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RESUMO 
 
 
SILVA, Eduardo Freitas da. Influência dos Sistemas de Freios e de Suspensão 
na Evitabilidade de Acidentes de Trânsito. 2017. XX f. Trabalho de Conclusão 
(Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – 
Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
Com base no laudo pericial de acidente de trânsito (Apêndice A) buscou-se 
demonstrar que os sistemas auxiliares veiculares podem ser decisivos para evitar a 
ocorrência de um acidente. No acidente em estudo, foi constatado que a motocicleta 
envolvida, além de estar em velocidade superior ao permitido, apresentava pneus 
em mau estado de conservação, sistema de freios a tambor (modelo ultrapassado) e 
consequentemente não dispunha de um sistema de freios ABS, o que levou a 
motocicleta, ao ter os freios acionados, travar as rodas e arrastar até a colisão com 
objeto caído na rodovia. A partir daí foram relatadas as definições e funções desses 
sistemas auxiliares relacionados a esse acidente e, na sequência, demonstrado 
através de doutrinas e pesquisas que, caso o veículo possuísse sistema de freios 
ABS durante a frenagem, o veículo manteria a estabilidade e dirigibilidade, 
proporcionando que o condutor realizasse manobras, mesmo com os freios 
acionados, podendo assim desviar do objeto e evitar a colisão. Fica evidente a 
importância dos sistemas auxiliares na evitabilidade de acidentes de trânsito.  
 
Palavras-chave: Acidentes de Trânsito. Sistemas Auxiliares Veiculares. Sistema de 
Freios ABS. Manutenção da Dirigibilidade. Condições dos Pneus. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
SILVA, Eduardo Freitas da. Influence of Brake and Suspension Systems on 
the Avoidance of Traffic Accidents. 2017. XX. Conclusion Work (Post-
Graduation Course lato sensu in Traffic Accident Expertise) - Federal Institute 
of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017.  
 
Based on the traffic accident expert's report (Appendix A), it was tried to 
demonstrate that the vehicular auxiliary systems can be decisive to avoid the 
occurrence of an accident. In the accident under study, it was found that the 
motorcycle involved, besides being at a higher speed than allowed, had tires in 
bad condition, a drum brake system (outmoded model) and consequently did 
not have an ABS brake system. Who took the motorcycle, while having the 
brakes triggered, brake the wheels and drag to the collision with fallen object on 
the highway. Thereafter, the definitions and functions of these auxiliary systems 
related to that accident were reported and then demonstrated through doctrines 
and research that if the vehicle had an ABS braking system during braking the 
vehicle would maintain stability and steerability, That the driver performed 
maneuvers, even with the brakes triggered, thus being able to deviate from the 
object and avoid collision. It is evident the importance of the auxiliary systems in 
the avoidance of traffic accidents. 
 
Keywords: Traffic Accidents. Forensic report. Vehicle Auxiliary Systems. ABS 
Brake System. Maintenance of the Dirigibility. Tire Condition. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Baseado na experiência profissional do autor do presente relatório 

técnico-científico, o qual é policial rodoviário federal, bem como no acidente 

periciado, laudo apensado (Apêndice A), optou-se por fazer uma revisão da 

disciplina de segurança veicular por entender que os sistemas auxiliares 

veiculares, abordados na referida disciplina, são fundamentais para o bom 

funcionamento do veículo. 

Um dos principais motivos da escolha do tema é demonstrar a 

importância dos sistemas auxiliares veiculares, os quais, mesmo nos casos em 

que não sejam a causa determinante do acidente, poderiam contribuir para a 

evitabilidade do acidente caso estivessem em boas condições e/ou utilizando 

sistemas mais modernos. 

No laudo pericial do acidente que fará parte desse trabalho, constatou-

se que a causa determinante para a ocorrência do acidente foi o excesso de 

velocidade do condutor da motocicleta, o qual estava em velocidade superior a 

permitida na rodovia, e, mesmo acionando os freios, não conseguiu evitar a 

colisão. 

Todavia verificou-se que a referida motocicleta estava com os pneus 

com desgaste além da banda de rodagem e, por ser de um modelo antigo, não 

dispunha de sistemas de freios mais modernos, como o sistema Anti-lock 

Braking System (ABS). Esses sistemas auxiliares poderiam ter contribuído para 

que, mesmo com o excesso de velocidade, o condutor conseguisse evitar o 

acidente. 

Através da revisão bibliográfica e estudos acadêmicos utilizados nesse 

trabalho acredita-se que, caso a motocicleta possuísse pneus em bom estado e 

sistema de freios ABS, o condutor, com um pouco de prática na condução, 

conseguiria desviar da carga caída na rodovia e evitar a colisão, visto que com 

o sistema de freios ABS as rodas não travam e o condutor consegue realizar 

manobras mesmo com os freios acionados. 

Os sistemas auxiliares veiculares estão diretamente ligados ao bom 

funcionamento do veículo, ou seja, é através dos mesmos que se faz uma 

avaliação dos níveis de desempenho e segurança do veículo, são eles o 

sistema de freios, o sistema de direção, o sistema de alimentação e a 



 

 

suspensão. 

Durante o levantamento para a perícia de acidente, além do perito se 

preocupar com os levantamentos dos vestígios para detectar a velocidade que 

o veículo trafegava durante o acidente, deverá, também, observar e registrar 

alterações nos sistemas auxiliares, visto que estes, em alguns casos, podem 

ser as causas determinantes do acidente ou, como no caso em questão, 

poderiam, quando em bom estado, evitar o acidente, ou diminuir suas 

consequências.  

Em razão do presente trabalho estar ligado ao laudo pericial de acidente 

de trânsito (Apêndice A), não serão tratados de todos os sistemas auxiliares, 

mas apenas os que, no caso analisado, teriam grandes chances de reverter o 

resultado acidente. Serão então analisados os sistemas de freios e suspensão, 

os quais tiveram uma maior participação negativa na ocorrência do acidente. O 

sistema de suspensão será enfatizado as condições dos pneus. 

Além do trabalho que é exercido pela perícia de acidentes, a Polícia 

Rodoviária Federal realiza frequentemente fiscalizações de trânsito para retirar 

de circulação veículos que não estejam com os sistemas auxiliares veiculares 

em condições de tráfego, oportunizando aos proprietários a correção dos 

problemas para retirada do veículo retido nos pátios conveniados. Com essas 

ações a Polícia Rodoviária Federal contribui para a evitabilidade de acidentes 

ligados aos referidos sistemas auxiliares. 

Dessa forma, o tema segurança veicular torna-se uma medida 

fundamental de competência do policial rodoviário federal quando nas suas 

funções de fiscalização de trânsito, retirando de circulação veículos que não 

estejam em condições de trafegabilidade, bem como na função de perito, 

apurando causas de acidentes e repassando aos órgãos competentes os casos 

em que algum dos sistemas de segurança veicular do veículo poderia ter 

evitado o acidente ou diminuído suas consequências, caso estivesse em boas 

condições ou dispusesse de um sistema mais moderno. 

 Para o desenvolvimento metodológico utilizou-se a pesquisa bibliográfica 

e documental, pois foi necessário trazer conceitos e funcionalidades de alguns 

dos sistemas auxiliares veiculares, a fim de demonstrar suas funções e sua 

importância perante uma ocorrência de acidente de trânsito. Quanto à coleta de 

dados, utilizou-se o Laudo Pericial, confeccionado pelo autor, referente a um 



 

 

acidente de trânsito simulado, no qual pode-se constatar que alguns desses 

sistemas poderiam ter evitado o acidente. A análise feita foi qualitativa, uma 

vez que se baseou na observação do laudo pericial e, juntamente com a 

pesquisa bibliográfica, demonstrou a importância dos sistemas auxiliares, bem 

como sua capacidade de auxiliar na evitabilidade do acidente de trânsito. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Para a fundamentação teórica do presente trabalho, serão abordados 

dois sistemas auxiliares veiculares, os sistemas de freio e de suspensão, pois 

foram esses os que poderiam ter evitado o acidente periciado, conforme laudo 

do apêndice A, a fim de que se possa demonstrar que os sistemas auxiliares 

veiculares, estando em boas condições, podem evitar acidentes. 

O acidente analisado trata-se de uma simulação de uma colisão de 

motocicleta com uma carga caída sobre a rodovia, onde o motociclista 

trafegava em velocidade superior à permitida e, ao observar a carga, acionou 

os freios, momento em que as rodas travaram e arrastaram em linha reta até a 

colisão da motocicleta na carga e a projeção do motociclista por cima da carga 

até a queda ao solo, resultando na morte do mesmo. 

Os sistemas auxiliares mais importantes do veículo e que serão 

explanados nos próximos capítulos, são: o sistema de freios e de suspensão, 

dentro do qual se trata das condições dos pneus. 

 

2.1 Sistemas auxiliares veiculares 

 

Os sistemas auxiliares veiculares são aqueles que, de maneira isolada 

ou em conjunto com outros sistemas, serão, além de outras funções, 

responsáveis pela segurança do veículo. 

Segundo Paulus, Sá e Costa (2015, p. 14) 
 
 
 

os sistemas auxiliares veiculares são todos aqueles que participam 
ou contribuem para o perfeito funcionamento do veículo. É por meio 
deles que podem ser avaliados os níveis de desempenho e 
segurança do veículo. Alguns se destacam pela grande importância 
no quesito segurança, não desprezando os demais sistemas.  
 
 

Os principais sistemas auxiliares são: sistema de freios, o sistema de 

direção, o sistema de alimentação e de suspensão. Todavia, será abordado 

nesse trabalho apenas os sistemas de freios e de suspensão, visto que estes 

têm maior importância para o caso em análise. 

 
 



 

 

2.1.1 Sistema de freios 

 

O sistema de freios é um importante componente de segurança veicular. 

Para que esse freio tenha um desempenho seguro, ele deve funcionar de 

maneira que a redução e a parada do veículo ocorram de maneira tranquila e 

segura (CARDOSO, 2013). 

Segundo Paulus, Sá e Costa (2015, p. 14) 
 
 

os freios, além de proporcionar a parada total do veículo, são usados 
para pequenas reduções de velocidade e para ajustes (realização de 
pequenas e grandes mudanças) desta mesma velocidade. O sistema 
de freios é, assim, um dos elementos principais para proporcionar 
estabilidade e dirigibilidade.  
 
 

No mesmo sentido, Bosch (2005, p. 792) afirma que os freios são o 

“conjunto de todos os sistemas que compõem o freio de um veículo e cuja 

finalidade é reduzir ou manter sua velocidade, levá-lo à imobilidade ou mantê-lo 

imóvel”. 

Cada autor tem a sua definição sobre o sistema de freios, sendo que 

todos convergem que a função seria a de diminuir a velocidade do veículo e/ou 

pará-lo. Alguns autores ainda trazem os pneus, que fazem parte de outro 

sistema, como parte indispensável para o funcionamento dos freios. 

Em complemento ao assunto, Paulus, Sá e Costa (2015, p. 14) afirmam 

que “os freios transmitem a força aos pneus aproveitando-se do componente 

conhecido como atrito, e os pneus, por sua vez, transmitem essa força à 

estrada usando também esse atrito”. Dessa forma se observa a ligação do 

sistema de freios com os pneus, cujo tema será tratado no item 2.1.2, bem 

como sua importância para o sistema de freios.  

O freio comum é uma aplicação de uma força direta nos discos ou 

tambores de freio, os quais são encontrados nas rodas dos veículos. Essa 

força inicia com a pressão realizada sobre o pedal de freio e se amplifica pela 

ação hidráulica de um fluído no circuito parte desse sistema (CARDOSO, 

2013).  

Atualmente os veículos mais modernos cada vez mais estão utilizando 

sistema de discos e pastilhas de freio, todavia existem alguns modelos com o 

sistema tradicional, com tambor e lona de freio, que possuem sistemas de 



 

 

acionamento mecânico, hidráulico, pneumático ou hidropneumático (PAULUS, 

SÁ e COSTA, 2015). 

Existem diversos sistemas de assistência aos freios, como o EAS, o 

ESP, o EBD, BAS e o ABS, os quais agregam vantagens no aumento da 

eficiência da frenagem. Para melhor entendimento sobre os diversos sistemas, 

cada um deles será conceituado, conforme Paulus, Sá e Costa (2015), dando 

ênfase ao sistema ABS.  

EAS – significa Eletronic Actuation System. É um sistema que tem tanto 

a função de controle de tração como a regulagem da altura do veículo em 

relação ao solo. Atuando, ainda, como um auxiliar ao ABS, agindo nos casos 

em que o condutor não acionou o pedal do freio até a posição mais ao fundo. 

ESP – a sigla vem do inglês Eletronic Stability Program, que traduzindo 

para o português significa programa eletrônico de estabilidade. Esse sistema 

tem a função de reconduzir o automóvel à trajetória original em caso de 

desestabilização, tanto no eixo traseiro como no dianteiro. 

EBD – são as iniciais de Eletronic Brake Force Distriuition. Pode-se dizer 

que é a distribuição eletrônica da força de frenagem, ou seja, trata-se de um 

sistema de distribuição da força da frenagem nos eixos dianteiro e traseiro. 

BAS – Brake Assist System é um sistema utilizado para casos de 

urgência, no qual ocorre um auxílio de frenagem, que joga carga máxima no 

freio quando o motorista pisa no pedal bruscamente. Também atua junto com o 

ABS e EBD. 

ABS – vem do inglês Anti-lock Braking System e significa sistema de 

freio antitravamento. Propositalmente foi deixado esse por último, pois entende-

se que a implantação desse sistema em todos os veículos já evitaria a maior 

parte dos acidentes ligados a frenagem, derrapagem entre outros.  

A implantação de outros sistemas na frota, como EBD, ocorrem de forma 

gradativa em razão dos altos custos que tal mudança geraria para as 

montadoras. Atualmente as fabricantes de motocicletas estão se adaptando 

com relação a obrigatoriedade do sistema ABS, sendo que até janeiro de 2019 

100% das motocicletas fabricadas e importadas deverão possuir o referido 

sistema. Futuramente acredita-se que outros sistemas que contribuam para a 

segurança veicular também sejam obrigatórios. 

O sistema ABS age por meio de sensores instalados nas rodas, onde a 



 

 

informação sobre uma frenagem brusca é encaminhada a uma central 

eletrônica, que determina a soltura do freio gradativamente. Esse movimento 

permite a roda girar sem travar (PAULUS, SÁ e COSTA, 2015). 

Segundo Bosch (2005, p. 809) sistemas antibloqueio ABS são: 
 
 

... dispositivos de controle no sistema de freios que evitam o bloqueio 
das rodas na frenagem mantendo a dirigibilidade e a estabilidade. Em 
geral geram-se distâncias de frenagem menores em comparação com 
frenagem com as rodas totalmente bloqueadas. Isso é o caso 
principalmente com pista molhada. (...). Sob condições especiais de 
pista também são possíveis ligeiros aumentos da distância de 
frenagem, mas mantendo a estabilidade e a dirigibilidade. 
 
 

O funcionamento do sistema ABS compreende um sistema eletrônico 

tendo como componentes sensores e válvulas. Em caso de frenagem de 

emergência, onde ocorre a possibilidade de travamento das rodas, os sensores 

captam das rodas a rotação, fazendo uma comparação entre elas. Nesse 

momento, o sistema envia e recebe vários sinais para o sistema hidráulico, a 

fim de ajustar as pressões necessárias, evitando assim o travamento das rodas 

(CARDOSO, 2013). 

Os autores divergem com relação a diminuição ou não da distância de 

frenagem quando comparamos veículo com sistema ABS com veículo que não 

possui o sistema, bem como dos percentuais de diminuição, mas há um 

consenso com relação a dirigibilidade, como visto acima por Bosch (2005), 

onde em veículo que possui sistema ABS, ao acionar os freios, o condutor 

consegue realizar manobras, mantendo estabilidade e dirigibilidade. 

Nesse sentido Cardoso (2013, p. 142) diz que: 
 
 

outro ponto importante a ser abordado é que a utilização de veículos 
equipados com freio comum, existe certa dificuldade de que 
possamos desviar de obstáculos enquanto ocorre uma frenagem, o 
que com a utilização do ABS fica muito mais fácil. 
 
 

Os sistemas antibloqueio para serem considerados eficazes devem 

cumprir os seguintes critérios de controle (BOSCH, 2005): 

a) manutenção da estabilidade nas rodas traseiras e de dirigibilidade nas 

rodas dianteiras; 

b) redução das distâncias de frenagem quando comparado à frenagem 

sem o sistema antitravamento, tendo ainda bom aproveitamento da aderência 



 

 

entre pneu e pista; 

c) rápida adaptação da pressão de frenagem a diferentes coeficientes de 

atrito, como por exemplo ao passar por poças d`água ou placas de neves e 

gelo; 

d) garantia de pequenas amplitudes de regulagem do torque de 

frenagem para evitar oscilações na suspensão; 

e) alto conforto mediante reações pequenas do pedal e baixo nível de 

ruído.  

Inicialmente o sistema de freios ABS era disponibilizado apenas para 

automóveis, sendo que atualmente estão presentes em diversos modelos de 

motocicletas. Com o uso dos freios ABS em motocicletas, surgiu uma outra 

demanda por um sistema de freio combinado, também chamado de CBS:  

 
 

CBS (Combined Brake System), isto é, sistemas nos quais os freios 
dianteiro e traseiro podem ser acionados juntamente por uma 
alavanca de mão ou pedal de pé, e eventualmente em paralelo com 
uma possibilidade de atuação na roda dianteira. (BOSCH, 2005, p. 
792). 
 
 

O Conselho Nacional de Trânsito, em suas resoluções 380 e 395 do ano 

de 2011 e 509 de 2014 trouxe um grande avanço ao tornar obrigatório a 

instalação do sistema de freios ABS nos veículos. 

A resolução 509 (CONTRAN, 2014) trata da obrigatoriedade instalação 

de sistemas de antitravamento das rodas (ABS) e/ou de frenagem combinada 

das rodas (CBS) em motocicletas, sendo que nas com cilindrada igual ou 

superior a 300cc se exige o ABS e nas com cilindrada inferior fica facultado o 

sistema CBS ou ABS. Segundo artigo 6o, IV, a partir de 1º de janeiro de 2019 

(CONTRAN, 2014) 100% da produção ou importação de motocicletas deverão 

estar de acordo com essa resolução. Algumas montadoras já vêm utilizando o 

sistema ABS, inclusive em motocicletas abaixo de 300 cilindradas, inferior a 

exigida pela resolução. 

Já as resoluções 380 e 395/2011 trazem a obrigatoriedade de instalação 

do sistema ABS nos demais veículos, conforme tabela prevista no art. 1o da 

resolução 380/2011. A resolução 380, no seu art. 3o, §3 ̊, prevê: “todos os 

veículos produzidos a partir de 01 de janeiro de 2014, nacionais e importados, 



 

 

somente serão registrados e licenciados se dispuserem de sistema de 

antitravamento de rodas – ABS” (CONTRAN, 2011, p. 03). 

Dessa forma, percebe-se a importância que o poder público dá ao tema, 

bem como fica demonstrada a necessidade de que os sistemas de freios dos 

veículos estejam sempre em boas condições de funcionamento, bem como, 

que cada vez mais essas tecnologias agregadas ao sistema de freios, como o 

sistema ABS, tornem-se obrigatórias para que se tenha no futuro uma frota de 

veículos mais segura, diminuindo gradativamente o número de acidentes. 

 

2.1.2 Sistema de Suspensão 

 

 O sistema de suspensão tem a função de manter constantemente o 

contato do pneu com o solo, fazendo com que se diminuam os impactos 

causados por superfícies irregulares trafegadas pelo veículo (CARDOSO, 

2013). 

Para Bosch (2005, p. 764), “a suspensão estabelece a conexão entre a 

carroceria do veículo e as rodas com os pneus e, essencialmente, possibilita o 

movimento vertical da roda para compensar as irregularidades da pista de 

rolamento”.  

A função do sistema de suspensão é de absorver as vibrações e 

choques das rodas, causando maior conforto aos ocupantes do veículo, bem 

como proporcionando um maior contato das rodas com o solo, motivo pelo qual 

se torna responsável pela estabilidade do veículo (PAULUS, SÁ e COSTA, 

2015). 

O sistema de suspensão do veículo tem grande participação na 

estabilidade do veículo. Seu sistema tem diversos componentes, sendo que os 

pneus são os componentes finais da suspensão e que tem funções como 

frenagem, dirigibilidade, entre outras. 

Apesar de todo o sistema de suspensão ser importante, para o caso em 

estudo os dois sistemas auxiliares que tiveram maior importância foram o 

sistema de freios e as condições dos pneus, visto que estes, estando em boas 

condições e com sistemas mais modernos poderiam ter auxiliado para evitar o 

acidente.  

 



 

 

2.1.2.1 Condições dos pneus  

 

 Os pneus, juntamente com o sistema de freios ABS, têm papel 

importante na dirigibilidade do veículo. São componentes auxiliares do sistema 

de suspensão, tendo participação ativa no processo de absorção dos impactos 

e irregularidades (PAULUS, SÁ e COSTA, 2015).  

 Nesse mesmo sentido, Cardoso (2013, p. 45) afirma que 
 
 

os pneus, juntamente com os sistemas de freio e direção, são os 
principais componentes de segurança de um veículo automotor. 
Especialmente quanto aos pneus, podemos dizer que são a única 
parte do carro que tem contato direto com o solo, portanto afetam 
diretamente a estabilidade, o conforto, a frenagem e a segurança do 
seu veículo. 
 
 

Os pneus são considerados responsáveis pela sustentação do veículo e 

sua movimentação de forma segura. Para que isso ocorra é necessário que a 

banda de rodagem, parte que entra em contato com o solo, esteja sempre bem 

conservada. Ela proporciona ao pneu tração, frenagem, dirigibilidade, 

capacidade de dispersão de água e quilometragem satisfatória (PAULUS, SÁ e 

COSTA, 2015). 

Os pneus são classificados em dois tipos: pneu diagonal e pneu radial.  

 

Figura 1– ilustração dos pneus radial e diagonal 

 
Fonte: http://www.tudosobrepneus.com.br/si/site/010012  

acessado em 01/06/2017. 



 

 

 

Segundo Bosch, (2005, p. 772) pneu diagonal, “antigamente o único 

utilizado, recebe seu nome da banda de rodagem composta por camadas de 

lonas entrecruzadas dispostas na diagonal da carcaça”.  Já no pneu radial “os 

cabos das lonas da carcaça radial percorrem o caminho mais curto e mais 

direto – radial – de um talão a outro. Uma cinta de estabilização envolve a 

carcaça elástica, relativamente fina” (BOSCH, 2005, p. 772). 

Destacam-se como principais vantagens dos pneus radiais a sua maior 

durabilidade, economia de combustível, melhor aderência nas acelerações e 

frenagens mais eficientes (PAULUS, SÁ e COSTA, 2015). 

Outra classificação importante para os pneus está ligada à geometria do 

desenho da banda de rodagem, a qual tem a função de garantir a segurança e 

melhor desempenho do veículo.  

Nessa classificação tem-se os pneus simétricos, direcionais, 

assimétricos, a seguir, expostos (PAULUS, SÁ e COSTA, 2015):  

a) Pneus simétricos – os mais encontrados no mercado, são 

considerados simétricos, pois ao dividir ao meio a banda de rodagem verifica-

se uma simetria no desenho dos sulcos; 

b) Pneus direcionais – neste observa-se que o pneu tem banda de 

rodagem em forma de V, isto é, o lado direito e o lado esquerdo da banda 

aponta para o centro do pneu, fazendo com que se tenha um aumento na 

estabilidade em curva e na capacidade de velocidade do pneu; 

c) Pneus assimétricos – nestes os pneus têm o desenho assimétrico, 

onde o lado externo é mais reforçado (contém blocos maiores e mais próximos 

um do outro) do que o lado interno (tende a ser raiado e traz blocos menores e 

mais afastados, com pequenos recortes), possibilitando que o veículo faça 

curvas com mais segurança, em razão da ampliação da área de contato do 

pneu com o solo e por proporcionar um maior escoamento da água.  

Com relação a banda de rodagem e mais precisamente com relação os 

sulcos e ranhuras presentes no pneu, é de suma importância que se observe a 

profundidade desses sulcos nos pneus analisados para se averiguar se estão 

em condições de trafegabilidade. 

 As condições de trafegabilidade dos pneus são tratadas na resolução 

558 (CONTRAN, 1980) que traz, entre outras regras, que o desgaste da banda 



 

 

de rodagem do pneu não atinja os indicadores presentes no mesmo ou que a 

profundidade remanescente da banda de rodagem não seja inferior a 1,6mm. 

Essa é a medida mínima exigida para que o pneu tenha capacidade de 

que a água acumulada no solo escape entre o pneu e o piso, proporcionando 

deslocamento com segurança, de forma a evitar derrapagens e possibilidade 

de ocorrer aquaplanagem, efeito causado pela falta de drenagem e 

consequente perda do contato dos pneus com o solo, ou seja, está diretamente 

ligada com a aderência dos pneus ao solo e terá grande importância no 

processo de frenagem (PAULUS, SÁ e COSTA, 2015).  

Nesse sentido, Cardoso (2013, p.45) se posiciona:  
 
 

para um desempenho seguro, os pneus não devem apresentar 
nenhum tipo de anomalia, manter a pressão indicada pelo fabricante, 
ter profundidade dos sulcos adequada (mínimo de 1,6mm), além 
disso, o alinhamento de direção e o balanceamento das rodas 
conforme padrão original de cada modelo específico. 

 
 

Dessa forma, a verificação das condições dos pneus torna-se uma 

medida fundamental de competência do policial rodoviário federal tanto em 

suas fiscalizações de rotina, bem como na sua atuação como perito de 

acidente de trânsito, pois os laudos periciais em que se comprovarem que a 

causa principal foram as más condições dos pneus poderão servir como 

estatística para apoio às decisões dos gestores da PRF com relação as 

fiscalizações, ou aos legisladores na criação de leis ou resoluções que 

aumentem o nível de segurança dos veículos, contribuindo para a evitabilidade 

de acidentes. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISE  

 

O laudo pericial, conforme apêndice A, foi desenvolvido pelo autor e 

refere-se a um acidente acontecido no município de Águas Mornas/SC, na 

rodovia BR 282, km 43, ocorrido no ano de 2016. O acidente envolveu uma 

motocicleta Honda/CG placas MCT9515, a qual colidiu em uma carga caída na 

rodovia, não sendo possível identificar o caminhão que deixou a carga cair, 

pois o mesmo evadiu-se do local. 

A referida motocicleta transitava no sentido Rancho Queimado para 

Palhoça, quando foi surpreendido com carga de granito caída em parte da faixa 

de rolamento da rodovia, momento que o mesmo aciona os freios, os quais 

travam as rodas, arrastando até o ponto de colisão com o objeto, projetando o 

motociclista por cima da pedra, caindo ao solo, causando um trauma na cabeça 

que o levou ao resultado morte.  

Nesse laudo foi possível afirmar, após cálculos de física e estudo da 

dinâmica (folhas 15-18 do apêndice), que a causa determinante para 

ocorrência desse acidente foi o excesso de velocidade da motocicleta, e que se 

a mesma estivesse na velocidade regulamentar da via teria evitado a colisão. 

Todavia, constatou-se também outros fatores que contribuíram para 

ocorrência do acidente, ou que poderiam ter sido fundamentais na evitabilidade 

do acidente. Trata-se de alguns sistemas auxiliares veiculares muito 

importantes para o funcionamento do veículo. No referido caso destaca-se o 

fato dos pneus estarem com desgaste além da banda de rodagem e, por tratar-

se de uma motocicleta antiga, não possuir freios a disco e um sistema de freios 

ABS.  

Na figura 2, extraída do laudo pericial (Apêndice A), observa-se o 

sentido que seguia a motocicleta, as marcas de frenagem, a posição da carga 

na rodovia e a posição final da motocicleta. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Figura 2 – foto da marca de frenagem e posição de colisão 

 
Fonte: Laudo Pericial (2016, p. 8) 

  

É possível identificar claramente por meio da figura 2 que o condutor da 

motocicleta, ao avistar a carga acionou os freios, havendo um travamento das 

rodas, arrastando as mesmas em linha reta, conforme indicado pelas setas 

amarelas, até colidir com a carga. Observa-se também que a carga ocupou 

parte da faixa de rolamento e que havia espaço para desviar da carga e evitar 

o acidente. 

 Ocorre que, como visto na fundamentação teórica, freios sem o sistema 

ABS acabam travando as rodas e perdendo a dirigibilidade do veículo, 

diferentemente de um veículo com sistema ABS, onde, mesmo mantendo os 

freios acionados durante todo o trajeto, é possível realizar manobras com 

segurança. Nesse sentido Canale et al (2007) afirmam que o uso do sistema 

ABS garante que frenagens não causem o travamento das rodas, evitando com 

isso que o veículo perca a estabilidade direcional e/ou controle, como 

aconteceu com o veículo da figura 2.  

 Em complemento ao assunto Borba (2016) afirma, após pesquisas 

realizadas, que a utilização do sistema de freios ABS faz com que os veículos 

realizem uma desaceleração em média 33,67% maior em comparação aos 

veículos com ABS desativado. E concluiu que mais importante que essa 

questão da desaceleração foi a comprovação de que com o uso do ABS é 

possível a manutenção da dirigibilidade e manobrabilidade durante a frenagem, 



 

 

fato que traz grande segurança, pois possibilita mudar a trajetória do veículo 

com segurança. 

 Ainda sobre a importância do uso do sistema ABS, (GIORIA, 2008) 

coloca que o travamento de roda durante uma frenagem coloca o veículo em 

uma situação potencial de acidente, sendo que o uso do ABS seria a solução 

para garantir que o veículo mantenha a estabilidade e dirigibilidade em 

qualquer situação de frenagem, principalmente nas emergenciais, como no 

caso do laudo pericial em estudo, uma vez que o condutor avistou o objeto 

caído na rodovia e acionou os freios, todavia não conseguiu reduzir o suficiente 

e nem mesmo desviar do objeto. 

 Como visto no item 2.1.1, os órgãos responsáveis identificaram a 

necessidade de criarem normas determinando que as montadoras incluíssem o 

sistema ABS como item obrigatório e não mais considerá-lo apenas um 

acessório, pois verificou-se a importância do referido sistema na evitabilidade 

de acidentes. Nesse sentido GIORIA (2008) já afirmava que é essencial que o 

Brasil siga essa tendência de regulamentar o uso do ABS, acompanhando o 

desenvolvimento mundial, reduzindo os impactos sociais e econômicos dos 

acidentes de trânsito.  

 Na figura 3, a seguir exposta, também extraída do laudo (Apêndice A), 

verifica-se o estado em que se encontravam os pneus da motocicleta. Fica 

evidente o descumprimento da norma, visto que os pneus se encontram com 

desgaste além da banda de rodagem, o que fica explicito ao observar a parte 

central dos pneus que está completamente lisa. O fato de estarem com a 

banda de rodagem abaixo do permitido faz com que diminua a eficiência da 

frenagem, bem como da dirigibilidade, dificultando a realização de manobras 

pelo motociclista. 

 Essa imprudência com relação ao mau estado de conservação é de 

responsabilidade do proprietário da motocicleta e deve ser observado pelo 

condutor antes de utilizar a mesma. Cabe ao Policial Rodoviário Federal, 

durante o trabalho de fiscalização de trânsito, autuar o condutor e reter a 

motocicleta para regularização, ou seja, troca dos pneus. Quando o policial 

estiver atuando como perito deve sempre verificar as condições dos pneus, 

fotografar e fazer constar no laudo, sempre analisando se foi causa 

determinante ou fator contribuinte. 



 

 

Figura 3– foto da motocicleta enfatizando as condições dos pneus 

 
Fonte: Laudo Pericial (2016, p.10). 

 

 Como se observa na figura 3 a referida motocicleta possui freios do tipo 

a tambor, os quais não são aptos a comportar o sistema de freios ABS. A falta 

desse sistema de freios faz com que haja um maior desgaste dos pneus e, em 

uma situação de emergência, como ocorreu no laudo em estudo, ocorre o 

travamento das rodas e arrastamento dos pneus. Nesse sentido Canale et al 

(2007) afirmam que o uso do sistema ABS, principalmente em pista seca, teria 

também a função de preservar os pneumáticos, os quais costumam ser 

severamente danificados em uma frenagem de emergência em veículos sem 

ABS, pois nesse caso ocorre o travamento das rodas e consequente 

escorregamento dos pneumáticos sobre o pavimento. 

Dessa forma os fatores encontrados que contribuíram para que o 

acidente ocorresse são: excesso de velocidade, pneus em péssimo estado de 

conservação, utilização de um sistema de freios a tambor, ou seja, antigo, 

diferente dos atuais freios a disco. Consequentemente não possui nenhum 

sistema de apoio ao sistema de freios, como o sistema ABS, CBS entre outros. 

Como análise desses problemas, serão relacionadas soluções para a 

evitabilidade do acidente na tabela a seguir, na qual serão demonstrados os 

problemas encontrados na referida motocicleta em estudo e as soluções que 



 

 

teriam minimizado as consequências do acidente ou até evitado sua 

ocorrência. 

Tabela 1: Tabela resumos problemas x soluções 
Problemas Soluções 

Utilização de freios a tambor Substituição para freios a disco 

Falta de um sistema de freios ABS 
(somente em freios a disco) 

Colocação de um sistema ABS, bem 
como a exigência de que as montadoras 
incluam esse item em todos os novos 
modelos. (Atualmente as exigências são 
para motocicletas a partir de 300cc, 
sendo que nas cilindradas abaixo faculta 
o uso do sistema CBS ou ABS)  

Pneus com desgaste além da banda de 
rodagem 

Substituição por pneus novos sempre 
que o condutor verificar que o desgaste 
esta se aproximando da marca mínima 
de 1,6mm 

Fonte: elaborada pelo autor (2017) 

 

Diante da teoria estudada, vê-se que, caso essa motocicleta estivesse 

com pneus em bom estado, com freios a disco, possuísse um sistema de freios 

ABS, seria possível um acionamento brusco e contínuo do freio, fazendo com 

que os pneus não travassem e o condutor conseguisse, além de diminuir a 

velocidade, desviar da carga caída sobre a rodovia, evitando a colisão e 

consequente morte do condutor. 

Pode-se considerar que caso o veículo, seja motocicleta, automóvel ou 

outro, possuir um sistema de freios ABS, bem como pneus em bom estado de 

conservação, terá, em situação de frenagem, um melhor desempenho em sua 

estabilidade e dirigibilidade em comparação com um veículo que não tenha 

esse sistema. Com isso, poderá evitar acidentes ou minimizar seus efeitos. 

 

 

 

 
 
 
 
  



 

 

4 CONCLUSÕES 
 

A partir do estudo de um laudo pericial, conforme Apêndice A, pôde-se 

demonstrar, juntamente com a revisão de bibliografia expostas na 

fundamentação teórica, que os sistemas auxiliares veiculares estando em boas 

condições podem evitar acidentes ou diminuir seus efeitos.  

No laudo pericial (Apêndice A) ficou constatado como causa 

determinante para a ocorrência do acidente o excesso de velocidade, mas 

como causas concorrentes o fato da motocicleta estar com pneus em mau 

estado de conservação, e pelo fato da motocicleta não possuir um sistema de 

freios a disco com sistema ABS. 

A motocicleta em estudo apresentava um sistema de freios a tambor, 

modelo mais antigo, e que não possibilita a utilização de um sistema ABS, 

apresentava, ainda, os pneus com desgaste além da banda de rodagem, o que 

diminui a eficiência da frenagem e, junto a falta de um sistema de freios ABS, 

diminui a dirigibilidade. Caberia nesse caso, para evitar o acidente ou diminuir 

suas consequências, que a motocicleta possuísse freios a disco, com sistema 

de freios ABS e que estivesse a banda de rodagem dos pneus dentro da 

marcação permitida. 

No caso em estudo verificou-se que o sistema de freios e as condições 

dos pneus, caso estivessem em boas condições poderiam ter evitado o 

acidente periciado. Fica evidente a importância dos sistemas auxiliares 

veiculares para o bom funcionamento do veículo, bem como para evitar 

acidentes.  

E neste contexto a importância do Policial Rodoviário Federal, o qual na 

sua atividade como fiscalizador de trânsito pode retirar de circulação veículos 

que estejam com sistemas auxiliares veiculares em desacordo com a norma e, 

como perito de acidente de trânsito, deve estar atento a estes sistemas, visto 

que os mesmos podem ser considerados tanto o causador de um acidente, 

como uma causa concorrente.  

Após a ocorrência de um acidente de trânsito podem surgir diversas 

lides processuais, ou seja, conflitos entres as pessoas envolvidas no acidente, 

seguradoras de veículos, parentes dos envolvidos e até o próprio Estado 

podem vir a ser parte num processo judicial que tenha como objeto o referido 



 

 

acidente, onde será apurado, por exemplo, quem deu causa ao acidente, ou 

causas como defeito na pista, excesso de velocidade, causou a morte de 

alguém, poderia ter sido evitado, entre outros. 

Nesses casos o principal cliente do laudo pericial de acidente de trânsito 

realizado pela policia rodoviária federal é o Magistrado, pois a lide referente ao 

acidente chegará para ele decidir sempre com duas versões, da parte autora e 

da parte ré. E nesses casos o Juiz irá precisar de uma terceira versão, a do 

perito, o qual deve ter um caráter científico e técnico do ocorrido, com 

imparcialidade e segurança, para que o Julgador forme seu convencimento, 

confeccionando uma sentença justa.  

Além disso o laudo de acidente de trânsito também pode ser importante 

numa futura análise pelos órgãos de trânsito, os quais podem, a partir de 

laudos que apresentem diversos casos em que, por exemplo, o sistema de 

freios ABS ou outro que venha a surgir poderia ter evitado o acidente, criar 

normas exigindo que as montadoras insiram a nova tecnologia nos veículos 

fabricados a partir da referida norma. 

Diante da importância do laudo pericial de acidente de trânsito tanto para 

as lides processuais, como para decisões dos órgãos de trânsito que venham a 

exigir cada vez mais veículos mais seguros, espera-se que o Departamento da 

Polícia Rodoviária Federal continue capacitando seu efetivo na modalidade de 

perícia de acidente de trânsito, instituindo o mais breve possível equipes de 

policiais para a realização dos referidos laudos periciais em todo o Brasil, como 

já ocorre em Sergipe e está prestes a ser implantado em Santa Catarina. 
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APÊNDICE A – LAUDO PERICIAL 
 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

   



 

 

 

 

 


