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RESUMO 

 

 Com a necessidade de locomoção mais ágil em determinadas situações, é claramente 

notado que o deslocamento de uma viatura para determinado tipo de operação, quantidade de 

ocupantes e tipo de estrutura veicular podem ser pontos relevantes para que ocorra um 

determinado tipo de acidente, bem como aumente ou reduza o grau de lesão que pode ser 

provocado em policiais militares. 
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ABSTRACT 

 

 With the need for more faster locomotion in certain situations, it is a fact that the 

displacement of a car for the various types of operations, quantity of occupants and type of car 

structure may be important factors for the occurrence of a particular type of accident. 

Investing in new technologies and most modern vehicles can reduce the number of accidents 

with police cars 

 

 Keywords: car, operation, occupant, structure, accident 
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1. OBJETIVO 

 A Polícia Militar do Estado de São Paulo foi criada em 15 de dezembro de 1831, e 

atualmente possui um efetivo de 88.395 policiais, 2.172 unidades em operação, 1.808 

instalações físicas e conta com uma frota de 18.805 viaturas, 24 helicópteros, 876 

embarcações e no primeiro semestre de 2016 foi responsável por 17.275.911 atendimentos 

nos 645 municípios do estado de São Paulo, sendo que ao fazer um comparativo com o ano de 

2006, contava com um efetivo de 92.980 policiais e 20.260.070 atendimentos conforme 

PMESP. Este projeto consiste no desenvolvimento de um estudo dos acidentes ocorridos 

nestes veículos policiais, mostrando como o uso de novas tecnologias podem reduzir as 

ocorrências e proporcionar maior segurança à vida do policial. 

 Com os levantamentos e análises das informações iremos expor o problema na 

utilização de uma frota antiga e demonstrar a importância da renovação da frota por veículos 

detentores de tecnologias mais avançadas de segurança. 

 

2. MOTIVAÇÃO 

 O número de acidentes envolvendo viaturas da Polícia Militar do Estado de São Paulo 

fez com que nos motivássemos a realizar uma investigação das causas dessas ocorrências 

devido a severidade desses acidentes e propor possíveis melhorias no intuito de aumentar a 

segurança.  

 

3. METODOLOGIA 

 O desenvolvimento deste projeto segue o estudo de levantamentos técnicos cedidos 

pelo arquivo da PMESP e as tecnologias aplicadas aos novos veículos. Realizaremos um 

comparativo entre tecnologia e vida útil da frota, para finalmente propormos soluções para os 

problemas. 

 



 

 

4. INTRODUÇÃO 

 Para iniciarmos o estudo, devemos analisar os tipos de plataformas veiculares, 

elementos pertencentes à estrutura veicular usualmente utilizados, planos de manutenção e a 

conduta que o motorista deve ter no intuito de reduzirmos a possibilidade de acidentes 

automobilísticos com as viaturas pertencentes a Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

5. DEFINIÇÃO DE UMA VIATURA POLICIAL 

 

 Conforme a I-15-PM, entende-se como um veículo utilizado para ações de 

policiamento e preservação da ordem pública, este veículo é denominado como viatura. 

 Este veículo é utilizado como meio de locomoção dos policiais militares para 

executarem os serviços de apoio administrativo ou operacionais. A utilização para apoio 

administrativo tem como objetivo agilizar os processos de Seções ou Setores de uma 

determinada Organização policial-militar necessita, seja das áreas de logística, recursos 

humanos, jurídica, planejamento operacional, treinamento, etc. Em relação às atividades 

operacionais, podemos elencar o atendimento de ocorrências de desinteligência, furto, roubo, 

acidentes de trânsito, crimes ambientais, bem como abordagem policial para efetuar ações de 

combate ao crime e fiscalização de trânsito. 

 O policiamento de choque, além das atividades já elencadas, atua em ocorrências de 

maior periculosidade, na escolta de torcidas, delegações, presidiários, armas, apoio em 

eventos, e também ações de controle de distúrbios civis em manifestações diversas, 

reintegração de posse, varreduras antibomba, remoção de artefatos explosivos, busca de 

pessoas em mata, etc. 

5.1. Características 

 

 É um veículo utilizado para ações de policiamento, sendo que utiliza vários tipos de 

plataformas veiculares e apresenta as mesmas características de um veículo comum como 

motorização, transmissão, suspensão, plataforma veicular, etc., porém são incorporados 

alguns dispositivos que são necessários para o serviço policial. 



 

 

5.2. Dispositivos de sinalização acústico-visual 

 

 De acordo com a I-15-PM, a sirene (acústico), os faróis e o high-light (visual), são 

dispositivos que auxiliam na identificação da viatura policial-militar na situação de 

deslocamento e sinalizam prioridade de trânsito, livre de circulação e estacionamento, quando 

em serviço de urgência. São dispositivos que reduzem a probabilidade de que ocorra acidente 

de trânsito. Ainda que tais dispositivos estejam acionados, não afasta a obrigatoriedade de que 

o trajeto a ser percorrido, seja efetuado com a máxima cautela do profissional da segurança 

pública, portanto, não impede de que o policial militar seja responsabilizado se for causador 

de acidente de trânsito. 

Figura 1: Viatura sendo utilizada 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PICTIGAR 

 

5.3. Pintura e grafismo 

 

 Como existe a necessidade de fácil identificação da viatura policial militar pela 

população, é incorporado o símbolo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como o 

número de telefone de emergência “190”, a palavra “Polícia” e o prefixo de identificação 

como por exemplo: “M-01000”, em toda a frota da instituição, sendo que tem o branco como 

cor predominante, ao qual será aplicado o grafismo correspondente à atividade ou 



 

 

especialidade conforme a I-15-PM. As características de grafismo e pintura de cada 

policiamento apresentam algumas diferenças conforme abaixo. 

5.4. Viatura de policiamento territorial 

 

 Esta viatura é utilizada para o policiamento em vias urbanas, a qual é reconhecida por 

grande parte da população paulista. 

Figura 2: Viatura de Policiamento Territorial 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O AUTOR 

5.5. Viatura de policiamento rodoviário 

 Esta viatura é destinada para o policiamento em rodovias estaduais, sendo que o 

Comando de Policiamento Rodoviário possui algumas viaturas em convênio com o 

Departamento de Estradas e Rodagem (DER). 

Figura 3: Viatura de Policiamento Rodoviário 

 

Fonte: UOL 

 



 

 

5.6. Viatura de policiamento ambiental 

 

 Viatura utilizada para o policiamento ambiental em locais fora-de-estrada. Os veículos 

policiais utilizados pelo Comando de Policiamento Ambiental possuem convênio com a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente. 

Figura 4: Viatura de Policiamento Ambiental 

 

Fonte: SÃO PAULO 

 

5.7. Viatura de policiamento de choque 

 

 Viatura utilizada em todo o Estado para executar ações de controle de distúrbios civis 

e de contraguerrilha urbana. De acordo com a I-15-PM, as viaturas do comando de 

policiamento de choque terão a cor cinza, inclusive nos para-choques, como cor 

predominante, ao qual será aplicado o grafismo correspondente aos seguintes Batalhões de 

Polícia de Choque: 1º Batalhão "Tobias de Aguiar" (Rota), 2º Batalhão "Anchieta" (Praças 

Desportivas, Rocam, Escolta), 3º Batalhão "Humaitá"(Escolta e Canil), 4º Batalhão (que 

subordina Comando de Operações Especiais, Grupamento de Ações Táticas Especiais, Canil)  

e Regimento de Polícia Montada "9 de Julho" (Cavalaria), conforme foto abaixo. 



 

 

Figura 5: Grafismo correspondente da viatura 

 

Fonte: PMESP 

6. COMPONENTES AUXILIARES 

6.1. Rádio comunicador 

 

 Dispositivo utilizado nas viaturas para realizar a comunicação entre os policiais 

militares, no qual se usa o PTT (Push to talk) para que o policial transmita a informação e a 

recepção é feita através de caixa de som acoplada no próprio rádio comunicador. Este 

equipamento possibilita uma maior agilidade das informações durante o serviço policial. 

Figura 6: Rádio Comunicador com PTT 

 

Fonte: O AUTOR 

 Além da comunicação efetuada entre as viaturas, os rádios comunicadores também são 

utilizados para efetuar contato dos policiais militares da viatura com: 



 

 

 - Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM): 

 COPOM é o órgão responsável pelo atendimento de ocorrências através do telefone 

190, centralizando as informações para coordenar as ações de policiamento. 

Figura 7: Sala do Centro de Operações da Polícia Militar

 

Fonte: SSP/SP 

 

 - Policial militar que esteja portando rádio-comunicador do tipo Hand-talk (HT) 

 Aparelho utilizado pelo policiamento a pé ou viatura duas rodas (Rocam). 

    Figura 8: Rádio Comunicador tipo Hand to Talk (HT) 

 

Fonte: SSP/SP 



 

 

 

 Estes rádios digitais emitem mensagens criptografadas, sendo assim imunes à 

intercepção de criminosos. 

6.2. Terminal móvel de dados (TMD) 

 

 O Terminal Móvel de Dados (TMD) é um tablet que dispõe de GPS (Sistema Global 

de Posicionamento), que é uma importante ferramenta para agilizar os deslocamentos e definir 

com maior exatidão os locais para atendimento de ocorrência conforme PMESP. Este terminal 

também é utilizado para realização de consulta a base de dados cadastrais e criminais de 

pessoas e sobre situação de armas particulares, podendo averiguar uma pessoa que está sendo 

abordada com maior agilidade, tendo como benefício a imediata prisão de um indivíduo 

procurado pela justiça, pois o sistema fornece informação de filiação, características físicas e 

se há mandado de prisão, bem como trazer uma maior segurança ao policial militar, que 

reduzirá o tempo de abordagem, consequentemente reduzindo a possibilidade retaliações de 

do abordado e de outros infratores da lei, que por ventura estejam transitando no local. Há 

também a possibilidade de consultar placas de veículos a fim de que se tenha a resposta de 

que o veículo está com situação regularizada ou tem queixa de furto, roubo ou licenciamento 

vencido, facilitando para que o agente aplique a Lei. O Terminal Móvel de Dados é uma 

importante ferramenta que possibilita uma maior rapidez das informações, bem como evita a 

realização de consulta de dados de pessoas e veículos via rádio, logo não sobrecarrega a rede 

rádio e o policial-militar que efetua atendimento de ocorrências via telefone no Centro de 

Operações da Polícia Militar. 

Figura 9: Policial utilizando terminal móvel de dados (TMD)

 



 

 

Fonte: MAXTRACK 

 De acordo com a PMESP, os TMD's são localizados no painel de instrumentos da 

viatura e possuem telas sensíveis ao toque, ligação elétrica direta na bateria e localizadores 

automáticos de viaturas, de modo que propiciam as unidades de comando, acompanhamento 

em tempo real, de toda a movimentação das veículos policiais e facilitam o deslocamento de 

viaturas que estejam mais próximas a locais para atendimento de ocorrência. 

 Este aparelho tem como vantagens, a robustez e leveza. Ele possui alta conectividade 

física (portas seriais, USB, porta CAN, HDMI), comunicação sem fio (3G/EDGE, Wifi, 

Bluetooth) e possui uma tela LCD resistente e antirreflexo, além de ser rastreável, mesmo 

desligado. Usa como ferramenta sistema operacional Android que funciona sobre a plataforma 

Linux. 

 Dados técnicos do terminal móvel de dados conforme site SÃO CARLOS: 

 CPU: 800MHz 

 Memória RAM: 512MB 

 Memória Flash: 512MB 

 Acelerômetro 

 Bússola digital 

 Sensor de luminosidade 

 Microfone e alto-falante internos 

 Proteção contra pico de tensão (ISO 7637-2)  

 Bateria interna de 5000mAh 

 Temperatura de operação: -40°C a +85°C (-20°C a 70°C para LCD) 

 Peso aproximado: 650g 

 Tamanho: 192mm x 128mm x 30mm 

 LCD touchscreen de 7”(resolução 800 x 480) 

 2 câmeras (frente e verso) 

6.3. Guarda-preso 

 

 Dispositivo utilizado para transportar infratores da lei dentro do habitáculo da viatura, 

fazendo com que eles fiquem em local separado dos policiais militares, promovendo uma 



 

 

maior segurança durante o descolamento, pois evita possíveis agressões ou retaliações por 

parte dos infratores contra os agentes de segurança, bem como a possibilidade de fugas. 

Figura 10: Guarda-Preso 

 

Fonte: SSP/SP 

6.4. Divisória de presos 

 

 A divisória de presos tem o mesmo objetivo do guarda-preso, porém é utilizada em 

viaturas que não permitem a possibilidade de instalação de um guarda-preso devido à 

necessidade de um maior espaço interno como os tipos de viaturas com plataforma veicular 

do tipo hatchback e sedan. Este equipamento também permite alta visibilidade da parte de trás 

do habitáculo. 

Figura 11: Divisória de Presos 

 

 

 

  

 

Fonte: ENGESIG 



 

 

6.5. Suporte de armas 

 

 Este equipamento de metal que fica na parte traseira do habitáculo da viatura, é 

utilizado para acomodar as armas longas, como fuzis, metralhadoras e espingardas de uma 

maneira mais segura durante o descolamento das viaturas, bem como facilita o acesso dos 

policiais ao armamento. 

 

Figura 12: Suporte de Armas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R7 

 

7. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 

 

 Atualmente nos veículos existem equipamentos que auxiliam na redução de acidentes 

ou reduzem os níveis de lesões, provocadas aos ocupantes, decorrente de acidente. Ao passar 

dos anos, as tecnologias têm sido constantemente atualizadas trazendo como benefício, 

melhorias nos dispositivos de segurança que são subdivididos em dois grupos: segurança ativa 

e segurança passiva. 

 



 

 

7.1. Segurança ativa x segurança passiva 

 

7.1.1. Segurança ativa 

 

 De acordo com o CONTRAN, são todos aqueles equipamentos e/ou características de 

projeto que permitem ao motorista dirigir com segurança e também a evitar uma colisão, são 

eles: 

 - Freios (incluindo ABS), luzes de freio; 

 - Espelho retrovisor, Desembaçador/limpador de para-brisa; 

 - Suspensão, direção, rodas, pneus; 

 - Conforto suspensão, térmico, acústico; 

Figura 13: Uso da segurança ativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOSCH ON LINE 

 

 

7.1.2. Segurança passiva 

 De acordo com o CONTRAN, são equipamentos e/ou características de projeto que 

procuram reduzir e/ou evitar os ferimentos graves ou fatais ao motorista e aos passageiros, são 

eles:  



 

 

 - Cintos de segurança, airbag;  

 - Encosto de cabeça nos bancos; 

 - Coluna de direção retrátil; 

  - Portas com reforço lateral; 

 - Tanque de combustível resistente a impactos e/ou fogo. 

Figura 14: Coluna de direção retrátil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BOSCH ON LINE 

 

7.2. Sistema de freio 

 Segundo Bosch 2005, o sistema de freio tem por objetivo desacelerar ou parar 

completamente o veículo com segurança, conforme solicitação do motorista, condições de 

tráfego, requisitos estabelecidos pelo fabricante e pela legislação. 



 

 

Figura 15: Sistema de freio hidráulico  

 

 

 

 

 

Fonte: BOSCH ON LINE 

7.2.1. Sistemas básicos 

 

7.2.1.1. Freio de serviço 

 Normalmente utilizado pelo motorista com o veículo em movimento ou parado. 

7.2.1.2. Freio secundário ou de emergência 

 Utilizado em condições de emergência e falha do freio de serviço. 

7.2.1.3. Freio de estacionamento 

 Utilizado para parar o veículo estacionado ou em emergência. 

7.2.1.4. Freios automáticos 

 Utilizados para melhorar o desempenho, a estabilidade e a segurança na freagem. São 

exemplos: 

 - ABS (Anti-lock Brake System) 

 - EBS (Eletronic Brake System) 

7.2.2. Principais elementos 

7.2.2.1. Geração de energia 

 Responsável por fornecer a energia necessária para frear o veículo, pode ser gerada 



 

 

através das seguintes fontes: 

- força muscular humana 

- hidráulica 

- vácuo (servo-freio) 

- pneumática 

- elétrica 

- misto (combinação dos anteriores) 

7.2.2.2. Superfície de controle 

 Responsável por permitir o controle da aplicação dos freios com as mãos e pés. 

- pedal 

- alavancas 

- botões 

7.2.2.3. Transmissão/controle 

 Para BOSCH 2005, este sistema é responsável por transmitir e controlar a energia 

gerada até os freios de roda: 

 - circuito de freios e seus componentes (válvulas, tubulações, etc.). 

7.2.2.4. Atuação 

 Responsável por realizar o processo de frenagem das rodas do veiculo: 

 - atuadores (cilindros de freios), cames, cunhas, e freios de roda (disco, tambor, misto). 



 

 

7.2.3. Tipos de freios de roda 

7.2.3.1. Tambor 

 De acordo com BOSCH 2005, o sistema de freio de roda é composto basicamente de 

um tambor solidário à roda em rotação que recebe a compressão radial das lonas sobre a sua 

superfície interna. 

Figura 16: Sistema de freio a tambor 

 

Fonte: UOL 

 

7.2.3.1.1. Princípio de atuação 

 Compressão radial das lonas sobre a superfície interna do tambor que está solidário à 

roda em rotação. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 17: Funcionamento do freio a tambor 

 

Fonte: SALÃO DO CARRO 

7.2.3.2. Disco 

 Conforme BOSCH 2005, o sistema de freio de roda composto basicamente de um 

disco solidário à roda em rotação que recebe a compressão axial das pastilhas sobre as suas 

superfícies laterais externas. 

Figura 18: Disco de freio e pinça 

 

Fonte: SE MEU CARRO 

 



 

 

7.2.3.2.1. Princípio de atuação 

 Compressão axial das pastilhas sobre a superfície lateral externa do disco que está 

solidário à roda em rotação. 

Figura 19: Funcionamento do freio a disco 

 

Fonte: BOSCH ON LINE 

  

7.2.4. Freio a disco X freio a tambor 

Relação entre vantagens e desvantagens depende da aplicação 

7.2.4.1. Vantagens 

7.2.4.1.1. Disco 

- menor sensibilidade com a variação do atrito; 

- menos afetado pela temperatura; 

- menos afetado pela velocidade; 

- maior facilidade de manutenção; 

- melhor estabilidade direcional; 

- desempenho mais estável; 

- melhor ventilação. 



 

 

7.2.4.1.2. Tambor 

- maior capacidade de freagem com mesma pressão 

- maior facilidade de instalação do freio de estacionamento; 

- mais protegido contra contaminação. 

7.2.4.2. Desvantagens 

7.2.4.2.1. Disco 

- mais afetado pela contaminação. 

7.2.4.2.2. Tambor 

- mais afetado pela temperatura; 

- mais afetado pela velocidade; 

- maior dificuldade de manutenção; 

- pior estabilidade direcional; 

- desempenho menos estável; 

- pior ventilação. 

7.3. ABS 

7.3.1. Histórico 

 Anos 50: Surgiu nos aviões para permitir pouso em pistas escorregadias. 

 Anos 60: Começou a ser aplicado em automóveis para garantir a estabilidade 

direcional durante a frenagem. 

7.3.2. Finalidade do ABS (Anti-lock Brake System) 

 De acordo com EURONCAP, a função do ABS é realizar o objetivo do sistema de 

freios procurando garantir a estabilidade direcional para o veículo e otimizar o desempenho na 



 

 

frenagem, com conforto e segurança em qualquer condição operacional. 

7.3.3. Conceito de estabilidade direcional 

 Manter a dirigibilidade do veículo, conforme as manobras requeridas pelo motorista e 

as condições operacionais do veículo. 

Figura 20: Funcionamento ABS 

 

Fonte: AIXAM 

7.3.4. Conceito de desempenho na frenagem 

 Desempenho cinemático do veículo representado por desaceleração e espaço 

percorrido na frenagem, obtidos através da aplicação do sistema de freios do veículo pelo 

motorista. 

7.3.5. Conceitos do sistema ABS 

7.3.5.1. Atuação 

 A atuação do sistema ABS somente ocorre durante a frenagem na qual as rodas do 

veículo estão na iminência de travamento (bloqueio total) que ocorre na: 

 - frenagem de emergência; 

 - frenagem em pista escorregadia; 

 - frenagem em condições operacionais específicas para o veículo; 

 Na maior parte das frenagens do veículo, o sistema ABS não atua. 



 

 

 

Figura 21: Carro com ABS X carro sem ABS 

 

Fonte: NOSOLOINGENERIA 

  

7.3.5.2. Controle 

 O ABS não controla a quantidade de força de frenagem que deve ser aplicada na roda, 

mas somente monitora se a roda está na iminência de travamento (através da velocidade 

angular da roda tendendo a zero) e atua liberando ou não a aplicação dos freios quando 

necessário, evitando o travamento das rodas do veículo na frenagem. 

7.3.5.3. Estabilidade direcional e desempenho cinemático 

 De acordo com a NHTSA, a estabilidade direcional é conseguida através do controle 

da velocidade das rodas e da aplicação dos freios, como as rodas não travam durante a 

frenagem, a estabilidade direcional está garantida. 

Com a atuação do ABS as rodas estão na iminência do travamento durante a frenagem, 

logo a máxima aderência disponível entre pneu e pista é utilizada, resultando na obtenção da 

máxima desaceleração e do menor espaço percorrido na frenagem. 

7.4. ASR 

7.4.1. Finalidade do Sistema ASR (Anti-Skid Regulator) 

 Conforme a NHTSA, o ASR tem a função de evitar o escorregamento das rodas do 

veículo na condição de tração, garantindo a transmissão de força de tração entre pneu e 



 

 

pavimento durante a aceleração do veículo, com desempenho, segurança e conforto 

adequados em qualquer condição operacional. 

7.4.2. Funcionamento 

 Segundo a BOSCH 2005, a patinagem de uma das rodas do veículo durante a tração 

(detectada através do sensor de ABS) indica que uma roda está girando com velocidade 

angular maior do que as outras rodas de tração. 

 Esta informação chega até o módulo eletrônico ASR, que envia um sinal para uma 

válvula diferencial no motor para reduzir o seu torque, através da queda de rotação do motor 

até o mínimo necessário para não apagá-lo. Se esta ação não for suficiente para permitir o 

rolamento da roda sem patinar, então o módulo ASR envia um sinal para a válvula 

moduladora que permite a atuação dos freios das rodas do eixo de tração, no sentido de 

reduzir a sua velocidade angular até que ocorra o rolamento da roda sem patinar. 

 Durante a utilização ASR, a atuação do freio-motor é anulada para não atrapalhar o 

controle de tração. 

 O bloqueio do diferencial não deve ser prejudicado pelo sistema ASR. 

 O motorista recebe informação no painel por sinal luminoso indicando que o ASR está 

atuando. 

Figura 22: Funcionamento ASR 

 

Fonte: CANAL DA PEÇA 



 

 

7.4.3. Condições 

 O ASR é utilizado durante a tração com condições de aderência baixa entre pneu e 

pavimento. 

7.5. EBD 

7.5.1. Finalidade do Sistema EBD (Eletronic Brake Distribution) 

 De acordo com BOSCH 2005, o EBD evita o escorregamento total das rodas do 

veículo na condição de frenagem, garantindo a transmissão de força de frenagem entre pneu e 

pavimento durante a desaceleração do veículo, com desempenho, segurança e conforto 

adequados em qualquer condição operacional. 

7.5.2. Funcionamento 

 A iminência de escorregamento das rodas do veículo durante a frenagem (detectada 

através do sensor de ABS) indica que uma roda está girando com velocidade angular menor 

do que as outras rodas do veículo durante a frenagem. 

 Esta informação chega até o módulo eletrônico EBS, que determina a quantidade de 

pressão a ser fornecida para cada freio de roda do veículo, conforme o desejo de 

desaceleração do motorista (com sinal do curso do pedal de freio). 

 Após a mudança de carregamento do veículo o sistema EBS faz uma nova calibragem 

na primeira frenagem, para aperfeiçoar o sistema de controle da frenagem para a nova 

condição de carga do veículo. 

 O motorista recebe informação no painel por sinal luminoso indicando que o EBS está 

atuando. 

 

 

 

 



 

 

Figura 23: Funcionamento EBD. 

 

Fonte: MITSUBISHI MOTORS 

7.5.3. Condições 

 Conforme o PROTESTE, o EBS é utilizado durante a frenagem nas mesmas condições 

de atuação do ABS, porém ele é capaz de modular a força de frenagem por roda e não apenas 

de controlar a rotação da roda na frenagem como o ABS (que faz o controle do 

escorregamento das rodas na frenagem apenas com a aplicação e desaplicação dos freios). 

7.6. BAS 

7.6.1. Finalidade do Sistema BAS (Brake Assist System) 

 De acordo com a NHTSA, o BAS é um sistema auxiliar para detectar o desejo de 

frenagem do motorista (através da velocidade de aplicação do pedal de freio) e permitir a 

otimização da frenagem no EBS, elevando o desempenho e mantendo a estabilidade 

direcional na frenagem. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 24: Funcionamento BAS. 

 

Fonte: FRENOMOTOR 

7.7. ESP 

7.7.1. Finalidade Sistema ESP (Eletronic Stability Program) 

 Conforme a EURONCAP, o ESP é um sistema automático capaz de garantir a 

estabilidade e trajetória do veículo nas diversas condições operacionais, durante a frenagem 

ou tração em trechos retilíneos ou curvilíneos. 

7.7.2. Funcionamento do ESP 

 Gerenciamento das funções ASR, BAS, ABS e EBS ao mesmo tempo. 

 O ESP registra continuamente os seguintes valores: 

- rotação de cada roda, por sensores ABS; 

- movimento do volante, por sensor no volante; 

- velocidade de rotação do veículo ao redor do eixo vertical (giro), por sensor yaw-

rate; 

- aceleração lateral do automóvel, por sensor lateral aceleration rate; 

- pressão no sistema de freios, 



 

 

- torque no motor. 

 O ESP calcula a velocidade teórica da correção necessária para colocar o veículo no 

percurso desejado. 

 O valor real (no momento da derrapagem) é comparado com o valor teórico (memória 

da ECU). 

 Caso haja diferença, o sistema é ativado para efetuar a devida correção da pressão de 

frenagem em uma ou mais rodas e para ajustar a rotação do motor. O motorista recebe alerta 

do ESP por luz no painel. 

 A decisão é pela melhor condição de estabilidade e segurança, garantindo a trajetória 

do veículo. 

 Por exemplo: 

 - O sistema impede o escorregamento das rodas do veículo até o limite de 

tombamento. 

 - O sistema garante a estabilidade do veículo em manobras com alto grau de 

dificuldade para o motorista manter o controle direcional do veículo. 

 O ESP pode ser desativado pela tecla ASR-off. 

Figura 25: Sistema ESP. 

 

Fonte: CARRO DE GARAGEM 



 

 

7.7.3. Conceitos do sistema ESP 

 Se o motorista entra numa curva acima do limite de velocidade e o carro tende a sair 

de frente (understeer) ou de traseira (oversteer), com tendência a derrapagem, o ESP corrige 

imediatamente a trajetória, utilizando para isso a frenagem individual de cada roda e o 

controle no torque do motor. 

7.8. Cinto de segurança 

            De acordo com o CONTRAN, o cinto de segurança é um dispositivo de segurança 

utilizado para evitar a projeção dos ocupantes para fora do veículo, bem como impedir que 

estes se lesionem contra objetos no interior do veículo como painel, volante, teto, portas, etc. 

durante uma colisão. 

 Originalmente, os cintos de segurança envolviam apenas o abdômen do usuário, permitindo 

assim que o tronco fosse projetado para frente no momento da desaceleração. Aperfeiçoados, os cintos 

de segurança de três pontos cruzam o peito do usuário, proporcionando-lhe maior segurança. Contudo, 

no banco traseiro central, na maioria dos veículos, os cintos ainda são do modelo antigo e por isso 

frequentemente são desprezados. Isto é um erro, porque em caso de acidente os ocupantes do banco 

traseiro sempre são projetados para frente, ferindo-se e pondo em maior risco a integridade dos 

ocupantes dos assentos dianteiros. 

Figura 26: Cinto de segurança de 3 pontos 

 

Fonte: SOLUÇÕES INDUSTRIAIS 

7.9. Airbag 

 Componente de segurança de veículos automotores, que pode ser usado também em 

algumas máquinas industriais e em robôs de pesquisa, que funciona de forma simples: quando 



 

 

o veículo sofre um grande impacto, vários sensores dispostos em suas partes estratégicas 

(frontal, traseiro, lateral direito, lateral esquerdo, atrás dos bancos do passageiro e motorista, 

tipo cortina no forro interno da cabina) são acionados, emitindo sinais para uma unidade de 

controle, que por sua vez verifica qual sensor foi atingido e assim aciona o airbag que seja 

mais adequado. 

 Conforme SAFED, este dispositivo é constituído de pastilhas contendo azida de 

sódio e outros aditivos, que são acionados por uma corrente elétrica pelo computador de 

bordo, dentro de um balão de ar muito resistente, que constitui o próprio corpo do airbag; 

este, por sua vez, se enche rapidamente, amortecendo assim o impacto em sua superfície e 

evitando que motorista e passageiros sofram danos físicos, principalmente no rosto, peito e 

coluna. Para evitar asfixia, o airbag vai perdendo gradativamente a sua pressão, após o 

acionamento.  

Figura 27: Airbag acionado 

 

Fonte: POTENCIAL PETROLEO 

7.11. Sistema de suspensão 

 De acordo com BOSCH 2005, é um conjunto de peças que adapta a transmissão de 

energia da excitação de base (uma lombada, por exemplo) e a capacidade de aderência 

do veículo ao solo. É constituído por um conjunto de mola/amortecedor e pneus. O conjunto 

suspensão pode ser considerado como um filtro mecânico, pois pode permitir ou rejeitar 

faixas de frequências do solo. Por isso, carros fora de estrada e urbanos possuem 

características díspares quanto ao desempenho. 

7.11.1. Princípio de funcionamento 

 Massa suspensa: é toda a massa do veículo que está sustentada pelas molas.  



 

 

 Massa não suspensa: é toda a massa da suspensão do veículo. 

Figura 28: Sistema massa/mola 

 

Fonte: SCIELO 

 

Ms – massa suspensa  

Mns – massa não suspensa  

Ks – rigidez da mola  

Bs – coeficiente de amortecimento (do amortecedor)  

Kp – rigidez vertical do pneu  

Bp – coeficiente de amortecimento do pneu (pode ser desconsiderado)  

Z – deslocamento vertical  

F – força vertical 

7.11.2. Função 

 Conforto: minimizar as acelerações e deslocamentos verticais da massa suspensa do 

veículo.  



 

 

 Segurança: minimizar a variação da força normal do pneu (copiar das ondulações do 

solo). 

7.11.3. Definição 

 É um sistema que contém um conjunto de peças que trabalham em constante 

movimento, com o objetivo de absorver e acompanhar as irregularidades da pista, oferecendo 

conforto aos ocupantes do veículo. 

 O sistema conta com o principal componente denominado amortecedor.  

Figura 29: Amortecedor 

 

 

Fonte: MERCADO LIVRE 

7.11.4. Amortecedor 

 Conforme BOSCH 2005, o amortecedor é um componente desenvolvido na década de 

30 com o objetivo de ajudar, com o auxílio da mola, a absorver os impactos gerados na 

condução do automóvel. Na verdade o amortecedor é um componente essencial no 

funcionamento da suspensão. Sem o amortecedor o automóvel só contaria com a mola, com 

velocidades acima de 30 Km/h, o efeito de ação e reação da mola torna-se um inconveniente, 

fazendo o carro quicar o tempo todo. O amortecedor foi criado para cortar o efeito da mola, 

assim, a mola se comprime ou se estende e o amortecedor, com o efeito mais lento e 

dinâmico, corta a ação da mola e o automóvel se mantém estável. 

 



 

 

Figura 30: Sistema mola/amortecedor 

 

Fonte: MERCADO LIVRE 

7.11.5 Molas 

 Juntamente ao amortecedor, compõe a principal função de amortecimento dos 

problemas da pista. Essa mola pode ser do tipo feixe de molas ou helicoidal.  Por ser muito 

flexível, pois a mola é o componente mais eficiente para filtrar as imperfeições do asfalto. Se 

o carro apresentar falta de estabilidade e barulho pela suspensão, o problema pode ser o gasto 

excessivo da mola conforme TERRA. 

7.11.5.1. Feixes de molas 

 Os feixes de molas atuam como elemento elástico e estrutural nas suspensões de eixo 

rígido, absorvendo os movimentos de baixa frequência e grande amplitude, garantindo 

conforto e estabilidade. 

 De acordo com BOSCH 2005, os feixes de molas são constituídos basicamente de 

barras denominadas lâminas ou folhas, unidas por um parafuso (espigão) em sua parte central 

com exceção as mono-laminas (monoleaf). 

 Eles trabalham sob esforço de flexo-torção onde o esforço de flexão é predominante 

acrescido de componentes de torção. As principais aplicações são: automóveis, picapes, 

caminhões leves, pesados e jipes. 



 

 

Figura 31: Feixes de molas 

 

Fonte: MERCADO LIVRE 

7.11.5.2. Mola helicoidal 

 Segundo ESCOLA AUTOMOTIVA, é o tipo mais comum de mola e é, em essência, 

uma barra de torção de alta capacidade, enrolada em volta do seu eixo. As molas helicoidais 

se comprimem e expandem, para absorver o deslocamento das rodas. 

Figura 32: Mola helicoidal 

 

Fonte: CANAL DA PEÇA 

7.11.5.3. Barras de torção 

 As barras de torção utilizam as propriedades de torção de uma barra de aço para obter 

o desempenho parecido com o de uma mola helicoidal de acordo com UOL. O seu 

funcionamento ocorre do seguinte modo: uma extremidade da barra é fixada no chassi do 

veículo e a outra é fixada ao braço triangular, que atua como uma alavanca que se movimenta 



 

 

perpendicularmente à barra de torção. Quando a roda atinge um obstáculo, o deslocamento 

vertical é transferido ao braço triangular e, depois, através da ação de alavanca, à barra de 

torção. Esta então se torce ao longo do seu eixo para prover a força de mola.  

Figura 33: Barra de torção 

 

Fonte: CAR BLOG 

7.11.5.4. Molas pneumáticas 

 Consistem em uma câmara cilíndrica de ar e são posicionadas entre a roda e o carro, 

usando as compressivas qualidades do ar para absorver as vibrações da roda. 

Figura 34: Mola pneumática 

 

Fonte: SUSPENTECH 



 

 

7.11.6. Pneu 

 Segundo UFRGS, o pneu é um elemento pneumático circular feito de borracha, para 

uso em veículos terrestres e aéreos, tais como, caminhões, aviões, carros, máquinas agrícolas, 

etc. Usualmente é inflado com gases (oxigênio ou nitrogênio). Em algumas aplicações os 

pneus podem ser preenchidos parcialmente com água, como por exemplo em máquinas 

agrícolas, isso ocorre para melhorar a tração do veículo e assim reduzir a patinagem. 

Figura 35: Pneu 

 

Fonte: WIKIPEDIA 

7.11.6.1. Durabilidade 

 Pneus possuem uma durabilidade em torno de 25 mil a 70 mil quilômetros, essa vida 

útil dele dependo muito da manutenção realizada pelo usuário e pelo tipo de uso. Alguns dos 

cuidados a serem tomados são o balanceamento e alinhamento a cada 5 mil quilômetros e o 

rodízio de pneus, que deve ser feito a cada 10 mil quilômetros, até que o pneu atinja metade 

da profundidade dos sulcos (TWI), algo em torno de 3,5 mm, ou como é chamado 

popularmente, atinja a “meia-vida” conforme WIKIPEDIA. Depois desta profundidade, 

recomenda-se que os pneus mais gastos fiquei no eixo dianteiro, visando a maior segurança 

do usuário, pelas seguintes razões: 

 - Caso o veículo perca a aderência dos pneus dianteiros na curva, o condutor retira o 

pé do acelerador e consegue retomar a trajetória inicial do veículo com facilidade; 



 

 

 - Caso o veículo perca a aderência dos pneus traseiros na curva, o comando do veículo 

dependerá da experiência do motorista, pois é muito difícil retomar o veículo na pista nesta 

situação. Um exemplo é o caso de aquaplanagem no eixo traseiro, onde a correção deve ser 

feita girando a direção no sentido oposto ao da curva, porém em muitas autoescolas brasileiras 

não há estrutura para capacitar um condutor para este tipo de situação; 

 - O temor de usar pneus usados na dianteira, devido ao receio de que eles estourem é 

infundado. Se o pneu mais gasto estiver sem deformações ou bolhas, estruturalmente ele é 

similar ao pneu novo, ou seja, estará apto para o uso já que se algo conseguir o estourar, 

certamente o mesmo aconteceria se o pneu fosse novo. 

Figura 36: Pneu com bolha 

 

Fonte: ENTENDA SEU CARRO 

7.11.6.2. Estrutura do pneu 

7.11.6.2.1. Carcaça  

 Ela retém o ar sob pressão que suporta o peso total do veículo. É a parte resistente do 

pneu, deve resistir à pressão, peso e choques, normalmente é constituída de lonas de poliéster, 

nylon ou aço:  

 

 

 

 



 

 

Figura 37: Estrutura do pneu 

 

Fonte: RENAULT CLUBE 

7.11.6.2.2. Talões 

 São formados por arames de aço de grande resistência, possui a função de manter o 

pneu fixado ao aro da roda; 

7.11.6.2.3. Parede Lateral 

 São revestidas por uma mistura de borracha com alto grau de flexibilidade e alta 

resistência à fadiga; 

7.11.6.2.4. Cintas (lonas) 

 Compreende o feixe de cintas que são dimensionadas para suportar cargas em 

movimento. Sua função é garantir a área de contato entre o pneu e o solo; 

7.11.6.2.5. Banda de rodagem  

 Parte do pneu que fica em contato com o solo. Possuem partes cheias chamadas blocos 

e partes vazias conhecida por sulcos, e devem oferecer aderência, tração, estabilidade e 

segurança ao veículo; 

7.11.6.2.6. Ombro  

 Apoio do pneu nas curvas e manobras; 



 

 

7.11.6.2.7. Nervura central  

 Proporciona um contato “circunferencial” do pneu com o solo.  

7.11.6.3. Rodízio de pneus 

 De acordo com o GUIA DE COMPRAS, o rodízio é a troca dos pneus de um eixo para 

o outro, fazendo assim com que haja um equilíbrio na vida útil e no desgaste dos mesmos e 

proporcionando uma boa estabilidade em curvas e freadas. 

 Os veículos com tração dianteira, usualmente os carros de passeio, que são sua maioria 

no mercado brasileiro, estão expostos a maiores esforços e, portanto, possuem maior 

tendência ao desgaste, quando comparados aos veículos com tração traseira. Esse fato decorre 

das forças que estão agindo sobre o eixo, que é sujeito ao torque do motor, esforço direcional 

ao girar o volante, frear, maior concentração de carga na parte dianteira do veículo, entre 

outros fatores. 

 Em geral, recomenda-se que o rodízio seja feito entre 5 mil a 10 mil km. Ou, quando o 

veículo passar por revisão. É importante reforçar, que o rodízio deve ser seguido de forma 

padronizada, não se pode trocar os pneus de qualquer forma, pois há um procedimento 

padrão, descrito na imagem abaixo: 

Figura 38: Rodízio de pneus 

 

Fonte: AUTOSTART 



 

 

7.11.6.3.1. Tração traseira 

 Os pneus traseiros devem ser levados para frente em linha reta, ao mesmo tempos que 

os dianteiros irão para o eixo traseiro em X, logo, o pneu dianteiro direito passa a ser o 

traseiro esquerdo. 

7.11.6.3.2. Tração dianteira 

 Os pneus dianteiros vão para o eixo traseiro em linha, já os pneus do eixo traseiro 

passam em X, logo, o pneu traseiro esquerdo passa a ser o dianteiro direito. 

7.11.6.3.3. Pneu unidirecional 

 Os pneus devem ser trocados em linha reta, em ambos os eixos. 

 Importante: 

 - Pneus de tamanhos diferentes não podem ser trocados entre si; 

 - Depois do rodízio, faça o alinhamento e balanceamento. 

7.11.6.4. TWI 

 De acordo com AMOLGADELAS, este sistema é utilizado para o condutor do veículo 

saber quais as condições do pneu, o TWI (Tread Wear Indicator) é uma marcação que existe 

na banda de rodagem do pneu, também chamado de sulco do pneu, ele pode ser indicado por 

um triângulo ou letras, assim é possível saber quando o pneu chegou ao seu fim de vida. 

Figura 39: TWI 

 

Fonte: GIF PNEUS 

 Os sulcos da banda de rodagem não podem ser menores que 1,6 milímetros de altura. 



 

 

Pneus com sulcos abaixo deste limite oferecem riscos graves de segurança ao condutor e 

terceiros. 

 Pneus com sulcos abaixo de 1,6 milímetros de profundidade apresentam maior 

facilidade para aquaplanar, já que não conseguem drenar a água, perdendo totalmente a 

aderência com o solo, bem como aumentam a probabilidade da ocorrência de estouro dos 

pneus, uma vez que a sua temperatura é elevada devido ao maior atrito entre o pneu e o solo, e 

também a redução de ventilação entre os sulcos. 

 Existem duas maneiras práticas de se identificar essa marcação, são elas: 

 1 – Procure na lateral externa do pneu a sigla TWI ou um triângulo e, nessa direção, 

você vai achar o ponto que indicará a situação do pneu. 

Figura 40: Indicador TWI 

 

Fonte: DETRAN RJ 

 Se o ponto em um dos sulcos estiver abaixo do índice de profundidade do pneu, o 

pneu deverá ser imediatamente trocado. 

 2 – A segunda maneira é passar a ponta de uma caneta esferográfica no sulco onde se 

encontra o TWI. 

 

 



 

 

 

 

Figura 41:  Checar TWI 

 

Fonte: DETRAN RJ 

Se a caneta passar direto entre os dois sulcos, é necessário realizar a troca do pneu. 

7.11.6.5. Aquaplanagem  

 É um fenômeno que ocorre quando o veículo passa pelo asfalto molhado e perde, por 

alguns segundos, a aderência com o solo, fazendo com que haja a perda do controle da 

direção. Para o GUIA DE COMPRAS, a perda de contato do veículo com o solo se dá pela 

existência de uma camada de água debaixo do pneu. A aquaplanagem é um fenômeno 

ocasionado, ou potencializado, por três fatores: 

7.11.6.5.1. Desgaste excessivo do pneu  

 Se a profundidade dos sulcos (TWI) estiver inferior a 1,6 mm, o pneu perde a 

capacidade de drenagem de água.  

7.11.6.5.2. Pressão dos pneus 

 Se os pneus estiverem com a pressão 30% abaixo do recomendado pelo fabricante; 

7.11.6.5.3. Velocidade do veículo 

 Quanto maior a velocidade do veículo e mais profunda for a poça de água, maior a 

probabilidade de ocorrer aquaplanagem. 



 

 

 

 

Figura 42: Condição de aquaplanagem 

 

Fonte: BEM NA ESTRADA  

 

8. SISTEMA DE TRANSMISSÃO 

8.1. Função 

 Segundo INFOCO, a transmissão de um automóvel tem a função de fornecer as forças 

de tração e impulsão necessárias para o movimento do veículo. Ela converte a energia 

mecânica do motor, que se origina através da energia química (combustível) ou elétrica 

(bateria, célula solar) em movimento linear das rodas. 

8.2. Funções de uma transmissão  

- Parar o veículo, mesmo com o motor em funcionamento; 

- Efetuar o procedimento de arranque; 

- Converter torque e rotação; 

- Permitir o veículo se movimentar para frente e para trás; 



 

 

- Permitir que as rodas de tração possuam rotações diferentes; 

 - Em automáticas e semiautomáticas, permite operação na faixa ideal de consumo e 

emissões; 

8.2.1. Componentes que propiciam essas funções  

 - Embreagem: possibilita a parada, arranque e interrupção da transmissão de força. 

Durante o arranque ela desliza e compensa a diferença de rotação entre motor e transmissão. 

Quando há a necessidade de troca de marcha, a embreagem isola a caixa de mudanças. 

 - Conversor de Torque: em transmissões automáticas ele assume o procedimento de 

arranque. 

 - Caixa de mudanças: modifica torque e rotação do motor, conforme à demanda de 

tração do veículo. 

 - Diferencial: permite que as rodas girem em rotações diferentes durante as curvas. 

8.3. Transmissão automática 

 As mudanças de marcha são selecionadas por meio de um mecanismo de comando que 

funciona de acordo com a velocidade do automóvel e com a utilização do acelerador. 

Desta forma conforme INFOCO, o sistema se propõe a manter a rotação do 

motor quase constante e o câmbio automaticamente faz a troca das marchas. 

Figura 43: Câmbio automático 



 

 

 

Fonte: CAÇULA DE PNEUS 

8.3.1. Vantagens 

 Facilidade, conforto, segurança, maior durabilidade do motor e de todos os 

componentes da transmissão (caixa, eixos, diferencial, etc.), economia de combustível. 

8.3.1. Desvantagens 

 Custo elevado em relação ao câmbio mecânico (essencialmente pela baixa procura; 

observa-se o oposto em países nos quais a popularidade do câmbio automático é maior que a 

do câmbio manual, como nos Estados Unidos).  

 De acordo com INFOCO, a cada 50.000 Km rodados, em média, se faz necessária a 

troca do fluído (em geral muito mais caro que na transmissão manual).  

 Qualquer defeito que der no equipamento, o custo de reparo pode chegar entre 20% e 

40% do valor de venda do veículo, dependendo do ano e modelo, poderá ultrapassar essa 

porcentagem. 

 

8.4. Transmissão semiautomática/automatizado 

 É um sistema que usa computadores e sensores para executar trocas de marchas, esse 

sistema foi projetado por montadoras de automóveis a fim de dar uma melhor experiência de 

dirigibilidade para os condutores e criar um câmbio intermediário entre o manual e o 

automático conforme INFOCO. 



 

 

Figura 44: Câmbio automatizado 

 

Fonte: BRIXCMS 

8.4.1. Vantagens 

 O câmbio semiautomático vem ganhando preferência devido ao custo de fabricação 

mais barato em relação ao câmbio automático, também por dar a comodidade ao motorista de 

poder alternar entre o modo automático e manual e por diminuir o desgaste dos freios já que 

quando o motorista pisa no freio, o sistema desengata as engrenagens. 

 O sistema eletrônico também é projetado para minimizar o impacto do engate das 

marchas aumentando a vida útil das engrenagens em relação ao câmbio manual, também 

consegue diminuir o consumo de combustível já que o equipamento sabe a hora certa de 

passar a marcha seguinte. 

8.4.2. Desvantagens 

 Caso o sistema eletrônico apague torna-se impossível a troca de marchas. 

 Podem existir alguns incômodos como alguns trancos na hora do engate de algumas 

marchas (principalmente em altas rotações), também existem algumas reclamações sobre 

incertezas do dispositivo eletrônico em saber qual a marcha que deve ser engatada, 

principalmente em mudanças bruscas de aceleração ou inclinação do terreno. No modo de 

troca manual também podem existir reclamações de atrasos para se mudarem as marchas. 

8.5. Tração 

 Existem variantes para a relação: posição da caixa do conjunto motor/câmbio X 

posição das rodas de tração (que geram movimento), este fator cria algumas opções de 



 

 

conjuntos, que proporcionam desde a maior robustez ao sistema, até ao custo mais acessível. 

8.5.1. Motor dianteiro, tração traseira 

 De acordo com BRUNNETTI 2012, o motor está longitudinalmente alocado na 

dianteira, mas a rotação é transmitida para as rodas traseiras. O ponto positivo dessa 

configuração é a facilidade de se obter uma distribuição de peso equilibrada, algo que 

favorece bastante o comportamento dinâmico do carro. Além disso, as rodas de direção estão 

livres de tração, o que equilibra o desgaste de pneus e transmite boa sensação ao guiar. 

Contudo, carros de tração traseira são extremamente ariscos em condições de baixa aderência, 

por exemplo, em superfícies molhadas. 

 

Figura 45: Motor dianteiro, tração traseira 

 

Fonte: CPSIMG 

8.5.2. Motor dianteiro, tração dianteira 

 É a configuração mais utilizada atualmente, é compacta e o motor está disposto 

transversalmente, tem como vantagem a economia de espaço na plataforma veicular do 

automóvel. O habitáculo é severamente beneficiado, todo o espaço interno da carroceria é 

melhor aproveitado. Entretanto para BRUNETTI 2012, carros com esta configuração 

concentram grande parte do seu peso na dianteira, o que coloca sobre os pneus dianteiros, não 

somente a direção, como também a tração do veículo. Dessa forma os pneus estão mais 

expostos a sobrecarga e possuem desgaste mais acentuado na dianteira, em relação a carros 

com motor dianteiro, tração traseira. Em geral, carros com tração dianteira não são os mais 

adequados para projetos onde a propulsão será muito poderosa. 



 

 

Figura 46: Motor dianteiro, tração dianteira 

 

Fonte: VIGNETTE 

8.5.3. Motor central, tração traseira 

 Esta configuração é dita central por conta do motor estar localizado entre os eixos 

dianteiro e traseiro. Para BRUNETTI 2012, esta configuração, além de possibilitar uma 

excelente distribuição de peso, também beneficia o centro de gravidade do carro. Assim, o 

contorno de curvas é melhor que carros com motor dianteiro, tração dianteira e os veículos 

com motor dianteiro, tração traseira, os pneus possuem a melhor aderência possível em 

qualquer situação, pois a distribuição de peso é quase equivalente em cada pneu. 

 

Figura 47: Motor central, tração traseira 

 



 

 

Fonte: WIKIPEDIA 

8.5.4. Motor traseiro, tração traseira 

 É o oposto da configuração motor dianteiro, tração traseira, ou seja, o conjunto da 

transmissão está na traseira e o motor posicionado logo depois do eixo traseiro. De acordo 

com BOSCH 2005, toda a massa do conjunto está sobre o eixo traseiro, o que confere a este 

uma grande capacidade de tração. Entretanto, esta configuração é prejudicada devido a 

concentração do peso na traseira do veículo, que faz a dianteira levantar demais quando em 

aceleração. Além disso, o excesso de peso atrás afeta a dirigibilidade, pois, a traseira possui 

aderência em excesso, e qualquer movimento brusco no volante é suficiente para perder o 

controle do veículo. 

 

 

Figura 48: Motor traseiro, tração traseira 

 

Fonte: WIKIPEDIA 

8.5.5. Tração nas quatro rodas ou 4WD 

 Neste sistema, o conjunto de transmissão pode ter mais um componente, além do 

motor, caixa de marchas e diferencial, a caixa de transferência. No sistema 4wd, todas as 

rodas são rodas motrizes, não importando a distribuição de torque entre elas, essa 

característica confere ao carro uma grande estabilidade direcional, em detrimento da sua 

disposição de contornar curvas. A tração e a estabilidade atingem níveis tão altos, que o carro 

passa a sensação de ser “pesado” para contornar curvas. Entretanto, a maior vantagem dos 



 

 

sistemas 4wd (também chamados de awd – all-wheel drive), é o maior controle sobre o 

sistema de transmissão do veículo pela eletrônica. Através de módulos eletrônicos, consegue-

se distribuir o toque entre as rodas de acordo com a demanda da situação, e durante o 

funcionamento do veículo, poupando combustível e o próprio sistema de excessivas 

solicitações. 

 

 

 

 

9. TIPOS DE PLATAFORMAS VEICULARES 

 Na PMESP são utilizados vários tipos de plataformas veiculares ou carroceria em 

viaturas, logo isto é um fator determinante na escolha de uma viatura em função de sua 

aplicação, pois pode influenciar na acomodação dos ocupantes, bem como a estabilidade 

direcional durante um deslocamento de emergência. 

9.1. Hatchback 

 São automóveis que possuem o porta-malas integrado ao habitáculo dos ocupantes, 

bancos traseiros rebatíveis e tampa da mala englobando a janela traseira. De acordo com 

BRUNETTI 2012, a traseira termina abruptamente, com apenas dois volumes identificáveis 

lateralmente (o compartimento do motor e o habitáculo dos passageiros). Não há possibilidade 

de se utilizar guarda-preso neste tipo de veículo, portanto há a necessidade de se utilizar 

divisória para separar os policiais dos presos que estejam sendo transportados no banco 

traseiro. 

Figura 49: Veículo hatchback 

  

                              Fonte: Dados do autor                         



 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor                                                 Fonte: ITAVEMA 

9.2. Sedan 

 Para BRUNETTI 2012, é um veículo com configuração de três volumes distintos 

(compartimento do motor, de ocupantes e carga). O compartimento dos ocupantes possui duas 

fileiras de bancos e o compartimento de bagagem normalmente fica na traseira (exceto 

modelos com motor traseiro). Também utiliza divisória de separação para proteção dos contra 

os indivíduos do banco traseiro. 

Figura 50: Veículo sedan 

 

Fonte: Dados do autor                               Fonte:  CARROS IG 

9.3. Perua 

 Segundo BRUNETTI 2012, a perua também conhecida com Station Wagon, tem o 

habitáculo dos passageiros estendido até o porta-malas. A tampa da mala envolve a janela 

traseira e a capacidade de bagagem é muito maior. Neste tipo de plataforma veicular 

normalmente é instalado o dispositivo guarda-preso, tempo em vista que o porta-malas tem 

grande volume e tem-se a possibilidade de acomodar presos. 

Figura 51: Veículo Station Wagon 

 

 



 

 

 

 

 

Fonte: Dados do autor                                      Fonte: CARROS IG 

9.4. SUV 

 O SUV (Veículo Utilitário Esportivo) é um carro que surgiu da junção das peruas e das 

picapes, aproveitando as melhores características das 2 categorias. Tem um tamanho de uma 

picape média, mas com o conforto de uma perua de luxo, além de oferecer a tração 4x4 e um 

bom desempenho fora de estrada conforme BRUNETTI 2012. Este tipo de carroceria 

favorece a instalação de guarda-preso, bem como oferece maior possibilidade de transportar 

mais policiais, tendo em vista possuir maior espaço interno, sendo utilizado normalmente por 

viaturas de Força Tática, Corregedoria e de Policiamento de Choque, que normalmente 

compõe uma equipe de três a cinco policiais. 

Figura 52: Veículo SUV 

 

Fonte: SÃO PAULO     Fonte: ABRIL 

 

9.5. Off road 

 De acordo com REIMPELL, os veículos fora de estrada, todo-o-terreno, Jipe ou 

somente off-road, são veículos dotado de tração nas quatro rodas com desenvoltura para 

enfrentar terrenos ruins e acidentados. Inicialmente destinado ao uso militar e fabricado pela 

marca Willys, o carro ficou conhecido como veículo para uso geral “General Purpose 

Vehicle” ou GP. Dessa expressão é que surgiu o Jeep, aportuguesado para jipe. Muito 



 

 

utilizado por veículos do Policiamento Ambiental e Comando de Operações Especiais, tendo 

em vista a grande necessidade de adentrar em locais de difícil acesso. 

 

 

Figura 53: Veículo Off-Road 

 

Fonte: PORTAL TERNURA FM                                  Fonte: MITSUBISHI 

9.6. Crossover 

 São veículos com plataforma veicular de formato entre as SUV e as Station Wagon 

conforme REIMPELL. O termo hoje designa desde SW com pequenas modificações off-road 

(Palio Weekend Adventure) até hatchback com para-lamas reforçados e pneus mais altos 

(Volkswagen Crossfox). Basicamente o termo se aplica a qualquer carro urbano com 

características (funcionais ou decorativas) de veículos todo-o-terreno. 

Figura 54: Veículo Crossover 



 

 

 

Fonte: FLIT                                                            Fonte: LAND ROVER 

9.7. Picape 

 Segundo REIMPELL, picape é um termo derivado da palavra inglesa pick-up 

(carregar), as picapes são basicamente carros de dois há cinco lugares (cabine simples e 

dupla), teto rígido e uma grande caçamba para carga. As picapes podem também ser modelos 

não relacionados com carros de passeio, existem modelos pequenos, médios e grandes 

(Montana, S10 e Dodge Ram). Também são utilizadas para acessar terrenos de difícil 

circulação. Muito utilizado por veículos do Policiamento de Trânsito, Ambiental e Comando 

de Operações Especiais. 

Figura 55: Picape 

  

                       Fonte: EQUIPE TATICA                                                  Fonte: CHEVROLET 

10. Comparativo dos modelos 

 Neste item, iremos efetuar uma análise comparativa sobre os principais dispositivos de 

segurança que podem auxiliar na prevenção de acidentes como o ABS (Anti-lock Breaking 



 

 

System), BAS (Brake Assist System) e ESP (Eletronic Stability Program), bem como o ano de 

fabricação de cada modelo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Veículos Utilizados 

MODELO ABS AIRBAG ESP BAS ANO FABRICAÇÃO 

CHEVROLET CORSA HATCH MAXX     2006/2010 

CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE         2005 

VW PARATI     2009 

CHEVROLET SPIN 1.8 X X     MÉDIO 

CHEVROLET S10 X X     MÉDIO 

FIAT PALIO WEEKEND 1.6 X X     2010/2012 

MMC L200 TRITON  X   X      MÉDIO 

RENAULT DUSTER X X     2013 

VW NOVO GOL CITY X X     2009 

VW SPACEFOX 1.6 CITY  X   X      PEQUENO 

VW VOYAGE 1.6 CITY X X PEQUENO 

CHEVROLET TRAILBLAZER LT X X X X 2011 

TOYOTA HILUX SW4 X X X X  2013 

Fonte: CSM/MM 

 Podemos verificar que na maior parte dos veículos, há instalação dos sistemas de 

segurança airbag e ABS, somente os veículos mais antigos não possuem esses dispositivos. 

Tal implantação é proveniente de estímulo dos próprios consumidores, que ao passar do 

tempo tornam-se mais exigentes e tem uma maior preocupação no que se refere à segurança 



 

 

veicular, outro fator contribuinte é a legislação de trânsito que obriga as montadoras a 

venderem veículos novos com os dispositivos suplementar de segurança passiva, airbag duplo 

(um para o motorista e outro para o passageiro do banco dianteiro), bem como o ABS. 

11. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR 

 De acordo com a I-15 PM, a responsabilidade do condutor pela viatura inicia-se no 

instante em que receber as chaves, e encerra a partir do momento em que efetuar a devolução 

ao responsável por sua guarda. A manutenção a cargo do condutor limita-se ao uso das 

ferramentas e dos equipamentos do próprio veículo que é denominado como manutenção de 

primeiro escalão. Os condutores deverão dirigir veículos da Polícia Militar, devidamente 

fardados, exceto no caso de veículos de serviços reservados/velados ou em situações especiais 

devidamente autorizados. Das responsabilidades do condutor, essencialmente temos como 

segue: 

 - Inspecionar o veículo antes da partida e durante o percurso, cumprindo fielmente as 

normas de manutenção de primeiro escalão; 

 - Zelar pelo veículo, inclusive cuidando das ferramentas, acessórios, documentos e 

impressos; 

 - Preencher o impresso de controle de tráfego (ICT) para as viaturas de apoio 

administrativo ou o Relatório de Serviço Operacional (RSO), no caso de viaturas 

operacionais, e outros relativos a defeitos mecânicos do veículo, inclusive acidente; 

 - Dirigir corretamente o veículo, obedecendo às disposições do Código de Trânsito 

Brasileiro e às normas e regulamentos internos e locais; 

 - Efetuar reparos de emergência durante o percurso. 

 

 12. LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO 

 Este estudo foi realizado através do levantamento de dados através de uma amostra de 

trinta e cinco viaturas que se envolveram em acidente durante o serviço policial. Desse total, 



 

 

foi analisado que trinta e dois acidentes ocorreram em via urbana e três em via rural. Logo, 

podemos deduzir que a maior parte da frota de viaturas da Polícia Militar é utilizada nas 

atividades operacionais e administrativas nas áreas urbanas, onde há maior incidência de 

ocorrências.  

Gráfico 1 – Quantidade de acidentes por tipo de via.

 

Fonte: CSM/MM 

 É notado que houve uma maior ocorrência de acidentes automobilísticos na cidade de 

São Paulo, que possui uma população de 11.253.503 (onze milhões, duzentos e cinquenta e 

três mil e quinhentos e três) habitantes, logo podemos dizer que quanto maior a densidade 

populacional de um determinado município ou região, maior a probabilidade de se ocorrer 

acidentes. 

Gráfico 2 – Local de ocorrência. 
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Fonte: CSM/MM 

 Existem vários tipos de acidente envolvendo veículos automotores, nos quais 

identificamos que em relação a capotamento, que é quando o veículo gira em torno de seu 

próprio eixo, ocorreu com cinco carros. Na situação de choque, quando o veículo está em 

movimento e se choca contra outro veículo imobilizado, houveram dezesseis modelos 

envolvidos, sendo o valor relevante e preocupante, pois nesta situação há uma maior 

probabilidade de ferimentos de grau elevado, perdendo somente para colisão frontal. 

 Dois veículos se envolveram em colisão lateral, quando um veículo colide 

lateralmente contra outro veículo e de colisão transversal, quando um veículo colide 

transversalmente contra outro veículo. 

 No tipo de acidente de colisão traseira, que é definida quando um veículo colide na 

traseira do veículo à sua frente, houve a ocorrência com oito veículos. Nos acidentes 

envolvendo engavetamento, ocasionado quando um veículo colide na traseira do veículo à 

frente, e este por sua vez, devido ao impacto gerado, colide na traseira de outro veículo que 

está a sua frente foi de um veículo). Este resultado foi também obtido na situação de 

tombamento, que é quando o veículo fica imobilizado por uma de suas laterais sobre o solo. 

 

Gráfico 3 – Tipo de acidentes 
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Fonte: CSM/MM 

 Outro fator relevante, é que um determinado tipo de plataforma veicular pode 

influenciar em um acidente. Há de se analisar que o SUV, apresentou incidência de acidentes 

em nove modelos, apesar de ter maior espaço interno e elevado centro gravitacional que são 

fatores que podem elevar a probabilidade da viatura perder estabilidade direcional, quinze 

viaturas Station Wagon se envolveram em acidente. Os Station Wagon, são o tipo de 

carroceria mais utilizado na frota da PMESP, logo isso também pode ter grande influência de 

ter apresentado a maior porcentagem. As viaturas sedan, que possuem maior estabilidade 

direcional, foram seis, além de cinco viaturas hatchback. 

Gráfico 4 – Tipos de plataforma veiculares 
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Fonte: CSM/MM 

 Do total de acidentes em treze ocorrências houveram policiais militares que sofreram 

algum tipo de lesão. Fato esse que demonstra uma grande preocupação com a integridade 

física dos agentes de segurança no fiel cumprimento da lei, uma vez que quanto mais policiais 

estiverem afastados por motivos de licenças médicas, menor será o efetivo apto ao serviço 

policial para realizar atendimento à população. 

 

 

Gráfico 5 – Policiais envolvidos em acidente 
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Fonte: CSM/MM 

 De acordo com o levantamento realizado, em seis casos os policiais militares sofreram 

lesões leves, sendo que deste montante, 66,6% foi da quantidade de 02 (dois) policiais que 

estavam trabalhando por viatura. Em relação ao grau médio foram quatro casos, sendo 75% 

da viatura composta no momento do acidente por 02 (dois) policiais e 15% com 03 (três). Na 

situação de lesões graves, houveram três, sendo 66,6% de 02 (dois) policiais acidentados e 

33,4% com 03 (três) policiais feridos. 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Grau de lesão dos policiais 
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Fonte: CSM/MM 

 

 A quantidade de ocupantes interfere na condução de uma viatura policial devido a 

distribuição de peso dos policiais, uma vez que os pesos são distintos e a quantidade de 

ocupantes por viatura pode variar de acordo com o tipo de policiamento realizado. Houve dois 

casos de acidentes envolvendo quatro ocupantes, e destes, 50% tiveram lesões graves, 

lembrando que estas viaturas eram compostas por equipes de Choque e Corregedoria. Com 

três policiais embarcados, foram quatro casos de acidentes, sendo que na maior parte são 

viaturas de programa de Força Tática, nessa situação, 25% dos acidentes, tiveram policiais 

feridos de natureza grave. 

 Com a quantidade de dois ocupantes, que normalmente são utilizados nos programas 

de Radiopatrulha (Atendimento “190”), policiamento comunitário, escolar e integrado, 

ocorreram vinte e cinco acidentes, e em relação a gravidade das lesões, houve 20% de lesões 

leves, 16% de lesões médias e 4% de lesões graves. Quatro dos acidentes automobilísticos 

foram com a quantidade de um ocupante, e foi constatado que não houve nenhum registro de 

vítima de acidente. 

 

Gráfico 7 – Quantidade de policiais envolvidos em acidente por viatura 
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Fonte: CSM/MM 

 Em relação aos acidentes levantados, o tipo de deslocamento é um fator importante, 

pois a tensão e adrenalina que se impõe sobre o condutor de uma viatura, tanto pode ajudar a 

elevar seu grau de atenção, como também pode atrapalhar, de modo a influenciar na 

ocorrência de um acidente automobilístico. A diligência, que é realizada para efetuar busca e 

apreensão de infratores da lei e/ou materiais ilícitos e escolta, efetuada para promover o 

transporte de presos, reduzindo a probabilidade de resgate dos infratores, bem como escoltar 

materiais bélicos com maior segurança para evitar possíveis roubos, tiveram ambos um caso. 

Na situaçao de solenidade, que também foi de um  acidente, teve um caso atípico, que 

provocou lesão de nível grave. 

 Em um dos tipos de deslocamento mais efetuados pela Polícia Militar, que é o 

patrulhamento utilizado para executar atividades de Polícia Ostensiva, houveram quatorze 

ocorrências. O índice de lesões nesta situação é de 21,4% de grau leve e 7,14% de grau 

médio. A predominância de lesões de grau leve se dá por que a velocidade operacional é 

muito baixa. No apoio administrativo, que é utilizado para execução de tarefas administrativas 

referentes a logística de materiais, recursos humanos, gestão de patrimônio, etc., percebemos 

que houve seis casos, porém a ocorrência de vítimas foi de 1,6%, sendo em sua plenitude 

lesão leve. Na situação de acompanhamento, mais conhecido popularmente como 

“perseguição”, é definido por acompanhar um veículo em atitude suspeita ou infrator da lei 

com o intuito de fazer cerco policial para conter o veículo em impedir de que este coloque em 

risco à incolumidade pública da via, o resultado obtido foi de cinco, sendo que  houve 20% de 

lesão leve e 20% de lesão média em policiais vitimados. 
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 Nas situações de apoio a ocorrência, em que a viatura se desloca com o intuito de 

auxiliar outra equipe em situações de acompanhamento ou outras ocorrências de maior vulto, 

que necessitam uma grande atenção por parte dos policiais militares, e sem dúvida ocorre alto 

estresse devido saberem de que se trata de uma ocorrência perigosa em andamento, porém 

muitas vezes não estão visualizando tal situação, logo é exigida alta concentração para não 

sofrerem qualquer tipo de represália ou que os infratores da lei coloquem em risco à vida de 

transeuntes. Foi verificado que houve a quantidade de sete casos, tendo 14,2% de lesão leve e 

28,5% nas lesões média e grave. 

Gráfico 8 – Tipo de deslocamento realizado durante acidente. 

 

Fonte: CSM/MM 

 Com relação ao tipo de sistema com defeito é importante ressaltar a alta incidência de 

acidentes devido ao TWI estar abaixo do especificado. Com os dados obtivemos o seguinte 

gráfico: 

 

Gráfico 9 – Tipos de defeitos que influenciaram no acidente 
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Fonte: CSM/MM 

 

14. VEÍCULO DE POLÍCIA DOS ESTADOS UNIDOS 

14.1. Dodge Charger Pursuit 

 Veículo fabricado pela montadora Chrysler nos Estados Unidos da América, é um 

modelo feito especialmente para a polícia americana. Ao contrário da versão civil, as 

características da versão polícia deste veículo vem com um sistema de freios reforçado e 

equipado com ESP (Programa Eletrônico de Estabilidade). Conforme FCA FLEET, o console 

central é equipado com uma placa de alumínio adequada para a montagem de equipamentos 

de rádio, computadores e controladores de luzes e sirenes. O sistema elétrico do veículo é 

projetado especificamente para integração de sirene e controles de luzes e outros acessórios 

para veículos da polícia. O motor de série é um 3.6 V6, mas há a opção de motor 5.7 V8.  

 

 

Figura 56: Dodge Charger Pursuit 
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Fonte: ALLPAR  

 - Possui rodas de aço e pneus com alta resistência ao impacto.  

 - O sistema de suspensão é rígido, composto por barras de torção fazendo o modelo ser 

menos confortável do que as versões civis. 

 - Como os modelos civis, os modelos de polícia têm UConnect 5, com ligações de 

telefone mãos-livres. 

 - Direção elétrica, aumentando a confiabilidade, conforto e eficiência. 

 - Faróis de LED que ampliam a visibilidade em estradas e rodovias. 

 - A alavanca de câmbio é montada na coluna de direção, em vez de ser montada no 

console central.  

 

 

 

 

 

Figura 57: Alavanca de câmbio na coluna de direção 



 

 

 

Fonte: ALLPAR 

 - O veículo é equipado com conjunto AWD (All Wheel Drive) ou tração integral ou 

4WD, com isso obtêm-se maior estabilidade direcional, melhor distribuição no torque em 

cada roda, menor consumo de combustível, garantia das rodas não “patinarem” e haver a 

perder de tração. 

 - Além de velozes, são munidas com sofisticados equipamentos como computador de 

bordo, sistema de identificação online e outros. 

 - Estrutura veicular reforçada, incluindo o para-brisas. 

 - Proteção frontal em aço. 

 

15. RESULTADOS DAS QUESTÕES APRESENTADAS 

 Ao receber os veículos, a PMESP remete as unidades para outra empresa, responsável 

por caracterizar os carros na condição mais elementar: a lataria original, pintada de branco, é 

coberta e pintada com o padrão de cores da PMESP. Por fim, são instalados o high-light 

(sistema luminoso vermelho) no teto, sirene, sistema de rádio e o guarda-preso. Os bancos 

recebem uma capa impermeável feita de vinil e feltro cinza. 

 Segundo CAVALCANTE, atualmente a maior parte dos veículos da Polícia Militar 

são modelos de entrada, como Gol, Voyage, Palio e Palio Weekend. Mas a frota tem veículos 

antigos rodando, como Parati e Santana. Em comum, custam pouco. E não necessariamente 



 

 

são adequados ao policiamento. Porém, no Brasil, as aquisições governamentais são 

realizadas por licitações. Nessas concorrências públicas, as empresas vencem os rivais 

oferecendo preços menores. Com verbas insuficientes para a compra de carros adequados e 

em quantidade ideal, a polícia acaba algemada pela política. E os comandantes são levados a 

preferirem veículos que custem menos, pois só assim conseguem dar conta de equipar todos 

os batalhões. 

 Quando a viatura vai para a rua, o relato mais comum refere-se às más condições das 

vias. Se as ruas e estradas brasileiras são inimigas dos carros particulares, os da polícia sofrem 

ainda mais. As viaturas rodam todos os dias, atendendo a dois turnos. Buracos, desníveis, 

asfalto ruim e lombadas irregulares reduzem drasticamente sua vida útil, inferior a três anos. 

A garantia da montadora não cobre todos os danos e a burocracia pública dificulta a 

realização do conserto. 

15.1. Deslocamentos de emergência 

 A Polícia Militar desenvolveu técnicas de deslocamento em comboio, quando três ou 

mais veículos precisam andar em grupo, para evitar acidentes e favorecer a movimentação. 

Desde 2005, a PMESP segue um procedimento padronizado de acordo com CAVALCANTE. 

Dentro da cidade ou na estrada, o objetivo é o mesmo: preservar a mobilidade das viaturas, 

gerar o mínimo de impacto no trânsito e garantir a segurança de todos. Ao volante, a atenção é 

máxima. Os carros andam próximos uns dos outros e os motores são mantidos em altas 

rotações para extrair toda a potência possível. 

15.2. Cinto de segurança 

 Segundo CAVALCANTE, Para um policial, a reação ao volante precisa ser tão 

automática quanto sacar uma arma. Isso inclui desafivelar o cinto. Enquanto um motorista 

comum tem todo o tempo do mundo para fazê-lo, os policiais precisam estar aptos a soltá-lo 

em 3 segundos. Em uma situação de risco, em que o profissional pode ser alvejado, o 

dispositivo atrapalha mais do que ajuda. Quando se pensa em acidentes, a proteção do cinto é 

inquestionável, mas o equipamento padrão não é adequado à atividade policial. 

16. PROPOSTAS DE MELHORIA 

 Antes e durante cada turno de serviço, o motorista é responsável por realizar o a 

checagem do estado de conservação da viatura, de modo a poder identificar possíveis avarias 



 

 

que a viatura tenha apresentado e/ou ausência de documentos de porte obrigatório, 

equipamentos obrigatórios e acessórios, bem como informar problemas que possam vir a 

ocorrer durante o trabalho.  

 As principais irregularidades que podem ser previamente identificadas pelo motorista, 

antes de assumir uma viatura são: 

 - Situação de pneus (se estão furados, com vazamento, desgaste irregular ou que já 

estejam na iminência de atingir o TWI); 

 - Sistema de iluminação inoperante (high-light, farol dianteiro, lanterna traseira, 

indicadora de direção); 

 - Óleo do motor e filtros (óleo, ar e combustível) vencidos; 

 - Nível baixo de fluido de freio; 

 - Situação da quantidade de combustível no tanque; 

 - Falta de documentação (CRLV, cartão de abastecimento, ficha de controle de 

deslocamento e controle de combustível); 

 - Falta de rádio-comunicador (PTT) e Terminal móvel de dados (TMD); 

 - Espelhos retrovisores ausentes ou danificados; 

 - Palhetas limpador de para-brisa ineficiente, 

 - Falta de água no limpador de para-brisa. 

 Para facilitar a conferência de tais materiais, na Polícia Militar é utilizado um 

formulário de checagem (check list), no qual se verifica os itens da manutenção de 1º escalão 

com maior agilidade e eficiência conforme o modelo abaixo: 

Tabela 2 - Check list 



 

 

 

 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

  COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO   

  

 SEÇÃO ADM DE SUBFROTA   

IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA 

DATA:_____________________ MARCA/MODELO:__________________ PREFIXO:___________________ 

PLACAS:_____________________ 

Nº 

PATRIMONIAL:_____________________ KM:________________________ 

ACESSÓRIOS/MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO 

RIV   ( s ) ( n ) EXTINTOR                        ( s ) ( n ) RODAS DE FERRO QTDE: (       ) (inclusive estepe)  

CLRV                                     ( s ) ( n ) 

CHAVE DE 

RODA            ( s ) ( n ) RODAS LIGA LEVE QTDE: (       ) (inclusive estepe) 

BILHETE DE SEGURO       ( s ) ( n ) TRIÂNGULO                    ( s ) ( n ) PNEUS QTDE: (       ) OK (inclusive estepe) 

MANUAL                             ( s ) ( n ) MACACO                           ( s ) ( n )                          (       ) NOK (inclusive estepe) 

CARTÃO ABASTEC. ( s ) ( n ) HIGH-LIGHT ( s ) ( n ) COMBUSTÍVEL: (       ) CHEIO  (       ) 3/4   

FCC                                        ( s ) ( n ) 

ESPELH. 

RETROVISORE

S ( s ) ( n )      (       ) 1/2        (       ) 1/4        (       ) VAZIO 

FICHA DESLOC. VTR ( s ) ( n ) 

ESPELHO 

INTERNO        ( s ) ( n ) ÓLEO MOTOR:  (      ) BOM      (       ) VENCIDO 

RÁDIO/CD                          ( s ) ( n ) 

SUPORTE DE 

PLACA       ( s ) ( n )      (       ) COMPLETAR   (       ) PRÓXIMO VENCIM. 

CONTROLE REMOTO   ( s ) ( n ) 

FAROL DE 

NEBLINA       ( s ) ( n ) FILTRO ÓLEO:                         (       ) OK     (      ) NOK 

RÁDIO DIGITAL              ( s ) ( n ) 

PROTETOR DE 

CÁRTER   ( s ) ( n ) FILTRO COMBUSTÍVEL:         (       ) OK     (      ) NOK 

PTT RÁDIO DIGITAL      ( s) ( n ) ESTEPE                                ( s ) ( n ) FILTRO AR:                              (       ) OK     (      ) NOK 

RÁDIO ANALÓGICO         ( s) ( n ) LIMPEZA VTR ( s ) ( n ) PALHETAS:                              (       ) OK     (      ) NOK 

PTT RÁDIO ANALÓG. ( s) ( n ) ANTENA QTDE:  (       ) ILUMINAÇÃO:                        (       ) OK     (      ) NOK 

TMD                                      ( s) ( n ) 

SUPORTE PTT 

QTDE: (       ) BATERIA:                                 (       ) OK     (      ) NOK 

SUPORTE TMD                 ( s) ( n ) CHAVES QTDE:   (       ) CALIBRAGEM DE PNEUS:     (       ) OK     (      ) NOK 

MÓDULO SIRENE            ( s) ( n ) 

CALOTAS 

QTDE: (       ) FLUIDO FREIO:                       (       ) OK     (      ) NOK 

PTT MÓDULO SIRENE   ( s) ( n ) ESCAPAMENTO:                    (       ) OK     (      ) NOK 

MANOPLA  DE 

CÂMBIO                     (s ) ( n )  FAROL DIANT      (        ) FECHADURAS:                        (       ) OK    (      ) NOK 



 

 

AVARIAS 

  

  

 

 

 
 

  

    

 

 

 

 

  

  
 

   

    

    

  
  

 
   

    

    

    

1 Amassado 4 Manchado 7 Acabamento Interno 

2 Riscado 5 Descascado 

(     ) Bom    (     ) Sujo   

(     ) Rasgado 

3 Quebrado 6 Outros: ____________   

    

Observações/Novidades:_______________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________   

    

Declaro que recebi o veículo conforme as informações acima e isento a Subfrota de qualquer responsabilidade além das contidas neste inventário.   

Assinatura do ENTREGADOR da viatura     Assinatura do RECEBEDOR da viatura     

Nome:   Nome:   

RE:           RE:           

Fonte: CSM/MM 

  

 

 

ACENDEDOR CIGARRO            (s ) ( n )       ÁGUA RADIADOR:                 (       ) OK    (      ) NOK 

CAIXA DE ACESSÓRIOS (s ) ( n )         ÁGUA PARABRISA:                (       ) OK     (      ) NOK 



 

 

Porém mesmo efetuando o controle como o impresso, pode ocorrer a falta de preenchimento e 

extravio destes documentos ao tramitar para a seção administrativa de frota. Logo, há a 

possibilidade das manutenções não serem efetuadas nos tempos pré-estabelecidos conforme o 

fabricante de uma determinada viatura. Assim sendo, podemos definir que a falta de 

manutenção em tempo hábil de alguns sistemas, como por exemplo, de freio, iluminação, 

como também os pneus, podem ser grandes agentes na ocorrência de acidentes automotivos. 

Com as inovações tecnológicas que vêm sendo incorporadas na Polícia Militar, com o intuito 

de se evitar esses desvios de procedimento, futuramente o formulário de checagem digital 

pode ser implantado nos Terminais móveis de dados (TMD), afim de que agilize as 

providências pertinentes relacionadas à manutenção de sistemas que possam interferir na 

segurança, caso eles apresentem falha, bem como outros serviços relacionados à 

quilometragem da viatura como troca de óleo do motor, que caso ultrapasse por longo tempo 

o km de troca, pode ocasionar danos severos ao motor, de modo que implicaria em maiores 

custos e tempos de manutenção, de modo que também gera impactos na segurança pública, 

com viaturas baixadas para manutenção. 

Figura 58: TMD 

 

Fonte: PILOTO POLICIAL 

 



 

 

Proposta de implementação de checklist em TMD  

 

        A aplicação de formulários de check list nos TMD’s pode proporcionar a transmissão de 

dados em tempo real via internet, nada impede que este sistema também seja aprimorado para 

solicitação de assistência técnica e guincho em casos que haja pane mecânica ou elétrica na 

viatura. Também pode proporcionar um controle do custo operacional de cada viatura com 

maior exatidão, pois geraria um histórico de manutenções, similar ao programa de sistema de 

abastecimento (SIAG) da Polícia Militar, que informa discriminadamente a quantidade de 

combustível usado por mês e os locais onde foram efetuados os abastecimentos. O SIAG 

também proporciona troca de óleo do motor nos postos de combustível credenciados, logo 

podemos dizer que se criarmos um sistema de manutenção nos mesmos moldes, teremos as 

seguintes vantagens: 

 - Controlar a manutenção da frota por quilômetro rodado; 

 - Facilidade de pagamento dos serviços; 
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viatura 

Viatura 
c/ TMD 
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eletrônico 
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1
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Fim 

Não 
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 - Disponibilização de oficinas credenciadas; 

 - Exibir relatório do custo de manutenção da frota; 

 - Reduzir o tempo de viatura parada para manutenção; 

 - Evitar manutenções desnecessárias. 

- Centralizar informações de ficha de deslocamento, abastecimento e check list. 

Figura 59: Ficha de deslocamentos, CRLV e manual do fabricante 

 

Fonte: Dados do autor 

  

Desvantagens: 

 - Burocracia para implantação. 



 

 

 Nos próximos anos, há grande necessidade de implantação de equipamentos para 

proteção de impactos frontais, como o para-choque de impulsão ou “quebra-mato”, os quais 

são muito eficientes na redução de gravidade de ferimentos provocados por colisão frontal 

com outros veículos. Normalmente este dispositivo é utilizado em veículos off road, no qual é 

acoplado uma mesa de guincho, que contém um cabo de aço para rebocar do próprio veículo 

ou outros que se encontrem imobilizados devido a condições de terrenos bastante avariados, 

por exemplo: veículo atolado em lama ou preso em rochas. 

Figura 60: Viatura com para-choque de impulsão 

 

Fonte: PMESP 

 Tendo em vista que a grande preocupação de um policial militar durante um serviço, e 

a sua segurança pessoal, seria ideal que todas as viaturas possuíssem blindagem em toda a 

carroceria, a fim de evitar que os agentes da segurança pública sejam atingidos por tiros 

realizados por infratores da lei, mas sabemos que isto gera um grande custo financeiro para o 

Estado, e isto por enquanto inviabiliza a blindagem em todas as viaturas da Polícia Militar. 

 Com o intuito de reduzir a vulnerabilidade dos policiais, há grande possibilidade de 

que nos próximos anos, sejam incorporadas as viaturas, placas balísticas nas portas dianteiras. 

 



 

 

Figura 61: Placa de proteção balística 

 

Fonte: FORD 

 A instalação de placas de retenção balística de nível III proporciona maior segurança 

aos policiais durante um patrulhamento, já que os outros veículos passam por certa distância 

lateral da viatura e também ao realizar abordagem a indivíduos em atitude suspeita, ou 

aqueles que foram acompanhados e após realização de cerco policial, foram abordados 

podendo ter em sua posse arma de fogo. O nível III de proteção balística resiste até tiros de 

fuzil nos calibres 7.62 e 5.56 mm. Outro benefício que podemos avaliar é a economia de 

combustível em relação a uma viatura de mesmo modelo com proteção balística em toda a 

carroceria. 

Figura 62: Placa de proteção balística 

 



 

 

Fonte: CPRv 

 Um fator que tem que ser comentado, é em referência a distrações em decorrência do 

serviço policial, como um acompanhamento a um veículo com condutor em atitude suspeita 

ou infrator da lei. Pois nesta situação o encarregado da viatura (policial do banco passageiro) 

pode estar transmitindo informações de grande relevância ao COPOM sobre as características 

do indivíduo e veículo, vias por onde o veículo está tentando efetuar fuga, momento este que 

a necessidade imediata de acionamento de sirene, high-light (luzes intermitentes) por parte do 

motorista pode se tornar causadores de um acidente, uma vez que o policial na situação de 

condutor de uma viatura retira uma das mãos do volante e perde a noção de espaço e tempo 

em que a viatura se desloca, bem como a posição de outros veículos ou pedestres que estejam 

transitando sobre a via. Como solução para este caso, futuramente teremos viaturas com 

dispositivos de acionamento de sirene e luzes intermitentes no volante, bem como podemos 

ter comando realizados por voz. 

 

Figura 63: Volante com botões de acionamento 

 

Fonte: FORD 

 

 



 

 

17. CONCLUSÕES 

 Verificamos que quanto maior a quantidade de ocupantes, consequentemente maior 

será o peso do veículo e que isso afeta diretamente na estabilidade direcional em situações de 

acompanhamento e apoio em ocorrência, devido tais deslocamentos exigirem do policial que 

está na condução de uma viatura, maior perícia e atenção ao efetuar manobras, para que não 

seja afetada a integridade física dos ocupantes e de terceiros que estejam circulando pela via, 

sejam eles a pé ou em dirigindo veículos.  

  

 A viatura policial sofre muito desgaste. Roda diuturnamente, muitas vezes por terrenos 

acidentados. Além disso, está sempre saindo em arrancada para atender ocorrências e há de se 

notar a grande variabilidade de tipos de topografia nas cidades do estado de São Paulo, fato 

este que o mau estado de conservação e o projeto das vias públicas são fatores muito 

relevantes para que ocorra um acidente. Por isso o veículo ideal para atuar como viatura da 

PM, seguindo o exposto no trabalho, deve atender aos seguintes requisitos: ter suspensão 

resistente, arrancada rápida, estabilidade e sistemas de freios e embreagens também 

resistentes. 

  

 O tipo de plataforma veicular, também influi na estabilidade direcional, como no caso 

das SUV’s, que possuem elevado centro gravitacional e não permitem manobras mais bruscas 

devido a grande probabilidade de tombamento ou capotamento. Com certeza o cinto de 

segurança pode atenuar as gravidades de lesões provocadas nos policiais militares, porém há o 

grande risco dos agentes ficarem presos nesse equipamento durante uma troca de tiros, pois 

atrapalha na hora de desembarque dos ocupantes para se defenderem de injusta agressão ou 

efetuarem abordagem a infrator da lei, pessoas em atitude suspeita. Um ponto que temos que 

considerar, é a ausência de blindagem, mesmo que a aplicação deste sistema de segurança 

reduza a estabilidade do veículo, bem como reduz a vida útil do sistema de suspensão, ele é 

promove uma maior segurança aos integrantes de uma viatura policial. 

  

 Outro ponto importante é em relação ao controle de manutenção, uma vez que vários 

itens de segurança tem a grande necessidade de serem verificados continuamente, a fim de 

que os policiais não se envolvam em acidente veicular devido ausência ou ineficiência de um 

sistema relacionado à segurança, como por exemplo, freio, iluminação, etc. 



 

 

 No Brasil, o formato das licitações e as limitações de verba impostas pelos governos 

só viabilizam a aquisição de veículos que não necessariamente são os mais adequados à 

atividade policial. E a viatura dos sonhos seria assim: 

 - Realizar manutenções preventivas e troca regular de fluidos (freio, câmbio, motor, 

etc). 

 - Os faróis utilizados pelas viaturas, em sua maioria, são de lâmpada branca, que 

possui baixa eficiência noturna a longas distâncias (quando comparados com os faróis de 

LED), fator que pode ocasionar acidentes.  

 - Incentivos e parcerias com montadoras para que os veículos saiam de fábrica com 

dispositivos especiais e carroceria blindada, retirando a necessidade de levar os veículos 

novos para uma oficina onde serão instalados esses componentes. E a produção em larga 

escala resultaria em uma redução no preço destes. 

 - tração integral (AWD/ 4WD); 

 - sistema de sinalização e iluminação de LED; 

 - sistema de freio com: ABS, ASR, EBD, BAS e ESP. 

 São necessárias estas e outras iniciativas que impulsionem investimento na frota de 

viaturas para dar mais segurança à vida dos policiais. Muitas viaturas brasileiras estão 

defasadas e tem péssimo desempenho. Também temos o problema de modelos muito 

pequenos serem usados, com os quais fica até difícil para os policiais deslocarem com presos. 

Obviamente que não vai ser uma super viatura que irá acabar com a criminalidade, mas é 

evidente a importância delas. 

 

 

 



 

 

18. PROPOSTAS FUTURAS 

 Para que as melhorias expostas neste trabalho se realizem será necessário o 

encaminhamento junto aos superiores do Comando da Polícia Militar do estado de São Paulo 

do projeto, que em seguida será avaliado e caso venha a ser aprovado irá para processo de 

licitação para que uma empresa desenvolva o software, instale no terminal móvel de dados, e 

realize a comunicação desses dados referentes à frota com as centrais administrativas da 

corporação para que seja feito um maior controle dos veículos. Também terá a necessidade de 

incorporar novos procedimentos administrativos para utilização do novo TMD. 
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