
PAULO MARCOS VARGAS

AS CONSEQUÊNCIAS DO USO INADEQUADO DO CAPACETE

MOTOCICLÍSTICO NAS RODOVIAS FEDERAIS DO BRASIL.

Tubarão

2017





PAULO MARCOS VARGAS

AS CONSEQUÊNCIAS DO USO INADEQUADO DO CAPACETE

MOTOCICLÍSTICO NAS RODOVIAS FEDERAIS DO BRASIL

Relatório  Técnico  apresentado  como

requisito  para  obtenção  do  grau  de

especialista  em  Perícia  de  Acidente  de

Trânsito  pelo  Instituto  Federal  de  Santa

Catarina.

Orientador: Tiago Pirolla De Luca

Tubarão

2017



PAULO MARCOS VARGAS

O USO INADEQUADO DO CAPACETE MOTOCICLÍSTICO E SUAS CONSE-

QUÊNCIAS NUM PAÍS COM GRANDE ÍNDICE DE ACIDENTES

Este Trabalho de Conclusão foi julgado e aprovado para a obtenção do título de

Especialista em Perícia de Acidentes de Trânsito do Centro de Referência em

Formação e Ead do Instituto Federal de Santa Catarina – CERFEAD/IFSC

Tubarão, 04 de abril de 2017

BANCA EXAMINADORA

.____________________________________________
 Tiago Pirolla De Luca, Esp - Orientador

____________________________________________
Adriano Xavier Araújo, Msc.

____________________________________________
Nelson Granados Moratta, Msc.



Dedico este trabalho a todos os cidadãos

desta  nação  que  utilizam  as  vias  e

rodovias  nos  mais  diversos  rincões  e

circunstâncias,  e  que  expõe  suas

preciosas vidas e de seus familiares.



AGRADECIMENTOS

A Deus, o qual, antes que eu fosse gerado, já me conhecia e me amava.

Aos meu pais, os quais me deram o amor e educação necessárias para

que eu me tornasse a pessoa que sou.

A minha esposa Vivian e meu Filho Guilherme que são instrumentos de

Deus e que me dão sentido nesta vida e que me incentivaram desde o inicio deste

trabalho.

Ao orientador Tiago Pirolla De Luca, que com seu profissionalismo soube

orientar-me.

Aos  colegas  Hermes  de  Lima  Santos  e  Regina  Gonçalves  Lemos

Pacheco que se mostraram prontos para me auxiliar quando precisei.



”Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.” (João. 8,32).



RESUMO

Este trabalho discorre sobre os acidentes de trânsito envolvendo motocicletas e si-

milares ocorridos em rodovias federais entre o período de 2011 a 2016. A partir de

um laudo pericial executado na fase presencial do Curso de Perícia de Acidente de

Trânsito foi constatada a vulnerabilidade do motociclista devido a própria natureza

do veículo e também ao mau uso do capacete de proteção. No caso em análise, o

capacete não cumpriu sua finalidade de proteger o seu usuário, pois não estava sen-

do utilizado de forma adequada. O objetivo deste trabalho é chamar a atenção para

a conscientização do uso adequado do capacete; mostrar as estatísticas de aciden-

tes e vítimas envolvendo este tipo de veículo; analisar a relação estabelecida entre o

comportamento  dos  motociclistas  e  a  presença  fiscalizatória  no  cumprimento  do

Código Nacional de Trânsito. Este trabalho pode ajudar a diagnosticar no âmbito na-

cional e estadual as falhas de planejamento na redução de acidentes. Os entes fe-

derativos precisam iniciar um processo de reversão dos números apresentados, vis-

to que a vida humana é o maior patrimônio de uma sociedade civilizada, evitando-

se, desta forma, perdas econômicas que oneram os cofres públicos.

Palavras-chave: Acidente de trânsito. Uso do capacete. Vítimas. Motocicletas.



ABSTRACT

This work deals with traffic accidents involving motorcycles and the like occurred in

federal highways between the period of 2011 to 2016. From an expert report exe-

cuted in the face phase of the Traffic Accident Expertise Course, it was verified the

vulnerability of the motorcyclist due to Nature of the vehicle and also to the misuse of

the protective helmet. In the case under analysis, the helmet did not fulfill its purpose

of protecting its user because it was not being used properly. The objective of this

work is to draw attention to the awareness of the proper use of the helmet; Show sta-

tistics of accidents and victims involving this type of vehicle; To analyze the relation-

ship established between the behavior of motorcyclists and the fiscalizatoria pres-

ence in compliance with the National Traffic Code. This work can help to diagnose at

the national and state level the planning failures in the reduction of accidents. Fed-

eral entities must begin a process of reversion of the numbers presented, since hu-

man life is the greatest patrimony of a civilized society, avoiding, in this way, eco-

nomic losses that burden the public coffers.

Key words: Traffic accident. Use of the helmet. Victims. Motorcycles.
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1 INTRODUÇÃO

A vida em sociedade há muito exige das pessoas a obediência a regras e

preceitos que buscam tornar o convívio mais respeitoso e longe da selvageria vivida

nos primórdios da civilização. Abre-se mão da liberdade e do direito natural de se

fazer tudo que o impulso egoístico nos apela e parte-se para o seguimento de regras

que  satisfazem  o  bem  coletivo.  Contudo,  chega-se  a  certa  uniformização  de

comportamentos  que  cria  um  ambiente  para  o  respeito  mútuo  e  este  para  a

segurança da coletividade.

Com  base  nisso  e  a  partir  do  laudo  pericial  confeccionado  na  fase

presencial da Pós Graduação em Perícia de Acidentes de Trânsito, será levado à

reflexão a obrigatoriedade do uso devido do capacete por parte dos motociclistas

que trafegam nas vias públicas deste país e suas implicações.  Trata-se de uma

regra imposta pelo estado brasileiro,  que entre outras funções, tem o escopo de

salva  guardar  a  integridade  física  e  a  vida  das  pessoas  em  várias  situações,

inclusive, enquanto usuários de motocicletas ou similares.

O referido laudo pericial foi desenvolvido por conta um acidente de trânsito

envolvendo uma motocicleta cujo condutor, após colidir com um grande bloco de

granito sobre a pista de rolamento, foi lançado para fora do veículo chocando-se

com o  solo  asfáltico.  Desta  queda  resultou  o  afundamento  do crânio  levando o

ocupante a óbito. Resultado que levantou muita estranheza pelo fato do condutor

estar na posse do capacete.

O presente  trabalho tem o  objetivo  de abordar,  dentro  do  contexto  da

obrigatoriedade e da eficácia do uso, a forma pelo qual os usuários de motocicleta

estão se adequando ao uso devido do capacete motociclístico.

No senso comum, muitas pessoas opinam que a decisão do uso ou não

desta ferramenta de proteção, deveria ser facultado ao motociclista, sob a égide de

que a decisão sobre a sua própria segurança cabe apenas ao seu único e direto

interessado. No entanto, é sabidamente difundida a objetividade e efetividade da

importância do capacete diante das estatísticas apresentadas por estudos realizados

que revelam que lesões na cabeça são evitadas e que muitas vidas são poupadas.

Inicialmente será apresentado um breve histórico sobre a exigência do uso

do capacete de proteção, percorrendo a evolução da legislação ao longo dos anos
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até o advento da lei 9.503/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e a atual

resolução do CONTRAN que disciplina o uso desta ferramenta de proteção.

Serão  apresentados  quadros  e  tabelas  estatísticas  que  mostram  no

cenário nacional a realidade das rodovias federais de todo o Brasil, do estado de

Santa  Catarina  e  no âmbito  da  2ª  delegacia  da  8ª  superintendência  da PRF;  o

quantitativo  de  acidentes  envolvendo  motocicletas  e  similares  e  o  número  de

vítimas. Nesta amostragem constará a demanda de autuações direcionadas ao este

tipo de veículo que nos dará uma noção do efeito da fiscalização de trânsito sobre o

comportamento motociclistas e a consequente redução do número de acidentes e

vítimas.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O  presente  capítulo  se  ocupa  em  apresentar  um  breve  histórico  da

exigência  legal  e  da  regulamentação  estabelecida  pelos  órgãos  públicos

competentes  acerca  da  obrigatoriedade  do  uso  do  capacete  por  parte  dos

motociclistas.  Por  fim,  expõe  o  padrão  mínimo  de  segurança  dentro  das

especificações técnicas de fabricação,  necessárias para ser lançado no mercado

para posterior aquisição por parte de usuários de motocicletas e similares.1

2.1 BREVE HISTÓRICO DA EXIGÊNCIA LEGAL E REGULAMENTAÇÃO DO USO

Etimologicamente,  a  palavra capacete tem origem do Latim  capaceum,

derivada de  capere,  “conter”,  que nos dá a  idéia  que contem o impacto  e seus

efeitos  na  cabeça oferecendo  segurança  a  seu  usuário.  Conforme o  documento

procedimento  de  fiscalização  do  Inmetro  (2012)  -  capacetes  de  condutores  e

passageiros de motocicletas e similares - “é  um equipamento de uso obrigatório

pelos usuários de motocicletas e similares, visando minimizar os efeitos causados

por acidentes com impacto na cabeça em condições normais de uso, podendo ser

do tipo aberto ou do tipo fechado (integral).”

Segundo a Revista Bicicleta, o uso do capacete por motociclistas, antes

da década de 1930, não fazia parte da cultura da população, tão pouco da legislação

de trânsito vigente nos países. Conforme a mesma revista, a iniciativa ao uso do ca-

pacete se deu após um acidente com uma motocicleta envolvendo um militar, o ofici-

al do exercito britânico Thomas Edward Lawrence, em 1935, que após sua queda

veio a falecer no hospital por conta dos ferimentos na cabeça. O médico neurocirur-

gião Hugh Cairns, que atendeu o oficial, desenvolveu um estudo chamado “Perda

desnecessária de vidas por pilotos de motocicleta devido a ferimentos na cabeça.”

Com apoio do exército inglês, foi desenvolvido o primeiro capacete para motociclista

e tornou-se exigência por parte do governo daquele país que todo motociclista fizes-

se uso de capacete. Nos anos seguintes o capacete começou a ser usado em vários

países.

Conforme Maartens (2002),

1 Motonetas, ciclomotores, sider cars, triciclos e quadriciculos motorizados.
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Quando o Coronel T. E. Lawrence (‘Lawrence da Arábia’) foi ferido fatalmen-
te em um acidente de moto em maio de 1935, um dos vários médicos que o
acompanhavam era um jovem neurocirurgião, Hugh Cairns. Ele foi comovi-
do pela tragédia de uma maneira que deveria ter consequências de longo
alcance. No início da Segunda Guerra Mundial, ele destacou a perda desne-
cessária de vida entre os pilotos de expedição de motocicleta do exército
como resultado de lesões na cabeça. Sua pesquisa concluiu que a adoção
de capacetes de segurança como padrão por motociclistas militares e civis
resultaria em considerável economia de vida. Foi 32 anos mais tarde, no en-
tanto, que motocicleta capacetes foram tornados obrigatórios no Reino Uni-
do. Como consequência do tratamento de T.E. Lawrence e através de sua
pesquisa em Oxford, Sir Hugh Cairns trabalho em grande parte pioneira le-
gislação para chapelaria protetora por motociclistas e, posteriormente, no lo-
cal de trabalho e para muitos esportes em todo o mundo. Nas décadas se-
guintes, isso salvou inúmeras vidas.

No  Brasil,  desde  a  lei  5.108  de  1966,  o  anterior  código  nacional  de

trânsito, no art. 88, previa o uso obrigatório de capacete por parte do condutor e

passageiro  da  motocicleta,  motoneta  ou  similar  com  a  seguinte  redação:  “Os

condutores e passageiros de motocicletas, motonetas e similares só poderão utilizar

esses veículos usando capacete de segurança.” A regulamentação se daria apenas

pela resolução do Conselho nacional de Trânsito (Contran) 757 a partir de 1991.

Com o crescimento populacional ao longo dos anos, com a estabilização

da economia na última década e com a criação de novos mercados de trabalhos que

envolvem  diretamente  o  uso  de  veículos  motorizados  de  duas  rodas,  viu-se

aumentado consideravelmente o número de motocicletas e motonetas circulando

nas vias públicas de todo o país.

Conforme Neves (2011, p. 15),

A elevação do volume de recursos para o crédito nas instituições financeiras
acompanhou  o  ambiente  macroeconômico  positivo  nos  últimos  anos  no
Brasil. Pelo lado do consumidor a estabilidade econômica em conjunto com
a  perspectiva  dos  níveis  de  emprego  e  renda  incentivou  ainda  mais  a
tomada  de  recursos  no  sistema  financeiro  para  a  compra  de  produtos
duráveis, especialmente motocicletas e motonetas.

Diante deste contexto,  aumentou a incidência de acidentes envolvendo

este tipo de veículo, cuja vulnerabilidade dos seus ocupantes se dá, naturalmente,

pela ausência de proteção mecânica diante de qualquer impacto com objeto exterior,

que por consequência provocam facilmente lesões nos envolvidos, seja de natureza

leve, grave ou morte.

Neste sentido, Neves (2011, p. 37),

Quando  a  motocicleta  se  envolve  numa  colisão,  o  motociclista  é
freqüentemente atirado para fora do veículo. Se a cabeça do motociclista
atingir  um objeto,  como  o  chão,  o  movimento  da  cabeça  para  frente  é
interrompido,  mas  o  cérebro,  tendo  a  sua  própria  massa,  continua  se
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movendo para frente até bater na parte interna do crânio. Ele então rebate,
atingindo o lado oposto do crânio. Esse tipo de lesão pode resultar qualquer
coisa, desde uma lesão menor, como uma concussão, ate uma lesão fatal.

Ainda, segundo Silva, Silva e Lima (2015)

No  Brasil,  a  tendência  de  crescimento  dos  acidentes  por  motocicletas
também mereceu destaque, uma vez que, de forma trágica, a mortalidade
por motos aumentou 244% no período de 2000 a 2010, período da coleta
dos dados desses estudos4. Neste sentido, pode se dizer que os acidentes
de  motocicletas  já  se  configuram  como  uma  grande  ameaça  à  saúde
brasileira e também à saúde global.

Contudo, a realidade já exigia uma estrutura legislativa mais adequada

para proteger o usuário de motocicletas e motonetas, bem como diminuir o ônus

para o estado diante da demanda de internações em hospitais públicos, reduzir o

custo social diante do desembolso de auxílio doença e pensões por morte. 

Conforme Dewar e Olson (2007 apud FLAMARION, 2011), os acidentes

de trânsito provocam à sociedade consideráveis perdas econômicas e sociais;  e

estima-se  que  estes  custem  aos  países  signatários  da  Organização  para  a

Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE)2 cerca de US$ 450 bilhões por

ano. 

Conforme o relatório do IPEA de 2015,

Os cerca de 170 mil acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais
brasileiras no ano de 2014 geraram um custo para a sociedade de R$ 12,3
bilhões,  sendo que 64,7% desses custos estavam associados às vítimas
dos acidentes, como cuidados com a saúde e perda de produção devido às
lesões ou morte, e 34,7% estavam associados aos veículos, como danos
materiais  e  perda  de  cargas,  além  dos  procedimentos  de  remoção  dos
veículos acidentados (grifei).

As  perdas  humanas  em  decorrência  dos  acidentes  de  trânsito

representam um grave problema de saúde pública brasileira. As mortes no trânsito

ocupam a terceira posição no quadro geral de óbito em mortes, ficando atrás apenas

das mortes por doenças cardíacas e degenerativas. (MÂNICA, 2007).

Os custos dos acidentes estão associados a diversos fatores diretos e

indiretos.  A interrupção prematura de vidas,  incapacidade física e emocional  dos

vitimados sobreviventes, que por vezes levam a aposentadoria precoce.

2 É uma organização internacional, composta por 34 países e com sede em Paris, 
França. A OCDE tem por objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo.

15



A perda por produção e atrasos gerados em função dos acidentes está

entre  os  custos  indiretos.  Os  custos  diretos  são  as  despesas  médicas,  de

ambulância, internação e custos devidos aos danos à propriedade. (ROSA, 2006).

Segundo Martins (2008, p. 11):

Custos  com  aposentadorias  precoces  são  forçadas  por  seqüelas
permanentes decorrentes do acidente, com lesões encefálicas, de coluna,
de medula e amputação de membros, com o agravante dessas vitimas de
acidentes com motos serem na maioria dos casos jovens, os quais teriam
ainda uma longa vida de trabalho e contribuição econômica. Custo esse que
recai sobre a Previdência Social em função da impossibilidade permanente
de  trabalhar.  Este  custo  inclui  despesas com pensões  e  benefícios.  [...]
Custo  da  perda  da  capacidade  produtiva  -  corresponde  às  perdas
econômicas  sofridas  pelas  pessoas,  pela  interrupção  temporária  ou
permanente de suas atividades produtivas, em decorrência de envolvimento
em acidentes de trânsito com motocicletas. Aplica-se às pessoas inseridas
ao mercado formal e informal. No caso de um assalariado, a perda equivale
ao  custo  necessário  para  a  sua  substituição  durante  o  tempo  não
trabalhado.

E, segundo Aragão (2003, p. 23), “o Brasil é um dos recordistas mundiais de

acidentes de trânsito, constituindo um alto custo social.” Em qualquer circunstância

que ocorra, são experiências ruins e representam um drama familiar e pessoal para

os  que  neles  se  envolvem.  No  que  diz  respeito  aos  acidentes  envolvendo

motocicletas, pode-se afirmar que estes são os que geram os maiores custos. Isso

ocorre  porque  estes  implicam  em  danos  mais  severos,  especialmente  à  vida.

(MÂNICA, 2007).

O acidente de trânsito tornou-se, por isso, uma questão de saúde pública

que  exigiu,  e,  ainda  exige  respostas  rápidas  e  cuidados  indispensáveis  à

preservação da vida das pessoas que circulam pelas vias públicas.

Em 23 de setembro de 1997, o então Presidente da República, Fernando

Henrique  Cardoso,  sancionou  a  lei  9.503  que  instituiu  o  Código  de  Trânsito

Brasileiro, que passa a vigorar a partir de 22 de janeiro do ano seguinte. O novo

diploma legal contempla a exigência do uso do capacete nos artigos 54, 55 e 244,

seja para condutores e passageiros.

Assim dispõe os artigos:

Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só pode-
rão circular nas vias:
I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores;
Art. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só pode-
rão ser transportados:
I - utilizando capacete de segurança;
Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor:
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I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e
vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CON-
TRAN;
II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, na forma esta-
belecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás
do condutor ou em carro lateral;
Infração - grave; 
Penalidade - multa; 
Medida administrativa - apreensão do veículo para regularização.

Como reforço regulamentador destes dispositivos surge a resolução 20 do

CONTRAN  publicada  no  dia  18  de  fevereiro  de  1998  que  disciplina  o  uso  de

capacete de segurança pelo condutor e passageiros de motocicletas, motonetas,

ciclomotores, triciclos e quadrículos motorizados.

Passaram-se  oito  anos  o  Departamento  Nacional  de  Trânsito

(DENATRAN) por meio do CONTRAN percebeu a necessidade de implementar a

resolução 20 e cria três resoluções em 3 anos, quais sejam, 203/2006, 257/2007 e

270/2008, que por fim são revogadas pela resolução atual, a 453 de 2013.

Já  no  artigo  primeiro  da  atual  resolução  determina-se  que  para  a

circulação em via pública é obrigatório o uso do capacete devidamente fixado a

cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate pelo maxilar inferior. No

seu parágrafo único contem a exigência do capacete estar certificado pelo Inmetro

(Instituto Nacional de Metrologia).

A resolução 453/2013 do CONTRAN traz a seguinte redação:

Art.  1º  É obrigatório,  para circular  nas vias públicas,  o  uso de capacete
motociclístico  pelo  condutor  e  passageiro  de  motocicleta,  motoneta,
ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado,devidamente afixado
à  cabeça  pelo  conjunto  formado  pela  cinta  jugular  e  engate,  por
debaixo do maxilar inferior. (grifei)
Parágrafo único. O capacete motociclístico deve estar certificado por orga-
nismo  acreditado  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e
Qualidade Industrial
–
INMETRO, de acordo com regulamento de avaliação da conformidade por
ele aprovado.

Contudo, dentro do contexto da perícia de acidente de trânsito é de suma

importância  observar  em  que  condições  a  vítima  usava  o  capacete.  Todos  os

elementos que fazem parte do levantamento do local do evento têm sua importância

dentro  do  contexto  geral  do  laudo  pericial.  Desde  as  causas  primeiras  e

determinantes até fatores secundários que entrarão como agravantes dos resultados

finais do acidente em análise. Conforme Espínola (2013 apud DALPERIO, 2016)

“Laudo pericial é uma peça técnica formal que apresenta o resultado final de um
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completo e detalhado trabalho técnico-científico,  levado a efeito  por peritos,  cujo

objetivo é subsidiar a justiça em assuntos que possam causar dúvidas no processo.”

O uso adequado ou não do capacete entra como um elemento que não

repousa sobre a causalidade e a dinâmica do infortúnio que levou a vítima ao óbito,

porém, potencializa o agravamento das lesões que podem ou não levar a morte seu

condutor e/ou passageiro.

Conforme Silva, Silva e Lima (2015)

Nos diversos estudos selecionados para esta  revisão,  pode-se  constatar
que os acidentes de trânsito  por  motocicleta,  podem gerar  deformidades
estéticas  e  alterações funcionais  na face.  Além desses  danos,  estão  as
lesões mais graves, como os traumas cranianos, presentes na maioria das
vítimas fatais.

Como  podemos  perceber,  a  realidade  acerca  da  responsabilidade  do

usuário  de  motociclista  mudará  a  partir  deste  contexto,  visto  que  já  se  tornara

impossível conviver num cenário viário tão conflituoso e com alta periculosidade. O

poder  público  cumpriu,  até  este  momento,  parte  de  sua  obrigação  mudando  a

legislação  em  prol  da  defesa  da  integridade  física  e  da  vida  dos  cidadãos.

Entretanto,  seria  necessário,  ainda,  investimento  em  campanhas  educativas  de

massa para que o motociclista  se tornasse,  também, agente  de mudança numa

causa a qual ele próprio é o maior interessado.

2.2 DO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO CAPACETE

Em que pese a exigência legal do uso adequado do capacete por parte do

estado, além disso, é imprescindível a fixação de um padrão mínimo de segurança

oferecido  pelo  capacete  para  que  este  cumpra  sua  finalidade  que  é  proteger  a

cabeça do usuário. Para tanto, buscou-se definir uma determinada qualidade para o

desenvolvimento do capacete.

O  termo  qualidade,  segundo  Ferreira  (2004)  significa  “a  propriedade,

atributo ou condição das coisas ou pessoas,  que as distingue das outras e lhes

determina  a  natureza  [...].”  Conforme Toledo  (2006  apud  FLAMARION,  2011),  a

qualidade como não sendo algo  identificável  e  observável  diretamente.  O que é

identificável e observável diretamente são as características das coisas ou pessoas.

Ou seja, a qualidade é vista por meio de características. É, portanto, resultante da

interpretação de uma ou mais características das coisas ou pessoas.
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Na busca da conformidade do aspecto qualitativo iniciou-se a imposição

de requisitos que atendessem a um padrão mínimo de qualidade, buscando proteger

os usuários de motocicletas em eventuais acidentes de trânsito. Como vimos acima,

a  resolução  453  de  2013  do  CONTRAN  no  seu  parágrafo  único  determina  a

obrigatoriedade do capacete estar certificado pelo órgão competente designado pelo

INMETRO de acordo  com o regulamento  de avaliação  de  conformidade por  ele

aprovado.

A portaria 456 de 2010 do INMETRO, que institui, no âmbito do Sistema

Brasileiro  de  Avaliação  da  Conformidade  (SBAC)  a  certificação  obrigatória  de

capacetes de proteção para usuários de motocicletas e similares vendidos no Brasil,

prevê que os capacetes devem possuir a certificação estabelecida pelo SBAC de

acordo com a NBR (norma brasileira) 7471.

Anexa a portaria 456 está o Regulamento de Avaliação da Conformidade

(RAC)3,  que  conjuntamente  com  a  resolução  453  do  CONTRAN,  dão  a  devida

proteção quanto à qualidade do produto que estará disponível no mercado e que

chegará até o seu ponto final que é o consumidor. Garante que o caminho percorrido

desde projeto, fabricação e venda do capacete estará em conformidade com aquilo

que foi estabelecido como seguro.

2.2.1 Componentes Básicos do Capacete

São  considerados  componentes  básicos  pela  resolução  453/2013  do

CONTRAN os itens a seguir:

2.2.1.1 Casco Externo

Parte externa do capacete, feita de material flexível, liso, resistente e que

distribui a força provenientes de impactos, permitindo o deslizamento do capacete. O

casco pode ser construído em plásticos de engenharia, como o ABS e o Policarbo-

nato (PC), através do processo de injeção, ou, pelo processo de multilaminação de

fibras (vidro, aramídicas, carbono e polietileno), com resinas termofixas.

3 Documento que contém regras específicas e estabelece tratamento sistêmico à avaliação da 
conformidade de um determinado objeto, de forma a propiciar adequado grau de confiança em 
relação aos requisitos estabelecidos na Norma Técnica ou nos Requisitos Técnicos da Qualidade - 
RTQ. (Portaria 456/210 INMETRO).
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2.2.1.2 Casco Interno

Confeccionado em materiais apropriados, onde o mais conhecido é polies-

tireno expansível (isopor), devido a sua resiliência, forrado com espumas dubladas

com tecido, item que em conjunto com o casco externo, fornece a proteção à calota

craniana, responsável pela absorção dos impactos.

2.2.1.3 Viseira

Destinada à proteção dos olhos e das mucosas, é construída em plásticos

de engenharia, com transparência, fabricadas nos padrões: cristal, fume light, fume

e metalizadas. As viseiras que não sejam do padrão cristal devem ter aplicação da

seguinte orientação na sua superfície, em alto ou baixo relevo, sendo: Idioma portu-

guês: USO EXCLUSIVO DIURNO (podendo estar acompanhada com a informação

em outro idioma) Idioma inglês: DAY TIME USE ONLY.

2.2.1.4 Sistema de Retenção

O sistema é composto de:

A) Cinta jugular: Confeccionada em materiais sintéticos, fixadas ao casco

de forma apropriada, cuja finalidade é a de fixar firmemente (sem qualquer folga

aparente) o capacete à calota craniana, por debaixo do maxilar inferior do usuário, e;

B)  Engates:  tem a finalidade de fixar  as extremidades da cinta jugular,

após a regulagem efetuada pelo usuário, não deixando qualquer folga, e, podem ser

no formato de Duplo “D”, que são duas argolas estampadas em aço ou através de

engates rápidos, nas suas diversas configurações.

2.2.2 Acessórios do Capacete
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São acessórios aqueles itens que não são considerados como componen-

tes principais pela resolução 453, tais como pala, queixeira removível, sobre viseiras

e máscaras.

Conforme estabelece a NBR 7174:2013, são exigidos requisitos para a fa-

bricação do capacete. É recomendado que as características dos materiais utiliza-

dos não sofram deterioração significativa sob a influência do envelhecimento ou das

circunstâncias de uso às quais o capacete é normalmente submetido (exposição ao

sol, extremos de temperaturas e chuva etc.). E, nos materiais utilizados nas partes

do capacete que entram em contato com a pele, é recomendado que não sofram de-

terioração significativa devido ao efeito do suor ou de produtos de toalete e que não

provoquem doenças da pele.

A seguir, os modelos de capacetes e componentes conforme o anexo da

resolução 453/2013 do CONTRAN.

Capacete integral

            pala                                   casco externo

viseira
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Capacete aberto                                     Capacete misto com queixeira
Removível, com pala e sem viseira

                   

                                          óculos motociclísticos

Capacete modular 
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3 ANÁLISE E RESULTADOS

O laudo pericial em tela, trás a conclusão de que o motociclista que se en-

volveu no acidente em que houvera a colisão com um grande bloco de granito4 so-

bre a pista de rolamento, não estava usando adequadamente o capacete ou sim-

plesmente não o usava, A vítima sofrera uma lesão grave no crânio característica de

quem não possuía proteção alguma na cabeça no momento da queda, de tal forma

que a levou a óbito. 

O uso adequado do capacete é fundamental para a minimização dos trau-

matismos crânio - encefálicos próprios dos acidentes com motocicletas. Já restou

provado por meio de estudos e testes realizados pelos órgãos competentes a sua

eficácia, principalmente numa população culturalmente inclinada a usar um tipo de

transporte com custo mais baixo.

O grande número de motocicletas circulando nas vias públicas do Brasil

contribui para o fomento das estatísticas de acidentes e consequentemente aumenta

o número de vítimas. Segundo Liberatti (1998), imediatamente após a vigência do

novo código de trânsito, com a imposição de penalidades severas para usuários de

motocicletas que não utilizam capacete, houve significativa mudança de comporta-

mento, pois se percebeu um grande aumento de usuários que passaram a usar.

Chegou-se a esta constatação após estudo efetuado sobre o tema com

motociclistas atendidos pelo Serviço Integrado de atendimento ao Trauma e Emer-

gências (SIATE) de Londrina/PR em 1998. Durante o atendimento pré-hospitalar de

1.576 ocupantes de motocicleta percebeu-se que a taxa média do uso de capacete

foi de 63,2%, enquanto no primeiro semestre de 1998, antes da vigência do novo

código de trânsito, o percentual era de 31,2 %. Conforme relata Liberatt (1998), a

penalidade naquela época era de 173 reais num tempo que o salário mínimo vigente

era de 120 reais.

Esta diferença nos percentuais nos dá a saber que o recrudescimento da

legislação gera um temor generalizado no público motociclístico e leva-o a mudar

sua conduta positivamente de tal forma que, concretamente, salva muitas vidas e

evita sofrimentos para os entes daquelas vítimas, inclusive desonera os cofres públi -

cos com as despesas pertinentes ao socorro, tratamento, internação e recursos de

auxílio doença.

4 0,50 m de largura, 1,27 m de comprimento e 0,88 de altura.
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3.1 ESTATÍSTICAS EM RODOVIAS FEDERAIS

Nesta análise buscou-se dados relativos ao período entre 2011 a 2016,

levando em consideração a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU)

que recomenda aos países signatários a elaboração de um plano de ações para

promover a redução em 50% os acidentes de trânsito em todo o mundo entre 2011 e

2020.

Conforme o jornal de notícias do Senado Federal:

Para atender à resolução da ONU, o governo federal  elaborou também o
Plano Nacional de Redução de Acidentes e Segurança Viária para a Década
2011-2020. Segundo a coordenadora-geral de Qualificação do Fator Huma-
no  no  Trânsito  do  Departamento  Nacional  de  Trânsito  (Denatran),  Maria
Cristina Hoffmann, a proposta está há mais de um ano na Casa Civil e ainda
aguarda assinatura da presidente Dilma Rousseff.

Embora  o  plano  conte  com  a  inteiração  de  ações  de  fiscalização,

educação,  saúde,  infraestrutura  viária  e  segurança  veicular,  levantaremos

estatísticas  junto  à  Polícia  Rodoviária  Federal  relativas,  especificamente,  a

motocicletas e similares dentro da seara fiscalizatória  versus acidentes. Por meio

desta, poderemos ter uma noção o quanto a atuação da Polícia Rodoviária Federal

caminhou nesta direção até o ano de 2016.

O levantamento de dados apresentados teve como fonte os arquivos da

Polícia  Rodoviária  Federal  armazenados  no  Sistema  de  Informações  e

Gerenciamento (SIGER), que, especificamente, para ocorrências de acidentes de

trânsito busca as informações coletadas nos boletins de acidentes de trânsito (BAT)5

lavrados eletronicamente pelos policiais rodoviários federais em todo Brasil.

Com base nesta fonte serão analisados os números em nível nacional, esta-

dual e local no âmbito da 2ª Delegacia da 8ª Superintendência de Polícia Rodoviária

Federal de Santa Catarina.

3.1.1 Nível Nacional

5 Sistema eletrônico usado pela Polícia Rodoviária federal entre os anos 2004 e 
2016 para registro de acidente de trânsito nas rodovias federias de todo o Brasil.
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Dentro do contexto nacional analisaremos alguns dados que nos darão

uma noção da realidade nas rodovias federais sob a fiscalização da Polícia Rodoviá-

ria Federal.

A malha rodoviária federal no Brasil, conforme dados do DNIT de 2013,

tem a extensão de 77.981 quilômetros. O quantitativo de acidentes nestas rodovias,

em todo Brasil, conforme dados da própria Polícia Rodoviária Federal, no período

entre os anos de 2011 e 2016, ocorreu o total de 951.372 ocorrências. Nesta conta

envolveram-se todos os tipos de veículos quais sejam, automóveis, caminhões, arti-

culados, motocicletas, ônibus e bicicletas, com ou sem vítimas. Destes, 182.962 fo-

ram aqueles que envolveram motocicletas e similares representando 19,23%.

Neste interregno, somaram-se 640.429 vítimas em todo o território nacional

abrangendo apenas as rodovias federais, sejam elas com lesões graves, leves e

mortes. Enquanto o quantitativo de vítimas da mesma natureza envolvendo motoci-

cletas e similares somaram-se 198.759, perfazendo 31,03%. Conforme relatório do

IPEA sobre acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras, de 2015:

Os acidentes de transporte terrestre no Brasil matam aproximadamente 43
mil pessoas por ano segundo os dados do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (Datasus), do Ministério da Saúde (MS), represen-
tando uma das principais causas de morte no país. Os acidentes nas rodovi-
as federais respondem por cerca de 20% dessas mortes (8.227 mortes em
2014), com cerca de 26 mil feridos graves por ano, com fortes impactos so-
bre o orçamento público e a renda das famílias atingidas.

A seguir, os quadros 1 e 2 mostram o quantitativo de vítimas de acidentes

que envolveram todos os tipos de veículos rodoviários e, também, que envolveram

apenas motocicletas ou similares em todo o país nas rodovias federais:

Quadro 1 - Quantitativo de vítimas de 2011 a 2016

Tipo de vítimas Todos os veículos Motocicleta ou similares

Lesões leves 154.598 56.876

Lesões graves 438.553 130.166

Mortos 47.278 11.717

Total 640.429 198. 759

Fonte: PRF/Siger2 (2017)/ adaptação do autor.

Quadro 2 - Quantitativo anual de vítima com motocicleta ou similar

Ano Lesões leves Lesões graves Mortos Total

2011 23.084 10.226 2.028 35.338
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2012 22.729 10.305 2.092 35.126

2013 22.236 9.788 2.035 34.059

2014 21.498 9.493 2.059 33.050
2015 20.149 8.576 1.768 30.493
2016 20.470 8.488 1.735 30.693
Total 198.759

Fonte: PRF/Siger (2017). Adaptação do autor.

Podemos perceber a diminuição gradativa ao longo destes anos no núme-

ro de vítimas em 13,14%. Conforme os números do DENATRAN, em 2016, no Brasil,

a quantidade de veículos automotores licenciados que fazem parte da frota nacional

somam-se na sua totalidade em 93.867.016 enquanto as motocicletas e similares

25.334.029 unidades, representando 26,98%.

Embora tenha havido sensível diminuição na vitimização, percebe-se que

o motociclista é, sem dúvida alguma, uma vítima em alto potencial, dados os núme-

ros fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal.

Vejamos a tabela a seguir:

Quadro 3 - Relação entre o número de veículos e vítimas

Tipo veículo Quantidade Percentual Vítimas

Outros 68.532.987 73,02 % 441.670 66,99%

Motocicleta/similares 25.334.029 26,98% 198.759 33,01%

Totais 93.867.016 100% 640.429 100%

Fonte: PRF - Siger (2017)/DENATRAN. Adaptação do autor.

No tocante à fiscalização de trânsito, no mesmo período, foi extraído um

total 21.631.729 notificações de infração de trânsito incluído todo tipo infrações e en-

volvendo todos os tipos de veículos As abordagens policiais que resultaram em autu-

ações com base no uso do capacete resultaram em 299.166 notificações.  Neste

caso se trata de condutores que não usavam o capacete de proteção, ou mesmo

usando-o, este apresentava alguma irregularidade enquanto conduziam sua motoci-

cleta. Representou 1,38 % das autuações.

O gráfico abaixo nos dá uma noção do efeito da fiscalização sobre o com-

portamento dos usuários de motocicleta. Considerando que na totalidade as aborda-

gens influenciam no fator psicológico dos motociclistas, pois estes ao se sentirem
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fiscalizados acabam por conduzindo de forma mais prudente, e, por fim, acaba dimi-

nuindo o número de acidente envolvendo este tipo de veículo.

Gráfico 1 - Relação entre números de acidentes e autuações envolvendo mo-

tocicletas e similares em todo Brasil
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Apenas  no  ano  de  2011  houve  44.326  autuações  relativas  ao  uso  do

capacete  e  6.133  acidentes  envolvendo  motocicletas.  Em  2012  o  número  de

autuações aumentou para 55.661 enquanto os acidentes reduziram para 5.891, ou

seja,  uma  queda  3,94%  com  efeito,  positivo  quanto  à  prevenção  de  acidentes

preservação de vidas. Vejamos na tabela abaixo o percentual entre nos anos de

2011 e 2016.

Quadro 4 - Relação acidentes/multas

Ano Acidente Redução Multas Aumento
2011 33.433 44.326
2012 33.047 - 1,2 % 55.661 + 25,57%
2013 32.386 - 3,13 % 56.741 + 28,00%
2014 30.778 - 7,94 % 54.955 + 23,97%
2015 27.172 -18,7 % 52.289 + 17,96%
2016 26.146 -21,8 % 35.194 -20,60 %

Fonte: PRF/Siger2 (2017). Adaptação do autor.

Tomando como referência o ano de 2011, percebe-se que a crescente

nas autuações sugere um decréscimo de ocorrências de acidentes entre os anos de

2011 e 2013.

Podemos observar que existe a tendência decrescente nos números no

período de 2011 a 2016 que vem a confirmar a relação necessária existente entre a

força fiscalizatória sobre o comportamento do motociclista. Sua conduta no trânsito

27



dentro dos ditames das regras de circulação estabelecidas pelo Código Nacional de

Trânsito e as condições que se encontram seu veículo são fatores que contribuem

de  sobremaneira  para  a  diminuição  de  ocorrências  de  acidente  de  trânsito.  A

presença do agente de trânsito junto aos usuários no seu dia a dia é fundamental

para que haja o cumprimento efetivo da legislação de trânsito  que é posta pelo

poder público que cumpre o múnus de preservar a vida de cada cidadão.

3.1.2 Nível Estadual

A Polícia  Rodoviária  Federal  encontra-se presente também em Santa

Catarina e atua em todas as rodovias federais que cortam o estado. Buscando o

quantitativo dentro do setor de motocicletas e considerando o número de vítimas

graves, leves e óbitos, temos o seguinte:

Quadro 5 - Quantitativo de acidentes/vítimas em SC

Ano Nº de Acidentes Mortes Lesões leves Lesões graves

2011 3.687 149 2.937 890

2012 3.691 105 3.000 943

2013 3.770 109 2.956 923

2014 3.745 132 2.956 953

2015 3.208 89 2.607 887

2016 3.207 95 2.721 912

Total 21.308 669 17.177 5.508

Fonte: PRF/Siger2 (2017). Adaptação do autor.

Embora o estado catarinense tenha reduzido significativamente o número

de óbitos (36,24%), ainda em comparação com outras unidades federativas o estado

de Santa Catarina está no topo do ranking em relação à quantidade de ocorrências

de acidente de trânsito envolvendo motocicletas e similares com 21.308. As vítimas

são 23.354 considerando feridos leves, graves e mortos. Em segundo lugar vem o

estado de Paraná com 19.438 ocorrências para 20.609 vítimas. Em terceiro aparece

o estado de Minas Gerais com 18.221 acidentes para 20.422 vítimas.

Embora haja uma relevante diferença entre os números de Santa Catarina

e  Minas  Gerais,  o  estado  mineiro,  em  contrapartida,  contabiliza  1.133  mortos
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enquanto Santa Catarina 679, ficando para trás, inclusive, do estado do Paraná que

apresenta 772 vítimas com óbito.

Dentro  do  universo  de  77.981  quilômetros  de  rodovias  federais,  os

estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná têm 2.278,8, 11.643 e 3.963,9

quilômetros respectivamente (considerando as pavimentadas e não pavimentadas).

Segundo os  números do  Relatório  dos Levantamentos  Funcionais  das Rodovias

Federais do Dnit, Santa Catarina está na décima primeira colocação em extensão de

rodovias federais, enquanto Minas Gerais está em primeiro e Paraná em sexto lugar

neste ranking.

Observemos o quadro a seguir:

Quadro 6 - Comparativo entre as UFs de SC, MG e PR

UF Acidentes Vítimas

totais

Km de Rod.

Federais

Quantidade de

Motoc/similares

Mortos

SC 21.308 23.364 2.278,8 1.059,912 679

PR 19.438 20.609 3.963,9 1.389.839 772

MG 18.221 20.422 11.643,0 2.699.801 1.133

Fonte: PRF-Siger2/Dnit/Denatran (2017). Adaptação do autor.

Comparativamente, Santa Catarina apresenta duas peculiaridades, quais

sejam:  a  primeira  é  possuir  uma frota  de  motocicletas  e  similares  menor  que a

metade de Minas Gerais. A segunda é a malha viária ser muito inferior (11ª) e ter um

índice desproporcionalmente maior quanto ao número de ocorrências e de total de

vítimas.

Vejamos  a  seguir  um gráfico  que  mostra  a  relação  entre  os  tipos  de

vítimas e a quantidade de ocorrências em Santa Catarina.
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Gráfico 2 - Acidentes com motocicletas e similares em SC

Fonte: PRF/Siger2 (2017). Adaptação do autor

Podemos perceber que embora tenha diminuído o número de ocorrências

o número de vítimas não diminuiu na mesma proporção, principalmente quanto aos

feridos graves e leves.

Vejamos agora a evolução no quantitativo de autuações e a conseqüente

resposta no número de ocorrências.

Quadro  7  -  Relação  entre  números  de  acidentes  e  autuações  envolvendo

motocicletas e similares SC

Anos Autuações Ocorrências

2011 16.720 3.687

2012 16.078 3.691

2013 15.707 3.770

2014 13.670 3.745

2015 23.609 3.208

2016 28.343 3.207

Totais 114,127 21.308

Fonte: PRF/ Siger2 (2017). Adaptação do autor.

Podemos observar que no estado de Santa Catarina o resultado final no

aumento  da  fiscalização  subiu  o  número  de  autuações  e  consequentemente  os

índices de acidentes também baixaram fato que corrobora os números do cenário

nacional.
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3.1.3  Nível  de  2ª  Delegacia  da  8ª  Superintendência  da  Polícia  Rodoviária

Federal

Partindo do geral  e  direcionando para  o específico  da realidade da 2ª

delegacia da 8ª superintendência da Polícia Rodoviária federal, percebemos que a

redução significativa entre os anos de 2011 e 2016 nas ocorrências e vítimas de

trânsito, entretanto, ao contrário do que se viu nos cenários nacional e estadual, ao

logo  destes  anos,  o  quantitativo  de  autuações  também  diminuiu.  Houve  uma

redução de 9,28% nas autuações enquanto nos acidentes 26,4%. Este trecho se

situa  na  BR 101  em Santa  Catarina  e  conta  com 215,3  quilômetros.  Inicia  em

Palhoça, no km 244,7, e termina no km 460,0 no município de São João do Sul, na

divisa com o estado do Rio Grande do Sul e cortam 16 municípios. Vejamos os

quadros abaixo.

Quadro 8 - Ocorrências e vítimas na 2ª Del/8ª sup. com motocicletas/similares

Ano Qtd. Ocorrência Qtd. mortos Qtd Feridos Le-
ves

Qtd Feridos gra-
ves

2011 469 18 380 122

2012 484 24 410 111

2013 386 16 295 104

2014 365 17 301 106

2015 317 10 264 87

2016 245 11 212 76

Fonte: PRF/Siger2 (2017). Adaptação do autor.

Quadro 9 - Quantidade autuações na 2ª Del/8ª sup.

Ano Qtd de autuações
2011 1.475
2012 1.457
2013 1.397
2014 1.194
2015 1.816
2016 1.238

Fonte: PRF/Siger2 (2017). Adaptação do autor.

Esta queda estatística está atribuída, de sobremaneira, com as obras de

duplicação da rodovia que ao longo dos anos foram sendo concluídas e ofereceu

maior segurança viária ao público usuário.
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Conforme dados extraídos do Siger/PRF, o que se pode perceber é que no

lapso  temporal  analisado  houve  diminuição  significativa  nos  números  de

acidentes/vítimas  nos  somatórios  gerais  em  nível  nacional,  estadual  e  local.

Nacionalmente, em 2011 ocorreram 192.323 acidentes envolvendo todos os tipos de

veículos  automotores.  Em  2016  esta  marca  caiu  para  96.504  acidentes  o  que

representa uma queda de 49,82%.

No  quesito  motocicleta/similar,  em  2011  foram  registradas  33.433

ocorrências  e  em  2016  apenas  26.146,  o  que  representa  redução  de

21,89%,também com destaque em 2015 e 2016.

Em  Santa  Catarina,  a  redução  também  ocorreu  positiva  e

significativamente,  pois  em 2011  foram registrados  19.242  acidentes  envolvendo

todos os veículos motorizados e em 2016 apenas 10.620, o que representa 44,8%.

Se tratando de motocicletas e similares, embora menor índice de redução,

também um resultado positivo de 13,01% Haja vista que em 2011 foram registrados

3.687 acidentes e em 2016 apenas 3.207.

É mister salientar que na contagem que não envolvem motocicletas/similares,

houve destaque para os anos de 2015 e 2016.  A esta diminuição expressiva, atribui-

se à implantação da declaração de acidente de trânsito (DAT) usado, via de regra,

para registros de acidentes de trânsito sem vítimas e fora do local da ocorrência.

Estes não entram na contabilização efetuada pelo boletim de acidente de trânsito

(BAT) lavrado no local do acidente.

Contudo,  a  declaração  de  acidente  de  trânsito  não  se  aplica  na  mesma

intensidade para os registros de acidentes envolvendo motocicletas e similares, pois

estes,  pela  falta  de  proteção  mecânica  e  pela  própria  natureza  do  veículo,

dificilmente não causarão algum tipo de lesão no(s) ocupante (s). Não são, portanto,

alvo  de  registro  por  meio  do  DAT.  Esse  fato  torna  real  e  mais  precisa  a

contabilização por meio dos dados fornecidos pelos boletins de acidente de trânsito. 
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4 CONCLUSÃO

Por  meio  do  presente  trabalho,  sobre  tudo  por  meio  dos  números

apresentados, constatou-se que nas rodovias federais, o Brasil apresenta resultados

ainda  insatisfatórios  relativos  à  prevenção  de  acidentes  de  trânsito  envolvendo

motocicletas. Apesar da diminuição que se apresentou nos últimos seis anos, estes

resultados  estão  aquém da  meta  traçada  pela  Organização  das  Nações  Unidas

(ONU), haja visto, ter passado mais da metade do prazo (6 anos) sem sequer ter

chegado próximo da metade daquilo que fora estabelecido.

 Ao passar dos anos, com o aumento da frota nacional, houve melhorias

na legislação desde a exigência do uso, na regulamentação da forma pela qual deve

ser usado o capacete, até nas especificações técnicas. Tais medidas são, de fato,

elementares para se chegar à humanização do dia a dia dos motociclistas, todavia,

estas por si devem estar atreladas a outros importantes fatores tais como educação

para o trânsito, melhorias na infra estrutura das estradas e aumento na fiscalização.

Penso que a mudança no comportamento dos usuários de motocicletas

deve ser o alvo principal a ser trabalhado intensiva e extensivamente. Via de regra, o

modo pelo qual é pilotado este tipo de veículo é, indiscutivelmente, o fundamento do

alto número de acidentes e consequentemente de vítimas. O desrespeito às regras

de circulação,  motivado pela pressão do mercado de trabalho,  estresse, falta de

atenção  e  à  falta  de  educação  no  trânsito  são  motivos  desencadeadores  das

situações  de  risco.  O  interesse  mercadológico  chama  atenção  do  consumidor

apenas quanto às facilidades que a motocicleta oferece sem trazer à consciência do

público o risco que ela oferece para seu usuário.

Ao  analisarmos  o  quantitativo  de  ocorrências,  mortos  e  lesionados  e

relacionarmos com o advento  do novo código de trânsito  e  com a atuação dos

agentes  de trânsito,  percebemos a  queda nos números negativos.  O paradigma

apregoado pela mídia e disseminado no senso comum de que com a fiscalização

alimenta  a  indústria  de  multas  deve  ser  rompido  através  de  argumentações

científicas.  Pressupondo que não há infração se o condutor não viola as leis de

trânsito, por conseguinte, não há autuação, tão pouco ônus financeiro ao cidadão. A

fiscalização e aplicação das leis de trânsito é uma importante ferramenta para o

poder público atuar na redução dos acidentes.
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Embora a fiscalização e as consequências que dela advêm, gerem um

temor  necessário  nos  usuários,  não  se  deve  usar  este  expediente  como  única

instância para atingir uma redução significativa nos números.

Em se  tratando  de  trânsito  o  Brasil  não  possui  estratégias  educativas

eficazes  que  atinjam  significativamente  a  população  seja  para  qualquer  tipo  de

veículo automotor. Penso que a partir do ensino fundamental nas escolas de todo o

país, o tema já poderia fazer parte do currículo escolar, fomentando, desta forma, o

ingresso de condutores mais conscientes e responsáveis. A direção defensiva e a

aceitação do uso correto do capacete, chamando a atenção de forma a conscientizar

que a motocicleta apresenta características próprias que desfavorecem a segurança

do usuário. 

Não  obstante,  é  emergencial  a  criação  de  políticas  públicas  que

incentivem o transporte coletivo que facilite a mobilidade urbana e que incentive o

desuso de motocicletas. Pessoas mais preparadas, menor número de motocicletas,

fiscalização mais efetiva e melhores estradas são ingredientes fundamentais para

preservação de vida nas vias públicas de todo o Brasil. Sem tais medidas tornar-se-

á impossível testemunhar, em nosso país, um trânsito mais pacífico com baixo custo

ao erário e, principalmente, com baixo número de perdas humanas.
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1. EMBASAMENTO LEGAL

Perícia realizada de ofício em cumprimento aos ditames da Constituição Federal de
1988, art. 37 e 144§2º, da lei que define as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, do
Decreto  Presidencial  nº  1655/95  da  lei  9.503/91  (Código  de  Trânsito  Brasileiro),  da
portaria nº 1375/07 do Ministro da Justiça e do Manual de Procedimento Operacionais –
Levantamento Técnico ou Perícia em Acidente de Trânsito (MPO-057/CGO/PRF).

3/ 21



Nº 080201-2016

082

2. HISTÓRICO

No dia 14 de outubro de 2016, às 15:35, o peritos em acidente de trânsito, o qual
subscrevem  este  documento,  tomaram  conhecimento  de  um  acidente  de  trânsito  que
ocorrera na BR 282 no km 43, na cidade de Águas Mornas/SC. Tal fato foi comunicado
pelos policiais rodoviários Focker (mat. 789456) e Soker (mat.: 654321) que estavam de
serviço na unidade operacional da PRF de Rancho Queimado naquela data e local e quem
lavraram o boletim de acidente de trânsito (bat).

Logo que chegaram ao local, às 15:58, os peritos iniciaram o levantamento pericial,
e  encontraram a situação física parcialmente preservada.  Constataram se tratar  de uma
colisão  de  motocicleta  com  objeto  estático,  qual  seja,  um  bloco  de  granito.  Este  se
encontrava sobre a pista de rolamento em que transitava a motocicleta, veículo 1, pois caíra
de um veículo de carga ignorado que não permaneceu no local. O evento danoso se deu
numa rodovia de pista simples com duplo sentido de tráfego.

As duas faixas de rolamento crescente e decrescente se encontravam isoladas e o
objeto se encontrava sobre a faixa decrescente onde também se encontravam: as marcas de
frenagem do veículo 1, o sitio de colisão e as posições finais da motocicleta e do corpo da
vítima. Os policiais rodoviários federais que chegaram para o atendimento da ocorrência
desviaram o trânsito pelas vias laterais, de modo a preservar o local e dar fluidez para os
veículos que passavam no local.

Compareceram no local uma equipe do corpo de bombeiros para o atendimento pré
hospitalar, porém, constataram o óbito da vítima, que foi removida posteriormente pelo
Instituto Médico Legal sob os trabalhos do servidor João das Couves Madura, matrícula
123456. Às 16:45 findou-se o levantamento pericial.
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3. DO LOCAL
3.1 DA VIA

Figura 1: Imagem panorâmica do local do evento no sentido decrescente (Rancho Queimado/Águas Mornas).
Sentido deslocamento do veículo 1.

a) Tipo da via: pista simples com sentido duplo de circulação e com acostamento nos dois
sentidos;

b) Perfil: em nível;

c) Traçado: retilíneo;

d) Pavimento: asfalto sem anomalias aparentes;

e)Sinalização:
-  Horizontal:  faixa  amarela  de  separação  de  fluxo  continua  no  sentido  decrescente  e
seccionada no sentido crescente e linhas de bordos em boas condições de visibilidade;
- Vertical: placa R19 de 40 km/h no sentido decrescente desalinhada e em mau estado de
visibilidade e marco quilométrico (km 43).

f) Área lindeira: composta por vegetação rasteira e cerca de alambrado;

g) Situação do local do evento: pista em bom estado de conservação sem nenhuma anoma-
lia aparente; parcialmente preservado devido a evasão do veículo 2 e seu condutor;

h)  Aspectos ambientais: tempo bom, sem vestígios de chuva no momento do evento, tão
pouco neblina ou outra restrição à visibilidade.

i) Dimensões: 3,5m para cada pista de rolamento e 3,5 metros cada acostamento, totalizan-
do 14,0 metros de pista.
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Figura 2: Dimensões da pista.

Figura 3: Imagem panorâmica do local do evento no sentido crescente (Rancho Queimado/Águas Mornas).

3.2 VESTÍGIOS PRESENTES NO LOCAL DO EVENTO

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

a) Marca de frenagem longitudinal ao eixo da pista no sentido decrescente;

b)  Bloco de  granito  sobre a  pista  decrescente  medindo  0,50  m de largura,  1,27 m de
comprimento e 0,88 de altura, com as marcas da colisão com o veículo 1;
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c) Veículo motocicleta ITA/SUZUKI EN 125 YES (veículo1), placa MFH-5782 tombada
(posição final) na posição longitudinal sobre a faixa decrescente próximo ao bloco de
granito;

d) Corpo de uma pessoa de sexo masculino encontrado próximo ao bloco de granito, em
decúbito lateral direito trajando calça de malha de cor preta e camisa de malha de cor
rosa;

e) Fluidos corporais (sangue) ao lado esquerdo do corpo;

f) Capacete de proteção próximo ao corpo da vítima.

  

Figura 4: Placa R-19(velocidade regulamentar 
desalinhada/sem visibilidade da informação.

Figura 5: Capacete, posições finais do corpo da 
vítima e veículo1 e localização do bloco de 
granito.

 

    
Figura 6: Marca de frenagem do veículo 1.                  Figura 7: Fluidos corporais (sangue) da vítima.
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Figura 8: Corpo da vítima em posição decúbito           Figura 9: Bloco de granito sobre a pista com vestígios.
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4. DOS VEÍCULOS

4.1. DO VEÍCULO 1

4.1.1. Da identificação:

- Marca: ITA/Suzuki.Tipo: motocicleta
- Modelo: EN125 YES
- Placas MFH-5782
- Categoria: particular
- Município de emplacamento: Florianópolis/SC
- Cor: Azul
- Chassi: 9CDNF41U5M005099
- Ano de fabricação: 2005
- Proprietário: Claudiomiro Liverio
- CPF do proprietário: 031.204.959-56.

4.1.2. Dos dados técnicos relevantes

- Comprimento: 1.945 mm
- Largura: 735 mm
- Altura: 1.065 mm
- Entre eixos: 1.265 mm
- Peso: 112kg
- Capacidade máxima de carga: 160kg

4.1.3. Danos

Examinando o veículo foram constatadas avarias em decorrência da colisão como o
granito de leve monta. O empenamento do garfo dianteiro, quebra do para lama dianteiro,
manete da embreagem, farol,  empenamento do pedal de apoio esquerdo, velocímetro e
amassamento no lado direito no tanque de combustível. Os pneumáticos encontravam-se
em bom estado de conservação.

    
Figura 10: Mostra a zona de frenagem no 
pneumático do V1 e o empenamento do garfo 
devido à colisão.

Figura 11: Traseira do V1. Detalhe para a placa de
identificação.
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Figura 12: Parte superior do V1 com detalhe no 
amassamento no tanque, painel, farol e paralama 
dianteiro e ponto de atrito com a pedra de granito.

Figura 13: Lateral direita do v1, com detalhe para 
a alteração de característica do V1: roda de raiada 
em substituição da roda de liga leve.
  

4.2. DO VEÍCULO 2

O veículo 2 não permaneceu no local após o tombamento da carga sobre a pista de
rolamento,  impossibilitando  sua  identificação.  Seu  condutor  não  foi  localizado  e
identificado pelos policiais rodoviários federais durante o atendimento da ocorrência, tão
pouco se apresentou a autoridade policial de circunscrição sobre a via até o encerramento
deste laudo pericial. Este, após o encaminhamento do boletim de ocorrência de trânsito
(bat)  para polícia  civil  de Águas Mornas,  se  tornou alvo de  investigação policial  para
imputação ou não de responsabilidade acerca do evento morte da vítima.
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5. DA VÍTIMA

O evento em estudo resultou em uma vítima, o condutor do veículo 1, que teve
morte no local como conseqüência das lesões sofridas.

Nome da vítima: Tizil do Ceará;
CPF 201.372.445-56;
RG: 378.456 SSP/CE;
Data nascimento: 20/10/1956;
Filiação: Zeca Urubu do Ceará e Pombinha do Ceará.
CNH: 20345610195 validade: 20/10/2016, primeira habilitação 28/11/2016, restrições “A”
e “M”.

Figura 14: local de repouso do corpo da vítima.

Ao  exame  perinescroscópico  verificou-se  que  o  corpo  da  vítima,  quando  da
chegada  da  equipe,  encontrava-se  estendido  sobre  a  pista  de  rolamento  decrescente,
deitado em decúbito lateral direito, com as duas pernas alinhadas longitudinalmente e os
dois braços alinhados a cintura, ao lado do corpo.  A Cabeça  encontrava-se  virada para o
lado esquerdo com uma lesão cerebral traumática na testa. As coxas, direita e esquerda
apresentavam escoriações. Na face dorsal do corpo não foi constatado lesão aparente.

Após  os  exames  no  local,  o  corpo  foi  liberado  ao  Instituto  Médico  Legal  de
Palhoça/SC, por meio do veículo oficial Ford/Ranger, placa ZZZ-1234/SC, às 17h e 40m, e
tendo como responsável pela remoção os agentes Miro na Cova Funda Todosdias ( RG
1.234.567) SSP/SC e Jesus te Chama Hoje da Silva (3.333.333 SSP/SC).

Embora o corpo da vítima apresentasse morfologia de pessoa do sexo feminino e
trajasse  indumentária  característica  de  mulher,  conclui-se,  após  verificação  de  sua
genitália, se tratar de pessoa de sexo masculino, fato este confirmado pelo Médico Legista,
Kutucaro Cu Kataquara  da Silva (CRM 12345). Familiares confirmaram esta informação
informando que a vítima era transgênero.
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6. DO ESTUDO DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Conforme averiguação  realizada  no  local  do  acidente,  considerando  o  estudo  e
interpretação dos vestígios materiais verificados/assinalados e nos registros fotográficos, os
PRFs que subscrevem, peritos em acidentes de trânsito, reconstituíram e descreveram a
dinâmica do evento da seguinte forma:

a) A colisão com o objeto estático (pedra de granito) aconteceu no Km 43 da BR 282, em
Águas Mornas/SC, área rural.

b) O veículo motocicleta ITA/Suzuki EM 125 YES, placa MFH-5782 transitava no sentido
decrescente quando colidiu com o bloco de granito que se encontrava sobre a pista de
rolamento.

c) Constatou-se que houve reação do condutor do veículo 1 para tentar evitar a colisão com
o bloco de granito mediante os 11,60 metros de frenagem que ficou materializada no
asfalto e no pneumático dianteiro. Esta marca estendeu-se até imediatamente antes do
ponto da colisão, local este onde também houve o tombamento do veículo para o lado
esquerdo com arrastamento de 0,32m também para a esquerda.

d) No sítio de colisão, pelas evidências coletadas no levantamento fotográfico, o ponto de
colisão se materializou no bloco de granito e em relação faixa de rolamento posiciona-
se do lado decrescente a 1,61 metros do bordo da pista. 

e) Não foram identificados o veículo 2 e o seu condutor, responsável pelo bloco de granito
obre a pista de rolamento, pois não permaneceram no local, tão pouco o condutor se
apresentou quando da presença dos policiais rodoviários federais no levantamento do
local, tão pouco até o encerramento deste laudo pericial

f)  Foram identificadas,  próximo ao local  do acidente,  uma placa R-19 com velocidade
máxima de 40 km/h que se encontrava sem visibilidade, pois se estava desalinhada para
direita.

 
Figura 19: Placa R-19 desalinhada da pista.

g) Proibição de ultrapassagem no sentido decrescente (sentido que trafegava o veículo 1)
por  meio  de  faixa  de  divisor  de  fluxo  contínua  e  seccionada  do  sentido  crescente
indicando permissão para tal manobra.
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h)  Não  foi  constatada  no  local  a  existência  de  defeitos,  irregularidades  no  pavimento
asfáltico, tão pouco na sinalização horizontal.

i) Quanto às condições meteorológicas, o clima apresentava-se bom, com sol e não havia
indício de precipitação pluviométrica anterior.

     

Figura 20: Vestígio de frenagem na roda dianteira.     Figura 21: Figura 21: final da marca de frenagem e
  ponto de colisão no bloco de granito

j) Os danos encontrados no veículo 1estão em consonância com os vestígios identificados e
registrados e demonstram que foram resultados do tipo de acidente em análise.

k) Após a colisão, evidenciou-se que o corpo da vítima foi projetado para frente, no mesmo
sentido do movimento de trânsito da motocicleta e encontrou repouso a 4,30 metros da
posição final da moto (levando-se em consideração os centros gravitacionais do corpo
da vítima e da motocicleta).

l) Não foi encontrada nenhuma irregularidade ou patologia no revestimento asfáltico que
tenha contribuído com o resultado final do evento, tão pouco na sinalização horizontal.

m) Pode-se concluir que o capacete do condutor não tenha cumprido sua finalidade por não
estar, no mínimo, devidamente afivelado junto à cabeça devido a presença de lesão
cerebral traumática e a presença de importante quantidade de fluido corporal no asfalto,
próximo a cabeça.
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7. DA BASE DOS CÁLCULOS

Com base no levantamento efetuado no local do evento, foi possível determinar o
local onde o veículo colidiu com o bloco de granito, as velocidades mínima e máxima que
o veículo1 desenvolvia  antes  de iniciar  o processo de frenagem dentro da variação do
coeficiente  de atrito (0,7 para asfalto antigo).  As fórmulas  e a metodologia empregada
foram retirados do manual de Física Aplicada à Perícia de Acidente de Trânsito - Módulo I,
elaborado pela equipe de materiais didáticos do Centro de Referência em Formação e EAD
em parceria  com Polícia  Rodoviária  Federal  e  cujo  conteúdo  é  de  autoria  de  Adriano
Xavier  Araújo  e  Wagner  Ribeiro  Machado.  Editado  pelo  Instituto  Federal  de  Santa
Catarina (IFSC), 2016, 1ª edição.

Foram utilizados o método de Servery para encontrar a velocidade de dano; Searle
para  a  velocidades  mínima  e  máxima,  utilizando  a  distância  de  deformação  do  grafo
dianteiro (4,56cm); Com base na teoria da conservação de energia mecânica,foi calculada
velocidade de frenagem, e, finalmente, pela soma quadrática das velocidades (mínima e
máxima com a velocidade de frenagem) chegou-se a velocidade total (mínima e máxima)
do veículo 1.
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junto ao capacete. Conclui-se, contudo, que a falta correção visual na vítima contribuiu
para  o  evento,  haja  vista,  que  as  capacidades  de  ver,  julgar  e  agir  são  diretamente
relacionadas com capacidade adequada de enxergar. Assim sendo, retarda qualquer reação
diante de obstáculos ou eventualidade no trânsito.

O fato de a velocidade desenvolvida ter se demonstrado incompatível com o local,
esta não determina a causa do acidente, porém, é fator concorrente ao evento e agravante
das lesões sofridas pela vítima. A todos estes elementos, conclui-se que, a eles se associa o
uso inadequado do capacete no momento que o corpo da vítima toca o asfalto. É seguro
concluir que este se encontrava fora da cabeça ou desafivelado, de modo que houve o
choque  direto  do  crânio  com o  asfalto,  culminando  em lesão  cerebral  traumática  que
resultou na morte da vítima.
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9. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a relatar, segue o presente laudo pericial impresso com 22 
páginas, com os apêndices e devidamente assinado.

Tubarão/SC, 05 de novembro de 2016

___________________________________________
Paulo Marcos Vargas

Policial Rodoviário Federal
Matrícula 1069424

Responsável

___________________________________________
Sandro Rogério

Policial rodoviário Federal
Matrícula *******

Revisor
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APENDICE 1 - Croqui do local do acidente
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APÊNDICE 2 - Tabela de medidas do croqui

Medidas obtidas por meio da Estação Total:

P0,0.000,0.000,0.000,PONTO ORIGEM
PN,?,?,?,NORTE MAGNETICO
P1,4.777,-14.394,0.174,LINHA DE BORDO CRESC
P2,4.375,13.975,0.107,LINHA DE BORDO CRESC
P3,11.492,14.036,0.164,LINHA DE BORDO DECRE
P4,11.943,-14.319,0.208,LINHA DE BORDO DECRE
P5,8.426,-14.341,0.210,LINHA DIV FLUX CONT
P6,8.014,14.107,0.138,LINHA DIV FLUX CONT
P7,0.584,10.218,0.667,PLACA GENERICA.LOCAL
P8,15.842,-10.423,0.728,PLACA GENERICA.KM43
P9,15.360,17.153,1.025,PLACA GENERICA.40km.h
P10,0.696,13.871,0.061,.ACOST
P11,1.003,-2.937,0.083,.ACOST
P12,15.669,-14.109,0.147,.ACOST.CRE
P13,15.197,14.298,0.101,.ACOST.CRE
P14,9.164,-5.452,0.326,.capacete
P15,9.835,-4.211,0.328,.vit.cabeca
P16,9.838,-2.501,0.398,.vit.pes
P17,9.419,-0.080,0.490,EIXO DIANTEIRO
P18,9.476,1.142,0.197,EIXO TRASEIRO
P19,8.936,-0.989,0.169,.bloco
P20,8.936,-0.516,0.176,.bloco
P21,10.165,-0.493,1.040,.bloco
P22,10.239,-0.963,1.036,.bloco
P23,9.715,11.515,0.175,.frenagem
P24,9.863,-0.115,0.720,.frenagem
P25,9.480,-4.162,0.228,.sangue
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APÊNDICE 3 - Planilha de cálculos
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