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RESUMO

VIEIRA,  Wilmen  Silva.  O  uso  de  películas  nos  vidros  dos  veículos  como
potencial fator de isco para a ocorrência de acidentes de trânsito. 2017. 41 f.
Trabalho  de  Conclusão  (Curso  de  Pós-Graduação  lato  sensu em  Perícia  de
Acidentes de Trânsito) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

O presente trabalho analisa a influência da utilização de películas em veículos e sua
relação  potencial  com  a  ocorrência  de  acidentes  de  trânsito.  Com  base  nos
resultados das análises dos veículos que possuem películas,  irregulares em sua
totalidade, demonstra fatos históricos relacionados à legislação e outros motivos que
levam  à  instalação  de  películas  que  não  atendem  os  limites  legais.  Também
demonstra que a legislação é falha no que diz respeito aos critérios para aposição
de películas, apresentando motivos determinantes. A par dos resultados e estudos
apresenta ainda algumas sugestões de alterações legislativas. 

Palavras-chave: Películas em veículos. Acidentes de trânsito. Legislação.
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ABSTRACT

VIEIRA, Wilmen Silva. The use of film on glasses off vehicles as a potential risk
factor  the  occurrence  of  traffic  accidents.  2017.  41  f.  Conclusion  Work
(Postgraduate Course latu seunsu in Traffic Accidents Expertise) – Federal Institute
of Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.

This  paper  analyzes  the  influence  of  the  use  of  vehicles  and  your  potential
relationship  with  the  occurrence of  traffic  accidents.  Based on  the  results  of  the
analyses of the vehicles that have irregular in all your films, shows historical facts
related to legislation and other reasons that lead to the installation of films that do not
meet the legal limits. Also demonstrates that the legislation's failure to respect the
criteria  for  placing of  films,  featuring compelling reasons.  The pair  of  results  and
studies presents some suggestions for legislative changes.

Palavras-chave: Films in vehicles. Traffic accidents. Legislation.
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1 INTRODUÇÃO

O automóvel  ao  longo  do tempo deixou de ser  apenas um meio  de

transporte para tornar-se, para muitos, uma ferramenta de satisfação pessoal. 

Neste contexto, muitas vezes, o automóvel acaba sendo personalizado e

sofrendo alterações em seus equipamentos e assessórios, muitas vezes ao

arrepio da lei.

Uma destas alterações tornou-se comum até mesmo para aquela parte

dos proprietários que não buscam personalização de seus veículos, mas que a

incorporaram devido a possíveis benefícios ou mesmo fins estéticos.

Esta alteração é o escurecimento dos vidros (áreas envidraçadas) pela

aposição (instalação) de películas.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) permite a aposição de películas

conforme  regulamentação  do  Conselho  Nacional  de  Trânsito  (CONTRAN),

contudo,  a  maioria  absoluta,  quase  totalidade,  das  películas  instaladas  nos

veículos automotores acabam por não atender a legislação.

Com  isso,  os  possíveis  ou  supostos  benefícios  relativos  ao

escurecimento dos vidros pela aposição de películas entra em choque com o

potencial aumento do risco de acidentes de trânsito causados pela diminuição

da visibilidade dos condutores.

1.1 Tema e Problema de Pesquisa 

O potencial aumento do risco de acidentes de trânsito em decorrência da

utilização de películas nas áreas envidraçadas dos veículos será o tema aqui

trabalhado, de forma a evidenciar que o uso de películas irregulares aumenta

substancialmente o risco de acidentes de trânsito em virtude da diminuição da

visibilidade por parte dos condutores.

Atualmente  se  verifica  que  a  quase  totalidade  dos  veículos  que  são

equipados com películas estão irregulares e que o problema decorre, em parte,

devido à regulamentação falha do tema a qual permite o escurecimento dos

vidros  de  forma  facilitada,  sem  qualquer  inspeção  técnica.  Assim  como,  a

disponibilização  pelo  mercado  de  películas  de  baixa  qualidade  e  que  não

atendem  a  legislação  de  trânsito  no  que  se  refere  à  transparência  e
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transmissão luminosa dos vidros, também é fator contribuinte para a situação

atual. 

Neste sentido o presente trabalho desenvolve o histórico da legislação a

fim de evidenciar o problema da precariedade da regulamentação atual sobre o

uso de películas, que dificulta a fiscalização e facilita o uso indiscriminado de

películas irregulares. 

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a influência da utilização de películas nas áreas envidraçadas

dos veículos como fator contribuinte para a ocorrência de acidentes de trânsito.

1.2.2 Objetivos específicos

a) Conhecer  o histórico  da legislação de trânsito  sobre  o uso de

películas  em  veículos  a  fim  de  identificar  as  bases  da

regulamentação atual e sua precariedade no que diz respeito à

garantia da segurança do trânsito.

b) Inspecionar  veículos  que  sofreram  alteração  nas  áreas

envidraçadas  por  aposição  de  películas,  a  fim  de  verificar  o

atendimento  à  legislação  de  trânsito:  análise  quantitativa  e

qualitativa demonstrando a quantidade de veículos analisados e

os níveis de transmissão luminosa das áreas envidraçadas. 

c) Analisar  a  influência  da  diminuição  da  visibilidade  das  áreas

envidraçadas  dos  veículos,  por  aposição  de  películas,  e  a

diminuição da capacidade visual do condutor.

d) Sugerir alteração da legislação de trânsito referente à aposição de

películas nas áreas envidraçadas dos veículos.
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1.3 Procedimentos Metodológicos

A  pesquisa  foi  desenvolvida  de  forma  aplicada,  considerando

qualiquantitativamente  os  dados  obtidos  em  campo,  de  natureza  descritiva

através da inspeção nas áreas envidraçadas de veículos com utilização de

equipamento específico.

Foram  inspecionados  veículos  que  transitavam  na  região  de

Tubarão/SC, pela rodovia federal  BR-101,  no período de 20 a 25 de maio,

abordados de forma aleatória. 

A inspeção  ocorreu  pela  utilização  do  equipamento  conhecido  como

Medidor  de  Trânsmitância  Luminosa,  utilizado  na  fiscalização  de  trânsito

referente ao uso de películas em veículos. 

1.3.1 Caracterização da pesquisa

Com base nos resultados obtidos serão evidenciados os possíveis riscos

à segurança do trânsito que a aposição de películas nas áreas envidraçadas

dos veículos automotores pode resultar. 

A pesquisa  levará  em  conta  a  legislação  nacional  e  internacional  a

respeito  da  fabricação  de  vidros  que  equipam  veículos  automotores,  sua

relação com a visibilidade dos condutores e o confronto com os resultados

obtidos nos testes realizados.

A  partir  das  conclusões  e  levantamentos  dos  dados  será  possível

verificar que a utilização de películas vem aumentando o risco de acidentes de

trânsito.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a evolução histórica da legislação que trata da

aposição de películas nas áreas envidraçadas dos veículos que, em parte, já

demonstra a origem do problema atual relacionado ao uso indiscriminado de

películas  em  detrimento  da  segurança  do  trânsito,  a  relacionando  com  a

dificuldade na fiscalização e a falta de controle das empresas responsáveis

pela  instalação  das  películas,  além de  fazer  um paralelo  com a legislação

estrangeira.

2.1 Legislação Referente às Áreas Envidraças dos Veículos Automotores

A legislação de trânsito  referente  à  utilização de películas  nas áreas

envidraçadas dos veículos automotores sofreu sensível alteração ao longo do

tempo. 

O contexto social, sobretudo aquele relacionado à violência urbana, foi

fator preponderante na alteração das regras relativas à aposição de películas

em veículos em detrimento da segurança do trânsito. 

Assim, é necessário uma análise mais profunda do tema, sopesando-se

a segurança do trânsito e a suposta proteção contra a violência que a aposição

de película pode propiciar aos ocupantes dos veículos.

Neste sentido, a análise dos veículos que são equipados com películas

nas áreas envidraçadas tende a demonstrar que a legislação é falha tanto no

sentido de proteger o proprietário do veículo, seja como consumidor, seja como

cidadão, quanto em relação à segurança do trânsito. 

Esta  análise  relaciona a  falta  de  capacidade  ou  regulamentação  das

atividades das empresas responsáveis por instalar películas nos veículos, a

dificuldade da fiscalização de trânsito,  com o potencial  risco de acidente de

trânsito decorrente da diminuição de visibilidade por parte do condutor. 

2.1.1  Histórico da legislação

A preocupação com a segurança dos vidros que equipam os veículos

automotores surgiu na década de 1970, quando a legislação passou a exigir

que os veículos fossem equipados com vidros laminados e temperados. 
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A preocupação em relação aos vidros, nesta época, estava relacionada

ao fato dos estilhaços gerados pelos vidros nos acidentes de trânsito e seu

potencial risco aos ocupantes. 

O vidro temperado, além de mais resistente que os vidros comuns, tem

como característica de fratura o estilhaçamento instantâneo no caso de quebra

e a produção de pequenos pedaços sem bordas cortantes, proporcionando um

ambiente mais seguro no interior do veículo em caso de acidente. Os vidros

temperados são utilizados nos vidros laterais e traseiro do veículo.

O vidro laminado, por sua vez, é utilizado no para-brisa do veículo, pois

devido à sua constituição – duas lâminas de vidro unidas por uma película de

polivinil – resulta em maior proteção aos ocupantes já que em caso de quebra

os pedaços tendem a continuar aderido à película. 

Foi  a Resolução n. 463, de 17 de julho de 1973, do CONTRAN que

tornou  obrigatório  a  utilização  dos  vidros  de  segurança  laminados  e

temperados nos veículos automotores.

Posteriormente,  algumas  resoluções  trataram  dos  prazos  para  o

atendimento aos novos padrões exigidos, como a Resolução n. 490, de 18 de

março de 1975, também do CONTRAN. 

Assim,  a  partir  da  década  de  1970  os  veículos  passaram  a  ser

produzidos com vidros de segurança a fim de prover melhores condições de

segurança aos ocupantes.

A  Resolução  n.  760,  de  25  de  junho  de  1992  determinou  a

obrigatoriedade da utilização de vidros laminados nos casos de substituição

dos para-brisas, à época reduzindo ainda mais o número de veículos ainda

equipados com vidros menos seguros.

É datada de 03 de maio de 1990 a Resolução n. 747 do CONTRAN,

publicada no Diário Oficial da União em 11 de maio de 1990, que proibiu a

aposição de películas nos vidros dos veículos automotores. 

O CONTRAN proibiu a aposição das películas e definiu a infração de

trânsito  correspondente.  Assim,  a  partir  de  11  de  maio  de  1990,  o  veículo

flagrado com película nas áreas envidraçadas era considerado em mau estado

de conservação e segurança, conforme infração prevista na alínea p do inciso

XXX do artigo 86 do então em vigor Código Nacional de Trânsito (instituído

pela Lei n. 5108, de 21 de setembro de 1966). 
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Depois, já em 1994, a Resolução do CONTRAN n. 784, de 12 de julho

de  1994,  estabeleceu  os  índices  de  transmissão  luminosa  para  as  áreas

envidraçadas dos veículos automotores. 

Então,  a  partir  de  1994  foram definidos  critérios  para  a  transmissão

luminosa dos vidros, inclusive, cujos valores vigoraram até pouco tempo atrás. 

Uma  diferença  para  a  atual  legislação  é  que  era  permitido  o

escurecimento  da  transmissão  luminosa  dos  vidros  originais  do  veículo,

contudo,  este  procedimento  só  poderia  ocorrer  pela  substituição dos vidros

originais (mais claros) por vidros coloridos (mais escuros) e desde que a cor

fosse aplicada inalteravelmente na fabricação do vidro, pois, lembrando, ainda

vigorava a Resolução n. 747, de 03 de maio de 1990, que proibia a aposição

de película nos vidros. 

Também foi  a Resolução 784, de 12 de julho de 1994 que passou a

exigir o atendimento às prescrições de norma técnica da Associação Brasileira

de Normas Técnicas (ABNT) em relação aos requisitos de segurança para a

fabricação dos vidros dos veículos automotores. Desde então, está em vigor a

NBR 9491, cuja última versão foi publicada em 2015, 3ª edição.

Em 1997 foi  sancionada a Lei  n.  9503, de 22 de setembro de 1997,

instituindo o então novo Código de Trânsito Brasileiro. 

O CTB mantinha em seu texto original a proibição ao uso de películas

nas áreas envidraçadas dos veículos, até então proibido pela Resolução 747

do CONTRAN. 

O texto do CTB que foi aprovado pelo Congresso continha a vedação ao

uso de películas nas áreas envidraçadas dos veículos, contudo, o dispositivo

com a previsão foi vetado pelo Presidente da República. 

A redação original do artigo 111 do CTB assim dizia:

Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:
I  -  a aposição de inscrições,  películas refletivas ou não,  adesivos,
painéis  decorativos  ou  pinturas,  salvo  as  de  caráter  técnico
necessárias ao funcionamento do veículo:

Nas razões do veto ao inciso I do artigo 111 do CTB, a Presidência da

República assim se manifestou: 

Inciso I do art. 111
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Art. 111.

I  -  a  aposição  de  inscrições,  películas  refletivas  ou  não,
adesivos, painéis decorativos ou pinturas, salvo as de caráter
técnico necessárias ao funcionamento do veículo:

Razões do veto:

 É certo  que o objetivo do inciso I  inspira-se em razões de
segurança do trânsito.  Não obstante, a proibição total de uso
de quaisquer  adesivos não  parece condizente com qualquer
noção de  razoabilidade.  Recomenda-se,  por  isso,  o  veto  ao
dispositivo.  A  matéria  poderá  ser  objeto  de  proposta  de
regulamentação em projeto a ser encaminhado pelo Executivo
ao Congresso Nacional. (grifado nosso).

Percebe-se  que  a  razão  do  veto  tem  relação  com  o  uso  de

adesivos, cujo entendimento foi de que a total  proibição seria exagero,

não  se  mencionando  nada  a  respeito  das  películas,  que  até  então

permaneciam proibidas.

Inclusive, o CTB continha, e ainda contem, uma infração referente

à aposição de películas em seu artigo 230, inciso XVI :

Art. 230. Conduzir o veículo:
[...]
XVI  -  com  vidros  total  ou  parcialmente  cobertos  por

películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas;

O CTB foi publicado no Diário Oficial da União em 24 de setembro

de 1997 com prazo de cento e vinte dias para entrada em vigor. Ainda

durante a  vacatio legis,  que é este prazo entre a publicação e a efetiva

entrada em vigor, o CTB já foi alterado. 

A Lei n. 9602, de 21 de janeiro de 1998, alterou o CTB e incluiu  o

inciso III do artigo 111 com a seguinte redação: “aposição de inscrições,

películas  refletivas  ou  não,  painéis  decorativos  ou  pinturas,  quando

comprometer a segurança do veículo,  na forma de regulamentação do

CONTRAN”.

Assim, o CTB cujo seu texto original proibia a aposição de película

nas  áreas  envidraçadas  dos  veículos  acabou  sendo  alterado  e,  como

visto nas razões do veto ao inciso I  do artigo 111,  por decorrência do

alegado excesso em relação à proibição da aposição de adesivos nos

vidros. 
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Contudo,  a  proibição  da  aposição  de  películas  sofreu  sensível

alteração com a modificação imposta pela Lei n. 9602 no artigo 111 do

CTB, passando a proibir a aposição de películas, painéis decorativos e

pinturas  apenas  quando  comprometesse  a  segurança  do  veículo,

delegando ao CONTRAN a regulamentação a respeito.

O interessante é que o novo texto suprimiu a palavra adesivo do

inciso III, justamente o que motivou a alteração da Lei. Desta forma, ou o

legislador passou a admitir a livre aposição de adesivos nos vidros dos

veículos,  ou  entendeu  que  a  utilização  de  adesivo  já  se  encontrava

coberta pelos demais dispositivos do novo inciso, ou seja, o adesivo seria

inscrições,  películas  ou  painéis  decorativos,  que  é  a  interpretação

dominante atualmente.

O CTB entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998 e em maio de

1998 o CONTRAN expediu a Resolução n. 40 regulamentando o inciso III

do artigo 111 do CTB. 

Pelo  texto  da Resolução n.  40  do CONTRAN se verifica  que a

regulamentação não tinha por objetivo estabelecer regras para o uso de

películas, até então proibidas por conta da Resolução n. 747 de 1990.

Parece  ter  muito  mais  se  preocupado  com  a  instalação  de  adesivos,

autorizando  a  aposição  numa  determinada  faixa  localizada  na  parte

inferior dos vidros.

Chega-se a esta conclusão porque cabia ao CONTRAN, conforme

texto  do  inciso  III  do  CTB,  definir  quando  a  aposição  de  películas

comprometeria  a  segurança  do  veículo,  contudo,  a  Resolução  n.  40

considerava que não comprometia  a  segurança do veículo  quando os

materiais dispostos no inciso III do artigo 111, cobrissem uma faixa de até

30 (trinta) centímetros na parte inferior dos vidros. 

Assim,  restava  claro  que  o  CONTRAN  ou  não  se  referia  às

películas, ou acabou por regulamentar de forma a manter, praticamente, a

proibição da instalação de película conforme prescrito pela Resolução n.
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747 de 1990, pois a instalação de película somente na parte inferior dos

vidros, como veio a ser regulamentado, não atendia aos anseios daqueles

que defendiam a liberação do uso de películas, sobretudo o mercado de

películas.

Inclusive, o artigo 3º da Resolução n. 40 abriu exceção para o uso

de  películas  apenas  para  os  táxis,  para  fins  de  publicidade  podendo

utilizar películas refletivas ou não refletivas. 

A partir da entrada em vigor do CTB nota-se que várias resoluções

do  CONTRAN  contam  com  um  novo  fator  influenciador,  além  da

segurança  do  trânsito,  que  é  a  força  dos  interesses  econômicos  e

políticos. 

Ora, se a aposição de películas era proibida, conforme Resolução

n.  747/1990,  justamente  por  conta  do  risco  à  segurança  do  trânsito,

permitir a utilização destas películas justamente pelos veículos que são

utilizados no transporte de terceiros (passageiros em táxi),  demonstrou

que outros interesses se sobressaíram em detrimento da segurança do

trânsito.

Contudo,  assim  como  foi  fácil  perceber  que  outros  interesses

influenciavam,  e  influenciam,  as  decisões  e  regulamentações  do

CONTRAN, também não foi difícil perceber que a técnica passou longe

das primeiras resoluções do novo CONTRAN. 

Aquilo que seria uma autorização para a colocação de publicidade

nos táxis, encontrava limites na própria Resolução n. 40, pois se exigia

que a  película  com publicidade atendesse os  critérios  do  artigo  1º  da

resolução, ou seja, apenas numa faixa inferior de trinta centímetros de

largura. 

Assim, se o objetivo era permitir a publicidade no vidro traseiro dos

táxis  apenas  nos  trinta  centímetros  inferior,  o  artigo  em  questão  era

completamente irrelevante, pois isso já era permitido pelo artigo 1º em

qualquer tipo de veículo.
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Talvez  por  isso  a  Resolução  n.  40  teve  vida  curta,  pois  em

novembro de 1998 o CONTRAN publicou a Resolução n. 73, revogando

expressamente a Resolução n. 40 e revogando tacitamente a Resolução

n. 747/1990, pois estabeleceu critérios para a utilização de películas nos

vidros dos veículos.

A Resolução n.  73 passou a permitir  a  aposição de películas  e

painéis  decorativos  (adesivos)  nas  áreas  envidraçadas,  estabelecendo

critérios de transmissão luminosa e visibilidade, respectivamente.

Foi com o advento da Resolução n. 73 que o comércio de películas

para  veículos  automotores  explodiu  e  passou  a  gerar  um problema à

segurança do trânsito.

Apesar de permitir o escurecimento dos vidros através da aposição

de películas, o que antes só era possível trocando os vidros por aqueles

fabricados já mais escurecidos ou coloridos, manteve o índice de 50% de

transmissão  luminosa  para  os  vidros  dispensáveis  à  dirigibilidade  do

veículo. 

São considerados indispensáveis à dirigibilidade do veículo o para-

brisa  e  os  vidros  laterais  dianteiros,  sendo  os  demais  considerados

dispensáveis à dirigibilidade. 

Em  2007  o  CONTRAN  decidiu  novamente  alterar  os  requisitos

referente ao uso de películas e, mais uma vez, diminuiu o rigor. Publicou a

Resolução n. 254, numa época em que já era notório que grande parte

dos veículos que eram equipados com películas, não atendiam aos limites

estabelecidos pela legislação. 

Para enfrentar o problema o CONTRAN, em invés de criar regras

mais restritivas, acabou por diminuir os índices de transmissão luminosa

para os vidros, com ou sem película. Diminuiu de 50 para 28% o índice de

transmissão luminosa dos vidros que não interferem na dirigibilidade. 

18



É a Resolução n. 254, de 26 de outubro de 2007 que atualmente

regulamenta  a  transmissão  luminosa  dos  vidros  de  segurança  dos

veículos automotores e a aposição de películas nestes vidros, cuja Figura

1 demonstra os índices de transmissão luminosa atualmente em vigor.

Figura 1 – Áreas envidraçadas dos veículos

Fonte:  Esquema disponível  no  anexo  da  Resolução  n.  254 de  2007 do  CONTRAN,
(2007).

A Figura 2 apresenta os índices mínimos de luminosidade, segundo

a Resolução n. 254 do CONTRAN.
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Fonte: CONTRAN (2007).

No para-brisa o índice pode ser  de até 70% no caso de vidros

coloridos. Por exemplo: verde. 

Por fim, as resoluções n. 334 de 2009, n. 386 de 2011 e n. 580 de

2016 também tratam do assunto, mas não alteram as questões objeto

deste estudo.

2.1.2  A legislação na Europa

Em  Portugal  a  aposição  de  películas  nos  vidros  dos  veículos

automotores possui um tratamento semelhante ao dado aqui no Brasil.

Lá como cá, a aposição de película é considerada uma alteração

das características originais do veículo, contudo, diferentemente do que

ocorre aqui, em Portugal a instalação de película exige a aprovação em

inspeção  de  segurança  e  o  respectivo  registro  da  alteração  na

documentação do veículo.

Além disso, também diferentemente do que ocorre aqui, somente

podem ser instaladas películas previamente homologadas pelo órgão que

regulamenta o trânsito nacional naquele país.
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A legislação de Portugal, o que pode-se estender à União Europeia

tendo em vista o bloco formado pelos principais países europeus, parece

ser  menos  suscetível  a  desvios  de  natureza  político-econômica,  pelo

menos em detrimento da segurança viária, pois possui critérios lógicos

para  alteração  da  coloração  dos  vidros  caso  se  pense  na  segurança

viária. 

Na  Espanha,  a  utilização  de  películas  no  para-brisa  e  vidros

laterais dianteiros é proibida pela legislação local, sendo a instalação no

restante  dos  vidros  regulamentada  à  semelhança  do  que  ocorre  em

Portugal. 

2.1.3 A problemática da legislação de trânsito referente às películas e sua

aplicação.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que nenhum proprietário de

veículo poderá,  sem prévia autorização da autoridade competente,  fazer ou

ordenar  que  sejam  feitas  modificações  das  características  de  fábrica  do

veículo.

Conforme  o  artigo  98  do  CTB,  “nenhum proprietário  ou  responsável

poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar

que sejam feitas modificações de suas características de fábrica”.

Para  que um veículo  automotor  possa ser  produzido ou importado e

comercializado no Brasil é necessário que a fábrica ou importadora obtenha um

código marca-modelo para fins de registro no Registro Nacional de Veículos

Automotores (RENAVAM). 

De acordo com o artigo 19, inciso IX, do CTB é competência do órgão

máximo  executivo  de  trânsito  da  união  –  atualmente  este  órgão  é  o

DENATRAN – manter e organizar o RENAVAM. 

A Resolução n. 200/2006 do CONTRAN regulamenta a concessão do

código marca modelo, sendo que os interessados devem atender uma série de

requisitos  para  a  concessão,  incluindo  aí  a  necessidade  de  se  obter  um

Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito.

Por  isso,  a  alteração  de  alguma  característica  de  fábrica  do  veículo
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carece  de  autorização  prévia  do  órgão  executivo  de  trânsito  do  estado  –

DETRAN, que é o responsável por registrar e licenciar os veículos anualmente.

Inclusive, a Resolução do CONTRAN n. 292, de 29 de agosto de 2008,

estabelece  quais  as  modificações  permitidas,  o  que  resulta  na  proibição

daquelas modificações ali não previstas. 

É certo que os vidros que equipam o veículo fazem parte do conjunto de

equipamentos que integram o seu projeto, tanto que a Resolução n. 254 de

2007  e  a  NBR  9491  estabelecem  os  ensaios  necessários  à  garantia  da

segurança destes importantes equipamentos. 

Daí  se  conclui  que  os  vidros  que  equipam  o  veículo  desde  sua

fabricação  correspondem  a  uma  das  suas  características,  uma  de  notável

importância, diga-se de passagem.

Parece cristalino, então, que para efetuar a alteração na coloração dos

vidros que equipam um veículo automotor, seja pela troca dos vidros, seja pela

aposição de películas, o proprietário necessite da respectiva autorização do

DETRAN, da mesma forma como para qualquer outra alteração permitida pela

Resolução n. 292. 

Inclusive,  a  Resolução  do  CONTRAN  n.  292,  cujo  anexo  tem  sua

redação dada por Portaria do DENATRAN n.  159, de 26 de julho de 2017,

estabelece entre as modificações permitidas a inclusão/retirada  de película

não refletiva (item 26 do anexo da portaria).

Não obstante  a  previsão do CTB de que as  alterações nos veículos

dependem  de  autorização  órgão  de  trânsito  responsável  pelo  registro  e

licenciamento, o próprio artigo 3º da Resolução n. 292 do CONTRAN reafirma

que as  modificações em veículos  devem ser  precedidas de autorização da

autoridade responsável pelo registro e licenciamento.

Parece  cristalino,  então,  que  para  inclusão  de  película  nas  áreas

envidraçadas dos veículos faz-se necessária a prévia autorização do DETRAN.

Aliado a isto, para evitar qualquer dúvida de que a colocação de película

no vidro é uma alteração veicular,  as tabelas que definem as modificações

permitidas,  desde  tempo,  trazem  a  inclusão  de  película  como  uma  das

alterações permitidas. 

Então  o  problema  atualmente  identificado  de  abuso  na  utilização  de

películas  irregulares  reside  tão  somente  numa  fiscalização  de  trânsito
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ineficiente? Não é bem assim!

Apesar da clareza acima evidenciada prevalece o entendimento de que

a  colocação  de  película  não  necessita  autorização  do  DETRAN  para  ser

efetuada,  assim  como,  o  entendimento  de  que  nenhum registro  se  faz  na

documentação do veículo referente à aplicação de películas nos vidros.

Esta  interpretação  distorcida  ocorre  porque  a  tabela  com  as

modificações permitidas, objeto do Anexo da Resolução n. 292, identifica além

da  modificação,  também  os  veículos  as  quais  são  aplicáveis,  a  exigência

referente à cada alteração e a nova classificação dos veículos após sofrerem

modificações. 

Grande parte das modificações exigem que o proprietário leve o veículo

a  alguma  empresa  credenciada  pelo  INMETRO  para  a  expedição  de  um

Certificado de Segurança Veicular, o qual é indispensável para o registro da

modificação na documentação do veículo. 

Exemplificando:  o  proprietário  de  um  veículo  deseja  modificar  o

combustível, instalando um kit de Gás Natural Veicular (GNV). Conforme CTB e

Resolução n. 292 do CONTRAN o interessado se dirige ao DETRAN e solicita

autorização para realizar a alteração. 

O DETRAN consulta o anexo da Resolução n. 292 do CONTRAN para

verificar se esta é uma alteração permitida e quais os requisitos. 

A instalação de sistema GNV está prevista como alteração permitida 

pela forma expressa no Quadro 1.

Quadro 1 - Inclusão do sistema GNV 

MODIFICAÇÃO APLICAÇÃO EXIGÊNCIA CLASSIFICAÇÃO

10 Inclusão de sistema 
GNV

Automóvel, Camioneta, 
Caminhonete, 
Caminhão, Caminhão-
trator, Ônibus, Micro-
Ônibus, Utilitário, 
Motor-Casa e 
Quadriciclo

CSV Tipo: O MESMO

Espécie: A MESMA

Carroçaria: A 
MESMA

Fonte: Anexo da Resolução n. 292 do CONTRAN, dado pela Portaria n. 159, de 26 de julho de
2017 do DENATRAN.

Assim, o DETRAN autoriza a alteração da característica e exige que o

proprietário apresente um Certificado de Segurança Veicular (CSV), conforme

23



descrito  na  coluna  exigência da  tabela  com  as  modificações  permitidas

previstas no anexo da Resolução n. 292 do CONTRAN, conforme reproduzida

acima. 

Assim, solicitada autorização para alteração da característica, realizada

alteração,  cumprida  a  exigência  prevista,  o  DETRAN  realiza  o  registro  na

documentação do veículo. 

Pois bem, como visto,  a inclusão de película deveria seguir de forma

semelhante, pois é considerada alteração de característica já que identificada

no  anexo  da  Resolução  n.  292  do  CONTRAN  da  forma  demonstrada  no

Quadro 2.

Quadro 2 - Inclusão/retirada de película não-refletiva

MODIFICAÇÃO APLICAÇÃO EXIGÊNCIA CLASSIFICAÇÃO

26 Inclusão/retirada de 
película não-refletiva

Todos os veículos 
automotores, exceto 
Ciclomotor, Motoneta, 
Motocicleta e Chassi 
plataforma

Regulamentação
específica

Tipo: O MESMO

Espécie: A MESMA

Carroçaria: A 
MESMA

Fonte: Anexo da Resolução n. 292 do CONTRAN, dado pela Portaria n. 159, de 26 de julho de 2017 do DENATRAN.

Então,  nada mais  lógico  que  fosse necessária  autorização prévia  do

DETRAN  e,  posteriormente,  registro  na  documentação  do  veículo.

Dispensando-se,  hoje,  a  exigência  de  Certificado  de  Segurança  Veicular

porque a tabela se refere à regulamentação específica no campo destinado à

exigência e a Resolução n. 254 não trata nada a respeito. 

Imagina-se que o DETRAN deva realizar uma vistoria no veículo para

certificar-se que a alteração efetuada atende a legislação no que tange aos

limites máximos permitidos e, enfim, registrasse a alteração na documentação

do veículo,  já  que não exigível  o  Certificado  de Segurança  Veicular  que  é

expedido  após  uma  inspeção  realizada  por  empresas  credenciadas  pelo

INMETRO. 

Infelizmente, a par da clareza da interpretação sistemática apresentada,

os  órgãos  de  trânsito  não  registram a  alteração  na  visibilidade  dos  vidros,

assim como não  fazem nenhuma exigência  quando  registram ou  licenciam

veículos que tiveram películas instaladas, ficando apenas a cargo da raríssima
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e escassa fiscalização de trânsito a verificação do atendimento aos requisitos

de visibilidade mínima estabelecidos pela legislação. 

Concluindo, por toda esta celeuma jurídica a aposição de película nos

vidros dos veículos automotores não está sujeita a qualquer regulação prévia,

bastando o proprietário se deslocar aos inúmeros locais de instalação deste

tipo  de  equipamento  e,  caso  tenha  deixado  de  atender  aos  requisitos

estabelecidos pela legislação, torcer para que não seja alvo de fiscalização de

trânsito. 

2.1.4 O (des) controle dos serviços de instalação de películas

As  empresas  que  instalam  películas  nos  veículos  se  espalham  por

praticamente todos os municípios.

Como característica de uma atividade que não recebe nenhum controle

prévio em relação aos materiais utilizados e técnicas para execução do serviço

oferecido, tem-se um grande número destas empresas classificadas como o

que se convencionou chamar de “fundo de quintal”. 

Por  isso,  a  quase  totalidade  das  películas  instaladas  são  de  baixa

qualidade,  cuja  destinação  principal  é  o  escurecimento  dos  vidros

impossibilitando  ou  diminuindo  a  visualização  para  o  interior  do  veículo.  A

maioria dos proprietários que equipam os veículos com estas películas o fazem

para fins estéticos e/ou um suposto artifício contra a criminalidade. 

Assim sendo, o número de veículos que possuem películas instaladas e

que atendem aos requisitos da legislação em vigor é insignificante. 

A Resolução n. 254/2007 estabeleceu que os índices de transmissão

luminosa  serão  verificados  por  intermédio  de  instrumento  previamente

regulamentado pelo CONTRAN, aprovado pelo INMETRO e homologado pelo

DENATRAN. Este instrumento é o Medidor de Transmitância Luminosa.

Acontece que não se encontra o referido medidor em nenhuma empresa

responsável  por  instalação  de  películas.  O  pior  de  tudo  é  que  este

equipamento,  em  tese,  seria  obrigatório,  pois  após  instalada  a  película  o

instalador  obrigatoriamente  deve  gravar  por  intermédio  de  chancela,  visível

pelo lado externo do vidro, a sua marca e o índice de transmissão luminosa do

conjunto vidro película.
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Como cada vidro possui uma determinada transmissão luminosa, que é

a capacidade do vidro de transmitir a luz por intermédio dele, sendo que após a

instalação  da  película  cada  vidro  terá  um índice  de  transmissão  luminosa,

mesmo recebendo películas iguais.

Registra-se  ainda  que  os  vidros  trazem  gravados  um  índice  de

transmissão luminosa (Figuras 3 e 4),  contudo,  ao contrário  do que muitos

pensam,  o  índice  gravado  no  vidro  se  refere  ao  mínimo  de  transmissão

luminosa que o fabricante tem que garantir para aquele tipo de vidro. 

Figura 3 - Para-brisa de veículo Hyundai

Fonte: Acervo do autor (2017).

Figura 4 - Para-brisa de veículo GM

 Fonte: Acervo do autor (2017).

No  caso  dos  exemplos  das  fotos  acima,  como  se  tratam  de  vidros

verdes, estes para-brisas devem apresentar transparência mínima de 70% e os

fabricantes registram que eles apresentam esta transparência mínima. 

Caso  sejam submetidos  à  medição  com o  medidor  de  transmitância

luminosa apresentarão índices de transmissão luminosas superiores ao mínimo

estabelecido. Inclusive, esta diferença entre o mínimo previsto na legislação, no

caso  70%,  e  a  medição  realizada  no  vidro,  supondo  que  seja  de  83%,  é
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justamente a transmissão luminosa que a película que viesse a ser instalada no

vidro podeira ter. No caso do exemplo, uma película que diminuísse em 13% a

transmissão luminosa do vidro. 

No  entanto,  as  empresas  que  instalam  películas  sequer  medem  a

transmissão luminosa dos vidros originais que equipam o veículo para definir a

película a ser instalada. Muito menos realizam a medição para definir qual a

transmissão luminosa resultante do conjunto vidro película, cujo índice deveria

ser  gravado  na  película  instalada,  acompanhado  da  marca  do  instalador.  

O que acontece é que os instaladores sempre fazem a gravação nas

películas  com  o  mínimo  previsto  na  legislação,  independente  de  qualquer

medição e, na quase totalidade, mesmo não respeitando estes índices. 

O fato tem reflexo direto na atual situação, pois mesmo os proprietários

que  desejam  que  seu  veículo  receba  películas  que  atendam  a  legislação,

acabam sendo “vítimas” destas empresas, ou seja, mesmo que o proprietário

solicite a instalação de películas regulares, a grande maioria das empresas

acabará por instalar películas que resultarão em irregularidade. 

É importante registrar que nos últimos anos a tecnologia implantada por

algumas marcas em suas películas têm proporcionado o desenvolvimento de

equipamentos  com  qualidade  superior  e  com  potencial  de  atender  aos

requisitos legais. 

As empresas que oferecem estas películas com tecnologia superior têm

demonstrado a possibilidade de que o setor pode por um lado atender aos

anseios dos proprietários que desejam proteção, conforto e modificação visual

em  seus  veículos,  e  por  outro,  atender  aos  requisitos  de  segurança

estabelecidos na legislação.

Infelizmente o número de proprietários que instalam estas películas é

insignificante  frente  ao  número  daqueles  que  instalam películas  irregulares,

sobretudo pela diferença de valores.

Disto se depreende que o exemplo vindo da União Europeia parece ser

o mais indicado, ou seja, permitir apenas a instalação de películas previamente

aprovadas pelo DENATRAN. 

Os  fabricantes  de  películas,  então,  ficariam  sujeitos  ao  registro  e

aprovação de seus materiais e o controle da instalação ocorreria à semelhança

do  que  ocorre  em  Portugal,  com  a  marca  homologada  visível  na  película
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instalada. 

Por  óbvio  que  este  controle  prévio  não  eliminaria  por  completo  o

problema, mas possibilitaria  ao proprietário  do veículo decidir  a  respeito  da

instalação de uma película regular ou irregular. 

Ressalta-se ainda que a inspeção veicular, com a respectiva expedição

do  Certificado  de  Inspeção  Veicular,  e  o  posterior  registro  da  alteração  no

Detran,  seriam  de  suma  importância  para  tornar  a  utilização  de  película

aceitável no trânsito nacional.

2.2 A Influência da Aposição de Películas nas Áreas Envidraçadas dos

Veículos

Os  vidros  de  segurança  dos  veículos  automotores  são  fabricados

atendendo  a  requisitos  técnicos  definidos  na  NBR  9491,  aprovados  pelo

INMETRO podendo ser aceitos ainda que os veículos sejam equipados com

vidros  cujos  fabricantes  sujeitaram  à  análise  de  organismos  de  aprovação

internacionais, normalmente europeu ou norte-americano.

Grande parte das montadoras que atuam no Brasil certificam os vidros

utilizados nos veículos por elas produzidos conforme regulamento número 43

da Comissão Econômica para a Europa das Nações Unidas (UNECE), já que a

legislação  nacional,  atualmente  a  Resolução  n.  254/2007  do  CONTRAN,

sempre aceitou os resultados de testes e ensaios obtidos por procedimentos ou

métodos equivalentes à NBR 9491 realizados no exterior. 

Fácil  verificar,  então,  que  os  vidros  devem ser  submetidos  aos mais

variados  testes  e  ensaios  para  sua  aprovação,  garantindo  assim  a  devida

segurança aos usuários. Dentre estes ensaios, por óbvio, há o de transmissão

luminosa, sendo que os vidros devem atender aos limites estabelecidos pela

legislação.

 Permitir  a  aposição  de  película  nas  áreas  envidraçadas  do  veículo

carece, a fim de manter a validade dos testes e ensaios realizados por conta da

aprovação  dos  vidros,  também  de  ensaios  ou  testes  para  garantir  aquela

mesma  segurança  para  as  películas.  Do  contrário,  não  faz  sentido  toda

exigência  sobre  a  fabricação  dos  vidros,  pelos  menos  nos  aspectos  de

visibilidade,  transmissão  luminosa,  distorção  óptica,  dentro  tantos  outros
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requisitos, pois ao instalar películas todos os parâmetros serão afetados.

O problema tem se mostrado maior nos últimos anos a medida que o

índice de criminalidade cresce e a película é vista como um possível inibidor de

ataques  aos  ocupantes  por  marginais.  Todavia,  este  argumento  pode  ser

considerado sob variados aspectos, como segue. 

Em  algumas  situações  a  película  nos  vidros  dificulta  a  ação  dos

marginais na tentativa de abordar o veículo em movimento ou quando estiver

com a marcha interrompida devido a semáforos, cruzamentos, etc. Para atingir

este  objetivo as  películas devem ser  demasiadamente escuras,  de modo a

impedir ou dificultar a visualização dos ocupantes. 

Contudo, em contrapartida, estas películas que impedem a visualização

no interior do veículo são as mesmas utilizadas pelos próprios marginais em

suas ações delitivas. Estas mesmas películas servirão de obstáculo para que

os órgãos policiais, ou mesmo um outro usuário da via, verifiquem que há algo

de errado com ocupantes de determinado veículo, como quando o condutor foi

rendido por meliantes e está sendo levado com seu veículo, por exemplo. Ou

ainda quando os ocupantes do veículo são marginais armados.

Além disso, caso os marginais tenham por alvo um veículo ou pessoa

determinada, não será a película que os impedirá de consumar a ação delitiva,

já que a abordagem pode ocorrer nas mais diversas situações e os marginais

podem monitorar o condutor ao entrar ou sair do veículo.

Não obstante, estas mesmas películas que dificultam a visualização para

o interior dos veículos, também dificultam a visualização de dentro para fora,

fazendo com que em diversas situações o condutor tenha que abrir os vidros

para poder enxergar ou manobrar o veículo, facilitando, isso sim, a abordagem

por meliantes. 

O fato é que este argumento relativo à marginalidade não pode servir de

base para que a aposição de película nos vidros seja desprovida de controle

técnico. 

Há de se  saber  ainda que mudanças singelas  na legislação abriram

caminho para a utilização indiscriminada de películas, uma delas foi o veto ao

inciso I do artigo 111 do CTB e seus desdobramentos. Outro, foi que até 1994 a

colocação de película era tratada sob um aspecto mais amplo direcionado à

segurança  do  trânsito,  o  que  foi  singelamente  alterado  pela  Resolução  n.
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784/94 do CONTRAN ao definir  áreas dispensáveis à dirigibilidade.  Mas foi

com a alteração do CTB introduzida pela Lei n. 9602/1998 que esta mudança

de foco se consolidou, quando a legislação passou a considerar a colocação de

película sob a ótica da segurança do veículo,  pouco ou nada importando a

segurança em sentido mais amplo, seja a segurança pública, seja do trânsito. 

Em relação à segurança do trânsito de forma mais ampla, talvez por

conta  da  falta  de  capacidade  técnica  dos  legisladores,  ou  mesmo  pelos

diversos  interesse  que  movem  a  sociedade  brasileira,  percebe-se  a

incongruência  da  autorização  para  a  colocação  de  películas  simplesmente

analisando  outros  dispositivos  legais.  Alguns  já  comentados  anteriormente,

como as questões relativas às alterações veiculares e seus requisitos,  mas

ainda há outros. 

Um dispositivo de segurança que foi introduzido na legislação de trânsito

e incorporado a vários veículos, sobretudo pela obrigatoriedade para alguns

tipos,  tem  sua  eficácia  altamente  diminuída  em  virtude  da  aposição  das

películas nos vidros – trata-se da luz de freio elevada. 

Esta  luz  de  freio,  também  chamada  de  terceira  luz  de  freio,  que  é

instalada  no  centro  geométrico  do  veículo  foi  concebida  para  que  seja

percebida pelo condutor do veículo que segue à retaguarda, não aquele que

segue imediatamente, mas sim o que segue mediatamente, ou seja, se destina

ao condutor do veículo que está atrás do veículo que segue aquele que freou. 

Este  dispositivo  tem por  objetivo  fazer  com que,  quando os  veículos

seguem em fila, os condutores que estão mais atrás percebam o acionamento

dos freios dos veículos que estão mais à frente, e como as luzes de freio ficam

normalmente encobertas pelos veículos que se seguem, a luz de freio elevada

pode ser vista por intermédio dos vidros, facilitando a reação dos condutores

que seguem mais atrás evitando colisões traseiras.

Cada  vez  mais  estes  dispositivos  perdem  a  eficácia,  pois  como  os

veículos possuem películas nos vidros traseiros, atualmente com transmissão

luminosa de até 28% (isso se atenderem a legislação), é impossível perceber o

acionamento dos freios por intermédio dos vidros dos veículos à frente. 

É difícil fazer uma relação direta, sobretudo pelo aumento significativo da

frota que vem causando congestionamentos com frequência diária e ainda a

introdução dos telefones celulares no cotidiano dos condutores (infelizmente!),
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mas a utilização de películas pode ter influência direta no grande número de

colisões traseiras registrados nos dias atuais.  Se a luz de freio  elevada foi

concebida para segurança do trânsito, a película, nos níveis de luminosidade

atualmente aceitos, tornou irrelevante aquele dispositivo.

Outra  questão  a  se  considerar  é  que  antigamente  a  utilização  de

veículos  com películas  escuras  por  marginais  e  a  dificuldade  da  ação  dos

órgãos policiais eram fundamentos para proibir a utilização das películas. Na

Resolução n. 747/1990 do CONTRAN, dentre os considerandos destaca-se:

Considerando que vem sendo prática frequente a colocação de
películas nas áreas envidraçadas dos veículos com o objetivo de
escurecimento de seu interior, tornando a visibilidade de fora para
dentro  e  de  dentro  para  fora  excessivamente  prejudicada,
facilitando  inclusive  o  uso  de  veículos  para  fins  criminosos  e
dificultando a atividade dos órgãos policiais e de fiscalização de
trânsito [...].

Contudo,  a  partir  do  momento  que  o  fundamento  para  análise  da

possibilidade de autorização legal para o uso de películas escuras passou a ser

tão somente a dirigibilidade do veículo, a questão da segurança pública deixou

de  ser  analisada.  Ou  melhor,  a  análise  é  toda  voltada  para  uma  suposta

proteção que as películas oferecem contra ações criminosas, mas que não se

sustenta quando analisada friamente, como já visto.

2.2.1 Análise da visibilidade do condutor em veículos com áreas envidraçadas

com películas e sua relação com vidros originais

Os vidros que equipam originalmente os veículos possuem índice de

transmissão  luminosa  diversos,  a  princípio,  sempre  dentro  dos  parâmetros

legais. Sobretudo aqueles coloridos, como os vidros verdes, já se aproximam

dos índices de transmissão luminosa mínimos exigidos.

Quando  os  veículos  são  equipados  com  películas  a  transmissão

luminosa dos vidros é diretamente afetada e isso importa na diminuição da

capacidade visual por parte do condutor. 

À  exceção  dos  vidros  equipados  com as  películas  de  controle  solar

moderno que bloqueiam a passagem dos raios solares infravermelhos, com

pouca  influência  sobre  a  transmissão  luminosa,  todas  as  demais  películas
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afetam e muito a visibilidade do condutor. Claro que mesmo as películas mais

modernas citadas também possuem modelos que não atendem a legislação. 

As películas modernas são ainda exceção nos veículos devido ao custo,

já  que  a  instalação  em  veículos  de  porte  médio  custa  mais  de  mil  reais,

enquanto  a  instalação  de  películas  comuns  custa  pouco  mais  de  cento  e

cinquenta reais. 

Importante frisar que em condições climáticas específicas a diminuição

da capacidade visual do condutor é pequena, como no caso dos dias de sol,

podendo ser comparada à utilização de óculos escuros por parte do condutor.

Isso se as películas utilizadas estiverem em perfeitas condições de utilização. 

O  problema  aumenta  à  medida  que  as  condições  de  visibilidade

diminuem, como sob chuva, neblina, cerração ou à noite. Nestas condições a

utilização de películas irregulares,  ou seja,  que não atendem os índices de

transmissão luminosa mínimos, torna o trânsito extremamente inseguro.

Esta insegurança viária ocorre tanto pela falta de visibilidade do condutor

de  dentro  para  fora  do  veículo,  dificultando  ou  impedindo  que  visualize

bicicletas,  veículos  de  tração  animal  e  pedestres,  ou  tendo  dificuldade  de

análise quanto à velocidade e distância dos demais veículos, quanto pela falta

de  visibilidade  dos  demais  condutores  em  relação  ao  veículo  que  utiliza

películas.

Muitas vezes observando a ação do condutor pode-se antever alguma

de suas ações, como no caso de cruzamento em nível (esquina). É possível,

por  vezes,  perceber  que  o  condutor  está  olhando  apenas  um  dos  lados,

justamente o contrário da aproximação de outro veículo, cujo condutor atento

utiliza a buzina num dos poucos casos permitidos pela legislação – para evitar

acidente.

Pois  bem,  no  caso  de  uso  de  películas  resta  muito  difícil  esta

visualização, tornando o trânsito mais inseguro.

2.2.2 A relação entre acidentes de trânsito e a diminuição da capacidade visual

do condutor pela aposição de películas em veículos

Alguns órgãos do Sistema Nacional de Trânsito possuem dentre suas

atribuições o de coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes
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de trânsito, contudo, não se encontram dados sobre a utilização de películas

nos veículos envolvidos em acidentes. 

Alguns tipos de acidentes podem ter como fator contribuinte, ou mesmo

fator determinante, a utilização de películas irregulares.

Acidentes  ocorridos  à  noite  ou  em  condições  desfavoráveis  de

luminosidade  sempre  devem  ser  investigados  também  sob  o  aspecto  da

visibilidade  dos  condutores  envolvidos  por  através  de  vidros  cobertos  por

películas. 

As películas podem influenciar em uma série de tipos de acidentes, mas

colisões transversais,  laterais,  atropelamentos,  choques envolvendo veículos

equipados  com  películas  e  bicicletas  ou  carroças/charretes,  sobretudo  nas

situações  desfavoráveis  citadas  acima,  terão  como  fator  contribuinte,

invariavelmente,  a  utilização  de  películas  irregulares.  Claro,  considerando

apenas os casos envolvendo veículos com películas. 

Mesmo que a ação determinante para a ocorrência do acidente não seja

do  condutor  do  veículo  equipado  com  película  irregular,  a  diminuição  da

capacidade  visual  é  causa  contribuinte  para  grande  parte  dos  casos.  A

evitabilidade do acidente, pela ação defensiva do condutor, é sensivelmente

afetada.

Enfim, no trânsito, a visibilidade do condutor é fator determinante para

um trânsito mais seguro. Sendo que admitir ou facilitar o uso de películas que

afetam diretamente a acuidade visual do condutor um grande contrassenso.  
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3 RESULTADOS DE PESQUISA

Não existem fontes de pesquisa que enfrentam o problema proposto, por

isso, a par dos textos legais existentes ao longo do tempo, além das normas

técnicas  aplicáveis  à  fabricação  dos  vidros  automotivos,  propôs-se  analisar

uma  amostra  da  frota  de  veículos  em  circulação  para  que,  diante  dos

resultados  obtidos,  se  validassem ou  não  os  argumentos e  ponderações  a

respeito  do  problema  do  uso  indiscriminado  de  películas  em  veículos

automotores e a regulamentação falha a respeito do assunto.

Os  veículos  foram  inspecionados  de  forma  aleatória,  os  quais

transitavam pela BR-101 na região de Tubarão/SC. 

O  Quadro  3  demonstra  as  medições  realizadas  em  veículos  com

películas utilizando o medidor de transmitância luminosa em 2016.

Quadro 3 - Medição de vidros equipados com películas utilizando o medidor de

transmitância luminosa

Limite de
transmissão

luminosa do vidro
medido

Medição realizada Avaliação

 1 28% 13,5 irregular

 2 28% 12,8 irregular

3 28% 13,2 irregular

4 70% 12,6 irregular

5 70% 11,2 irregular

6 28% 4,5 irregular

7 28% 4,3 irregular

8 70% 5,2 irregular

9 70% 5,1 irregular

10 28% 16,7 irregular

11 28% 15,5 irregular

12 28% 15,9 irregular

13 70% 16,1 irregular

14 70% 40,0 irregular

15 70% 16,8 irregular

16 28% 11,5 irregular

17 28% 11,9 irregular
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18 28% 11,1 irregular

19 70% 25,6 irregular

20 70% 11,2 irregular

21 70% 14,2 irregular

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

O Quadro 4 são apresenta medições em vidros originais de fábrica, sem

películas com utilização do medidor de transmitância luminosa efetuada em

2016.

Quadro  4  –  medição  de  vidros  originais  com  utilização  do  medidor  de

transmitância luminosa

     Limite de
transmissão

luminosa para o
vidro medido

Medição Avaliação

 1 28% 83,6 regular 

 2 28% 80,7 regular

3 28% 81,6 regular

4 28% 82,0 regular

5 70% 82,4 regular

6 70% 83,1 regular

7 75% 79,2 regular

8 70% 75,4 regular

9 70% 81,2 regular

10 70% 68,3 regular*
*  Considerado aprovado segundo entendimento do Núcleo de Normas e Procedimentos de Trânsito da PRF,  nos
termos  do  Despacho  nº  037/2013/NUPROT/DMP/CGO.  -  medição  realizada  no  para-brisa  de  um  veículo  marca
Renaut, modelo Fluence, ano 2016.

Fonte: Elaborado pelo autor (2016).

Diante  dos  resultados  das  medições  realizadas,  confirmou-se  a

impressão inicial de que praticamente todos os veículos que possuem películas

instaladas estão irregulares. 

Os  veículos  foram  abordados  sem  qualquer  critério  quanto  ao

escurecimento dos vidros, ou seja, não houve seleção dos mais escuros para

fins de medição. Simplesmente foram realizadas medições nos veículos que

possuíam películas. 

Como  visto  no  Quadro  3,  os  veículos  tiveram  todos  os  vidros
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reprovados, sem exceção. 

Além  disso,  todos  continham  marcação  indelével  com  o  índice  de

transmissão luminosa do conjunto vidro película irregular,  ou seja,  nenhuma

delas refletia o índice de transmissão real do conjunto verificado. 

Ressalta-se que a Resolução n. 254/2007 dispensou os vidros que não

são indispensáveis à dirigibilidade, cujo índice de transmissão luminosa é de

28%, de conter a gravação indelével com a marca do instalador e o índice de

transmissão luminosa. 

A fiscalização destes vidros, portanto, fica restrita aos órgãos e locais

que possuem o medidor  de transmitância  luminosa,  ou  seja,  extremamente

reduzida. Não que a marcação com o índice de transmissão luminosa inserido

pelo instalador traga alguma garantia de que a película atende aos requisitos

legais, conforme visto nos casos constantes no Quadro 3. 

Assim sendo, resta evidenciado que a utilização de películas nos vidros

dos veículos automotores tem gerado aumento significativo da insegurança no

trânsito,  com risco  potencial  para  geração de acidentes  e mortes,  seja  por

conta  de  uma  legislação  benevolente,  motivada  por  pressão  popular  e/ou

interesses  econômicos,  seja  pela  ação  inescrupulosa  de  empresas  que

instalam películas sem um mínimo de compromisso com o consumidor ou com

a segurança do trânsito, seja por conta da fiscalização inexistente.

Mesmo a par da falta de estatísticas referente à utilização de películas

pelos  veículos  envolvidos  em  acidente  de  trânsito  e  a  contribuição  da

diminuição  da  visibilidade  pelo  escurecimento  dos  vidros  como  causa  do

acidente  resta  evidenciado  que  a  utilização  das  películas  tem  sido  fator

contribuinte  e  até  determinante  em  acidentes  de  trânsito,  pois  o  uso

indiscriminado de películas irregulares influenciam diretamente na segurança

do trânsito.

O fato é tão evidente que os condutores de veículos equipados com

películas precisam abrir os vidros para realizar certas manobras em dias de

chuva e à noite. Contudo, como uma série de situações no trânsito ocorrem de

modo  inesperado,  o  condutor  acaba  realizando  manobras  sem  possuir  a

visibilidade suficiente, causando, por certo, acidentes.

Os  acidentes  de  trânsito  geram  prejuízos  milionários  aos  diversos

setores da economia e ceifam vidas diariamente e o combate à mortalidade no
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trânsito passa pela adoção de regras e normas efetivas, técnicas, que deixam

de lado clamor público ou opiniões sem fundamentação legal e/ou técnica.

Por  isso,  como  resultado  de  toda  análise  e  estudo  transcritos  neste

trabalho, a fim de gerar algum efeito ou, pelo menos, fomentar a discussão a

respeito,  registra-se  algumas sugestões  de  alteração  da  legislação  sobre  a

possibilidade de aposição de películas nos vidros dos veículos.

3.1 Sugestões para Alteração das Normas sobre Vidros e Películas

- Tornar explícito na resolução que regulamenta a aposição de películas

nos vidros, que a instalação constitui alteração de característica e carece de

autorização prévia do órgão competente, além da necessidade de inspeção

para expedição de Certificado de Segurança Veicular (CSV) e posterior registro

na documentação do veículo.

-  Alterar  os  índices  de  transmissão  luminosa  dos  vidros  dispensáveis  à

dirigibilidade, bem como, para aqueles equipados com películas, retornando

para os índices anteriormente definidos, ou seja, 50%.

- Estabelecer que os fabricantes de películas submetam seus produtos à testes

e ensaios para fins de aprovação prévia, permitindo a instalação apenas de

películas previamente aprovadas e que a marca da película seja visível pela

parte externa do vidro.

- Obrigar o instalador de película a inserir o índice real de transmissão luminosa

do conjunto vidro película para fins de inspeção e posterior registro.
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4 CONCLUSÕES

Os  estudos  e  aspectos  apresentados  neste  trabalho  demonstram  a

necessidade de se enfrentar um problema que cresce a cada dia,  que é a

quantidade  de  veículos  que  possuem  películas  nas  áreas  envidraçadas

comprometendo a segurança do trânsito.

A análise de uma amostra de veículos equipados com películas chegou

a 100% de irregularidade, ou seja, nenhum veículo atendia a legislação. Esta

amostragem reflete o que visivelmente é perceptível, que praticamente todos

os veículos que possuem películas estão irregulares. 

Isso acontece porque, também como foi demonstrado neste trabalho, os

vidros já possuem uma transmissão luminosa próximo aos limites legais para a

transmissão  luminosa  do  conjunto  vidro  película,  de  modo  que  a  aposição

mesmo  das  películas  mais  claras,  ultrapassam  os  limites  definidos  na

legislação. 

Nos vidros laterais traseiros e traseiro (vigia) a irregularidade ocorre em

menor número, já que os limites foram muito reduzidos, mas a grande maioria

também apresenta irregularidade.

Como visto, o problema decorre da evolução da legislação ao longo do

tempo, donde partindo-se de uma legislação mais restritiva, que proibia o uso

de qualquer película, chegou-se à norma atual que permite vidros com apenas

28% de transmissão luminosa. 

Estes  aspectos  afetam diretamente  a  segurança  do  trânsito,  pois  as

películas afetam a capacidade visual dos condutores, sobretudo em situações

com restrição de visibilidade, como em casos de chuva, cerração, neblina ou à

noite. 

É  necessário  e  urgente  o  enfrentamento  ao  problema,  seja  pelo

incremento da fiscalização, que seria a forma menos eficaz devido ao grande

número de veículos e o pequeno número de equipamentos de medição de

transmitância luminosa disponível nas mãos dos órgãos de trânsito; seja pela

alteração da legislação. 

O fato é que da forma como está, caso nada seja feito, revela que o

governo  e  a  sociedade  dão  pouca  importância  para  a  mortalidade  e

insegurança viária.
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Elevar o nível da legislação, tornando-a mais técnica e eficaz, a exemplo

da legislação europeia, abriria possibilidade para se frear o número de veículos

irregulares e iniciar a curva de diminuição da irregularidade. 

Medidas  assim,  livres  de  pressão  político-econômicas  ou  mesmo  de

clamor social sem fundamentação técnica, demonstraria que, efetivamente, o

Brasil  estaria  buscando  a  redução  dos  acidentes  até  2020  conforme  se

comprometeu perante as Nações Unidas. 
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