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LLAAUUDDOO  TTÉÉCCNNIICCOO  DDEE  AACCIIDDEENNTTEE  DDEE  TTRRÂÂNNSSIITTOO  

 
 

Trata-se do relato de um trabalho de assistência técnica para a PARTE RÉ, que resultou na 

emissão de em laudo para investigar e caracterizar as condições de acidente de trânsito ocorrido por 

volta das 07h da manhã num encontro de duas ruas, entre uma motocicleta Titan KS e uma 

camionete de transporte escolar marca Marcopolo Volare conduzida pelo seu proprietário.  

Em razão do acidente, o condutor da moto sofreu sérios danos físicos e ingressou com 

ação de reparação de danos contra o proprietário e motorista da camionete, alegando que foi 

abalroado quando trafegava com sua moto em via preferencial.  O laudo técnico sobre o acidente foi 

juntado à peça de contestação pelo advogado RÉU, o motorista do veículo de transporte escolar. 

Para emissão do laudo, o perito buscou nas imediações do local do acidente uma câmera 

de segurança que, direcionada para a rua,  tivesse captado as imagens do acidente A análise da 

dinâmica e reconstrução do acidente está apoiada na filmagem cedida pelo Condomínio proprietário 

da câmera. O filme, de boa qualidade, gravado em CD foi anexado ao laudo técnico que instruiu a 

contestação do RÉU.  

 

 
Imagem 1 - Localização da câmera de segurança e o local do acidente (mapa) 
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Imagem 2 - Localização da câmera de segurança e o local do acidente (satélite) 

 

DESCRIÇÃO DO ACIDENTE 

 

Todas as referências dos nomes das ruas foram apagadas para proteção dos nomes dos 

envolvidos no acidente. A metodologia iniciou pela investigação do acidente, orientada pela busca 

de respostas às três indagações clássicas que permitem identificar os fatores que causaram o 

acidente.  

 O que houve? 

 Como aconteceu? 

 Por que aconteceu? 

Pesquisas mostram que os acidentes ocorrem como consequência de pelo menos um fator 

pertencente a um dos três grupos de fatores contribuintes de acidentes de trânsito: fator humano, 

fator veicular e fator viário-ambiental.  

A investigação do perito com depoimento de testemunhas, levantamento de campo e coleta 

de dados se deu oito meses após a ocorrência do acidente, resultando na descrição abaixo.  

 

1. A camionete de transporte escolar do CONTRATANTE recolhe uma criança na Rua 

A no bairro X às 7,00h da manhã, faz o retorno e retorna em direção à rua B, via 

principal, para fazer manobra de conversão à esquerda nesta rua.  
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Imagem 1 – Camionete escolar desloca-se pela Rua A em direção à via principal Rua B   

 

2. Ao chegar na Rua B o motorista olha para a esquerda e não vê nenhum veículo. Ao 

olhar para a direita para visualizar o fluxo tráfego deste lado, uma árvore no passeio 

que interrompe o meio fio dificulta sua visão, por isso avança na Rua B até um ponto 

em que o campo visual do lado direito se abre e permite visualizar os veículos que 

vêm em sua direção.   

 
Imagem 2 – Camionete escolar posiciona-se na B dentro da pista   
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3. Devido ao fluxo de veículos em sua direção pelo lado direito, o motorista da 

van escolar permanece parado na Rua B, aguardando o momento oportuno para 

completar conversão à esquerda e prosseguir para a esquerda na Rua B.  

  

 
Imagem 3 – Camionete escolar continua no aguardo de oportunidade para prosseguir na Rua B 

    

4. O motorista da van escolar continua aguardando oportunidade para seguir na 

Rua B e à sua esquerda, vindo pela Rua B, surge uma motocicleta em direção à 

Rua C, paralela à Rua A, de onde saiu a van escolar para entrar na Rua B.   

  
Imagem 4 – Camionete escolar aguarda na pista de rolamento da Rua B e surge uma em direção à camionete 

também na Rua B  
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5. A motocicleta se aproxima em velocidade constante mesmo com a van escolar 

está dentro do campo de visão do seu condutor.   

 

 
Imagem 5 – Camionete escolar aguarda e motocicleta avança em velocidade constante     

 

 

6. A motocicleta se choca com a van escolar parada na Rua B.    

 

 
Imagem 6 – Motocicleta em alta velocidade se choca com a camionete escolar parada na pista      
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As imagens que são apresentadas a seguir foram obtidas do filme da câmera de segurança e 

comprovam a descrição do acidente relatada e ilustrada acima.  

 

Imagem 1: o motorista da van escolar, indicada pela seta vermelha, desloca-se pela Rua A 

em direção à Rua B para conversão à esquerda. Faróis e limpador de para-brisa ligados.  

 

 

 
Imagem 1 - Van escolar se aproxima da Rua B, vindo pela Rua A  

 

 

Imagem 2: ao chegar na esquina da Rua B, o motorista da van percebe que não há veículos 

se aproximando pelo seu lado esquerdo, a rua está livre para acesso. A imagem comprova que não 

veículos no campo de visão da câmera vindo em direção à camionete. O alcance da visão do 

motorista é maior que o da câmera, conforme constatado na inspeção realizada no local.   
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Imagem 2 - Van escolar na esquina da B, nenhum veículo se aproxima pela esquerda  

 
 

Imagem 3: o motorista da van escolar entra na pista da Rua B, não há veículos se 

aproximando pela esquerda, a camionete para e aguarda oportunidade de prosseguir para a esquerda 

e acompanhar o fluxo de veículos da rua. A razão do motorista ingressar na pista de rolamento da 

Rua B foi a presença de uma árvore na calçada, identificada durante a inspeção realizada no local.    

 
 

 
Imagem 3 - Van aguarda na pista da Rua B e aguarda o momento de seguir o fluxo da rua  B porque há  fluxo de 

veículos vindo pela direita , nenhum veículo se aproxima pela esquerda dentro do campo de visão da câmera. 
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Imagem 4:  a van escolar continua aguardando na pista da Rua B quando surge na esquina da 

rua C a motocicleta com farol aceso que prossegue em velocidade constante.   

 

 
Imagem 4 - Van aguarda dentro da pista da Rua B o momento de seguir o fluxo pela Rua B, neste momento surge a 

motocicleta no campo de imagem da câmera, indicada pela seta vermelha  
 

Imagem 5: van escolar (seta vermelha) continua aguardando dentro da pista da Rua B e 

motocicleta (outra seta vermelha) segue na Rua B com velocidade constante em direção à van 

escolar.   

 
Imagem 5 - Van aguarda na pista da Rua B e  motocicleta se aproxima em velocidade constante 
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Imagem 6: momento imediatamente anterior ao choque da motocicleta na van escolar.   

 

 
Imagem 6 - momento imediatamente anterior do choque da motocicleta na van escolar que ainda estava parada  na pista 

da Rua B  
 
 

Imagem 7: momento do choque da motocicleta com a van escolar    

 

 
Imagem 7 - momento do choque 
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VELOCIDADE DA MOTOCICLETA  

A análise das imagens do filme com auxílio de um cronômetro demonstrou que o tempo 

decorrido desde o instante em que a van escolar chega à Rua B até o choque foi de 7,46 segundos e o 

tempo cronometrado entre o instante em que a motocicleta entra no campo de visão da câmera de 

segurança até o instante do choque, é de 2,46 segundos.   

Para verificação da distância percorrida pela moto dentro do campo de visão da câmera 

durante os 2,46 segundos, utilizou-se a ferramenta do Google Maps. A motocicleta entra no campo 

de imagem da câmera poucos metros antes da esquina da Rua B com a Rua C, a distância percorrida 

pela motocicleta no trecho coberto pela câmera é em torno de 56 m, como mostra a Imagem 8, 

medida pelo aplicativo do Google Maps.  

 

 
Imagem 8 - distância percorrida pela motocicleta dentro do foco de imagem da câmera (google maps) 

 

A partir da distância e tempo medidos, foi possível calcular-se a velocidade média na qual 

o condutor da motocicleta percorreu os últimos 56 metros antes do choque com a van escolar. A 

velocidade calculada é de superior a 80 km/h como demonstram os cálculos abaixo.  
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 V = 56 m x 1/2,46 s = 22,764 m/s.  

Transformando para Km/h: 

 V= 81,86 Km/h  

 

VISÃO DO MOTORISTA DA CAMIONETE ESCOLAR  

 

A. PARA O LADO ESQUERDO  

 

No momento em que a van escolar alcançou a esquina da Rua B, o alcance visual do seu 

motorista para o lado esquerdo é de 155 m, mais ou menos em frente ao prédio de número 500 nesta 

rua, onde está estacionado o carro branco na fotografia da Imagem 9.  

 

 
Imagem 9 – Visão do motorista da camionete escolar na esquina para a esquerda com alcance de 155 m 
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Ao perceber que não havia veículos no seu campo de visão (155 metros), o motorista da 

van escolar avançou para dentro da pista de rolamento da Rua B, o seu alcance visual continuou de 

155 metros. Quando a camionete chegou à esquina da Rua A com a Rua B, ainda permaneceu parada 

por 7,46 segundos parada, a motocicleta se encontrava a 169,81 m da van (7,46 s x 22,764 m/s), ou 

seja, fora do alcance visual do seu motorista.   

A visão do motorista da camionete escolar para a esquerda, quando atingiu o centro da 

pista de rolagem da Rua A e ali permaneceu, com alcance de 155 m é mostrada na Imagem 10. 

 

 
Imagem 10 – Visão do motorista da camionete escolar dentro da pista de rolamento da Rua B com mesmo alcance em 
torno de 155 m.  

 

 

B. PARA O LADO DIREITO  

A inspeção local realizada pelo perito, mostrou que a visão do motorista da van escolar 

para o lado direito quando seu veículo atinge a esquina da Rua B com a Rua A é obstruída por uma 

árvore que rompe o meio fio e se inclina em direção ao centro da rua. Esta obstrução visual é a causa 

do avanço do motorista em direção ao centro da pista de rolamento da Rua B.  
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A diligência pericial demonstrou a diferença entre a visão do motorista da van escolar na 

esquina das Ruas A e B e no meio da pista da Rua B, que explica porque o motorista da camionete 

escolar avançou e permaneceu aguardando no meio da pista o momento adequado entrar no fluxo.   

As fotografias das Imagens 11 e 12 forma obtidas pelo perito e mostram as diferentes visões do 

motorista da van escolar, para o lado direito a partir de posição na esquina e em posição próxima ao 

centro da rua, a visão da esquina é bastante restrita.  

 

Imagem 11  – Visão do motorista da camionete escolar para o lado direito da Rua B em posição na esquina  
 

 

A árvore na calçada prejudica o campo de visão, mas ao avançar para dentro da pista de 

rolamento da Rua B, o ângulo visual do condutor da camionete escolar para o lado direito aumenta e 

sua visão passa a serabera.   
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Imagem 12  – Vista do motorista da camionete escolar dentro da pista de rolamento da Rua B  para o  lado direito.  

 

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EXISTENTE 

 

Na vistoria da região do entorno do acidente o perito percorreu a Rua B no mesmo sentido 

percorrido pelo condutor da motocicleta antes do choque. Constatou a existência de sinalização de 

segurança de trânsito ao longo do percurso da motocicleta, tanto em inscrições na pista como em 

placas na calçada. A sinalização existente indica que a velocidade máxima na rua é de 40 Km/h 

como mostram as Imagens 13 e 14.  
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Imagem 13  – Indicação de limite de velocidade de 40 Km/h na pista e na placa em frente ao número 319 da Rua B  

 

 
Imagem 14  – Indicação na pista e na placa de limite de  40 Km/h em frente ao número 555 da Rua B antes da esquina 

da Rua C  
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Na vistoria o perito também constatou placa de PARE na Rua A, esquina com a Rua B, no 

sentido percorrido pelo motorista da van escolar.  

 

 
Imagem 15  – Placa de PARE na A esquina com a Rua B   

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE FATORES CAUSADORES DO ACIDENTE  

 
Conhecida a dinâmica do acidente através do estudo e análise da filmagem de câmera de 

segurança localizada próxima ao local do acidente, foi possível entender como ocorreu o acidente 

conforme descrição apresentada. A etapa seguinte da investigação é identificar o conjunto de fatores 

que contribuíram para a ocorrência do evento e responsabilização dos envolvidos.  

A literatura especializada reúne os fatores contribuintes em quatro grupamentos.  

 Fatores humanos: relacionados ao comportamento e ações das pessoas; 

 Fatores viário-ambientais: relacionados à via ou ao meio-ambiente no qual está 

inserida; 

 Fatores veiculares: relacionados aos veículos seja projeto ou falha mecânica; 

 Fatores institucionais: relacionados às leis, modo de fiscalização e ao investimento em 

transporte e segurança. 
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A análise das informações levantadas na perícia contratada pelo RÉU, indicou a existência de 

fatores humanos e fatores viário-ambientais como contribuintes para o acidente. Não foram 

identificados fatores veiculares e institucionais.  

 

FATORES VIÁRIO-AMBIENTAIS   
 
O motorista da camionete escolar percorreu a Rua A e ao chegar na B entrou na pista de 

rolamento desta rua, não respeitando uma placa de PARE, porque sua visão para a esquerda estava 

livre e para a direita estava prejudicada por uma árvore de grande porte, situada bem próximo da 

esquina, sobre o meio e inclinando-se para o meio da rua (Imagens 14 e 15). A ação do motorista de 

avançar até um ponto que lhe possibilitasse a visão do trânsito à direita, foi determinada por um fator 

ambiental, a árvore, que onde está, prejudica a visão do fluxo de veículos que vem da direita para 

quem deseja fazer conversão à esquerda na B, vindo pela Rua A.   

A ação do motorista da van escolar de avançar com a placa PARE foi causada por fator viário 

ambiental.  

A condição climática de dia chuvoso e condição de superfície molhada da via não teve 

influência no acidente.  

 
FATORES HUMANOS   

 

O condutor da motocicleta percorreu a Rua B em velocidade muito elevada (80 Km/h) para a 

via, acima do limite indicado nas placas de sinalização e nas inscrições no piso (40 Km/h, agravado 

porque o dia estava dia chuvoso.  

O condutor da motocicleta tinha campo de visão aberto com 155 m de alcance à sua frente e 

não tomou nenhuma medida para evitar o choque com a van escolar que estava parada na via.  

Os fatores humanos presentes no comportamento do condutor da motocicleta estão elencados 

abaixo: 

 Imprudência:  desobedecer sinais de trânsito, exceder limite de velocidade, andar 

muito rápido para as condições climáticas e da pista. 

 Distração: a longa distância percorrida pela motocicleta com visão aberta à frente 

(155 m) sem qualquer reação do condutor para evitar o choque evidencia falta atenção 

ao dirigir. O perito não teve acesso ao prontuário de atendimento médico do condutor 

da motocicleta, considera que sua atenção poderia ter sido prejudicada pela ingestão 

de álcool, por abuso de drogas, cansaço, problemas de visão, falta de lente ou óculos, 

doença, incapacidade física ou mental.  
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 A filmagem da câmera de segurança não indica que a atenção do motorista da 

motocicleta tenha sido desviada por algum fato paralelo de ocorrência simultânea.    

 

Identificados os fatores causadores presentes no acidente, apresentou-se ao Juiz os 

aspectos técnicos e humanos que cercaram o acidente, oferecendo as melhores condições de 

julgar o que o RÉU estava requerendo na exordial.   


