da
via (0,7 para asfalto seco);
d = a distância de frenagem;
g = aceleração da gravidade (9,81m/s²)

Terceiro passo: calcular a velocidade de circulação da motocicleta

APÊNDICE B

Croqui do acidente

ANEXOS
Ficha técnica do veículo

