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RESUMO 
 
 
DALMOLIN, Leonardo Cassol. A Análise da ‘Lei do Farol’ e os Primeiros Reflexos 
nos Acidentes de Trânsito nas Rodovias Federais Brasileiras. 2017. 55 f. 
Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de 
Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
A redução de acidentes é um desafio em todos os países do mundo. Dentre as 
ações para atingir esse objetivo está a utilização do farol baixo durante o dia nas 
rodovias. Essa medida foi adotada recentemente no Brasil e gerou um grande 
debate, pois o seu descumprimento tornou-se infração de trânsito. Portanto, é 
oportuno discutir os objetivos da ‘Lei do Farol’, e analisar sua eficácia com base nos 
resultados obtidos em estudos de outros países. Alguns deles relatam uma 
significativa redução de até 27% em determinados tipos de acidentes. Diante disso, 
não se pode ignorar a relevância do tema, em detrimento de uma suposta finalidade 
arrecadatória. Porém, uma abordagem mais adequada desta lei poderia 
satisfatoriamente atingir o interesse da coletividade, obrigando as montadoras a 
instalarem sistemas automatizados (DRL), e ainda oferecer incentivos para a 
instalação desse dispositivo, ao invés de obrigar o motorista a ter que acionar 
manualmente o farol. 
 
Palavras-chave: Lei do Farol. DRL. Acidentes.  
 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
DALMOLIN, Leonardo Cassol. The ‘Headlight Law’ Analysis and the First  
Reflections on Transit Accidents on Brazilian Federal Roads. 2017. 55s. 
Conclusion Work (Post-Graduation Course lato sensu in Traffic Accident Expertise) - 
Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2017. 
 
Reducing accidents is a challenge in every country in the world. Among the actions to 
achieve this objective is the use of the low light during the day on the highways. This 
measure was adopted recently in Brazil and generated a great discussion, as its non-
compliance became a traffic violation. Therefore, it is opportune to discuss the 
objectives of the 'Headlights Law', and to analyze its effectiveness based on the 
results obtained in studies of other countries. Some of them report a significant 
reduction of up to 27% in certain types of accidents. Faced with this, it can not ignore 
the relevance of the theme, in detriment of a supposed arrecadation purpose. 
However, a better approach to this law could satisfactorily reach the interest of the 
collectivity, forcing automakers to install automated systems (DRLs), and also provide 
incentives for the installation of this device, rather than forcing the driver to manually 
drive the headlamp. 
 
Key-words: Headlights Law, Daytime Running Lights, Headlights, Crashes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência no trânsito é uma realidade que vitima milhares de pessoas 

todos os anos no Brasil. O país apresenta uma taxa de 23,4 mortes no trânsito 

para cada 100 mil habitantes (OMS, 2015). Trata-se do quarto pior 

desempenho no continente americano, estando próximos aos índices obtidos 

na maior parte dos países africanos. 

A redução desses números é de extrema importância, tanto pelo impacto 

social que traz para as famílias das vítimas, bem como pelos custos elevados 

nas contas do governo. O relatório de acidente de trânsito nas rodovias 

brasileiras realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 

(2015, p.29) afirma:  

Em termos de custo, os acidentes nas rodovias federais significaram 
uma perda superior a R$ 12 bilhões para a sociedade, sendo que o 
custo relativo à perda de produção responde pela maior fatia desse 
valor, seguido pelos custos veiculares e hospitalares. Considerando 
toda a malha rodoviária brasileira, esses custos beiram a R$ 40 
bilhões por ano, o que é um montante muito superior ao gasto público 
na melhoria da infraestrutura rodoviária e nas campanhas educativas 

realizadas no país. 
 

Diante disso, com a finalidade de reduzir o número de acidentes e 

vítimas no trânsito, foi criada a ‘Lei do Farol’ que obriga os motoristas a 

conduzirem seus veículos com o farol baixo ligado durante o dia nas rodovias 

brasileiras. Essa mudança se deu por meio da lei nº 13.290, de 23 de maio de 

2016, buscando uma maior segurança no trânsito.  

Diversos estudos e pesquisas de organizações internacionais apontam 

que o uso do farol baixo durante o dia foi o fator responsável pela redução na 

taxa de acidentes em diversos países que adotaram essa medida. Por isso, o 

presente trabalho se propõe a trazer os dados obtidos nesses estudos, 

realizando um comparativo entre os países que já utilizam essa prática, para 

consubstanciar o entendimento de que realmente é eficaz e necessária. 

Conforme explicado por Bergkvist (2001, p.1, tradução nossa), “Muitas 

colisões de trânsito são o resultado da falha do motorista em perceber o outro 

veículo. O propósito do uso das luzes (faróis) durante o dia é aumentar o 

contraste visual dos veículos”.  
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Percebe-se a importância do sistema de iluminação dos veículos, em 

uma visão sistêmica aos demais itens de segurança veicular, sendo tão 

relevante quanto estado dos pneus, suspensão, freios, air-bags, dentre outros. 

É, portanto, um indicativo de que o correto uso dos faróis pode ser 

determinante para evitar acidentes. 

Nesse aspecto, será possível identificar a utilidade do tema abordado na 

análise pericial em acidentes ocorridos em rodovias durante o dia, avaliando se 

esses acidentes poderiam ser evitados ou não, ou se pelo menos poderiam ter 

diminuído seu risco de acontecer. A atenção do perito ao sistema de iluminação 

do veículo acidentado pode apontar fatores determinantes na conclusão do 

laudo pericial. 

Assim, o objetivo do trabalho é realizar uma avaliação do uso do farol 

durante o dia, os resultados práticos de sua efetividade e a repercussão na 

aplicação de multas pelo não cumprimento da nova regra, que tem gerado os 

mais diversos argumentos a favor e contra a lei. 

No Brasil, aparentemente há uma distorção no objetivo real da norma, 

pois apenas e tão somente prevê a punição do condutor que infringir a nova 

regra, utilizando a intimidação da multa como mecanismo para efetivar a 

segurança nas rodovias do país 

Dessa forma, serão ponderadas alternativas para amenizar os conflitos 

que a ‘Lei do Farol’ acabou gerando, revelando aspectos que possam garantir 

sua efetividade, atendendo os anseios da população, sem comprometer a 

segurança jurídica, e satisfazendo o seu real propósito que é a redução de 

acidentes nas estradas. 

O fato da ‘Lei do Farol’ ter sido muito contestada, inclusive com decisões 

judiciais suspendendo sua aplicação, demonstram que existe uma problemática 

a ser enfrentada, e que a forma como foi colocada carece de aceitação jurídica 

e popular. 

Por fim, será realizada uma análise crítica, para demonstrar que mesmo 

que necessária, a lei pode sofrer adequações e ajustes para corresponder ao 

que se destina, que é um trânsito mais seguro.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Conceitos e normas aplicáveis a ‘Lei do Farol’ 

 

A regra instituída pela lei 13.290/2016, traz a obrigatoriedade do uso do 

farol baixo durante o dia nas rodovias. A lei alterou o art. 40, inciso I, e o art. 

250, inciso I, alínea “b”, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que passaram 

a vigorar com as seguintes redações, conforme Brasil (1997, s.p.): 

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 
determinações: 
        I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz 
baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 
iluminação pública; 
        I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz 
baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos de 
iluminação pública e nas rodovias; 
(...) 
Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de 
passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, 
e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de farol de luz baixa 
durante o dia e a noite. 
 
Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento: 
      I - deixar de manter acesa a luz baixa: 
        a) durante a noite; 
        b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública; 
        b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas 
rodovias; 
        c) de dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo 
de passageiros, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas; 
        d) de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores;  
      II - deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob 
chuva forte, neblina ou cerração; 
      III - deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite; 
      Infração – média 
      Penalidade - multa. 

 

Anteriormente, a obrigatoriedade do uso dos faróis durante o dia, era 

somente destinada às motocicletas de forma geral, aos ônibus e coletivos em 

faixas exclusivas de trânsito, e aos veículos automotores somente nos túneis. 

Com a nova lei, passa a ser exigido o uso do farol nas rodovias durante o dia.  

O anexo I do CTB define rodovia como “via rural pavimentada”, 

diferenciando de estrada, que é conceituada como “via rural não pavimentada”. 

Por fim, define a via rural como “estradas e rodovias”. A lei não obriga o uso 

dos faróis nas vias urbanas, que são conceituadas como “ruas, avenidas, 

vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área 
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urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao 

longo de sua extensão” (BRASIL, 1997).  

Portanto, através dessa medida, a lei deixa claro o objetivo de aumentar 

a segurança nas rodovias, não obrigando o uso do farol durante o dia nas ruas 

e avenidas das cidades em geral. Entretanto, há de se lembrar que temos vias 

que cruzam perímetros urbanos que podem ser confundidas com ruas ou 

avenidas, como por exemplo a Rodovia Admar Gonzaga, conhecida como 

‘Geral do Itacorubi’ em Florianópolis. Além dessa, existem muitas outras, o que 

reflete a necessidade de uma melhor adequação das terminologias utilizadas 

pelo CTB. 

A orientação do uso do farol baixo durante o dia nas rodovias já existe 

desde a Resolução nº 18/98, do CONTRAN, que recomenda às autoridades 

que por meio de campanhas educativas, motivem os usuários a adotarem essa 

medida, aumentando a segurança no trânsito. Porém, a não efetividade da 

referida resolução foi a justificativa do projeto de lei nº 5070/2013, do Deputado 

Rubens Bueno, que culminou na lei 13.290/2016 conhecida como ‘Lei do 

Farol’, que tornou obrigatório o uso do farol durante o dia nas rodovias. A 

transgressão dessa norma gera infração de trânsito média, com valor de R$ 

130,16 e 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de 

atos praticados na direção do veículo (§3º do Art. 257 do CTB). Nesse aspecto, 

ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas 

infrações de sua responsabilidade (§4º do Art. 259 do CTB). Ao atingir 20 

pontos acumulados no período de 12 meses, o condutor terá o direito de dirigir 

suspenso, conforme o Art. 261 do CTB (BRASIL, 1997). 

A aplicação da penalidade vem no compasso do princípio da 

sancionabilidade, que segundo Moreira Neto (2014, p. 91), “é a aceitação ou o 

repúdio da ordem jurídica a certa conduta, informando a instituição de 

estímulos para o encorajamento ou o desencojaramento de sua prática”.  

Nesse contexto, a ‘Lei do Farol’ gerou grande polêmica ao tratar a falta 

do uso do farol durante o dia como infração de trânsito. O acionamento dos 

faróis na maioria dos veículos se dá de forma manual, o que pode gerar a 

desatenção por parte do motorista que visualmente não percebe se está ligado 

ou não. 
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2.2 A suspensão judicial da ‘Lei do Farol’ 

 

A ‘Lei do Farol’, entrou em vigor em 08/07/2016, 45 dias após sua 

publicação em 23/05/2016, observado o prazo de vacatio legis, que representa 

o tempo necessário para que a população tome conhecimento do teor da lei. 

Pouco antes de completar dois meses de sua vigência, no dia 02/09/2016 foi 

proferida a primeira decisão judicial determinando sua suspensão, no processo 

nº 0049529-46.2016.4.01.3400, ajuizado pela Associação Nacional de 

Proteção Mútua aos Proprietários de Veículos Automotores (ADPVAT) em face 

da União, junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). 

  Na decisão, o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal do DF, 

determinou em Brasil (2016, p.1) “não é possível penalizar o condutor até que 

haja a escorreita sinalização das rodovias”, acolhendo a tese de que a 

sinalização é insuficiente, onde por muitas vezes, principalmente em trechos 

urbanos, os condutores não tem a devida informação de que estão em uma 

rodovia e que devem acionar os faróis. Remeteu sua argumentação ao que 

prescreve o Art. 90 do CTB, conforme Brasil (1997, s.p.): 

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por 
inobservância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta. 
§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é 
responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua 
falta, insuficiência ou incorreta colocação. 
§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à 
interpretação, colocação e uso da sinalização. 

 

Desta decisão, a União interpôs agravo de instrumento, que foi julgado 

no dia 07/10/2016 pelo Desembargador Carlos Moreira Alves, do TRF1, que 

em sua sentença, esclareceu, conforme Brasil (2016, p.1, grifo nosso): 

[...] a decisão agravada não impede a aplicação de sanções pelo 
descumprimento da disposição inscrita no inciso I do artigo 40 do 
CTB, na redação dada pela norma legal em referência, nas rodovias 
que possuam sinalização que as identifique como tais, como as 
sinalizadas com as placas características de identificação de se tratar 
de rodovia. 
 

Desta forma, o entendimento que há no momento, é do cabimento da 

fiscalização do uso do farol baixo durante o dia nas rodovias que estejam 

devidamente sinalizadas, não sendo passível de autuação em vias onde haja 

dúvida sobre sua obrigatoriedade.  
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2.3 As peculiaridades e tipos de farol 

 

É importante também diferenciar os conceitos do farol baixo, da luz de 

posição, também chamada de lanterna, e do farol de neblina e de milha. 

Paulus, Gomes de Sá e Costa (2016, p. 73) diferenciam bem os sistemas de 

iluminação, conforme a figura abaixo. 

Figura 1:  Categorias de faróis 

 
Fonte: PAULUS, GOMES DE SÁ E COSTA (2016) 
 

O CTB define a luz de posição ou lanterna como a luz do veículo 

destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Já a luz de neblina é 

destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou 

nuvens de pó. O farol baixo, ou luz baixa, é facho de luz destinado a iluminar a 

via diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo injustificáveis 

aos condutores e outros usuários da via que venham em sentido contrário 

(BRASIL, 1997). 

A resolução 227/2007 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 

estabelece   requisitos   referentes   aos   sistemas   de   iluminação e 

sinalização de veículos. O item 4.20 do anexo I trata do farol de rodagem 

diurna, e apresenta esse dispositivo como opcional em veículos automotores e 

proibido em reboques. 

Conforme a legislação, se instalado o farol de rodagem diurna deve ser 

ligado automaticamente quando o dispositivo que liga e/ou desliga o motor 

esteja na posição tal que possibilite o acionamento do motor. Deve ser 

possível, ligar e desligar automaticamente o farol de rodagem diurna sem o uso 

de ferramentas. O farol de rodagem diurna deve desligar-se automaticamente 

quando os faróis baixo ou alto são ligados, exceto quando estes últimos são 

usados para transmitir alertas luminosos em intervalos curtos (BRASIL, 1997). 
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Em veículos mais novos, os fabricantes têm utilizados fitas ou faixas 

com luzes de LED que são acionadas quando é dada ignição no veículo, sendo 

elas tratadas como luzes de rodagem diurnas. Assim, é importante não 

confundir as luzes de rodagem diurna com o farol baixo, pois são dispositivos 

diferentes. Abaixo, é possível distinguir e identificar cada um deles: 

Figura 2: Luzes de rodagem diurna x Farol baixo x Farol alto. 

 
Fonte: Própria do autor (2017) 
 

Abaixo, a imagem do botão de acionamento dos faróis utilizado em 

veículos da marca Volkswagen, onde se observa no primeiro botão a 

necessidade de acionamento manual dos sistemas de iluminação, enquanto no 

segundo, se observa a posição ‘AUTO’, que por meio de sensor crepuscular, 

identifica qual a luz oportuna a ser utilizada, seja o o farol de rodagem diurna 

durante o dia, seja o farol baixo à noite: 

Figura 3: Botão dos farois da Volkswagen. 

 
Fonte: Google imagens (2017) 
 

Apesar de ser regulamentado desde 2007, a ‘Lei do Farol’ não 

mencionou o farol de rodagem diurna como mecanismo equivalente ao farol 
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baixo. Por conta disso, o despacho 476/2016 do Departamento Nacional de 

Trânsito (DENATRAN), abordou o tema e consolidou o entendimento de que o 

farol de rodagem diurna é aceito e converge com os objetivos da ‘Lei do Farol’. 

Há que se destacar, no entanto, que faróis de neblina, de milha, ou faroletes, 

não cumprem a função exigida pela lei. 

 

2.4 O Daytime Running Lights 

 

Em outros países, o farol de rodagem diurna é tratado sob a expressão 

Daytime Running Lights (DRL). A publicação do departamento de transportes 

do Reino Unido (2010, s.p., tradução nossa), detalha o que é o DRL: 

Daytime Running Lights (DRL) são luzes de baixa potência que 

podem ser instaladas em um veículo e utilizadas durante o dia para 
melhorar a visibilidade a outros condutores, bem como a pedestres, 
ciclistas e outros usuários das vias. Elas não precisam ser operadas 
manualmente, pois são ativadas automaticamente quando o motor é 
ligado, e desativadas quando o motor é desligado ou quando os faróis 

são ligados à noite. 
 

Segundo Wang (2008, p.12, tradução nossa), “O DRL foi concebido para 

melhorar a visibilidade e detectabilidade de um veículo durante a luz do dia 

fornecendo luz suficiente para contrastar o veículo do seu fundo”. Nesse 

sentido, as palavras de Bergkvist (2001, p. 1, tradução nossa) complementam 

esse raciocínio, quando diz: 

Os veículos motorizados são equipados com luzes não só para que o 
condutor possa ver, mas também para ser visto. Durante o dia, o DRL 
torna o veículo mais visível e permite que outros o observem mais 
cedo, com isso evitando uma possível colisão. 

 
Significa dizer que o uso dos faróis ou do DRL, durante o dia, traz um 

efeito benéfico aos condutores, que conseguem ter uma melhor percepção dos 

demais veículos, especialmente nos casos de ultrapassagens em sentidos 

opostos em rodovias de pista simples, onde por vezes a cor do veículo se 

confude com a cor do pavimento asfaltico, dificultando sua visualização. 

Aumentar o contraste visual de um veículo aumenta a capacidade de 

outros condutores para detectar e monitorar o veículo. O baixo contraste entre 

um veículo e seu fundo pode ser bastante comum durante o dia. O contraste é 

reduzido por cor, chuva, nuvens e baixos níveis de luz que ocorrem ao 

amanhecer e ao anoitecer (HILLS, 1980). 
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Dentro dessa lógica, Willians e Lancaster (1995, p.1, tradução nossa) 

dizem que “as luzes de rodagem diurnas (DRLs) são uma medida de baixo 

custo destinada a reduzir os acidentes entre veículos durante o dia, 

aumentando a visibilidade e detectabilidade do veículo”. 

Vários países no mundo utilizam o DRL, como a Dinamarca desde 1990, 

Finlândia desde 1972, Itália desde 2002, Suécia desde 1977, Canadá desde 

1989, República Tcheca desde 2001, Hungria desde 1993, Israel desde 1996 e 

Noruega desde 1985 (COMMANDEUR, 2004). 

 

2.4.1 Os estudos sobre o DRL em outros países 

 

A maioria dos estudos sobre a eficácia dos DRLs foi feita na 

Escandinávia. A Finlândia foi a primeira a instituir legislação DRL em áreas 

rurais, e literatura relata uma redução de 27% na taxa de acidentes (KRAJICEK 

e SCHEARS, 2010). 

Em 1977, a Suécia começou a exigir o uso de luzes diurnas de veículos 

em todas as estradas, com uma redução das taxas de acidentes de 9 a 21%. 

(ANDERSSON E NILSSON, 1981). Segundo os autores, se as luzes diurnas 

possuem algum resultado, o maior efeito é para acidentes onde os veículos 

estão em sentidos opostos, e menor o efeito para acidentes onde os veículos 

transitam na mesma direção. Também pode se esperar diminuição de 

acidentes envolvendo pedestres e ciclistas. As análises resultaram os 

seguintes resultados: 

 Acidentes com direção oposta mostram uma queda de 10%; 

 Acidentes em cruzamentos diminuíram em 9% com alguma variação; 

 Acidentes com veículos na mesma direção diminuíram 2%; 

 Acidentes envolvendo motocicletas diminuíram 21%; 

 Acidentes envolvendo pedestres diminuíram 17%. 

No Canadá, acidentes envolvendo veículos com e sem luzes diurnas de 

propriedade do Governo da Província de Saskatchewan foram comparados 

com uma seleção aleatória de acidentes. As colisões frontais e laterais tiveram 

uma redução de 28% nos veículos equipados com DRL, o que corresponde a 
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uma redução de 15% de todos os acidentes ocorridos durante o dia (SPARKS, 

1991). 

O estudo promovido por Tessmer (2004, p.5) para a National Highway 

Traffic Safety Administration (NHTSA), organização governamental norte 

americana, estimou a eficácia das luzes de circulação diurna de veículos de 

passageiros na redução de acidentes. Os resultados observados entre 1995 e 

2001, indicaram: 

 Redução das colisões frontais fatais diurnas em 5%; 

 Redução das colisões frontais não fatais diurnas em 5%; 

 Redução de mortes de pedestres e ciclistas durante o dia em 12%; 

 Redução de colisões frontais entre veículo e motocicleta em 23%. 

Os estudos encontrados nas pesquisas realizadas em geral, apontam 

significativa diminuição no número de acidentes e vítimas no trânsito. No 

entanto, outro estudo para a NHTSA, aponta o impacto negativo para acidentes 

envolvendo motocicletas. Isso se explica, com o uso generalizado do farol por 

todos os veículos, e não apenas pelas motocicletas, estas passam a um 

cenário onde ficam menos perceptíveis, em comparação quando eram as 

únicas que obrigatoriamente deveriam utilizar o farol durante o dia. À medida 

que a penetração do DRL na frota de veículos continua a aumentar, os esforços 

para melhorar a visibilidade das motocicletas durante o dia devem ser 

realizados (JENNESS, JENKINS E ZADOR, 2011). 

Esse dado apresentado, mostra uma realidade desfavorável para os 

motociclistas, que já são mais vulneráveis no trânsito, havendo um potencial 

aumento do risco de acidentes para esse tipo de veículo. Isso demonstra a 

necessidade de novas formas para a identificação visual das motocicletas, 

fazendo que se tornem mais perceptíveis em relação aos demais veículos. 

Uma forma de melhorar a visibilidade das motocicletas é criar uma 

identidade visual única padronizada, utilizando mais de um tipo de farol, com 

uma variação de cor diferente dos demais veículos. Nas laterais, é possível 

implementar dispositivo de sinalização que propicie uma melhor visualização 

em cruzamentos, diminuindo o risco de colisões perpendiculares.  

Em estudo realizado na Noruega, utilizando-se de métodos aplicados na 

Finlândia e Suécia, constatou que o uso das luzes durante o dia não reduziu os 
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acidentes. Verificou aumento de 20% nas colisões traseiras e redução de 15% 

em colisões envolvendo vários veículos (ELVIK, 1993).  

Apesar desses resultados apresentados, a maioria absoluta aponta para 

os benefícios da utilização das luzes dos veículos durante o dia. A simples 

sensação de segurança que é proporcionada, com a percepção antecipada de 

outros veículos transitando em sentido contrário em rodovias de pista simples, 

é um indicativo de que a proposta tem um fundamento lógico. 

 

2.4.2 Primeiros dados após a ‘Lei do Farol’ no Brasil. 

 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apresentou números expressivos na 

fiscalização da não utilização do farol baixo nas rodovias durante o dia. Desde 

a entrada em vigor da lei, foram lavrados mais de 900 mil autos 

especificamente para essa infração. 

Tabela 1: Número de autos de infração lavrados pela PRF na infração: Em movimento  de 
dia, deixar de manter acesa luz baixa nas rodovias. Código 724-22 

Mês Autos de infração 

Julho/2016 97.779 

Agosto/2016 118.136 

Setembro/2016 8.294 

Outubro/2016 20.392 

Novembro/2016 76.884 

Dezembro/2016 85.821 

Janeiro/2017 100.997 

Fevereiro/2017 102.149 

Março/2017 103.465 

Abril/2017 98.952 

Maio/2017 78.761 

Junho/2017 (até 15/06) 37.781 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 
 

É possível observar uma média superior a 75 mil notificações por mês. 

Somente nos meses de setembro e outubro de 2016, os números são 

menores, devido ao período em que a lei ficou suspensa por determinação da 

justiça, conforme tratado no tópico 2.2. 

Pelo curto espaço de tempo da vigência da lei no Brasil, ainda não foram 

realizados estudos para avaliar o nível de adesão dos motoristas ao 

cumprimento da norma bem como a real eficiência do uso dos faróis durante o 

dia, incidindo ou não na redução de acidentes. 
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Do número de acidentes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal, 

ocorridos durante o dia em todo território nacional, antes e depois da ‘Lei do 

Farol’, em períodos iguais, apresentaram os seguintes resultados: 

Tabela 2: Variação do número de acidentes em rodovias federais, antes e depois da ‘Lei do 
Farol’, no mesmo período, apenas na situação “pleno dia”. 

Mês 2016 2017 Variação 

Janeiro 5.715 4.604 -19,44% 
Fevereiro 4.604 4.148 -9,90% 
Março 4.595 4.257 -7,36% 
Abril 4.223 4.136 -2,06% 
Maio 4.086 3.877 -5,12% 
Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 

Da leitura dos dados apresentados, antes da ‘Lei do Farol’ em 2016 e 

após em 2017, temos uma redução significativa no número de acidentes no 

comparativo no mês de janeiro. Entretanto, nos meses seguintes, a redução se 

mantém, porém, de forma mais gradual.   

Com relação ao número de mortos, utilizando-se dos mesmos critérios, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 3: Variação do número de mortes em acidentes em rodovias federais, antes e depois 
da lei, no mesmo período, apenas na situação “pleno dia”. 

Mês 2016 2017 Variação 

Janeiro 244 276 +13,11% 
Fevereiro 207 209 +0,97% 
Março 214 179 -16,36% 
Abril 186 189 +1,61% 
Maio 204 203 -0,49% 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 
 

O número de mortos apresenta-se de forma mais variável, havendo 

aumento e diminuição conforme o mês analisado. Sobre esse ponto, em 

especial no mês de janeiro, onde houve redução de 19,44% dos acidentes, e 

o aumento de 13,11% nas mortes, reflete nem sempre uma questão está 

atrelada a outra. Não foram encontrados acidentes de grande repercussão 

que pudessem justificar tal aumento no comparativo de janeiro.  

Em relação ao número de feridos, utilizando-se dos mesmos critérios, 

foram obtidos os seguintes resultados: 

Tabela 4: Variação do número de feridos em acidentes em rodovias federais, antes e depois 
da lei, no mesmo período, apenas na situação “pleno dia”. 

Mês 2016 2017 Variação 

Janeiro 1.175 855 -27,23% 
Fevereiro 946 726 -23,26% 
Março 892 724 -18,83% 
Abril 823 701 -14,82% 
Maio 767 603 -21,38% 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 
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O número de feridos mostra diminuição em todos os meses, 

apresentando uma redução média acima de 20% no período sob análise. 

Acompanha a dinâmica da redução de acidentes. 

É verdade que não se pode simplesmente atribuir a redução nos 

acidentes observada acima, ao advento da ‘Lei do Farol’, por não haver 

estudos técnicos que comprovem isso. Todavia, é um fator novo a ser 

considerado, ao passo que o crescimento na frota de veículos, seria um 

indicativo de aumento de acidentes.  

O Anuário do Transporte, da Confederação Nacional dos Transportes, 

reporta um crescente aumento da frota de veículos brasileira. Em 15 anos, 

houve um aumento de 60 milhões de veículos em circulação. A tabela abaixo 

apresenta os valores encontrados na referida publicação: 

Tabela 5: Evolução da frota de veículos no Brasil. 

Ano Frota Brasileira Ano Frota Brasileira 

2001 31.913.003 2009 59.361.642 

2002 34.284.967 2010 64.817.974 

2003 36.658.501 2011 70.543.535 

2004 39.240.875 2012 76.137.191 

2005 42.071.961 2013 81.600.729 

2006 45.372.640 2014 86.700.490 

2007 49.644.025 2015 90.686.936 

2008 54.506.661 2016 93.867.016 

  Fonte: Confederação Nacional dos Transportes (2017) 
 

A redução do número de acidentes diante do aumento da frota, é um 

dado estatístico importante, pois demonstra que os esforços para aumentar a 

segurança no trânsito vêm trazendo resultados positivos. O relatório de 

acidentes nas rodovias federais produzido pelo IPEA (2015, p. 10) aponta os 

tipos de colisão responsáveis pela maior parte das mortes nas rodovias:  

Considerando a mortalidade por tipo de acidente, é possível observar 
que a colisão frontal foi responsável por 33,7% das mortes, seguida 
pelos atropelamentos de pessoas, responsável por 14,6% das 
mortes. Esses tipos de acidente responderam por 6,5% do total e, 
embora menos frequentes, foram os mais letais. 
 

Nesse sentido, considerando estes os tipos de acidente mais graves e 

que geram mais mortes, mais uma vez buscamos os dados da Polícia 

Rodoviária Federal, para observar a variação do número acidentes do tipo 

colisão frontal e atropelamento de pedestre ocorridos durante o dia. Foi 
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utilizado o mesmo método, com a busca de acidentes durante o dia, antes e 

após a ‘Lei do Farol’, em períodos iguais, para traçar o comparativo: 

Tabela 6: Variação do número de acidentes do tipo colisão frontal em rodovias federais, 
antes e depois da lei, no mesmo período, apenas na situação “pleno dia”. 

Mês 2016 2017 Variação 
Janeiro 283 248 -12,37% 
Fevereiro 201 209 +3,98% 
Março 202 216 +6,93% 
Abril 190 206 +8,42% 
Maio 166 206 +24,10% 

  Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 
 
Tabela 7: Variação do número de acidentes do tipo atropelamento de pedestre em rodovias 
federais, antes e depois da lei, no mesmo período, apenas na situação “pleno dia”. 

Mês 2016 2017 Variação 

Janeiro 108 113 +4,63% 
Fevereiro 102 107 +4,90% 
Março 102 113 +10,78% 
Abril 94 101 +7,45% 
Maio 111 105 -5,41% 

  Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 
 

Nas duas situações em análise, predominou o aumento do número de 

acidentes. A instabilidade do comportamento dos números nos casos acima, 

retrata que existem muitos outros fatores que devem ser considerados, ou seja, 

a ‘Lei do Farol’ por si só não pode ser concebida como responsável pelo 

aumento ou redução de acidentes. Em contrapartida, observa-se uma grande 

diminuição nas colisões transversais, onde o uso dos faróis pode ser um fator 

concorrente, dentre tantos outros possíveis: 

Tabela 8: Variação do número de acidentes do tipo colisão transversal em rodovias federais, 
antes e depois da lei, no mesmo período, apenas na situação “pleno dia”. 

Mês 2016 2017 Variação 

Janeiro 609 382 -37,27% 
Fevereiro 580 335 -42,24% 
Março 551 356 -35,39% 
Abril 572 378 -33,92% 
Maio 516 328 -36,43% 

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da PRF - Siger (2017) 

 Ademais, o curto período de vigência da ‘Lei do Farol’, não permite ainda 

uma análise mais aprofundada dos resultados. Seria necessário um 

acompanhamento dos resultados futuros, para identificar o quanto foi ou não 

importante para o trânsito brasileiro. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

O laudo pericial sob análise foi elaborado na Academia Nacional da 

Polícia Rodoviária Federal, localizada na cidade de Florianópolis no estado de 

Santa Catarina.  

Trata-se de uma simulação de acidente de trânsito, que teve por objetivo 

avaliar o laudo pericial elaborado. De acordo com os dados informados, o 

acidente ocorreu no dia 04 de novembro de 2016 às 09h20min no Km 149,9 da 

BR-116, no município de Mandirituba/PR.  

Versa sobre uma colisão transversal envolvendo dois veículos, um 

VW/Gol (V1), placa CXS-3662 de Mandirituba e um Fiat/Spazio (V2), placa 

AEB-2642, também de Mandirituba. O acidente resultou na morte do condutor 

de V2 e deixou o condutor de V1 ferido. 

Analisando o Laudo Pericial observa-se na fl. 16 a informação sobre a 

dinâmica do acidente: 

O veículo 1, transitava pela BR-116, em sua mão de direção, sentido 
Rio Negro/PR, momento em que iniciou manobra brusca de 
frenagem, em nítida reação do seu condutor, criando um 
espelhamento pela fricção da borracha dos pneus com o asfalto, 
ocasionando o arrasto do veículo por 11,79 metros, momento em que 
colidiu com a parte anterior do veículo contra a lateral esquerda do 
veículo 2, que deslocava da Rua Sem Nome e adentrava na BR-116 
nesse mesmo instante. 
Segundo Aragão (2011), no caso em tela, houve uma interação 
veicular transversal média pela direita, entre V1 e V2. Nesta dinâmica 
ocorreu o evento, deixando vestígios de vidros e peças dos veículos 
sobre o cruzamento das vias, caracterizando ali o sítio de colisão. 
Após essa interação, V2 foi projetado para o faixa contrária de V1, 
rodando 90º graus sobre a pista, deixando marcas de derrapagem no 
pavimento asfáltico, adentrando na faixa contrária, terminando em 
repouso sobre o acostamento do sentido decrescente da BR 116, 
com a parte anterior voltada para o fluxo daquele sentido. 
 

Observa-se, pela dinâmica relatada, que V1 teve sua frente cortada por 

V2, o que desencadeou a reação de seu condutor ao acionar o sistema de 

freios para tentar de evitar a colisão. Entretanto, o condutor de V1 não teve 

sucesso, e acabou por colidir com a parte dianteira de seu veículo, contra a 

lateral esquerda de V2. Segundo Aragão (2011, p.110), houve uma interação 

veicular transversal média pela direita, que pode ser melhor observada 

conforme a figura abaixo:  
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           Figura 4: Interação veicular transversal média pela direita 

 
           Fonte: Aragão (2011) 
 

A marcas de frenagem deixadas no pavimento asfáltico auxiliaram a 

precisar a velocidade de V1 antes da colisão, determinando o seu excesso de 

velocidade com uma das causas do acidente. 

Em relação ao fator humano, é possível considerar o comportamento 
do condutor do VW/Gol (V1), que teve a reação de utilizar os freios do 
veículo, em uma nítida tentativa de evitar a colisão. Entretanto esse 
fato é considerado uma reação natural por conta do excesso de 
velocidade empregado, não inferior a 95,26 Km/h, mais do que o 
dobro do limite da via de 40Km/h. 
 

Todavia, o laudo pericial concluiu que o condutor de V2 também 

concorreu para o acidente, por conta da manobra proibida que tentou executar: 

Por sua vez o condutor do Fiat/Spazio (V2) adentrou na rodovia sem 
os devidos cuidados indispensáveis à segurança, pois estava diante 
de um cruzamento sinalizado com a placa de parada obrigatória, com 
conversão obrigatória para a direita. A projeção que teve após o 
acidente indica a intenção do condutor em realizar conversão proibida 
à esquerda.  
Ante o exposto, considerando todos os elementos apresentados, 
conclui-se que a causa do acidente foi o excesso de velocidade de 
V1, que transitava com considerável excesso de velocidade, 
concorrendo com a entrada de V2 na rodovia sem a devida 
observação das normas de trânsito. 
 

Diante disto, é inevitável ponderar qual o motivo levou o condutor de V2 

a iniciar a conversão proibida. Um dos motivos pode estar no fato de V1 

transitar em excesso de velocidade, ou seja, sua aproximação ocorreu de 

forma bastante rápida. Outro fator importante é que o acidente ocorreu durante 

o dia, com condições climáticas favoráveis:   

As condições de trafego no momento do acidente eram favoráveis, 
com pista seca e limpa, sem defeitos em sua superfície. Inexistência 
de obra de infraestrutura, como sarjeta, meio-fio ou defensa. 
Condições meteorológicas boas, com céu limpo, com a presença de 
poucas nuvens, sem restrições à visibilidade, sol alto, sem 
interferência na visibilidade dos motoristas.  
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Diante disto, observada a presença do sol, podemos verificar que o uso 

do farol durante o dia poderia ter contribuído de alguma forma para evitar a 

colisão. A percepção do condutor de V2 poderia ter sido melhor aguçada caso 

observasse a rápida aproximação de V1. A fotografia panorâmica do acidente 

ilustra as condições favoráveis do tempo e da configuração do terreno, não 

havendo indícios de algo que pudesse comprometer a visão do condutor de V2. 

Figura 5:  Panorâmica do acidente.  

 
Fonte: Laudo pericial (2017) 
 

Da análise do laudo pericial, a orientação dos danos em V1 na parte 

frontal, bem como a falta de corrente elétrica no veículo, durante o 

levantamento pericial, impossibilitam afirmar as condições do sistema de 

iluminação do veículo, sendo consignado da seguinte forma: 

(...) predominância dos danos no painel frontal, parachoque dianteiro, 
faróis, capô e paralama esquerdo do veículo. Os danos têm 
orientação longitudinal, da dianteira para a traseira, sem alcançar o 
motor e o compartimento de passageiros. 
(...) 
O sistema de iluminação e sinalização não passou por avaliação por 
falta de corrente elétrica. 
 

A avaliação do sistema de iluminação, mesmo que avariado e sem 

corrente elétrica, é de extrema importância ao laudo pericial. Araújo, Sena, 

Jesus, Zancan e Nascimento (2016, p.53 e 54) ensinam que deverão ser 

observados os seguintes itens referentes aos veículos, dentre outros, o 

funcionamento do sistema de sinalização e ainda fraturas e oxidações nas 

lâmpadas dos faróis. No caso em tela, por conta da colisão, V1, teve a parte 

frontal completamente danificada, não havendo como fazer essa verificação, 

conforme se observa na imagem a seguir:   
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Figura 6:  Painel frontal de V1.   

 
Fonte: Laudo Pericial (2017) 

 

Todavia, apesar dos danos, o laudo pericial não aponta a informação de 

que o botão do farol baixo estava acionado ou não. Não há fotografias do 

painel do veículo que registrassem esse dado. Essa informação poderia 

contribuir para esclarecer se o farol estava ligado ou desligado.  

Se o V1 estivesse com os faróis ligados, a capacidade de percepção do 

condutor de V2 poderia ser otimizada, levando o seu condutor a uma melhor 

visualização dos veículos, evitando a manobra frustrada que realizou. 

  Neste caso, a informação contida no laudo pericial ou até mesmo nos 

boletins de acidente de trânsito, sobre o uso ou não uso do farol durante o dia, 

poderia contribuir em uma aferição mais consistente sobre sua real importância 

e capacidade de evitar acidentes automobilísticos. Serviria para melhorar as 

bases estatísticas. 

Diante disso, ressalta-se a pertinência da avaliação do sistema de 

iluminação dos veículos envolvidos em acidentes de trânsito, inclusive durante 

o dia, pois esse detalhe pode ser fundamental na elucidação em determinados 

tipos de colisão.   
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4 CONCLUSÕES 

 

A maior parte dos artigos científicos publicados, bem como os estudos 

promovidos pelos órgãos governamentais internacionais e pelas grandes 

montadoras ao longo dos anos, demonstram resultados positivos na redução 

de acidentes por conta do uso do farol durante o dia. Os dados produzidos pela 

General Motors demonstram que dede 1995, pelo menos 25 mil colisões foram 

evitadas desde o implemento do acionamento automático dos faróis em seus 

veículos (BERGKVIST, 2001).  

Os dados da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), 

órgão de segurança viária do governo norte-americano, mostram, por exemplo, 

que a medida reduziu em 5% a colisão entre carros e em 12% entre pedestres 

e ciclistas. 

No Brasil ainda não foram realizados levantamentos técnicos sobre o 

tema. Todavia, baseado nos estudos internacionais, é possível afirmar essa 

medida tem um potencial significativo para reduzir acidentes, especialmente os 

índices de mortalidade gerado pelas colisões frontais e atropelamentos, que 

segundo estudos do IPEA, respondem por 48,3% das mortes nas rodovias 

federais brasileiras. 

O grande problema observado em nosso país é a forma como foi 

abordada a questão. A elaboração de uma lei para penalizar o condutor 

aparenta um caráter arrecadatório e punitivo. Em uma breve análise, percebe-

se que o somente com o trabalho da PRF, o governo terá um incremento de 

mais de 100 milhões de reais na arrecadação neste primeiro ano da lei. 

Deveria, por outro lado, haver uma maior ênfase no aspecto educativo e no 

objetivo primordial de reduzir os acidentes e preservar vidas. 

A exemplo disso, a Lei 11.910/09, tornou obrigatório aos fabricantes de 

veículos, a instalação de airbags e a Resolução 312/2009 do CONTRAN a 

instalação do sistema de freios ABS (Antilock Break System). Essas medidas 

efetivamente apresentaram o enfoque na segurança do trânsito. 

Assim, seria mais adequado que a lei obrigasse as montadoras e utilizar 

a tecnologia de acionamento automático dos faróis em veículos novos, e ainda 

promovesse incentivos, como descontos no imposto sobre propriedade de 
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veículos automotores (IPVA), para motivar os proprietários de veículos que não 

possuem o dispositivo, para realizar sua instalação. 

Ainda assim, de forma subsidiária poderia haver a previsão legal da 

infração pelo não uso do farol baixo durante o dia, desde que houvesse como 

requisito de sinalização específica nos locais de fiscalização, evitando o 

esquecimento do motorista, que atento à rodovia, teria a oportunidade de 

lembrar de ligar o farol. 

Por se tratar de um comportamento não voluntário, onde não se 

vislumbra má-fé por parte do motorista pelo não acionamento do farol, poderia 

a infração ter caráter mais brando, ou até mesmo não pontuar no prontuário do 

condutor. O grande número de notificações extraídas pela PRF, mostram que 

os condutores ainda não estão acostumados a utilizar o farol durante o dia. 

Com relação aos dados apresentados, recomenda-se um estudo mais 

detalhado, abrangendo um período maior de tempo, quando o uso do farol 

durante o dia estiver de fato consolidado entre os motoristas, podendo assim 

avaliar se de fato traz os resultados esperados.  

Pode-se ainda ser feito mais estudos e pesquisas em relação às 

motocicletas, visto que são boa parte da frota de veículos em circulação no 

Brasil, e com esse novo panorama, podem ficar menos visíveis em relação aos 

demais veículos, como já falado anteriormente. 

Por fim, para propiciar essas análises, seria bastante importante que nos 

boletins de acidentes de trânsito na condição ‘pleno dia’, houvesse a 

possibilidade de indicação do uso dos faróis pelos veículos envolvidos, 

retratando melhor a realidade.   
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1. EMBASAMENTO LEGAL 

A atividade de Perícia em Acidentes de Trânsito é realizado pela Polícia Rodoviária 

Federal em cumprimento ao Decreto Presidencial nº 1.655/95, à Lei nº 9.503/97 e à Portaria nº 

1.375/07 do Ministério da Justiça. 

 

2. HISTÓRICO 

No dia 04/11/2016, às 09h20min, após o recebimento de informação de acidente de 

trânsito com vítima fatal no Km 149,9 da BR-116, no município de Mandirituba/PR, a equipe da 

Polícia Rodoviária Federal da 1ª Delegacia de Colombo/PR, que realizou o atendimento, fez o 

acionamento do policial perito que subscreve o presente laudo, para realizar o exame pericial de 

acidente de trânsito. Conforme a informação da equipe comunicante, o evento teria ocorrido às 

09h10min.  

A chegada da equipe de perícia da PRF no local foi bastante rápida, e ocorreu por 

volta das 09h30min, por conta da escala de prontidão da delegacia. Por motivos de força maior, o 

levantamento foi realizado unicamente por este signatário, visto que o outro componente da equipe 

não compareceu ao serviço justificadamente. Verificada a devida sinalização do local, já realizada 

pela equipe ordinária de serviço, foi contatada uma cena parcialmente preservada. 

Foi constatada a participação de dois veículos no acidente, que colidiram 

transversalmente em um cruzamento da rodovia com uma via local.  Havia somente duas pessoas 

envolvidas, os respectivos condutores, os quais um estava ferido gravemente e o outro em óbito.  

Os veículos permaneciam na posição final de repouso, sobre a pista de rolamento, 

ocupando as duas faixas, o que manteve o trânsito totalmente bloqueado nos dois sentidos. Esse 

fato gerou uma considerável retenção no fluxo, que estava recebendo a orientação da equipe da 

PRF local, composta pelos policiais João Maurício Zancan, matrícula 1070773 e Edison Luiz 

Walter, matrícula 1070770.   

A interdição da rodovia teve duas horas de duração, tempo necessário para o 

levantamento pela equipe pericial, bem como o resgate e remoção das vítimas e dos veículos. A 

equipe do Corpo de Bombeiros fez o salvamento de uma das vítimas, que foi conduzida para o 

Hospital Municipal de Mandirituba, e ainda constatou a morte da outra vítima, que foi removida 

pelo serviço funerário municipal. Ao final, os veículos foram recolhidos pelo serviço de guincho 

conveniado, e o trânsito liberado.  
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3. DO LOCAL DO ACIDENTE 

3.1 Identificação do local do evento:  

BR-116, Km 149,9 município de Mandirituba/PR. (Foto 01) 

 
  Foto 01: Marco quilométrico no sentido decrescente (sentido Curitiba). 

3.2 A via: 

Trata-se de um trecho de rodovia do tipo pista simples, com duplo sentido de 

circulação, com acostamento nos dois sentidos, perfil em nível, traçado em linha reta com 

cruzamento de vias, e pavimento asfáltico. (Foto 02 e 03) 

 
Foto 02: Panorâmica da rodovia.  
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  Foto 03: Panorâmica da rodovia. (ângulo oposto) 

Foi observada a presença de sinalização horizontal com faixas longitudinais 

contínuas na cor amarela, separando o fluxo, indicando proibida a ultrapassagem nos dois sentidos 

e ainda, linhas dos bordos na cor branca, todas com pintura adequada e visível (Foto 02 e 03). A 

sinalização horizontal apresentava-se na seguinte disposição:  

No sentido crescente, placa R-19 indicando limite de velocidade de 40Km/h, e 

poucos metros à sua frente, placa R-4b, indicando proibido virar à direita (Foto 04);  

 
  Foto 04: Sinalização no sentido crescente (sentido Rio Negro/PR).  
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No sentido decrescente, placa de identificação do marco quilométrico (Foto 01). Na 

Rua Sem Nome, placa R-1 de parada obrigatória (Foto 05), antes do cruzamento com a rodovia, e 

placa e indicativa de sentido, posicionada após o cruzamento (Foto 06). Inexiste sinalização 

luminosa nessa interseção.  

 
  Foto 05: Parada Obrigatória, antes do cruzamento com a BR-116.  

 
  Foto 06: Indicação de sentido, após o cruzamento com a BR-116.  

Na área lindeira, foi observada área rural, com vegetação às margens da rodovia e 

lotes de campo de fazendas, com cerca conservada e sem edificação aparente. 
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A pista de rolamento apresentava-se em boas condições de pavimentação e 

sinalização com 7,20m de largura total (3,60m em cada faixa). O acostamento apresentava igual 

condição, pavimentado, sem desnível em relação à pista e com largura de 3,60m sem a presença 

de areia ou pedrisco. A Rua Sem Nome mantinha as mesmas condições, apresentando 5,80m de 

largura. 

As condições de trafego no momento do acidente eram favoráveis, com pista seca 

e limpa, sem defeitos em sua superfície. Inexistência de obra de infraestrutura, como sarjeta, meio-

fio ou defensa. Condições meteorológicas boas, com céu limpo, com a presença de poucas nuvens, 

sem restrições à visibilidade, sol alto, sem interferência na visibilidade dos motoristas. 

3.3. Vestígios presentes no local do evento: 

No local foram encontrados os seguintes vestígios, objetos de avaliação: 

• Marcas de frenagem no sentido crescente, produzidas pelo VW/Gol-V1, com 

11,79m de comprimento, iniciada antes do cruzamento com a via transversal, dentro dos limites 

da faixa de rolamento, em linha reta, terminando exatamente no início do cruzamento; (Foto 07) 

 
  Foto 07: Marcas de frenagem de V1 

• Sítio de colisão, identificado pelos estilhaços de vidro e por fragmentos de plástico 

e metal desprendidos dos veículos, em decorrência do impacto entre eles; (Foto 08).  
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  Foto 08: Sítio de colisão 

• Marcas de derrapagem na faixa de rolamento do sentido crescente, em formato 

curvado, produzidas por ambos os veículos, partindo do sítio de colisão e provocando um 

espelhamento no pavimento até suas posições finais, no sentido crescente e decrescente; (Foto 09) 

 
  Foto 09: Marcas de derrapagem dos veículos após a colisão 

• Veículo VW/Gol Special (V1), placa CSX-3662, cor branca, imobilizado 

diagonalmente na faixa crescente na qual trafegava, porém com a frente voltada contra o fluxo 

(Foto 10); 
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• Veículo Fiat/Spazio CL, placa AEB-2642, cor branca, imobilizado também de 

forma diagonal em relação à pista, no sentido decrescente, parcialmente sobre o acostamento, com 

projeção da parte traseira esquerda sobre a faixa de rolamento (Foto 10); 

 
  Foto 10: Posição de V2 e V1 sobre a rodovia. 

• Corpo de uma pessoa do sexo masculino encontrado em decúbito dorsal sobre o 

acostamento no sentido decrescente da rodovia, trajando blusa branca, calça cáqui e botas na cor 

preta (Foto 11).  

 
  Foto 11: Posição da vítima morta. 
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4. DOS VEÍCULOS 

4.1 Do Veículo 1 – VW/Gol: 

O veículo 1 (V1) é um automóvel da marca Volkswagen, modelo Gol Special, cor 

branca, categoria particular, ano 2001, modelo 2002, chassi nº 9BWCA05Y72T073141, placa 

CSX-3662 de Mandirituba/PR, sendo o proprietário o senhor Rui Rubens Debski, CPF 

447.962.939-49. 

Durante a análise do veículo, foi constatada a existência de avarias de leve 

intensidade (escala leve, média, grave e gravíssima), características de contato com corpo rígido, 

que se distribuí ao longo da parte anterior, com predominância dos danos no painel frontal, 

parachoque dianteiro, faróis, capô e paralama esquerdo do veículo. Os danos têm orientação 

longitudinal, da dianteira para a traseira, sem alcançar o motor e o compartimento de passageiros.  

Os pneumáticos apresentam-se em estado regular, já em momento indicado para 

substituição. Os danos no parabrisa demonstram um impacto de fora para dentro, o que é um 

indicativo do uso do cinto de segurança pelo condutor.  (Fotos 12 a 19) 

     
Foto 12: Parte anterior de V1.                                         Foto 13: Local de concentração do impacto em V1. 

     
Foto 14: Lateral esquerda de V1.                                         Foto 15: Lateral direita de V1. 
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Foto 16: Parte posterior de V1.                                          Foto 17: Detalhe do parabrisa de V1. 

       
Foto 18: Estado do pneu dianteiro esquerdo de V1.              Foto 19: Estado do pneu traseiro esquerdo de V1.  

 

O sistema de iluminação e sinalização não passou por avaliação por falta de corrente 

elétrica. Foi realizada checagem do cinto de segurança, apresentando funcionamento normal. A 

suspensão do veículo apresenta evidente modificação, que não consta nos registros informatizados 

do órgão de trânsito. Em um simples comparativo com um veículo original, é possível constatar 

as alterações visualmente (Foto 20) 

 

 
Foto 20: Comparativo entre a versão original (à esquerda) e o veículo acidentado (VW/Gol Special 2001/2002).  
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4.2 Do Veículo 2 – Fiat/Spazio: 

O veículo 2 (V2) é um automóvel a marca Fiat, modelo Spazio CL, cor branca, 

categoria particular, ano e modelo 1983, chassi nº 9BD147A0000684765, placa AEB-2642 de 

Mandirituba/PR sendo o proprietário o senhor João Maria de Melo, CPF 500.051.629-04. 

O exame do veículo revela a existência de avarias de grave intensidade (escala leve, 

média, grave e gravíssima), características de contato com corpo rígido, que se distribuem ao longo 

da carroceria, com predominância dos danos do impacto na lateral esquerda do veículo. Os danos 

têm orientação longitudinal, da esquerda para a direita, atingindo diretamente o compartimento de 

passageiros, especialmente na posição do motorista.  

Foi constada grande deformação do monobloco, comprometendo toda a estrutura 

do veículo, em especial pelos danos na coluna central e frontal esquerda, assolho esquerdo, teto, 

paralama dianteiro esquerdo, capô, parabrisa, lateral traseira esquerda, eixo traseiro esquerdo e 

para-choque traseiro e tampa traseira (Fotos 21 a 26). 

O veículo de forma geral apresenta mau estado de conservação, identificado pelo 

péssimo estado dos pneus, alguns deles completamente lisos. As palhetas sequer possuem 

borracha. A lataria apresenta inúmeros pontos de ferrugem. No interior do veículo não foi 

encontrado os acabamentos das portas. O cinto de segurança não apresentava condições normais 

de uso.  

O sistema de iluminação não foi checado por falta de corrente elétrica, porém foi 

notada a falta do farol dianteiro direito e lanternas quebradas, sem haver vestígios de que tenham 

sido atingidas nesse evento. 

 

     
Foto 21: Lateral esquerda de V2.              Foto 22: Detalhe dos danos na lateral esquerda.  
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Foto 23: Parte posterior de V2.              Foto 24: Parte anterior de V2.  

      
Foto 25: Lateral direita de V2.              Foto 26: Detalhe do estado dos pneumáticos de V2. 

 

5. DAS VÍTIMAS  

5.1 Da Vítima Morta: 

O evento sob análise resultou na morte do condutor de V2, identificado como Tizil 

do Ceará, sexo masculino, nascido em 20/10/1956, RG 378.456/SSP/CE, CPF 201.372.445-56, 

filho de Zeca Urubú do Ceará e Pombinha do Ceará. No momento da chegada da equipe de perícia 

da PRF, a vítima já havia sido retirada do interior do veículo pela equipe de resgate, que atestou a 

sua morte. Por conta da remoção, não foi possível afirmar se fazia uso ou não do cinto de 

segurança. 

Foi apresentada pela equipe da PRF a Carteira Nacional de Habilitação da vítima, 

registro nº 20345610195, com validade até 20/10/2016 na categoria “AB”, encontrando-se no dia 

do acidente, vencida há exatos 15 dias. Constam no campo observações, as letras “A” e “X”. 

O corpo foi encontrado em decúbito dorsal, com a face voltada para a frente, os 

braços e pernas estendidos na forma da posição anatômica. Mesmo com pouco tempo do evento 

até o exame perinecroscópico, o cadáver já apresentava frialdade cadavérica.  
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Não foram constatadas lesões visíveis no corpo, entretanto um ferimento incisivo 

no lado esquerdo da cabeça, na região craniana, indica uma possível causa da morte por uma Lesão 

Cerebral Traumática (LCT), o que deverá ser confirmado pelo exame do cadáver pelo médico 

legista. Não houve exteriorização de massa encefálica.  

O corpo foi posicionado sobre o acostamento no sentido decrescente da rodovia. 

Vestia camiseta de algodão na cor branca, calça de poliéster na cor cáqui e botas com solado de 

borracha na cor preta. (Foto 27 e 28) 

 
               Foto 27: Posição de repouso do corpo de Tizil do Ceará 

 
               Foto 28: Identificação de Tizil do Ceará. Detalhe da lesão incisa na região da cabeça. 
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5.2 Da Vítima Ferida: 

Do evento, restou ferido o Sr. Walfredo Silvestre de Souza, condutor do V1, nascido 

em 22/09/1965, RG 737736/SSP/RN, CPF 429.745.854-34, sexo masculino, filho de Julio 

Silvestre de Souza e Maria Bernadete de Souza. No momento da chegada da equipe da perícia da 

PRF, o Sr. Walfredo recebia atendimento pela equipe do corpo de bombeiros, sendo encaminhado 

com lesões leves para o hospital de Mandirituba/PR. 

Por conta do resgate, não foi possível confirmar o uso do cinto de segurança, porém 

pelo grau das lesões apresentadas, e pelos danos de fora para dentro no parabrisa, trazem um 

indicativo de que o condutor fazia uso desse dispositivo de segurança. 

Foi apresentada pela equipe da PRF a Carteira Nacional de Habilitação da vítima, 

registro nº 01584281790, com validade até 30/11/2015 na categoria “D”, encontrando-se no dia 

do acidente, vencida há quase dois anos. 

 

6. DO ESTUDO DA DINÂMICA 

Baseando-se no estudo e interpretação das evidências, nas informações extraídas do 

local do acidente e dos vestígios por ele deixados, reconstitui-se e descreve-se o acidente da 

seguinte forma:  

Por volta das 09h10min do dia 04/11/2016, ocorreu um acidente do tipo colisão 

transversal no Km 149,9 da BR-116 no município de Mandirituba/PR, envolvendo os veículos 

abaixo:  

O veículo 1, VW GOL SPECIAL, placa CSX-3662/PR, transitava em sua mão de 

direção, seguindo o fluxo do sentido crescente BR-116, tendo como origem a cidade de 

Curitiba/PR com destino a Mandirituba/PR. 

O  veículo 2, FIAT SPAZIO CL, placa AEB-2642/PR, transitava pela Rua Sem 

Nome, em direção ao cruzamento com a BR-116, tendo como origem e destino a cidade de 

Mandirituba/PR. 

Nesse local, com rodovia em boas condições, tempo bom, em trecho de cruzamento, 

com pista em perfil em nível, os veículos acima relacionados, colidiram transversalmente, o que 

ocasionou a morte do condutor de V2 e deixou o condutor de V1 levemente ferido. 

 A origem do acidente ocorreu da seguinte forma: o veículo 1, transitava pela BR-
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116, em sua mão de direção, sentido Rio Negro/PR, momento em que iniciou manobra brusca de 

frenagem, em nítida reação do seu condutor, criando um espelhamento pela fricção da borracha 

dos pneus com o asfalto, ocasionando o arrasto do veículo por 11,79 metros, momento em que 

colidiu com a parte anterior do veículo contra a lateral esquerda do veículo 2, que deslocava da 

Rua Sem Nome e adentrava na BR-116 nesse mesmo instante. 

 Segundo Aragão (2011), no caso em tela, houve uma interação veicular transversal 

média pela direita, entre V1 e V2. Nesta dinâmica ocorreu o evento, deixando vestígios de vidros 

e peças dos veículos sobre o cruzamento das vias, caracterizando ali o sítio de colisão. Após essa 

interação, V2 foi projetado para o faixa contrária de V1, rodando 90º graus sobre a pista, deixando 

marcas de derrapagem no pavimento asfáltico, adentrando na faixa contrária, terminando em 

repouso sobre o acostamento do sentido decrescente da BR 116, com a parte anterior voltada para 

o fluxo daquele sentido. 

Por sua vez, após o impacto, V1 também acabou sendo projetado no mesmo sentido 

em que realizava o deslocamento, rodando sobre a pista em 180º graus, deixando marcas de 

derrapagem até estabelecer posição de repouso, que se deu na mesma faixa em que trafegava, 

porém, com sua parte anterior voltada para sua contramão de direção. 

O estudo do cálculo das velocidades está descriminado no apêndice 2, aponta que 

o VW/Gol (V1) trafegava em velocidade não inferior a 95,26 km/h. A velocidade regulamentar 

naquele trecho é de 40 Km/h. Já em relação ao Fiat/Spazio (V2), os cálculos resultaram em uma 

velocidade não inferior a 19,26 km/h no momento em que adentrava a rodovia, lembrando que a 

sinalização horizontal indicava a obrigatoriedade de dobrar a direita, sendo a travessia da pista 

proibida pela faixa amarela contínua.   

7. CONCLUSÕES  

Considerando os dados colhidos na cena do acidente, bem como os vestígios 

encontrados no local, não foram constatadas condições climáticas desfavoráveis ou defeitos na 

pista, tanto no pavimento quanto na sinalização, que pudessem ter dado causa ou contribuído para 

o evento sob análise. 

O mau estado de conservação é característica comum aos dois veículos, em especial 

ao Fiat/Spazio que não apresentava as mínimas condições de circulação. Entretanto, não foi 

constatado nenhum defeito nos veículos que pudesse ser indicado como fator determinante para o 

acidente. 
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Em relação ao fator humano, é possível considerar o comportamento do condutor 

do VW/Gol (V1), que teve a reação de utilizar os freios do veículo, em uma nítida tentativa de 

evitar a colisão. Entretanto esse fato é considerado uma reação natural por conta do excesso de 

velocidade empregado, não inferior a 95,26 Km/h, mais do que o dobro do limite da via de 

40Km/h. 

Por sua vez o condutor do Fiat/Spazio (V2) adentrou na rodovia sem os devidos 

cuidados indispensáveis à segurança, pois estava diante de um cruzamento sinalizado com a placa 

de parada obrigatória, com conversão obrigatória para a direita. A projeção que teve após o 

acidente indica a intenção do condutor em realizar conversão proibida à esquerda. 

Ante o exposto, considerando todos os elementos apresentados, conclui-se que a 

causa do acidente foi o excesso de velocidade de V1, que transitava com considerável excesso de 

velocidade, concorrendo com a entrada de V2 na rodovia sem a devida observação das normas de 

trânsito. 

8. ENCERRAMENTO 

Nada mais havendo a relatar, encerra-se o presente parecer técnico, o qual segue 

impresso e devidamente assinado, com 18 (dezoito) páginas e três apêndices.    

 

 

Curitiba, 26 de novembro de 2016 

LEONARDO CASSOL DALMOLIN 

Policial Rodoviário Federal – Primeira Classe  
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APÊNDICE 1 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (CROQUI)  
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APÊNDICE 2 – REPRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS  

Baseado no método do PCQM, que diz que a quantidade de movimento no instante 

imediatamente antes da colisão é igual a quantidade de movimento no instante imediatamente após 

a colisão, iniciamos a metodologia para o cálculo da velocidade. 

Nessa esteira, a velocidade final de V1 e V2, após a colisão é calculada pela 

fórmula: 

VF  =    √2 . µ . 𝑔 . 𝑑 

 

Onde: 

VF – velocidade final após colisão; 

u – coeficiente de atrito para arrastamento (0,65); 

g – aceleração da gravidade (com valor constante de 9,81 m/s²); 

d – distância de arrastamento do veículo após colisão. 

 

Velocidade final de V1 após colisão: 

VF1  =    √2 . µ . 𝑔 . 𝑑 

VF1  =  √ 2 . 0,65 . 9,81 . 10,22  

VF1 = 11,41 m/s ou 41,09 km/h 

 

Velocidade final de V2 após colisão: 

VF2  =    √2 . µ . 𝑔 . 𝑑 

VF2  =  √ 2 . 0,65 . 9,81 . 13,12   

VF2  = 12,93 m/s ou 46,56 km/h 

 

Com as velocidades finais de V1 e V2 após a colisão, seguimos com a análise das 

velocidades de V1 e V2 no momento imediatamente anterior à colisão, pelo método do PCQM 

analítico, representado pela fórmula: 

𝑉𝑖 =
m1 v1 sen(Ɵ saída 1) + m2 v2 sen (Ɵ saída 2)

m2 sen (Ɵ entrada 2)
 

Onde: 

𝑉𝑖 – velocidade no instante imediatamente anterior ao acidente; 

m – massa do veículo em Kg; 
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Ɵ – ângulo de entrada ou saída do veículo, em graus. 

 

Os ângulos foram determinados conforme os levantamentos realizados no local do 

acidente e demonstrados graficamente no croqui. Abaixo uma exposição vetorial expõe o 

comportamento dos veículos no acidente: 

 

A equação para o cálculo da 𝑉𝑖 do veículo V2 (𝑉𝑖2) deve ser resolvida primeiro, 

pois essa informação será utilizada para o cálculo da velocidade 𝑉𝑖 de V1 (𝑉𝑖1). Assim, a 

velocidade de V2 no instante imediatamente anterior à colisão é: 

𝑉𝑖2 =
m1 v1 sen(Ɵ saída 1) + m2 v2 sen (Ɵ saída 2)

m2 sen (Ɵ entrada 2)
 

𝑉𝑖2 =
980 . 11,41 sen(355°) + 880 . 12,93 sen (30°)

880 . sen (105°)
 

𝑉𝑖2 = 5,54 m/s ou 19,96 km/h 

O resultado acima atesta a velocidade total de circulação de V2 no momento da 

colisão, considerando que não foram registradas marcas de frenagem no local.  

Após calcular 𝑉𝑖2, podemos então iniciar o cálculo de 𝑉𝑖1, pela seguinte fórmula: 

𝑉𝑖1 =
m1 v1 cos(Ɵ saída 1) + m2 v2 cos (Ɵ saída 2) − 𝑚2 𝑉𝑖2 cos (Ɵ 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 2)

m1
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𝑉𝑖1 =
980 . 11,41 cos(355°) + 880 . 12,93 cos (30°) − 880 . 5,54 . cos(105°)

980
 

𝑉𝑖1 = 22,70 m/s ou 81,75 km/h 

Devemos ainda considerar as perdas de energia relativas às marcas de frenagem  de 

V1 antes da colisão (medindo 11,79 metros). Para isso, devemos considerar a fórmula: 

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑛 =  √2 . 𝜇 . 𝑔. 𝑑 

Onde: 

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑛 – velocidade na frenagem; 

µ – coeficiente de atrito para frenagem (0,8); 

g – aceleração da gravidade (com valor constante de 9,81 m/s²); 

d – distância de arrastamento do veículo após colisão. 

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑛 =  √2 . 𝜇 . 𝑔. 𝑑 

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑛 =  √2 . 0,8 .9,81 .11,79 

𝑉𝑓𝑟𝑒𝑛= 13,60 m/s ou  48,97 km/h 

 

Pela teoria das velocidades quadráticas, chegamos à velocidade de circulação total 

de V1, antes de iniciar o procedimento de frenagem. 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1= √(𝑣𝑖1)2 + (𝑉𝑓𝑟𝑒𝑛)2 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1= √(22,70)2 + (13,60)2 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙1= 26,46 m/s ou 95,26 Km/h 

É possível afirmar que a velocidade total de circulação de V1, antes de iniciar 

qualquer manobra no sentido de evitar o acidente, era não inferior a 95,26 km/h. Já a velocidade 

total de circulação de V2, antes da colisão, era não inferior a 19,96 km/h. 


