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Abstract. This paper proposes a system for evaluation of small vehicles built with unibody 

structure based on Annotated Paraconsistent Logic 2 Values (LPA2v) in which we have 

previously defined points on the vehicle. These points are directly related to the column of 

the vehicle structure and are the ones who suffer the most strain on any abnormal usage, 

usually occurred in accidents. The evaluation is to determine the angles between these 

points and compare them with the angles of a vehicle in a state of 0 km - with factory 

defaults does not change - and using the LPA2v, determine whether or not the column 

deformation of the vehicle and answer the question, the vehicle is rated with a deformed 

structure? 

 

Resumo. O presente trabalho propõe um sistema para avaliação de veículos automotores 

de pequeno porte construídos com estrutura de monobloco, baseado na Lógica 

Paraconsistente Anotada de 2 Valores (LPA2v) em que se tem pontos previamente 

definidos no veículo. Estes pontos estão diretamente relacionados com a coluna da 

estrutura do veículo e são os que mais sofrem deformação em alguma situação anormal de 

uso, normalmente ocorrido em acidentes. A avaliação constitui em determinar os ângulos 

entre esses pontos e compará-los com ângulos de um veículo em estado de 0 km - com os 

padrões de fábrica não alterados - e, utilizando a LPA2v, determinar se houve ou não 

deformação na coluna do veículo e responder à pergunta: o veículo avaliado está com sua 

estrutura deformada? 



1 INTRODUÇÃO 

O Brasil vem em um crescente aumento da produção de veículos automotores, emplacando novos 

recordes de venda a cada ano e melhorando a qualidade dos veículos disponíveis no mercado 

primário – a venda de carros novos ou 0 km – e disponibilizando novos modelos a cada seis meses. 

A ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), em seu 

anuário de 2011, divulgou que a frota total estimada, no Brasil, em 2010 é de 32.064.950 de veículos 

[ANFAVEA 2011], sendo que desse total, 25.540.696 são de automóveis, ou seja, carros de passeio, 

o qual é o interesse deste trabalho. 

Quando ocorre algum acidente envolvendo um ou mais carros, estes sofrem algumas 

deformações, que podem ser leves como um simples risco na pintura ou gravíssima, em que sua 

estrutura fica totalmente inutilizada. Estes são extremos em que a simples “olhada” de um não-

técnico é suficiente para a avaliação do estado do veículo. Nos casos intermediários, ocorre, ou 

deveria ocorrer, a vistoria deste veículo para definir se este tem ou não condição de voltar a ser 

utilizado. 

Esta vistoria deve sempre ser realizada por perito, que é “aquele que é prático ou sabedor em 

determinados assuntos” [Michaelis]. Com essa definição, conclui-se que a avaliação do estado de um 

veículo acidentado somente deve ser realizada por profissional devidamente capacitado. 

Na resolução 345/90 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, no seu artigo 2º , diz 

que “Compreende-se como a atribuição privativa dos Engenheiros em suas diversas especialidades, 

dos Arquitetos, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas, as 

vistorias, perícias, avaliações e arbitramentos relativos a bens móveis e imóveis, suas partes 

integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública, 

recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para a sua existência ou utilização, sejam 

atribuições destas profissões” [CONFEA 1990]. 

Em casos especiais e devidamente instaurados na justiça e nas localidades onde não houver 

profissionais qualificados que preencham os requisitos dos parágrafos anteriores, a indicação dos 

peritos será de livre escolha do juiz [CPC 1973]. 

Tabela 1 - Itens da perícia veicular [CONFEA 1990] 

Ato Definição 

VISTORIA 

É a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição 

minuciosa dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o 

motivaram 

ARBITRAMENTO 
É a atividade que envolve a tomada de decisão ou posição entre alternativas 

tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos. 

AVALIAÇÃO 
É a atividade que envolve a determinação técnica do valor qualitativo ou 

monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento. 

PERÍCIA 
É a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado 

evento ou da asserção de direitos. 

LAUDO 
É a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou e dá as 

suas conclusões ou avalia o valor de coisas ou direitos, fundamentadamente. 

Com esse pequeno algoritmo, é possível realizar uma perícia da mais simples, para saber a 

causa de marcas de pneu no asfalto como determinar a causa de um acidente de trânsito envolvendo 

dois carros e um caminhão, onde um dos carros caiu no precipício. 

O laudo é a parte mais importante da perícia, pois é nele que o profissional expõe suas 

conclusões e métodos para a execução do trabalho. É um documento oficial em que o perito se 



responsabiliza totalmente pelo seu conteúdo respondendo civil e criminalmente. 

2 METODOLOGIA 

“O cotidiano mostra que um automóvel sofrerá deformação por choque, durante uma colisão, 

segundo a direção, a intensidade e sua região atingida [...]. Cada zona de impacto apresenta uma 

deformação diferente na carroçaria do automóvel e o resultado do impacto em cada uma das colunas 

é específico e único” [Xanthopulo, 2000]. Com este conceito, pode-se definir, pela deformação das 

colunas de um carro, em que região esse carro foi acidentado, pois a coluna é a única parte que não 

pode ser restaurada ao estado original. 

Os carros de pequeno e médio porte, hoje, são fabricados com estrutura de monobloco, que é 

constituído “por um chassi e uma carroceria formando uma unidade” [Oficina e Cia] e é nessa 

estrutura que se foca este trabalho. Abaixo a estrutura monobloco de um veículo. 

 
Figura 1 - Estrutura monobloco com vista da coluna – “Pilar B” [SSangYong] 

Baseado nesses conceitos será desenvolvido um sistema computacional que será executado 

em um computador pessoal. Este sistema será dividido em dois módulos: um para avaliação de um 

veículo qualquer e outro para a definição dos pontos modelos do veículo em estado de 0 km. 

O sistema computacional será  desenvolvido em linguagem C#, utilizando a plataforma de 

desenvolvimento Microsoft® Visual C# 2010 Express, de licença gratuita, em um computador 

pessoal com sistema operacional Microsoft® Windows 7 Professional de 32 bits, de licença paga e 

Microsoft® .NET Framework 4 Client Profile de 21/02/2011, de licença gratuita. As informações 

geradas pelo sistema serão salvas em banco de dados Microsoft® Access 2007, de licença paga. 

Serão avaliados os ângulos formados por dois triângulos: ABC e DBC. O segmento BC será 

formado pelos dois pontos próximos às rodas dianteira e traseira do veículo e cada vértice, A e D, 

serão do início da coluna e o meio da coluna, respectivamente. 

  

Figura 2 – Lados esquerdo (e) e direito (d) com triângulos e pontos marcados. 

Como a coluna tem uma deformação diferente em cada ponto, e tendo ela como uma barra de 

aço inteiriça, os pontos que mais deformarão serão o topo e o meio, portando estes pontos que 



formam os triângulos supracitados. 

Tomando-se uma foto lateral do veículo, passando-se um segmento de reta horizontalmente 

da frente até a traseira de qualquer veículo construído com estrutura de monobloco, tem-se uma 

simetria e por essa característica esse trabalho tratará com ambos os lados, pois o carro tem duas 

colunas que sofrem deformações diferentes na mesma situação de acidente. 

 

Figura 3 - Reta de segmentação do veículo. 

Aqui se adotou os lados esquerdo e direto, tendo a vista frontal do veículo como referência, e 

qualquer uso do sistema computacional deste trabalho deverá ser feito dessa maneira.  

Para a obtenção das fotos dos veículo é necessário o uso de um tripé como suporte para a 

câmera fotográfica e que o veículo e o tripé estejam em piso sem deformações e sem variações de 

altura entre eles. 

O foco (centro da foto) da câmera fotográfica deverá ser posicionado perpendicularmente, de 

qualquer distância, à reta em cor vermelha e na altura e direção do ponto marcado em no centro da 

imagem. A figura abaixo demonstra essa referência. 

 

Figura 4 - Referência para obtenção da imagem. 

O modelo padrão servirá para executar a avaliação de qualquer outro veículo com estrutura 

monobloco. Este, por definição do trabalho, deverá ter suas dimensões não alteradas em relação ao 

estado original de fábrica. Deverá ter um cadastro com suas características, salvo em banco de dados, 

contendo: 

1. Marca; 

2. Modelo com número de portas; 

3. Ano do modelo; 

4. Ângulos dos  lados esquerdo e direito. 

O veículo a ser avaliado deverá seguir os padrões do sistema e ser do mesmo modelo e ano 

do veículo padrão. Deverão ser informados suas características e o lado que está sendo avaliado. 

Caso contrário o sistema não fará uma correta avaliação. Toma-se como exemplo Chevrolet Classic 

de duas portas do ano de 2010 sendo avaliado e tendo como modelo padrão um Fiat Palio de quatro 

portas do ano de 2012, onde se verifica claramente  que os ângulos serão diferentes. 

O primeiro passo é determinar o cosseno do ângulo formado pelos segmentos. Para tal utiliza-



se a Lei dos Cossenos: 

 

 

Equação 1 – Lei dos Cossenos [Steincruch e Winterle 1987] 

O ângulo pode ser obtido pela função trigonométrica Arco Cosseno. 

Este trabalho permite que as fotos dos veículos sejam obtidas de qualquer distância, 

respeitando a metodologia do item 3.2, pois os triângulos formados pelos pontos do veículo são 

semelhantes. 

Depois de apresentado as definições e preparação das imagens e como elas serão avaliadas, a 

seguir a Lógica Paraconsistente Anotada de 2 Valores será explicada e como será aplicada na 

avaliação do veículo. 

“A Lógica Paraconsistente é uma lógica não-clássica” [Da Silva Filho e Abe 2000]. Com essa 

definição, pode-se concluir que a lógica paraconsistente permite tratar proposições ambíguas entre si, 

diferentemente da lógica clássica, que “somente considera valores binários (0 e 1)” [Da Silva Filho e 

Abe 2000]. 

O motivo principal que se levou a usar a lógica paraconsistente neste trabalho foi justamente 

a afirmação acima, pois um veículo pode estar meio sinistrado, mas em condições de uso normal e 

não somente sinistrado ou não sinistrado. 

“A lógica paraconsistente pode ser aplicada com anotações. [...] Anotações aparecem tratadas 

como uma Lógica Evidencial, em que as conclusões são obtidas através de informações que não são 

categóricas, mas que apenas trazem evidências do fato a ser analisado [...]. Essas evidências podem 

ser representadas por Graus de crença para que possam ser manipuladas matematicamente [...]. Os 

graus de crenças de cada proposição são representados pela grega µ. O grau de crença µ é um 

número pertencente ao conjunto dos números reais e está no intervalo fechado entre 0 e 1. [Da Silva 

Filho e Abe 2000]” 

As evidências utilizadas para o a avaliação do veículo serão, como foi dito, os ângulos 

internos dos triângulos ABC e DBC. Para tal tarefa do uso da LPA2v neste trabalho, nomeia-se os 

ângulo e suas respectivas evidências com letras gregas - cada lado do veículo é tratado de forma 

independente, portando sua nomenclatura é repetida - na tabela abaixo: 

Tabela 2 - Nomenclatura dos ângulos dos triângulos usados na avaliação do veículo 

Triângulo Ângulo Símbolo 

ABC 

 α 

 β 

 γ 

DBC 

 δ 

 ε 

 η 

A obtenção dos pontos de cada triângulo constituirá em duas etapas: a primeira, o usuário do 

sistema de avaliação marca os pontos como demonstrado no veículo padrão (esta já definido pelo 

profissional responsável); a segunda etapa consistirá em o usuário confirmar essa marcação. A 

nomenclatura da tabela 4 será considerada para primeira etapa de marcação dos pontos; a 

confirmação desses pontos terá a nomenclatura definida assim: , , , , , . As evidências de 

cada ângulo serão denominadas pela letra grega ϕ  subscrito com o símbolo do ângulo. Ex.: o grau de 

evidência do ângulo α será . 

Em testes realizados para aferir a sensibilidade dos sistema e corrigir possíveis erros 

humanos, mostrou-se que até ±1° de diferença do veículo padrão pode ser considerada como não 

havendo deformação na coluna. 



A figura abaixo demonstra a extração de evidência do ângulo padrão θ. Se o ângulo medido 

na avaliação  for igual a θ±1° então ; se  maior que (θ+1°) e menor que (θ+2º) então 

; se for maior ou igual a (θ+2º) então . Agora se  for menor que (θ-1°) e 

maior que (θ-2º) então ; se  for menor que (θ-2º) então . 

 

Figura 5 - Gráfico grau de evidência de deformação da coluna em avaliação 

A equação para se obter o valor de ϕ quando o ângulo do veículo avaliado for maior que o 

ângulo do modelo padrão + 1° pode ser vista abaixo: 

 

Equação 2 – ϕ para ângulo do veículo avaliado maior que o ângulo do modelo padrão + 1°. 

A equação para se obter o valor de µ quando o ângulo do veículo avaliado for menor que o 

ângulo do modelo padrão – 1° pode ser vista abaixo: 

 

Equação 3 - ϕ para ângulo do veículo avaliado menor que o ângulo do modelo padrão - 1°. 

Tanto na equação 2 quanto 3, tem-se a definição de cada termo a seguir: 

ϕ é o grau de evidência da deformação da coluna, adimensional; 

 é o ângulo do veículo que está sendo avaliado (em grau);  

 é o ângulo do veículo modelo padrão (em grau). 

“O grau de evidência dado será sempre referente à proposição que nós estamos usando” [Da 

Silva Filho e Abe 2000]. Para ϕ > 1, tem-se deformação visível do ponto avaliado. Para 0 < ϕ < 1 

tem-se uma deformação no ponto avaliado que pode ou não ser visível. Para ϕ = 0, não tem-se 

deformação no ponto avaliado, ou a deformação não comprometeu a estrutura do monobloco. 

Na LPA2v são necessários dois valores: “grau de evidência favorável e grau de evidência 

desfavorável para compor a anotação, escolho aleatoriamente um dos graus de evidência favorável 

(µ), e transformo-o em um grau evidência desfavorável (λ) [...]. Para tal, façamos a subtração de um 

grau de evidência favorável obtido e o subtraímos da unidade” [Da Silva Filho e Abe 2000]. 

Como exemplo tem-se  em que P é uma proposição qualquer; ω é o grau de evidência 

favorável de origem 1; φ é o grau de evidência favorável de origem 2. Para transformar φ em grau de 

evidência desfavorável, faz-se . Desse modo tem-se , 

tornando assim uma anotação válida para a LPA2v. 

Com os graus de evidência favorável e desfavorável, é possível o tratamento da LPA2v. A 

figura abaixo demonstra o fluxo da LPA2v. 



 

Figura 6 - Representação da análise LPA2v [Mario 2006] 

Para o estado lógico paraconsistente, utiliza-se o Algoritmo Para-Analisador abaixo [Da Silva 

Filho e Abe 2000]: 

1. Entre com os graus de evidência favorável e desfavorável; 

2. Calcule o Grau de Certeza  (equação 4); 

3. Calcule o Grau de Contradição  (equação 5); 

4. Determinar na saída os estados lógicos extremos pelas condicionais; 

Se  então  senão 

Se  então  senão 

Se  então  senão 

Se  então  

5. Para  e  

Se então  (Quase Verdade tendendo ao Inconsistente)  

Senão  (Inconsistente tendendo ao Verdadeiro) 

6. Para  e  

Se  então  (Quase Verdadeiro tendo ao Indeterminado) 

Senão  (Indeterminado tendendo ao Verdadeiro) 

7. Para  e  

Se  então  (Quase Falso tendo ao Indeterminado) 

Senão  (Indeterminado tendendo ao Falso) 

8. Para  e  

Se então  (Quase Falso tendendo ao Inconsistente)  

Senão  (Inconsistente tendendo ao Falso) 

9.  e  

10. FIM 

3 RESULTADOS 

Para os resultados deste trabalho contribuíram o Sr. André Luiz e o Sr. Rodrigo da concessionária 

Fiat, o Sr. Júnior e a Sra. Eliane da DBS oficina automotiva, o Sr. Alcino e Sra. Patrícia da 

concessionária Ford.  

Os resultados deste trabalho deveriam ser confrontados com a avaliação de um perito – 

Engenheiro Mecânico com vasta experiência em perícia e avaliação veicular, com Registro CREA nº 

0685055028/SP. Este trabalho contou com esse requisito, mas também a preocupação do autor em 

procurar veículos que tenham sido reformados com a preocupação em restaurar os gabaritos originais 

de fábrica limitou a busca nas concessionárias, pois, segundo o que ajudou neste trabalho, maus 

consertos são visíveis e fáceis de identificar. 



A inspeção do perito membro da equipe utilizou o método de ensaios não destrutivos (END) 

chamado de Ensaio Visual, “uma das mais antigas atividades nos setores industriais e o primeiro 

Ensaio Não Destrutivo aplicado em qualquer tipo de peça ou componente” [ABENDI 2012]. 

O Ensaio Visual “é um importante recurso na verificação de alterações dimensionais, padrão 

de acabamento superficial e na observação de descontinuidades superficiais visuais em materiais e 

produtos em geral, tais como trincas, corrosão, deformação, alinhamento, cavidades, porosidade, 

montagem de sistemas mecânicos e muitos outros” [ABENDI 2012]. 

Com esse ensaio visual o perito procurou sinais de deformação e marcas que não sejam 

coerentes com as originais de fábrica. Para cada veículo inspecionado foi dado um resultado em 

campo. Este resultado foi anotado pelo autor para confrontar os resultados da sua teoria. 

 A equipe composta pelo autor, o perito e uma ajudante, procurou diferentes concessionárias 

de montadoras de veículos, mas obteve permissão apenas nas concessionárias das marcas Fiat e Ford 

para obter as fotos de veículos sinistrados sem conserto e veículos já reformados. Nenhum veículo 

foi identificado durante e depois da realização dos trabalhos, assim como os estabelecimentos 

comerciais das concessionárias, a pedido das mesmas. 

Dentre os vários veículos de modelo Mille, da Fiat, a equipe encontrou um em particular, ano 

2010, que estava esperando ser reformado e o acompanhou até este estar pronto para ser entregue ao 

proprietário. Os testes ocorreram em ambiente controlado. 

 

 
Figura 7 - Mille 2010 batido no lado esquerdo na frente. 

Após a avaliação do perito, o veículo foi submetido ao teste de avaliação do W2S. Para tal 

avaliação, o veículo foi comparado com o padrão, um Mille 0 km ano 2012. Segundo o Sr. Rodrigo, 

a estrutura monobloco do Mille não sofreu mudanças significativas desde sua concepção, podendo 

um modelo do ano 2000 ser comparado a um modelo do ano 2012, por exemplo, como mostra a 

tabela abaixo. 

Tabela 3 – Dimensões do Fiat Mille do ano 2000 até 2012 [Compare Car] 

ANO 
ALTURA 

(mm) 

LARGURA 

(mm) 
COMPRIMENTO (mm) 

DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 

(mm) 

2012 1445 1548 3693 2361 

2011 1445 1548 3693 2361 

2010 1445 1548 3693 2361 

2009 1445 1548 3693 2361 

2008 1445 1548 3693 2361 

2007 1445 1548 3693 2361 

2006 1445 1548 3693 2361 

2005 1445 1548 3693 2361 



2004 1445 1548 3644 2361 

2003 1445 1548 3644 2361 

2002 1445 1548 3644 2361 

2001 1445 1548 3644 2361 

2000 1445 1548 3644 2361 

 

Na figuras abaixo vê-se a avaliação e o resultado do estudo de caso deste trabalho. 

 
Figura 8 - Tela do W2S com o resultado da avaliação Mille 2010 4 portas sinistrado 

De acordo com a figura 8, enquanto estava sinistrado, o lado esquerdo do veículo, o qual 

sofreu o acidente, sofreu deformações no topo (ângulo α) e no meio (ângulo δ) da coluna B e no 

ponto traseiro do travessão lateral  (ângulo β). Mesmo que o acidente tenha sido no lado esquerdo, 

nota-se deformação no lado direito, nos ângulos δ e η. 

Algum tempo depois, o veículo foi para a oficina mecânica em que seguiu seu conserto. 

Como informado pela Sra. Eliane, foi trocada, figura abaixo, toda a parte frontal do veículo, 

mantendo-se as barras laterais (ver figura 1). 

 

Figura 9 – Peça frontal que foi trocada no Mille 2010 

  

Figura 10 – Marcas de solda dos lados esquerdo (e) e direito (d) da nova peça 



O capô do veículo também foi recuperado mas não necessitou ser trocado. Os pára-lamas 

foram restaurados, sem troca. Segundo o perito, todas as peças móveis puderam ser retiradas e 

recuperadas, mas a parte estrutural não tem como ser recuperada por completo nesse caso, ficando 

evidente uma deformação permanente na estrutura. 

As figuras a seguir demonstram a deformação da coluna A em ambos os lados do veículo. 

  

Figura 11 – Deformação da coluna A dos lados esquerdo (e) e direito (d) do veículo 

Uma vez pronta a reforma, as marcas de solda foram lixadas e pintadas, assim como todos o 

restantes das peças que assim necessitaram. Como as cores usadas na pintura das peças reformadas 

são as originais de fábrica, não há diferença visual em sua coloração. As próximas figuras 

demonstram isso. 

Depois de reformado, o Mille foi novamente submetido ao ensaio visual pelo perito e 

constatou-se que não havia marcas aparentes de deformação. Segundo o perito, seria necessários 

desmontar o veículo para que se procurasse mais cuidadosamente, tarefa que foge ao alcance deste 

trabalho – a realização de uma perícia de fato. 

Com essa avaliação, o veículo foi novamente submetido à avaliação do sistema W2S, que 

demonstrou o seguinte resultado: 

 

Figura 12 - Tela do W2S com o resultado da avaliação Mille 2010 4 portas reformado 

Como demonstrado na figura 12, a estrutura do veículo continua deformada, como esperado. 

Os ângulos α e β do lado esquerdo, continuam deformados (Resultado verdadeiro) , enquanto o meio 

da coluna B (ângulo δ) voltou ao gabarito original. 

O ângulo α do lado direito indicou deformação existente depois do veículos ser recuperado, o 

que não aconteceu na avaliação enquanto estava visivelmente deformado. 

4 CONCLUSÃO 

Muitas das vezes, escrever um laudo pericial demora mais tempo do que a própria perícia em si. Um 

laudo pericial não pode conter perguntas sem respostas, e é o perito quem deve respondê-las. 

O método proposto para avaliação veicular mostrou-se eficaz como uma ferramenta para auxiliar o 



perito na difícil tarefa de avaliar e quantificar qualquer falha que possa existir no monobloco de um 

veículo automotor. 

O sistema aqui desenvolvido pode demonstrar um resultado contrário à percepção, quase 

sempre mais afinada, do profissional e da história relatada sobre o veículo. Deve-se lembrar que 

perícia é arte e técnica, em qualquer ramo profissional, e é sempre uma tarefa árdua e que nem 

sempre se aprende no banco da faculdade. 

Um engenheiro recém formado e que deseja se aventurar nessas águas misteriosas da perícia 

veicular, pode contar com esta ferramenta de apoio em seu mister. 
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