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Reconstrução de cenas: soluções de software 
transformam apresentações em 3D nos tribunais 

Janice White, Gerente de Marketing de Produtos de Segurança Pública, FARO® Technologies, Inc. 

CASO DE ESTUDO

Todos os dias, em todo o mundo, dezenas de 
milhares de incidentes ocorrem envolvendo 
carros, ônibus, caminhões, motocicletas, 
bicicletas e pedestres. De estradas duplas rurais 
sinuosas a ruas suburbanas repletas de becos 
sem saída, até rodovias de alta velocidade, as 
dezenas de milhões de quilômetros de asfalto 
rodoviário podem ser mortais. 

Na verdade, de acordo com a Association for 
Safe International Road Travel (ASIRT), 1,35 
milhão de pessoas morrem anualmente em 
incidentes rodoviários. Embora a dor emocional 
e o sofrimento sejam incalculáveis para seus 
entes queridos e para aqueles que contribuem 
negligentemente para a lesão ou a morte de 
alguém, os custos econômicos, médicos e 
sociais podem ser mensurados: as colisões na 
estrada têm um custo estimado para a economia 
mundial de US$ 1,8 trilhão.

Quando ocorre uma colisão, muitas vezes alguém 
(ou algo) é o culpado. Um motorista pode não ter 
visto um ciclista; um motorista de caminhão não 

freou rápido o suficiente ou não percebeu fortes 
ventos laterais. Falhas mecânicas imprevistas 
podem ter ocorrido. E as más condições 
climáticas, seja gelo, chuva ou neve ou uma 
combinação indesejada de todas as três, podem 
eliminar a segurança rodoviária. Às vezes, tudo 
o que é preciso é um dia de visibilidade perfeita 
com um sol baixo da manhã ou do fim de tarde 
e algumas ações negligentes aparentemente 
menores que podem levar à tragédia. Muitas 
vezes, é nesses cenários que as ações judiciais 
são apresentadas. Algumas delas, cerca de 5%, 
acabam nos tribunais.

“Better Call Carl” — Especialista 
em Recriação de Colisões
E quando o fazem, é o trabalho de especialistas 
em recriação de colisões ajudar os jurados 
a entender o que aconteceu. Ao contrário 
dos investigadores de colisões que primeiro 
empregaram taqueômetros para medir pontos 
individuais, os profissionais modernos de 
reconstituições contam com equipamentos de 
medição a laser de alta tecnologia e software 
de computador avançado para praticamente  
recriar os eventos que ocorreram até e após a 
colisão. 

Essas recriações digitais se tornaram tão 
realistas e precisas que são ferramentas visuais 
essenciais para advogados de defesa e acusação, 
cada um com suas argumentações. Por isso, 
não é surpreendente que tais apresentações 
convincentes também estejam exercendo forte 
impacto sobre os veredictos do júri.

Figura 1: Recriações em 3D como esta, que retrata um motociclista 
perdendo o controle, estão se tornando auxiliares visuais essenciais nas 
apresentações em tribunais.

https://www.asirt.org/safe-travel/road-safety-facts/
https://www.asirt.org/safe-travel/road-safety-facts/
https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/do-most-car-accident-cases-settle.html


2 de 4

A. Green Engineering dá a nota máxima para o FARO Gage em medição de precisão 

Carl Lakowicz é profissional de reconstituição 
de colisões cujo trabalho é ajudar a mostrar 
aos jurados o cenário completo por meio das 
visualizações em 3D que ele cria. Ele faz isso 
não com narrativa fantasiosa, mas com rigoroso 
respeito ao fato. Como um profissional de 
reconstituição de colisões ativo há quase 40 
anos, após sua carreira como policial na cidade 
de Concord, New Hampshire, Lakowicz ficou em 
uma posição privilegiada, já que tanto o software 
3D quanto a tecnologia de hardware avançaram. 
Na condição de principal animador forense da 
Northpoint Collision Consultants, com sede 
em New Hampshire, ele reconstruiu centenas 
de casos. E, há anos, sua equipe conta com o 
software de recriação de colisões e tecnologia de 
imagem a laser da FARO Technologies, Inc. 

“A tecnologia 3D não existia quando iniciei minha 
carreira”, explicou Lakowicz. “Naquela época, 
usávamos uma régua, uma curva flexível, um 
polegar e uma fita métrica. Ao longo dos anos, 
vi essa tecnologia disparar e sou um grande 
defensor de sua utilização em qualquer lugar em 
que faça sentido”.

Em 2019, a Northpoint atualizou suas 
ferramentas forenses digitais para incluir o 
software FARO Zone 3D e um FARO Focus 3D 
Laser Scanner. Como uma solução combinada 
de “cena a escritório”, os produtos FARO ajudam 
a Northpoint a reduzir o tempo gasto no campo, 
aumentar a segurança do pessoal e reduzir o 
tempo de recuperação da empresa. Do ponto de 
vista comercial, isso se traduz em mais clientes e 
referências mais rápidas, mas também significa 
capturar documentação em 3D de alta precisão 
de cenas de colisões que se destaca no tribunal.  

As colisões na strada acontecem: 
uma tragédia em trajetórias
Outro exemplo onde a Northpoint utilizou seu 
software e scanner a laser FARO deu-se depois 
de uma trágica colisão envolvendo uma bicicleta 
motorizada e um caminhão de jardinagem em 
uma rodovia de duas pistas. De acordo com 
as imagens da câmera de uma viatura policial 
que estava nas proximidades, aparentemente a 
bicicleta (com um motor de combustão de dois 
cilindros) estava se deslocando mais rápido do 
que uma bicicleta padrão ao passar por uma 
interseção em T. Quando o ciclista se aproximou 
do cruzamento, o caminhão de jardinagem 
atingiu a bicicleta enquanto fazia uma curva à 
esquerda. O impacto ocorreu na lateral traseira 
direita do caminhão e o ciclista foi arremessado, 
infelizmente resultando em uma lesão fatal na 
cabeça.

Quando a Northpoint entrou na investigação, 
cerca de quatro meses após o acidente, a 
declaração do motorista do caminhão era a de que 
a colisão era inevitável. Porém, depois de fazer 
digitalizações 3D detalhadas da cena da colisão, 
combinadas com imagens da câmera da polícia, 
determinou-se que o motorista do caminhão não 
parou antes de fazer a curva como havia alegado 
e que a colisão era, de fato, evitável.

Em qualquer investigação forense, o ponto de 

Estas imagens são quadros de uma animação que Lakowicz criou com o 
FARO Zone 3D. A imagem esquerda mostra o ponto de impacto e a direita 
mostra a posição final de repouso da bicicleta, conforme determinado 
pelos dados de medição e pela análise de fotogrametria da cena.

Os jurados assimilam melhor as informações 
do julgamento se esses dados forem 
apresentados de forma visual, principalmente 
por meio de reconstruções 3D. 

https://www.northpointcollision.com/
https://link.springer.com/article/10.1007/s00414-019-02221-y
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impacto é fundamental, explica Lakowicz, assim 
como a velocidade dos veículos em movimento. 
Nesse caso, as digitalizações 3D determinaram 
que a velocidade estimada do motociclista era de 
13 mph, enquanto o caminhão estava a 14 mph. 
Além disso, o ciclista provavelmente esperava 
que o caminhão parasse.

Detalhes importantes: realismo 3D 
e muito mais
Em outro incidente em um cruzamento sinalizado, 
Lakowicz utilizou digitalizações 3D para dar 
vida a uma cena de colisão. Um motociclista 
havia perdido o controle enquanto fazia uma 
curva à esquerda e passou sobre um monte 
de areia no meio de sua pista. O motociclista 
saiu da estrada e bateu em uma mureta.  
Quando a Northpoint foi chamada, a empresa 
coordenou rapidamente 28 configurações 
individuais para capturar todos os dados da 
cena, que incluíam fotos aéreas a 300 pés. As 
digitalizações foram processadas e registradas 
em uma nuvem de pontos e os dados foram 
empregados na recriação do acidente com 
precisão. 

A chave para determinar culpados e apresentar 
a documentação necessária no tribunal 
para persuadir o júri foi determinar a taxa de 
aceleração do motociclista. Com o software 
FARO Zone 3D, Lakowicz conseguiu medir com 
precisão a partir do momento em que o semáforo 
ficou verde até que a mureta parou o impulso do 
motociclista. O software também foi usado para 
determinar o ângulo de inclinação, ou o grau 
com que o motociclista se inclinou para um lado 
para fazer a curva. Uma vez que os elementos 
forenses da cena foram determinados, Lakowicz 
utilizou o software para ver os detalhes menores, 
muitos dos quais ajudam a trazer uma sensação 
de realismo em apresentações judiciais. Por 
exemplo, eles colorizaram corretamente um 
veículo que estava bloqueando a linha de visão 

do motociclista, uma cor cinza-acastanhada 
difícil de alcançar, semelhante a cogumelos. 
Eles também recriaram digitalmente o monte de 
areia, embora a areia já tivesse sido removida da 
rodovia havia muito tempo.  

Estes são os tipos de elementos vitais que 
podem melhorar o realismo das apresentações 
no tribunal, permitindo que os jurados “revivam” 
a cena da maneira com que se desenrolou. 
Mas, como Lakowicz destaca, o objetivo não é 
recriar cenas de Hollywood. O objetivo é revelar 
a “verdade por meio da ciência”. 

A estrada não percorrida — rápido 
demais
Enquanto houver estradas a serem percorridas e 
humanos ao volante haverá acidentes. Apesar dos 
avanços contínuos nos protocolos de segurança 
e do advento dos carros sem condutores, as 
leis da física sempre vencerão. A velocidade do 
impacto, a trajetória dos objetos em movimento, 
as condições climáticas, a linha de visão e os 
tempos de reação são os detalhes dinâmicos do 
desastre. 

Nunca é fácil recriar a realidade dessas tragédias 
no tribunal. Porém, apresentar aos jurados uma 
recriação virtual 3D incomparável é a melhor 
maneira de garantir que a justiça seja feita. 

A câmera do veículo do policial que atendeu a ocorrência registrou a 
posição final de repouso da bicicleta. Foi empregada fotogrametria para 
obter medições a partir desse quadro, de modo que o ponto de impacto 
pudesse ser localizado com precisão na reconstituição da cena pelo 
FARO Zone 3D.
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O FARO Zone 3D Software 
apresenta recursos e efeitos 
avançados de animação em 3D

Os investigadores mediram a cena usando uma estação total e Lakowicz 
importou esses pontos 3D para sua recriação com o FARO Zone. Os 
pontos utilizados para determinar o momento do impacto também estão 
mostrados aqui em roxo.

• Carregue imagens em alta resolução  
de drones e satélites

• Crie várias topografias virtuais em um  
desenho único

• Personalize e coloque cartazes de materiais 
perigosos em qualquer diagrama  
ou animação

• Anexe objetos de trajetória de projéteis a  
modelos articuláveis

• Adicione detalhes predefinidos de iluminação 
para criar efeito dramático

• Converta nuvens de pontos em cenários de  
treinamento virtual

• Apresente rodas em movimento e travadas e  
articulação de reboques 

• Adicione sombras, considere fontes de luz e 
até mesmo fogo e fumaça

• Selecione mapas aéreos do Google®, do 
Bing® ou do Pictometry® para sobrepor cenas 
digitalizadas, inclusive o terreno

• Exibição de corpos em movimento

• Ajuste a posição da câmera, altere a velocidade 
de reprodução ou ajuste o deslocamento do 
veículo

http://www.faro.com

