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RESUMO 
 

 

 

 

 

Os sistemas de segurança veicular estão se tornando itens básicos em qualquer sistema 

automotivo, devido às novas leis ou até mesmo para satisfazer a demanda dos clientes. As 

empresas automotivas investem crescentemente em novos produtos, com o propósito de 

desenvolver uma maior variedade de sistemas que ofereçam segurança ativa e passiva para os 

ocupantes dos veículos, proporcionando estabilidade veicular, conforto e integridade física 

dos ocupantes. Um dos típicos acidentes em trechos urbanos é a colisão traseira, no qual o 

veículo não consegue executar a manobra de frenagem a tempo de evitar o choque com o 

automóvel à sua frente. Estes imprevistos são causados por inúmeros fatores, dentre eles: 

desatenção, alcoolismo, sonolência ao dirigir e outros causas que prejudicam o reflexo da 

visão e percepção humana. Este trabalho irá tratar do sistema FCW (Forward Collision 

Warning), que é um sistema com o objetivo de avisar ao motorista por meio sonoro, visual ou 

ambos sobre o momento ideal de se executar a freagem, com o intuito de evitar uma colisão 

com a traseira do veículo a sua frente. Serão discutidas as suas vantagens e desvantagens em 

relação à segurança dos passageiros, além de abordar o seu funcionamento do ponto de vista 

eletrônico através de sensores do tipo radar e câmera.  Será mostrado o sistema FCW como 

uma alternativa de segurança ativa para diminuir a incidência de acidentes de trânsito do tipo 

colisão traseira. 

 

 

 

Palavras chaves: segurança veicular, freios, FCW, colisões traseiras, controle eletrônico. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

 

The vehicular safety systems are becoming basics items in any automotive system, due 

to new regulations, or to satisfy costumer’s demand. The automotive companies are investing 

crescently in new products, for the purpose of develop a greater variety of systems that can 

offer active and passive safety to the occupants of the vehicle, providing stability, comfort and 

physical integrity to them. One of the typical accidents at urban tracks is the back collision, in 

which, the vehicle doesn’t can execute the brake maneuver on the time to avoid the collision 

with another automobile forward. These contingencies are caused by many factors, among 

them: inattention, alcoholism, drowsiness while driving and others causes that prejudice the 

vision reflex and human perception. This work will approach the FCW system (Forward 

Collision Warning), that’s a system with target to warn the driver with sounds, visual signs or 

both about the ideal moment of execute the braking, with the purpose of avoid a collision with 

the back of the vehicle forward. Will be discussed the advantages and disadvantages in 

relation of passengers’ safety, besides of approach your operation at electronic point of view 

through radar and camera sensors. Will be shown the FCW system as an alternative of active 

safety to reduce the incidence of traffic accidents of the type back collision. 

 

 

Key words: automotive safety, brakes, FCW, back collisions, electronic controls. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de veículos automotivos é cada vez maior e ainda hoje no século XXI 

grande parte do transporte de pessoas e cargas nas cidades e rodovias brasileiras é realizado 

pelos mesmos. A popularização desse tipo de transporte impulsionou não somente o avanço 

social e de globalização, mas também influenciou diretamente a economia mundial tornando-

se um dos mercados onde há a maior movimentação de capital e procura de mercado.  

Com o aumento da frota de veículos ao decorrer dos anos, a preocupação com o 

desenvolvimento de novas técnicas para aumentar a segurança neste tipo de transporte vem 

sendo inspiração para constantes estudos e desenvolvimentos de novos itens para a área da 

segurança veicular. Empresas do setor automotivo estão investindo, cada vez mais, para 

apresentar ao mercado soluções que possam garantir uma maior proteção e garantir a 

integridade física dos ocupantes no caso de uma situação de risco de acidente seja encontrada. 

A segurança veicular passou a ser tratada com mais seriedade a partir da década de 

30, quando a empresa Mercedes-Benz inaugura o primeiro Departamento de Segurança 

Veicular. A partir deste marco, muitas empresas do setor automotivo passaram a realizar 

testes e investir tempo e dinheiro para que novos itens de segurança fossem aplicados nos 

veículos automotores. Nesta época, itens primordiais para a segurança dos passageiros 

começaram a ser introduzidos nos veículos, tais como o airbag e o cinto de segurança. 

Os resultados dos testes dos veículos serviram de base para a criação de novos 

dispositivos de segurança. Porém, não somente os resultados obtidos em laboratórios foram os 

responsáveis por tal preocupação, mas sim a taxa de acidentes encontrados nas vias urbanas e 

rodoviárias.  

Um dos acidentes mais comuns que são encontrados nesta categoria é a colisão 

traseira. Para auxiliar na diminuição deste tipo de acidente foi desenvolvido o sistema FCW, 

que tem como principal objetivo alertar ao motorista de forma sonora e visual, o momento de 

se executar a frenagem, afim de diminuir a incidência de colisões traseiras em trechos urbanos 

e rodoviários. 

Este trabalho abordará a história da segurança veicular (principalmente no Brasil) e os 

conceitos do sistema de alerta de colisão traseira FCW. Também serão abordados os 

componentes deste sistema, as suas vantagens de desvantagens, bem como será feito uma 

análise do sistema FCW para reduzir as colisões traseiras. 
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1.1 Motivações 

 

 A motivação desse trabalho vem da necessidade de diminuir a quantidade de 

acidentes de trânsito em trechos urbanos e rodoviários, com a utilização do sistema FCW 

como item de segurança ativa. Através do uso deste sistema de segurança preventiva na 

ocorrência de acidentes, o gasto excessivo com perdas e danos humanos e materiais 

provenientes de acidentes de colisão traseira também podem ser reduzidos. Outro fator 

importante que embasou este trabalho foi o fato de acidentes deste tipo causarem um enorme 

transtorno para o fluxo de veículos nas vias urbanas, o que aumenta a quantidade de 

congestionamentos nas grandes cidades. Além disso, o interesse técnico nos sistemas 

veiculares de segurança que utilizam fundamentos de eletrônica automotiva também foi 

motivação para realizar este trabalho. 

 

1.2 Objetivos  

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o sistema FCW como uma alternativa 

para diminuir a incidência de colisões traseiras entre veículos de passeio e de carga, sendo que 

este sistema opera por meio de sensores que detectam a distância entre um automóvel e outro 

que esteja à frente. Desta forma a finalidade desse sistema é reduzir as ocorrências de 

acidentes veiculares que pode trazer um benefício social e econômico ao Brasil. 

 

1.3 Conteúdo 

 

Este trabalho foi dividido em 6 capítulos, sendo que o capítulo 1 faz uma breve 

introdução ao tema, o capítulo 2 trata da revisão bibliográfica, na qual é apresentada a 

História da Segurança Veicular e os fatores que deram origem ao sistema FCW, o capítulo 3 

trata do sistema FCW desde seus conceitos, seus componentes até as vantagens e 

desvantagens deste sistema, com análise do FCW como uma alternativa para reduzir colisões 

traseiras, o capítulo 4 contém as conclusões, o capítulo 5 possui a visualização de trabalhos 

futuros sobre o tema e o capítulo 6 traz as referências utilizadas neste trabalho. 
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1.4 Metodologia 

 

 O desenvolvimento do trabalho descreve um histórico da segurança veicular no 

Brasil e em vários países além das circunstâncias que influenciaram grande parte das 

sociedades a refletir sobre a necessidade de implantar itens de prevenção de acidentes nos 

autoveículos. Posteriormente, tem-se a descrição do sistema FCW indicando seus conceitos e 

suas características, as funções e aplicabilidade na prevenção de colisões traseiras em vias de 

transporte. Finalmente tem-se uma análise do sistema FCW, com o intuito de comprovar a sua 

eficácia na prevenção de acidentes com veículos de passeio e carga visando a diminuição de 

acidentes e o aumento da segurança veicular no Brasil. 
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2 HISTÓRICO DA SEGURANÇA VEICULAR 

 

2.1 Testes e Legislação 

 

  No ano de 1935, nos Estados Unidos da América (EUA), a taxa de fatalidade 

proveniente de acidentes automotivos era cerca de 17 mortes a cada 1 milhão de milhas, o que 

representa aproximadamente 11 mortes a cada 1 milhão de quilômetros. Estes relatos fizeram 

com que começasse a se pensar em uma forma de diminuir essas incidências e aumentar a 

segurança dos condutores. Nesta mesma época, empresas já consolidadas como a Mercedes-

Benz, Volvo e General Motors deram inicio a trabalhos que tratavam de estudos sobre a 

dinâmica de colisões veiculares. [2] 

No dia primeiro do mês de Agosto de 1939, a Mercedes-Benz formou o primeiro 

Departamento de Segurança Veicular, chefiado pelo austríaco Béla Barényi. As primeiras 

atividades realizadas por esse departamento foram sobre a proteção contra impactos laterais e 

inovações referentes ao habitáculo do veículo. [2] 

A figura 1 ilustra o austríaco Béla Barényi no Departamento de Segurança Veicular 

ao lado de um veículo de teste, onde a propulsão do veículo era feita através do acoplamento 

de foguetes na região traseira do mesmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a tendência de segurança veicular ganhava força e os consumidores 

começaram a entender a necessidade de alguns itens serem adicionados ao veículo, tais como: 

o cinto de segurança, o airbag e a estrutura do carro mais reforçada para proteger os 

passageiros em uma colisão. Os produtores automotivos da época, como a Volvo, passaram a 

Figura 1 : Béla Barényi ao lado de um veículo de teste.                             

Fonte: www.mercedes-benz.de 
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utilizar esta necessidade para agregar valor ao produto final e utilizando-la como estratégia de 

marketing. [2] 

A figura 2 ilustra duas situações onde a empresa Volvo usa a segurança veicular 

como uma estratégia de marketing. À esquerda uma publicação da marca que descrevia sobre 

acidentes severos onde a tecnologia implantada no carro Volvo salvou vidas, baseado em 

fatos verídicos de seus clientes. Já à direita esta a capa de um livro publicado pela Volvo em 

1974, com o intuito de divulgar o seu plano para proteger as famílias que adquiriam carros da 

marca. 

 

 

                

  

 

   

 

                              

 

 

A necessidade dos fabricantes de automóveis testarem o seu produto levando ele a 

uma condição extrema, motivou a criação de alguns testes simulatórios onde se podia 

visualizar até que ponto o veículo era ou não seguro. Estes testes foram desenvolvidos com o 

auxilio de órgãos governamentais que passaram a regulamentar alguns itens de segurança que 

cada veículo automotor deveria possuir. 

Um dos testes desenvolvidos para verificar a dinâmica do veículo e a segurança dos 

passageiros do mesmo durante uma colisão foi o crash test. Este teste consiste na colisão do 

veiculo com um obstáculo, onde bonecos, com massa e geometria similares a dos seres 

humanos, são dotados de sensores para mensurar a eficiência de cada item de segurança e os 

possíveis danos causados ao ser humano depois do impacto. 

 

 Figura 2 : Publicações da empresa Volvo utilizando a segurança 

veicular como marketing. Fonte: www.volvoclub.org.uk 
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Em virtude de resultados obtidos em testes como o crash test e do índice de acidentes 

registrados ao longo de um determinado tempo, órgãos governamentais como o CONAMA 

decretaram leis que tornaram obrigatório o uso de determinados itens de segurança. Para tais 

leis foram estipulados prazos de aplicação na produção para que a frota brasileira recebesse 

estes itens de segurança e pudessem ser fiscalizada pelos órgãos responsáveis pelo setor de 

transportes e segurança veicular, como também pelas polícias rodoviárias.  

Um item que pode ser citado é o cinto de segurança de três pontos, que no Brasil é 

considerado como item de segurança passiva fundamental e obrigatório no sistema 

automotivo desde 1968, quando o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito) regulamentou 

a obrigatoriedade do sistema através da resolução n° 391/68. Essa resolução passou por 

diversas atualizações, sendo que em 1985 citou a obrigatoriedade do uso de cinto de 

segurança de 3 pontos nos assentos dianteiros, conforme resolução n° 658/85. [2] 

A utilização do airbag como sistema de segurança passiva para proteção do 

motorista e dos passageiros, apesar de extremamente aconselhável, ainda não é um item de 

segurança obrigatório nos veículos. Entretanto, a resolução n° 311/09 do CONTRAN 

estabeleceu que toda a frota de veículos nacionais e importados devem ter como item de série 

o airbag até janeiro de 2014. [3] 

A tabela 1 a seguir resume uma estatística do uso do cinto de segurança de 3 pontos 

em conjunto com o airbag na prevenção de fatalidades para motorista e passageiro dianteiro 

em acidentes. [2] 

 

 

 

 

 

 

                  

               

 

Dispositivo de proteção 
Eficiência na pevenção 

de fatalidades  

Cinto de segurança 3 pontos 42% 

Cinto de segurança 3 pontos 

+ airbag 
47% 

Somente Airbag 13% 

Tabela 1: Dados sobre a eficiência do uso de sistemas de Airbag 

em conjunto com Cinto de Segurança de 3 pontos. 

Fonte:BERTOCCHI,Marcelo;”Segurança Veicular”,2005 

Tabela 1: Dados sobre a eficiência do uso de sistemas de airbag 

em conjunto com Cinto de Segurança de 3 pontos. 

Fonte:BERTOCCHI,Marcelo;”Segurança Veicular”,2005 
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A resolução n° 312/09 do CONTRAN estabeleceu que os veículos nacionais e 

importados devem ter o sistema ABS para melhorar a segurança ativa de veículos. Para 

veículos de passeio deve-se ter ABS com 8% de produção a partir de 2010, chegando a 

totalidade da produção destes veículos com ABS em 2014 e para veículos comerciais tem-se 

40% da produção em 2013 e 100% da produção em 2014. [22] 

 

2.2 Colisões e Acidentes Automotivos 

 

Segundo BERTOCCHI (2005), os acidentes em vias públicas surgiram antes da 

utilização de automóveis como meio de transporte. Há registros de acidentes envolvendo 

cavalos, carroças e pedestres em vias de circulação, datados da segunda metade do século 

XIX. O primeiro relato de um acidente com vitima fatal ocorreu em Londres, em 1889. Este 

fato foi anunciado por um jornal da época, descrevendo um veículo que trafegava a cerca de 

20 a 25Km/h (velocidade considerada alta naqueles tempos para uma rua de paralelepípedos). 

Os aros de madeira da roda quebraram-se quando o motorista tentou uma manobra de 

frenagem. Então, o condutor e um ocupante foram ejetados do veículo e morreram. [2] 

No Brasil, o primeiro registro deste tipo é datado do final do século XIX, na Estrada 

Velha da Tijuca (RJ). O veiculo estava sendo conduzido pelo poeta Olavo Bilac, que ao 

perder o controle da direção, chocou-se contra uma árvore. Nesse acidente não houve vitimas 

graves. [2] 

 

 

 

  

 

 

                            

 

 

Figura 3: Foto do 1° acidente automotivo registrado em 

Londres com vitimas fatais, registrado pelo jornal Londrino em 

1889. Fonte: BERTOCCHI,Marcelo;”Segurança 

Veicular”,2005  
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Os acidentes automotivos podem ser divididos quanto sua região de impacto no 

veículo, ou seja, em zonas frontais, traseiras, laterais e envolvendo objetos externos, como no 

caso do atropelamento. 

A ABPAT (Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito) é uma 

ONG (Organização Não Governamental) que trabalha com a conscientização dos perigos das 

ruas e estradas, com a finalidade de diminuir a incidência de mortes causadas por acidentes. 

Em 2002, esta associação elaborou um ranking que traz a distribuição em porcentagem dos 

acidentes em rodovias federais, tal trabalho [4] utilizou como base os acidentes mais 

corriqueiros neste tipo de circuito, dividindo-os em 14 classes distintas. A seguir, observa-se a 

tabela 2 com os resultados obtidos, na qual podemos observar que a colisão do tipo traseira é 

a que recebe a maior frequência de incidência. [4] 

 

Tabela 2: Distribuição da porcentagem total de acidentes rodoviários ocorridos no ano de 2002.                   

Fonte: Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito; 2006. 

Colisão traseira 25% 

Saída de pista 18% 

Abalroamento lateral mesmo sentido 12% 

Choque com objeto fixo 9% 

Abalroamento transversal 7% 

Atropelamento 5,2% 

Abalroamento lateral sentido oposto 4,8% 

Atropelamento de animal 3,7% 

Capotagem 3,3% 

Tombamento 3,2% 

Colisão frontal 2,8% 

Atropelamento e fuga 1,4% 

Choque com veículo estacionado 0,5% 

Outros tipos 4,6% 

Total 100% 
 

 

 

Um segundo estudo realizado por esta mesma Associação também no ano de 2002, 

demonstra a porcentagem de acidentes nas rodovias federais brasileiras, envolvendo vítimas 

fatais ou com outros agravantes. A tabela 3 mostra a relação entre tipos de acidentes e tipos de 

vitimas nas colisões. Podemos também observar que o acidente do tipo colisão traseira 

aparece nos dois casos como um dos cincos tipos de maior incidência, alcançando o quinto 

lugar no ranking de acidentes com vitimas fatais. 
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O acidente do tipo colisão traseira ocorre quando um veículo não consegue efetuar a 

manobra de frenagem a tempo, e por consequência atinge o veículo à frente. Esta falha pode 

ser ocasionada por inúmeros fatores, dentre eles: desatenção do motorista, alcoolismo, 

influência de entorpecentes, sonolência ao dirigir e qualquer outro fator que afete o reflexo e a 

percepção humana. 

Fernandes [5] mostra que a alteração no reflexo e percepção humana causada por 

diversos fatores, podem causar sérios acidentes no trânsito em função da retardação na hora 

da frenagem. Em condições alteradas, o tempo de reação do ser humano chega a dobrar. 

Abaixo segue a Tabela 4 que retrata o estudo desenvolvido por Fernandes. [5] 

 

 

 

 

 

Tabela 3: Distribuição da porcentagem geral de acidentes com 

vitimas ocorridos no ano de 2002. Fonte: Associação Brasileira de 

Prevenção dos Acidentes de Trânsito; 2006. 
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Há estudos que comprovam que um segundo a mais de atenção do motorista antes de 

uma colisão, poderia evitar cerca de 90% desse tipo de acidente. [6] 

Novas tecnologias automotivas estão sendo desenvolvidas para que sejam reduzidas as 

ocorrências dessa natureza como ACC (Adaptative Cruise Control), que pode ser 

implementado em carros com transmissão automática. Este sistema de segurança ativa faz a 

medição de distância entre o veiculo equipado e o veiculo a sua frente, calcula o tempo de 

uma possível colisão, e atua diretamente no sistema de freios ABS (Antilock Braking System), 

com o intuito de manter uma distância segura no modo piloto automático em relação a outro 

automóvel. [7] 

A Figura 4 ilustra a arquitetura básica de um sistema ACC, mostrando seus 

componentes de entrada no sistema, que são os sinais lidos pelo sensor radar e tratados pela 

unidade de comando, os parâmetros que são utilizados para os ajustes na velocidade do 

veículo e a sua atuação direta no sistema de freio, como variável de saída do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Analise da distância percorrida após a reação humana em relação ao momento de 

frenagem, em condições normais de percepção e reflexo e em condições alteradas.         

Fonte: UNESP BAURU 
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Outro sistema de segurança ativa desenvolvido com a finalidade de diminuir colisões 

traseiras, porem com a opção de ser utilizado em veículos com transmissão manual, é o FCW 

(Forward Collision Warning). Este sistema faz um monitoramento da distância entre dois 

veículos e calcula o tempo de impacto em função da velocidade do mesmo. Para que esse 

impacto seja evitado, o sistema dispõe de alarmes sonoros e visuais que alertam o motorista 

sobre o momento de se executar a frenagem a tempo para que não haja o acidente. 

Diferentemente do sistema ACC, o FCW não atua diretamente no controle dos freios, sendo 

esta ação a ser realizada pelo condutor do veiculo.  

 

2.3 Segurança Ativa e Passiva 

 

Os sistemas de segurança, como um todo, são divididos em duas classes de atuação: a 

segurança ativa e a passiva. Ambas possuem como único objetivo zelar pela integridade física 

dos passageiros, porém em momentos diferentes. A figura 5 ilustra um comparativo entre a 

segurança ativa e passiva e a relação das mesmas com a condução do veículo e o apoio ao 

motorista em um sistema de segurança e conveniência baseados em sensores de varredura do 

ambiente. Em cada um dos quadrantes encontram-se sistemas que tendem para a segurança ou 

a conveniência, além de informar se são sistemas ativos ou passivos. 

 

 

Figura 4: Funcionamento do sistema ACC. Fonte: www.eurofot-ip.eu  

http://www.eurofot-ip.eu/
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2.3.1 Segurança Ativa  

 

A segurança ativa tem como principal objetivo evitar que ocorra o acidente. Um dos 

principais mecanismos utilizado neste sistema é a estimulação da percepção humana, através 

de sons, cores, figuras e qualquer outro dispositivo que faça com que o motorista assimile 

uma condição de perigo ou de ordenação. Além deste mecanismo, fatores como minimização 

de ruídos, ergonomia dos passageiros ao estarem nos assentos e também a harmonia que deve 

existir entre os itens responsáveis pelo alinhamento e o balanceamento oscilatório do veículo, 

são de extrema importância para este sistema. [16] 

Esta classe de segurança é dividida em quatro ambientes que devem se complementar 

para que a eficiência do sistema seja garantida, são eles: segurança de circulação, segurança 

condicional, segurança perceptiva e segurança operacional. [7] 

A segurança de circulação é responsável pela concepção harmoniosa do chassi em 

relação ao alinhamento das rodas, pelo balanceamento do sistema de suspensão e pelo sistema 

de direção e freios. Este conjunto de variáveis interfere diretamente no comportamento 

dinâmico do veículo, sendo que problemas nesta parte podem colocar em risco a vida dos 

ocupantes.  

A segurança condicional trata da sobrecarga psicológica dos ocupantes do veículo por 

exposições a oscilações, ruídos e influências climáticas. O quão menor for a exposição do 

Figura 5: Ilustração sobre a relação entre segurança passiva e ativa com a condução do veículo e o apoio ao 

motorista. Fonte: Bosch Manual de Tecnologia Automotiva. 
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motorista à estes fatores maior é o conforto psicológico dos mesmos. Quando a exposição à 

estes fatores é excessiva, a percepção e o reflexo do motorista podem ser afetados, podendo 

causar acidentes. 

Já a segurança perceptiva tem como objetivo utilizar a capacidade da percepção 

humana através do sistema audiovisual para incrementar a segurança veicular. Esta vertente 

utiliza de recursos não somente nos veículos, mas também nas ruas e rodovias. No veículo são 

utilizados itens como os faróis, o conjunto de lanternas traseiras e dianteiras e também os 

sistemas de alertas sonoros. Do mesmo modo, o sistema rodoviário deve ser equipado com 

itens que auxiliem o motorista a manter a própria segurança e a dos demais no trânsito. Itens 

como os semáforos, as identificações de faixas, as pinturas refletivas, os obstáculos 

horizontais que auxiliam na identificação dos limites de faixas quando há pouca visibilidade e 

no controle de velocidade, as placas de identificações de limite de velocidade e todos os 

outros tipos de sinalização vertical fazem parte deste sistema. 

 Para cada item de identificação visual nas rodovias existem legislações de trânsito que 

regulamentam o modo de aplicação e também o que cada sinalização representa, como a 

resolução CONTRAN n°180/2005 que descreve as normas para identificação de sinalização 

vertical de regulamentação (placas de trânsito). [15] 

Em dezembro de 2006 a prefeitura de São Paulo colocou em vigor um decreto onde se 

limita e regulamenta a exposição de faixas, banners, outdoors e qualquer outro tipo de mídia 

visual encontrada em vias urbanas no município, conhecida como “Lei da Cidade Limpa”. 

Esta lei tem como principal objetivo diminuir a poluição visual que os motoristas encontram 

nas vias urbanas da cidade. Esta poluição se mistura com a sinalização das ruas e avenidas e 

faz com que, em muitos casos, não seja possível identificar placas e outros tipos de 

sinalização que são de alta importância para a segurança veicular. Com isso, padrões e limites 

foram impostos a fim de não prejudicar a percepção dos condutores e também retirar o 

excesso de propagandas que até então eram efetuadas livremente. Para as empresas ou 

pessoas que não cumprirem ou que infringirem alguma das regras da lei n° 14.223 e do 

decreto n° 47.950/06, penalizações como multas a partir de R$10 mil são aplicadas. [19] 

Por fim, a segurança operacional é responsável pelo posicionamento ergométrico do 

motorista e dos passageiros. É importante que os acionamentos do veículo fiquem 

posicionados de forma prática e de fácil acesso para que o motorista não exerça grandes 

esforços físicos, o que causaria uma desconcentração momentânea e possivelmente seria um 

fator que levaria a um acidente. [7] 
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Neste ponto, a utilização de itens de entretenimento (aparelhos de som e imagem) e de 

comunicação (celulares) pelos motoristas podem prejudicar a atuação dos mesmos e elevar o 

risco de acidentes. 

 

2.3.2 Segurança Passiva 

 

A segurança passiva tem como principal objetivo amenizar os danos causados nos 

ocupantes do veículo na colisão e também nos pedestres no caso de atropelamentos. 

Diferentemente da segurança ativa onde um sistema do veiculo toma alguma providência para 

que o acidente seja evitado, a segurança passiva atua desde o momento em que ocorre a 

colisão ou o acidente, utilizando recursos para que os danos causados ao veículo e aos 

passageiros sejam os menores possíveis. Podem também incluir sistemas de alerta a centrais 

de controle de segurança e tráfego, no sentido de ajudar na formação de congestionamentos  e 

de ajudar de forma rápida no envio de ambulâncias e de bombeiros para o salvamento e 

resgate dos acidentados. [16] 

Esta classe de segurança é dividida em dois ambientes que devem se complementar 

para que a eficiência do sistema seja garantida, são eles: segurança externa e segurança 

interna. [7] 

A segurança externa trata de todas as medidas relacionadas ao veículo que são 

projetadas para minimizar os efeitos de um acidente sobre pedestres, ciclistas e motociclistas. 

Para tal, fatores como o comportamento deformável da carroceria do veículo e o formato 

externo da mesma são determinantes para a segurança externa. 

O principal objetivo da segurança externa é, através da concepção adequada das zonas 

de possível contato, reduzir ao mínimo as consequências geradas por uma colisão primária 

(colisão entre pessoas no exterior do veículo com o próprio veículo). 

Estudos são realizados baseados em simulações de impacto e levantamento de dados 

estatísticos para mensurar quais as zonas de maior impacto no veículo e os pontos que 

provocam maiores lesões no carro de atropelamentos. A figura 6 ilustra um estudo realizado 

pela IRCOBI, onde é retratado a incidência das lesões sofridas por cada parte do corpo 

humano no caso de uma colisão entre pedestres e veículo. [2] 
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Quando o acidente envolve um veículo automotor e um segundo de duas rodas 

(bicicletas e motocicletas), a quantidade de energia cinética envolvida no sistema será maior 

em função da velocidade em que ambos se encontram, a altura do assento do motorista do 

veículo de duas rodas e da dispersão dos pontos de contato, sendo que as consequências  deste 

acidente dificilmente podem ser influenciadas por meio de providências conceptivas na 

estrutura do automóvel. Em virtude disto, medidas passíveis de implementações utilizadas 

para tal podem ser: faróis deslocáveis, limpadores de para-brisas recuados, calhas recuadas, 

maçanetas das portas recuadas, etc. [7] 

Assim como na segurança ativa, as vias rodoviárias também devem conter itens para 

amenizar o resultado do impacto no caso de um acidente onde o veículo se colida com as 

proteções da pista. Com esta concepção, itens como as defensas entre pistas (guard-rail), 

valetas que separam pistas e proteção em pilares de pontes são empregados em vias publicas 

para que o resultado do acidente não seja ainda maior. [16] 

Já a segurança interna abrange soluções implementadas no veículo, com o intuito de 

amenizar os danos causados aos ocupantes dos mesmos. Os itens destinados a este tipo de 

proteção possuem como principal objetivo minimizar as acelerações e as forças atuantes sobre 

os corpos durante um acidente, além de também garantir espaço suficiente para sobrevivência 

e manter funcionais os componentes necessários para libertação dos ocupantes no caso de 

uma colisão mais grave. [7] 

Fazem parte da segurança passiva interna: o cinto de segurança, os air bags, vidros 

não estilhaçáveis, para-choques dianteiro e traseiro, sistema de freios ABS, a capacidade da 

Figura 6: Incidência das lesões em cada parte do corpo nos casos de colisão entre pedestres e 

veículos. Fonte: BERTOCCHI,Marcelo;”Segurança Veicular”,2005 
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carroceria absorver a energia do impacto com a menor deformação possível no ambiente do 

habitáculo, a proteção contra incêndio através da estanqueidade do combustível, etc. [7] [16] 

 

2.4 Sistema ABS 

 

O sistema de antitravamento de rodas ABS (anti-lock braking system) foi 

desenvolvido para aumentar a segurança dos veículos em frenagens de emergência. Sua 

principal função é evitar que as rodas travem em caso de uma frenagem brusca ou quando a 

pista estiver escorregadia. [12] 

Este sistema possui aplicações desde os anos 60 nos veículos, mas começou a ser 

produzido em massa no ano de 1978 pela empresa alemã Bosch. Alguns veículos da empresa 

também alemã Mercedes-Benz começaram a utilizar este novo conceito de segurança veicular 

neste mesmo ano, seguido posteriormente pela fabricante BMW. [12] 

Impulsionado pelo avanço tecnológico na microeletrônica, os sistemas ABS passaram 

a serem cada vez menores, mais rápidos e confiáveis elevando a segurança veicular com o seu 

uso. 

O ABS é um sistema que monitora a velocidade angular de cada roda a fim de 

verificar se uma (ou mais) roda(s) pode(m) ter velocidade reduzida indicando o seu risco de 

travamento. Para tal, o sistema decide aplicar ou não a frenagem individualmente em cada 

roda com o intuito de evitar que haja o travamento da mesma. [12] 

Quando a frenagem de emergência é executada e ocorre o travamento das rodas, o 

veiculo perde o controle da direção podendo rotacionar em torno do eixo dianteiro no caso de 

travamento de rodas traseiras e podendo perder a dirigibilidade no caso de travamento de 

rodas dianteiras na freagem, por permitir ainda algum controle do veículo pelo motorista com 

a desaplicação dos freios, o travamento das rodas dianteiras é preferencial pela legislação. 

Este fato pode causar um sério acidente, colocando em risco as vidas dos ocupantes. [12] 

Portanto, a principal finalidade do ABS é a garantia de estabilidade direcional do veículo, mas 

um compromisso desta com o desempenho e o conforto na frenagem devem ser alcançados 

durante o desenvolvimento do sistema ABS. 

A figura 7 a seguir ilustra os principais componentes do sistema ABS para um veículo 

de passeio com freio hidro-vácuo, que são eles: 
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 Sensores de roda; 

 Anel dentado; 

 Unidade moduladora; 

 Unidade de controle; 

 Sistema de freio; (no caso disco) 

 

 

 
Figura 7: Arquitetura simplificada do sistema ABS. Fonte: www.three2tango.com 

 

 

 

2.4.1 Funcionamento do ABS 

 

Como citado anteriormente, o ABS foi desenvolvido para aumentar a segurança e a 

eficiência do sistema de freios quando houver a necessidade de uma parada emergencial (ou a 

diminuição na velocidade) em condições de emergência. Como consequência do não-

travamento das rodas, o sistema também atende a um segundo problema comum neste tipo de 

situação, que é o motorista conseguir manter o controle do veículo. [12] 

 Outro fator muito importante na freagem é a utilização do coeficiente de atrito do piso, 

ou seja, a resistência que o piso oferece ao movimento do veículo.  

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.three2tango.com
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A figura 8 a seguir ilustra a definição de força de frenagem ideal que pode ser 

aplicada, onde: 

 F = Força de atrito; 

 N= Força normal dinâmica de reação do piso; 

 µ = Coeficiente de  atrito entre o piso e o objeto sobre o mesmo; 

 

 

 

 

 

 

                    

                       

  

 

 Cada tipo de piso ou pavimento possui seu próprio coeficiente de atrito, sendo que 

esse pode sofrer alterações devido a elementos que alteram as características do mesmo. [13] 

 A Tabela 5 a seguir mostra como alguns tipos pavimento e a sua capacidade de 

aderência em função de estar molhado ou seco. 

 

 

 

 

 

                   

                     

Figura 8: Ilustração da força de atrito resultante. Fonte: www.guiadotrc.com.br 

Tabela 5: Comparativo entre coeficiente de atrito em superfícies secas e 

molhadas. Fonte: fatosmatematicos.blogspot.com 

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.guiadotrc.com.br
../AppData/Roaming/Microsoft/Word/My%20Shared%20Folder
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É perceptível que o valor do coeficiente de atrito varia consideravelmente quando o 

pavimento está molhado em relação ao valor do mesmo tipo de pavimento seco. A 

conservação do pavimento também afeta a capacidade de aderência do mesmo que tende a 

reduzir com o seu desgaste, tornando o coeficiente de atrito cada vez menor. A variação de 

temperatura do piso e do pneu, o tipo de pneu, a pressão dos pneus e outros fatores também 

afetam a aderência entre pneu e piso. 

 Como o coeficiente de atrito diminui com a pista molhada, a tendência que um veículo 

equipado com sistema de freios comum (pneumático ou hidráulico) sem ABS tem durante 

uma frenagem de emergência, é que a força de frenagem seja maior que o produto do 

coeficiente de atrito pela força normal, levando ao bloqueio total das rodas. Esta situação faz 

com que uma ou mais rodas do veículo deslizem travadas sobre a pista e o motorista pode 

perder o controle da direção do mesmo, podendo colidir com o obstáculo a frente ou até 

derrapar e girar na pista.  

Outro efeito diferente do travamento na freagem que afeta a segurança veicular é a 

aquaplanagem, que ocorre quando uma lâmina de água aumenta sobre o solo até um ponto em 

que o pneu não possui mais contato direto com o mesmo, este efeito de deslizamento se 

potencializa até o ponto onde pode-se perder totalmente o controle da direção e da frenagem 

do veículo [13] 

As forças de frenagem envolvidas no contexto entre pneu e piso são dependentes de 

inúmeros fatores que podem transformar o desempenho e a estabilidade de uma parada 

emergencial. Para ilustrar tal combinação, a figura 9 a seguir faz uma combinação de fatores 

que atenuam ou potencializam as interferências neste sistema. [14] 
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Figura 9: Relação das grandezas físicas atuantes no sistema de freios em relação ao solo.                                     

Fonte: Manual de treinamento sobre freios TRW.  

 

 

 

O sistema ABS detecta a velocidade angular em cada umas das rodas e identifica um 

possível  risco de travamento. Quando constatada a iminência do travamento, o circuito 

modulador atua no sistema de freios do veículo através da atuação ou não dos freios das rodas 

na iminência de travamento. Esta modulação evita que a roda trave e garante a estabilidade do 

veículo, além de manter a eficiência de frenagem. [12] 

Eficiência de freagem é a relação entre a aderência utilizada na freagem e a disponível 

entre pneu e pavimento para frear o veículo. GILLESPIE [20] fez uma relação exponencial 

entre a eficiência de freagem e a probabilidade de ocorrer travamento das rodas na freagem 

em pista molhada, que está diretamente relacionada com a possibilidade de ocorrer acidentes. 

 

2.4.2 Sensoriamento da velocidade da roda 

 

Para que seja feita a medição da velocidade angular de cada conjunto de roda é 

utilizado um sensor do tipo magnético e um anel dentado similar a uma engrenagem para que 

um sinal do tipo senoidal seja enviado ao módulo eletrônico.  

O sensor do tipo magnético é formado por um imã permanente, ou seja, que não 

precisa ser alimentado, e uma bobina em volta de seu corpo que, de acordo com a variação do 
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campo magnético, capta a tensão induzida pelo imã e o transfere para a unidade de controle. 

[7] 

Para existir tal indução, é necessário que se varie o campo de atuação do imã. Esta 

função é executada por uma coroa dentada localizada na estrutura da roda e que possui sua 

velocidade e sentido de rotação solidário ao mesmo. [7] 

 Conforme o dente da roda intercepta o núcleo do sensor, uma variação no fluxo 

magnético é criado. Essa variação induz à bobina uma baixa tensão que irá possuir sua 

frequência de acordo com a velocidade de rotação do anel dentado. Quanto maior for a 

velocidade em que estiver a roda, maior será a frequência do sinal induzido, e vice-versa. [7] 

 A característica da forma de onda resultante desta indução é um formato próximo ao 

senoidal, pois em virtude da construção dos dentes no anel e a velocidade de rotação o sinal 

acompanha o formato encontrado tendo arredondamento em suas bordas de subida e descida. 

[7] 

A figura 10 a seguir ilustra a construção deste sistema, identificando o sinal resultante 

em velocidades altas e baixas. 

 

 

 

 
 

Figura 10: Construção do sistema “Sensor de rotação magnético + anel dentado”. Fonte: Notas de aula 

Prof. Dr. Dirceu, ministradas no curso superior de Tecnologia Automotiva na FATEC Santo André; 

2010. 
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Este sistema é similar ao usado para se mensurar a velocidade de rotação do motor, 

onde um sensor magnético, ou de efeito Hall, é direcionado à Roda fônica que possui dentes 

similares ao anel dentado acima citado. Similar ao sistema de medição de velocidade utilizado 

no sistema ABS, conforme há a passagem dos dentes em frente ao sensor, um sinal de tensão 

do tipo senoidal é induzido à bobina do sensor e conforme sua velocidade aumenta ou 

diminui, a frequência do sinal acompanha em fase. 

 

2.4.3 Unidades Moduladora e Controladora do ABS para freios hidráulicos 

 

Também conhecida como módulo eletrônico e hidráulico, a unidade é um sistema que 

utiliza válvulas para liberar ou diminuir a pressão nos freios. Este componente é o principal 

atuador do sistema de antitravamento de rodas ABS, sendo o coração do sistema. [7] 

Nos freios hidráulicos a ECU (Eletronic Control Unit) possui a parte de controle 

eletrônico de rotação das rodas integrado com a atuação dos freios. 

Como o próprio nome já sugere, a unidade moduladora é o que garante que o sistema 

de ABS, quando acionado, não irá deixar que as rodas travem baseado na pressão do fluido de 

freio imposta aos cilindros que atuam na frenagem das mesmas. [7] 

Esta unidade é dividida em 4 compartimentos individuais que irão atuar cada um sobre 

uma roda. A atuação do sistema é determinada pela unidade de controle, que através da 

aquisição do sinal fornecido pelos sensores de rotação, envia um sinal elétrico para que a 

unidade moduladora aumente ou diminua a pressão de freio. [7] 

Cada compartimento é constituído de 1 válvula para a entrada do fluido e 1 para a 

saída do mesmo. Quando a unidade de controle detecta a necessidade de se modular a pressão 

de frenagem para evitar o travamento de uma as rodas, a mesma comanda de forma 

estratégica a abertura e o fechamento dessas válvulas, tirando a pressão quando estiver muito 

maior do que a necessário ou equalizando a mesma em casos onde a roda tende a travar ou 

bloquear totalmente. [7] 

A figura a seguir ilustra a arquitetura de uma unidade hidráulica e seus respectivos 

componentes do sistema ABS da Bosch.   
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Figura 11: Arquitetura de um sistema de módulo hidráulico em um sistema de freios ABS. Fonte: Bosch Manual           

de Tecnologia Automotiva. 

                                                                                                                                      

 A ECU do sistema ABS é responsável pela verificação das condições de velocidade 

de cada roda baseando-se nos sinais recebidos por cada sensor de roda e liberando ou não a 

atuação dos freios nas mesmas.  

Através de um algoritmo interno, a mesma compara as velocidades angulares em cada 

roda, e caso for detectado que uma das rodas esta com sua velocidade angular tendendo a 

zero, ou seja, a um travamento, a unidade tem como função definir a aplicação ou não dos 

freios de roda. Esta aplicação ou não dos freios é responsável pelo não travamento da roda, 

pois a partir do momento que a atuação do sistema ABS é ativada sobre sistema de freios, a 

pressurização do atuador de freio de roda que esta na iminência do travamento será controlada 

pela ECU do sistema ABS. [17] 

O ABS atua primeiro eliminando a ação do motorista com a atuação no pedal de freio 

e mantendo a pressão dos freios da roda na iminência de travamento, caso esta ação inicial 

não seja suficiente para prevenir o travamento da roda, a ECU envia um sinal para o atuador 

fazendo-o aplicar e desaplicar os freios repetidamente, procurando com os ciclos de 

pressurização dos freios ou não manter as rodas sem travamento total. O ABS não define a 

pressão a ser aplicada nos freios de roda, mas apenas defina a aplicação e desaplicação destes 
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freios. O EBS (Eletronic Brake System) é mais avançado que o ABS e pode definir a força 

correta de freagem para cada roda. 

A figura 12 a seguir ilustra a arquitetura simplificada de uma ECU de sistema ABS, 

onde são apresentadas como variáveis de entrada os sinais provenientes dos sensores de cada 

roda, o sinal da bateria do automóvel e sinal do pedal de freios, sinalizando a ativação do 

mesmo. Como variáveis de saída, são apresentados os sinais que irão para a unidade 

moduladora, onde deverá atuar sobre cada válvula atuadora de freio individualmente, o sinal 

para o motor da bomba de fluido, o sinal que irá para o conector de comunicação com o 

protocólo CAN para que todos os sistemas envolvidos no veículo sejam preparados em 

virtude do acionamento do ABS (como exemplo o sistema de airbag, que identifica que uma 

situação de colisão poderá ser atingida) e por fim a luz de alerta do sistema ABS, que fica 

presente no painel de controle do veículo e indica quando o sistema ABS entra em operação. 

[17] 

 
Figura 12: Arquitetura simplificada de uma unidade eletrônica de controle do sistema ABS.              

Fonte: Manual de treinamento LEXUS, seção 9 “Anti-lock Brakes”. 
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3 O SISTEMA FCW (FORWARD COLLISION WARNING) 

3.1 Princípios 

 

O sistema FCW tem como função detectar um objeto posicionado a frente do veículo 

equipado, a fim de determinar se o mesmo oferece risco de colisão. Caso o algoritmo presente 

nesta tecnologia detecte a possibilidade de um choque, baseado na velocidade do automóvel 

em conjunto com a distância estimada do objeto, um sinal sonoro e luminoso alerta ao 

motorista sobre a necessidade de se reduzir a velocidade com o intuito de evitar uma colisão 

entre veículo e o objeto a frente. 

Este tipo de controle foi desenvolvido primeiramente pela empresa japonesa Toyota 

Motor Corporation, que introduziu em 2003 no seu modelo Harrier, um controle de 

distanciamento via radar para garantir a espaço mínimo entre o automóvel equipado e o 

veiculo a sua frente. [8] 

A figura 12 ilustra a evolução dos sistemas anti-colisão da empresa Toyota ao longo 

dos anos em relação ao nível de segurança contido em cada modelo, começando pelo sistema 

implantado no modelo Harrier em 2003, sendo considerado o primeiro veículo comercializado 

com este tipo de tecnologia até um novo modelo de 2004 equipado como sensor câmera. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

 

Figura 13: Linha do tempo dos sistemas de controle de distancia entre 

veículos desenvolvidos pela Toyota. Fonte: www.toyota.co.jp, seção 

“Segurança Ativa-Sistema de Segurança Anticolisão”. 

http://www.toyota.co.jp/
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 Esta tecnologia foi posteriormente produzida por outras empresas do ramo de 

inovação em sistemas embarcados, como a TRW, Bosch, Delphi e General Motors. Esta 

ultima registrou uma patente em 2004 sobre uma lógica que, de modo inteligente, alertava ao 

motorista de forma sonora sobre obstáculos presentes dentro da zona considerada de 

segurança para que um automóvel possa executar a frenagem a tempo de se evitar a colisão. 

[9]  

O tipo de acidente mais frequente em rodovias e circuitos urbanos é a colisão traseira. 

[4] Algumas bibliografias denominam o tipo de colisão como colisão dianteira ou colisão 

traseira, a diferença é apenas uma questão de ponto de referência. Se o ponto de referência for 

o veículo que colide a parte frontal, pode ser considerado como colisão dianteira, se for o 

veículo que sofre o choque na parte traseira pode ser considerado uma colisão traseira. 

 

3.2 Conceito do FCW 

 

Existem três variáveis de extrema importância para que esse sistema FCW possa 

executar o que lhe é proposto: a primeira é a informação da velocidade atual na qual o veículo 

se encontra. Este dado é obtido por meio de sensores que indicam ao módulo eletrônico 

central do carro qual a velocidade em que o mesmo se encontra. Este módulo recebe o sinal 

proveniente de um sensor de relutância variável ou de efeito Hall posicionado junto a 

rodafônica do motor; a segunda é a distância entre o veículo equipado com o sistema FCW e o 

objeto a sua frente. Essa distância é mensurada por de um sensor (ou mais) posicionado na 

parte frontal do veículo. Dois tipos de sensores são comuns nesta aplicação: o sensor do tipo 

Radar, cujo alcance de até 200 metros; e o sensor Câmera, que faz uma interface de 

reconhecimento do obstáculo. A terceira é o tempo da possível colisão entre o veículo e o 

obstáculo a frente. Este tempo é calculado pela unidade de controle responsável pelo 

gerenciamento do sistema FCW, que utiliza como base os sinais provenientes da velocidade 

do automóvel e da distância entre o mesmo e o obstáculo. Baseando-se neste tempo é que o 

alerta de colisão traseira é acionado de forma sonora e visual, deixando o motorista ciente do 

risco eminente. [10]  

A figura 13 ilustra o esquema de funcionamento do sistema FCW, onde os sinais dos 

sensores são processados por uma unidade de controle, que por sua vez calcula, através de 

algoritmos internos, o tempo de uma possível colisão. Quando esta condição é verdadeira o 

sistema libera sinais sonoros e luminosos para alertar ao motorista sobre a condição de perigo.  
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            A combinação desses sensores aumenta a confiabilidade desse algoritmo, além de 

aumentar sua interatividade com o motorista. Como citado anteriormente, o sistema FCW tem 

como principal função alertar ao motorista sobre um risco de colisão. Além dos sensores 

acima citados, é comum encontrar este dispositivo atuando em conjunto com o sistema de 

freios ABS. Este último é empregado para diminuir as chances de um travamento de rodas em 

um momento de frenagem emergencial. 

 

3.3  Sensor Radar 

 

Sensor responsável por determinar a distância entre os veículos e informá-la ao 

módulo eletrônico do veículo, para que seja feita a estimativa de tempo até que os mesmos se 

choquem. 

Este sensor faz parte da base de vários sistemas que trabalham com a prevenção de 

colisões, como o sistema ACC e o FCW. É possível ser encontrado no mercado algoritmos 

dessa natureza nos quais o sensor tipo câmera não se faz presente, entretanto na maioria dos 

Figura 14: Arquitetura funcional do sistema FCW, com suas variáveis de 

entrada e saída. Fonte: www.eurofot-ip.eu 

http://www.eurofot-ip.eu/
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sistemas de monitoramento de espaço entre veículos o sensor radar é empregado. Seu 

princípio de funcionamento é baseado em ondas ultrassônicas emitidas pelo sensor na faixa de 

24 a 77 GHz. Quanto maior o valor da frequência das ondas emitidas, maior é o alcance do 

mesmo. Sua função é detectar a distância de qualquer tipo de obstáculo que esteja à frente do 

veículo que possua o sistema, a fim de que seja possível mensurar a aproximação do objeto. 

[6] 

A figura 15 ilustra a atuação do sensor radar em um veículo, mostrando que diferentes 

tipos de sensores radar são utilizados no veículo e que podem possuir diferentes campos de 

atuação, chegando a atingir distancias de até 200 metros. [6] 

 

 

 

                                             

 

 

                               

                  

  

 O sensor radar utiliza-se de ondas ultrassônicas para realizar a medida da distancia 

entre o carro e o objeto a frente. Estas ondas são radiadas pelo sensor através de um cristal 

transdutor, que quando alimentado possui a capacidade de converter valores de tensão em 

altas frequências em ondas de som com altas frequências.  

A figura 16 ilustra a transmissão e a recepção do sinal em um sensor radar, onde o 

mesmo emite a onda ultrassônica que, quando atinge o obstáculo, é refletida de volta para o 

sensor. Desta maneira o algoritmo interno da unidade de controle do sistema FCW consegue 

calcular a provável distância entre o carro e o obstáculo a frente, baseando-se no sinal 

recebido pelo sensor após a refração da onda no obstáculo, o efeito Doppler causado na onda 

e o tempo que a mesma levou para atingir de volta o sensor. [18] 

 

 

Figura 15: Funcionamento do Sensor Radar e sua 

área de atuação. Fonte: www.delphi.com  

http://www.delphi.com/
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Quando uma onda sonora ou eletromagnética é radiada de um transmissor para um 

corpo qualquer, a mesma é refletida para alguma direção que irá depender do posicionamento 

e da geometria física e espacial deste corpo. Uma vez que esta onda é direcionada para um 

sensor receptor, este irá receber através de materiais transdutores a amplitude e a frequência 

da onda refletida. Quando há um algoritmo que compara o comportamento da onda 

transmitida com a onda recebida após a reflexão em um corpo, pode-se perceber que a onda 

recebida não possui as mesmas características da onda radiada. Este fato ocorre 

principalmente quando um dos corpos, ou ambos, está em movimento. Nesta situação, o valor 

da frequência emitida e da coletada pelo sensor radar podem possuir valores diferentes quanto 

a sua frequência. A esta diferença entre as ondas dá-se o nome de efeito Doppler. [7] 

O efeito Doppler é muito importante para que a unidade de controle eletrônica do 

sistema FCW consiga identificar a distância entre o carro e o obstáculo a frente. Quando uma 

onda é emitida do sensor radar, ela leva um determinado tempo para que atinja o obstáculo a 

frente. Levando em consideração que o obstáculo seja um outro veículo, e ambos estejam em 

movimento com aceleração igual a zero, ou seja, não há a variação na velocidade de nenhum 

dos dois veículos, o tempo que a onda leva para atingir o veículo a frente do sensor deve ser 

igual ao tempo que a onda refletida levará para retornar ao receptor do sensor, já que a 

distância em ambos sentidos é a mesma (desconsiderando outras perdas comum no sistema e 

supondo que onda seja refletida para o mesmo ponto de onde ela foi emitida). Quando um dos 

dois veículos esta com uma aceleração diferente de zero (podendo ser negativa no caso de 

uma desaceleração), o tempo que a onda emitida levará para atingir o veículo será diferente 

do tempo que a onda refletida levará para retornar ao sensor, desde que haja uma aceleração 

neste intervalo. Conforme a distância entre os veículos diminui, a tendência é de que as ondas 

emitidas sejam refletidas com maior velocidade. Isto faz com que a frequência da onda 

emitida seja diferente da frequência da onda refletida, o que faz com que o algoritmo da 

Figura 16: Funcionamento do sensor radar baseado em 

ondas ultrassônicas. Fonte: DIEGO PÉREZ[18]. 
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unidade de controle que gerencia os dados coletados pelo sensor radar entenda que existe uma 

aproximação entre os veículos. [7] 

A figura 17 ilustra uma situação onde um carro policial A equipado com um sensor 

radar que esta emitindo ondas enquanto se aproxima do veículo B, que possui sentido oposto 

ao primeiro. Conforme o carro B se aproxima do carro A, a frequência lida pelo sensor no 

carro A é maior do que a transmitida pelo fato de haver uma aceleração no intervalo entre a 

emissão e a recepção da onda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A base para que o sensor radar atue esta no material transdutor que faz com que as 

ondas sejam emitidas e também recebe as ondas refletidas pelos obstáculos. Normalmente no 

mercado são encontradas versões onde se utiliza de um mesmo transdutor para se fazer a 

emissão e a recepção das ondas ultrassônicas. Para esta aplicação, utiliza-se de uma estratégia 

que após a emissão da onda o sistema aguarda um tempo predeterminado para que as 

vibrações decorrentes da emissão cessem, preparando o transdutor para receber o sinal 

refletido sem que haja interferência e conflito de informações. Em virtude disto, existe uma 

distância mínima de detecção que é proporcional ao tempo que o transdutor leva para cessar 

as oscilações após a emissão e a recepção das ondas. Quando um obstáculo esta localizado 

dentro desta distância mínima, o sistema identifica como se sua posição fosse no limite 

mínimo, fazendo com que o algoritmo perca sua precisão em curtas distâncias. [18] 

 

Figura 17: Exemplificação do efeito Doppler gerado entre a emissão e a recepção de ondas 

ultrassônicas pelo sensor radar. Fonte: www.py2bbs.qsl.br/sat.php  

www.py2bbs.qsl.br/sat.php
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A figura 18 ilustra a distância mínima de medição causada pela necessidade de 

estabilização do transdutor, comparando com a máxima distância alcançada pelo sensor radar 

e banda de medição confiável do sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A distância mínima de detecção é diretamente dependente da qualidade e da 

tecnologia utilizada na fabricação dos transdutores de frequência que são utilizadas nos 

sensores radar, sendo que quanto menor o tempo de repouso entre emissão e recepção 

necessário pelo mesmo, menor será o comprimento distância mínima. [18] 

 Um dos métodos utilizados para cobrir e se fazer a varredura correta da distância 

mínima necessária pelo sensor radar, é a implantação de um segundo sensor radar de curto 

alcance. Este segundo sensor possui as mesmas características do sensor anteriormente citado, 

porem sua função é de monitorar o espaço entre a frente do veículo e o final da distância 

mínima deixada pelo sensor de longo alcance. Caso não haja o monitoramento em pequenas 

distâncias, o sistema de detecção deixa de ser confiável em pequenas distâncias, o que poderia 

levar a uma colisão. [18] 

 A figura 19 ilustra a opção do segundo radar para se garantir a cobertura completa da 

frente do veículo. 

 

Figura 18: Distância mínima de detecção em sensores radar causada pela estabilização do 

transdutor de frequência. Fonte: DIEGO PÉREZ [18]. 
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Para sistemas com sensor por radar são importantes as velocidades dos veículos e o 

tempo para o sistema FCW calcular o risco de colisão e alertar o motorista. 

 

3.4  Sensor Câmera 

 

O sensor do tipo câmera é utilizado no sistema FCW com o intuito de mensurar a 

distância entre o veículo e um obstáculo a frente em distâncias menores do que o sensor radar, 

sendo possível complementar a detecção de objetos com precisão e aumentar a interatividade 

com o motorista. 

 Este sensor possui uma grande gama de aplicações em diferentes sistemas de suporte 

ao motorista, como sistemas de estacionamento, retrovisores digitais, sistemas de 

reconhecimento de motorista, ACC e FCW. Este fato se deve a interatividade visual que pode 

ser aplicada juntamente com este sensor, sendo possível gerar a visualização da informação 

recebida pelo sensor juntamente com a análise que a unidade de controle desse sistema pode 

fazer, por exemplo, detectar qual tipo de obstáculo esta se aproximando.  

 No mercado é possível encontrar sistemas similares ao FCW utilizando unicamente o 

sensor câmera, porém a utilização exclusiva deste sensor pode trazer uma limitação muito 

grande no alcance de detecção se comparado a combinação com o sensor radar.  

 Seu funcionamento é bastante similar ao de uma câmera filmadora digital, possuindo 

basicamente os mesmos componentes para aquisição da imagem. O grande diferencial esta no 

modo de processamento que as imagens coletadas irão ser avaliadas. No caso do sistema 

FCW, as imagens coletadas irão ser comparadas a imagens armazenadas na memória da 

Figura 19: Utilização de dois radares para aumentar a cobertura de sensoriamento do sistema FCW.                        

Fonte: http://motordream.uol.com.br/noticias/delphi-mostra-tecnologias-de-seguranca 

http://motordream.uol.com.br/noticias/delphi-mostra-tecnologias-de-seguranca
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unidade de controle deste sistema para detectar a distância  e também qual é o tipo de objeto 

que esta a frente do veículo. 

 A figura 20 ilustra a arquitetura dos componentes de um sensor câmera, tendo como 

principais componentes as lentes de aquisição, a PCB (Printed Circuit Board) principal onde 

é localizado todo o sistema de processamento, o sensor de imagem e o conector para a 

interligação deste sensor com o módulo eletrônico que controla o sistema FCW. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 As lentes utilizadas neste sensor servem para ajustar o comprimento do foco e focar a 

luz para dentro do sensor, sendo que na maioria dos casos não é possível modificá-lo pela 

vontade do motorista. Como este sensor fica localizado sempre com as lentes expostas à luz 

solar, as mesmas recebem um tratamento especial, onde uma película anti-reflexiva é 

adicionada para evitar que a imagem possa ser destorcida, em virtude do ofuscamento 

causado pela incidência da luz solar diretamente na lente. Além disso, o sistema de lentes 

deve ser autofocal, ou seja, deve ajustar automaticamente o foco necessário para poder 

executar a leitura em diferentes ambientes com iluminação diferentes.  

 O sensor de imagem é o componente responsável pela aquisição da imagem. Este 

recebe um a imagem através das lentes e converte em valores elétricos. Para tal, é utilizado 

um dispositivo semicondutor capaz de transformar a intensidade da luz em cargas elétricas. 

Este dispositivo é conhecido como dispositivo de carga acoplado CCD (Charge Coupled 

 Figura 20: Componentes utilizados em um sensor câmera.                                                                                    

Fonte: Folder disponibilizado pela empresa TRW sobre sensores vídeo câmera 

 



46 

 

Device). O CCD é capaz de medir a intensidade da luz através de um pequeno painel dotado 

de cerca de 300 a 500 mil diodos fotossensíveis, chamados de photosites. Cada photosite 

mede a incidência dos fótons (cargas de luz) e traduz essa leitura em elétrons (cargas 

elétricas). Quanto mais clara a imagem for, maior será a carga elétrica traduzida pelos 

photosite.  

 Na PCB principal está localizado o processador do sensor câmera. Os valores das 

cargas elétricas provenientes dos photosite são convertidos em valores digitais através de um 

conversor analógico/digital localizado junto ao processador do sensor. O resultado desta 

conversão irá gerar um sinal digital que representa a imagem recebida em um feixe de luz 

através do conjunto de lentes e que alcançaram o sensor de imagem CCD. Como o sensor 

câmera necessita não apenas tirar uma amostra da imagem disponível (processo conhecido 

como quadro) e sim monitorar a distância entre o veículo e o obstáculo, processo que exige 

uma alta taxa de processamento, o processador do sensor necessita gerenciar a aquisição dos 

quadros de tal forma que a soma destes quadros transmitam a ideia de movimento continuo 

quando colocados na sequência em que foram coletados. A coleta dos quadros é feita em 

tempos muito pequenos, sendo que quanto menor o tempo entre as aquisições dos quadros 

maior é a sensação de que a imagem é continua. A velocidade de captura dos quadros é 

conhecida por fps (frames por segundo), que indica quantos quadros o processador conseguiu 

coletar no intervalo de um segundo. 

 Através do conector de comunicação as informações obtidas pelo sensor, e que 

posteriormente foram transformadas em bits e bytes digitais, são transferidas para a ECU que 

gerencia o sistema FCW. Nesta fase as informações obtidas são processadas e comparadas 

com imagens armazenadas na ECU do sistema FCW. Este processamento traz como resultado 

duas funções: a medição da distância entre o veículo e o obstáculo a frente; e a identificação 

do tipo de obstáculo a frente. A principal função da medição da distância neste sistema FCW 

que utiliza-se do sensor radar em conjunto com o sensor câmera é de sensoriar a zona de curto 

alcance que o sensor radar acaba não conseguindo em virtude do tempo que o sistema leva 

para a estabilização entre a emissão e a recepção do sinal. Com isso o sistema consegue fazer 

uma varredura maior e mais precisa tanto em longas distância, com o sensor radar, quanto em 

pequenas distancias, com o sensor câmera. Já a identificação do tipo de obstáculo que esta a 

frente, é uma função acrescentada para aumentar a interatividade com o motorista através de 

uma tela que pode ser localizada no console do veículo. Esta tela é utilizada para mostrar ao 

motorista a distancia que o obstáculo esta do veículo e o tempo para uma possível colisão, 

calculado através do algoritmo presente na ECU. A figura 21 ilustra as peças normalmente 
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utilizadas nos sistema de sensoriamento através de câmera, que são: o sensor câmera, a 

unidade de controle do sistema, o monitor para interface com o motorista e os alto-falantes 

para comunicação com o motorista. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Onde: 

1 – Sensor câmera; 

2 – Monitor de interface com o motorista; 

3 – ECU de controle do sensor; 

4 – Autofalantes para se fazer o alerta ao motorista; 

             

3.5 Análise do sistema FCW como alternativa para reduzir                

colisões traseiras 

 

A aplicação do sistema de segurança ativa FCW na prevenção de colisões traseiras 

pode auxiliar na diminuição deste tipo de acidente. Como citado anteriormente, este sistema 

tem como principal função alertar ao motorista sobre o risco de uma colisão traseira, porém 

Figura 21: Componentes utilizados no sensoriamento via sensor câmera. Fonte: 

www.mobileye.com 

www.mobileye.com
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não atua diretamente no sistema de freios do veículo. Algumas vertentes do sistema FCW 

oferecem uma função chamada braking support, que além do alerta feito de forma sonora e 

visual, também pressuriza o sistema de freios para uma frenagem emergencial quando se é 

detectada uma condição real de colisão. Em ambos os casos, a decisão de frenagem é 

exclusivamente do motorista. Este fator mostra a limitação do sistema FCW, que foi projetado 

para ser um sistema de alerta anti-colisão, não tendo vínculo direto com a desaceleração ou a 

parada do veículo. 

O sistema FCW foi desenvolvido para ser utilizado principalmente em veículos com 

transmissão manual. Já para veículos com transmissão automática e com a opção de piloto 

automático, pode-se utilizar o sistema de controle de navegação ACC. Neste sistema, a 

tomada de decisão na frenagem deixa de ser exclusivamente do motorista, sendo que o 

próprio algoritmo presente no sistema consegue executar a manobra de frenagem baseado nos 

sinais provenientes dos sensores de distância (quando utilizado em modo piloto automático). 

Por possuir funções mais simples e limitadas, o preço de mercado do sistema FCW é 

inferior se comparado ao sistema ACC. Este fator é um grande incentivo para se utilizar um 

sistema anti-colisão traseira em uma frota onde cerca de 90% dos veículos de passeio e 

utilitários possui câmbio manual, que no caso é a brasileira. [20] 

O custo de aplicação de um sistema FCW pode variar de acordo com as opções que ele 

possui. Nos EUA o valor de um sistema, similar ao estudado neste trabalho, custa em média 

$2000,00. [21] No Brasil, tendo em vista as altas tributações, este valor poderia chegar a 

aproximadamente R$ 5000,00. 

Assim como todos os itens opcionais em um veículo, o custo monetário deste sistema 

não é baixo. Entretanto o valor agregado à utilização do mesmo é muito benéfico para toda a 

sociedade. Quando há uma colisão traseira em vias urbanas ou rodoviárias, vários fatores se 

somam para compor o valor monetário que impacta sobre a sociedade em virtude deste 

acidente. O IPEA (Instituto de pesquisa econômica aplicada) relata que os seguintes fatores 

devem ser considerados para estimar o valor de um acidente: [21] 

 

 Custo de perda de produção: corresponde às perdas econômicas sofridas 

pelas pessoas, pela interrupção temporária ou permanente de suas atividades 

produtivas, em decorrência de envolvimento em acidentes de trânsito. 
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 Custo de danos aos veículos: custo de recuperação ou reposição dos veículos 

danificados em acidentes de trânsito. 

 Custo médico-hospitalar: soma dos custos de recursos humanos e materiais 

do atendimento e tratamento das vítimas de acidentes de trânsito, desde a 

chegada ao hospital até o momento da alta ou do óbito. 

  Custo de processos judiciais: custo do funcionamento da estrutura judicial 

em função de acidentes de trânsito. 

 Custo de congestionamento: soma dos custos relativos ao tempo perdido 

pelos ocupantes de veículos retidos no tráfego e ao aumento do custo de 

operação destes veículos, em função de congestionamentos gerados por 

acidentes de trânsito. 

 Custo previdenciário: custo que recai sobre a Previdência Social em função 

da impossibilidade de trabalhar das vítimas de acidentes de trânsito, sendo 

temporária ou permanente. 

 Custo de resgate de vítimas: custo do transporte das vítimas de acidentes de 

trânsito até o hospital ou pronto-socorro. 

 Custo de remoção de veículos: custo da utilização de guinchos ou outros 

meios para remover os veículos avariados do local do acidente até uma oficina, 

pátio ou delegacia. 

 Custo dos danos ao mobiliário e à propriedade de terceiros: custo de 

reposição/recuperação de equipamentos urbanos e de propriedades de terceiros 

danificados ou destruídos em função de acidentes de trânsito. 

 Custo de outro meio de transporte: soma das despesas do acidentado com 

passagens de ônibus, táxi e aluguel de veículo decorrentes da necessidade de 

locomoção no período posterior ao acidente em que o veículo permanecer sem 

condições de uso. 

 Custos dos danos à sinalização de trânsito: custo de reposição ou 

recuperação da sinalização danificada ou destruída em função de acidentes de 

trânsito. 
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 Custo de atendimento policial e dos agentes de trânsito: soma dos custos do 

tempo dos policiais e agentes de trânsito e da utilização de veículos para 

atendimento no local do acidente, hospital e delegacia. 

 Impacto familiar: custo que representa o impacto do acidente no círculo 

familiar da(s) vítima(s). É representado, principalmente, pelo tempo gasto por 

familiares, para sua eventual produção cessante e por adaptações na estrutura 

familiar (moradia, transporte) por conta do acidente. 

 

Segundo o IPEA, em estudo realizado em Abril de 2003, o valor médio por acidente, 

desagregando os custos por grau de severidade, é de aproximadamente R$ 3.262,00 para 

acidentes sem vítimas, aproximadamente R$ 17.460,00 em caso de acidentes com ferido e de 

aproximadamente R$ 144.143,00 caso haja vitimas fatais. O gráfico 1 ilustra e compara os 

valores médios gerados por situação de acidente. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O custo de aplicação do sistema FCW, se comparado aos custos de acidentes, se torna 

viável tanto para o comprador do veículo, que aumenta o nível de segurança para ele próprio e 

os demais ocupantes do veículo (ou produtos no caso de transporte de cargas), quanto para o 

governo, que diminui a quantidade de dinheiro investido para a remediação deste tipo de 

acidente. O gráfico 2 traz a comparação do custo aproximado do sistema FCW no Brasil 

Gráfico 1: Custo médio dos acidentes de Trânsito por severidade dos acidentes. 

Fonte: IPEA [21] 
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comparado com os valores dos acidentes calculados pelo IPEA em 2003, mostrando que o 

valor do sistema FCW pode compensar (financeiramente) se comparado com os custos dos 

tipos de acidentes apresentados (sendo que seu valor para a preservação da integridade física é 

inestimável). 

 

 
 

Gráfico 2: Comparação do custo do sistema FCW e os custos gerados em decorrência de cada tipo de acidente. 

 

 

Tendo em vista o valor socioeconômico agregado ao sistema FCW, o seu custo acaba 

sendo justificado em função da redução nas despesas com acidentes do tipo colisão traseira 

que ele pode proporcionar. 

 

 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Após o estudo realizado é possível concluir que o sistema FCW é uma alternativa para 

diminuir o número de acidentes do tipo colisão traseira, através de seu sistema de alerta que 

atua quando existe a possibilidade de uma colisão traseira e tendo em vista que 1 segundo a 

mais de atenção do motorista antes de uma colisão pode evitar cerca de 90% desse tipo de 

acidente.  
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A utilização do sistema FCW pode auxiliar a diminuir o número de congestionamentos 

nas grandes cidades, tendo em vista que é gerado um grande transtorno no caso de um 

acidente do tipo colisão traseira em razão do bloqueio parcial de uma avenida, impedindo 

assim o transito dos veículos. Com a diminuição dos congestionamentos um segundo 

benefício é perceptível, que o a diminuição das emissões de poluentes pelos automóveis em 

razão de o carro estar parado em uma avenida. 

A combinação dos sensores do tipo radar e câmera apresentados neste trabalho 

aumentam a eficácia do sistema, abrangendo uma distância de leitura maior através do uso do 

sensor radar e com uma precisão maior em curtas distâncias através da leitura do sensor 

câmera. 

 Com a criação de uma lei que tornasse obrigatório a utilização deste sistema FCW em 

veículos de passeio e de carga que trafegam em vias urbanas e rodovias brasileiras, poderia 

levar a redução da ocorrência deste tipo de acidente, a redução de recursos econômicos 

dispendidos, gerados pelo mesmo, além de aumentar a segurança veicular e reduzir os 

transtornos sociais e econômicos em decorrência dos acidentes de trânsito e das perdas 

humanas e materiais no Brasil. 

O sistema FCW por si só não atua diretamente no controle de velocidade do 

automóvel, sendo essa por responsabilidade do motorista. Porém em algumas situações o 

motorista pode estar impossibilitado de executar a manobra de frenagem, o que faria com que 

o sistema FCW não evitasse o acidente.  

 

 

 

5 TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros, deixo como proposta técnica o desenvolvimento de um 

hardware e de software didáticos que contemplem os requisitos do sistema FCW utilizando 

os sensores câmera e radar, afim de ser possível analisar a interação entre os sinais de ambos 

sensores e  interligar com a rede CAN do veículo.  

Como proposta de aplicação comparativa proponho o estudo do sistema ACC para 

veículos com câmbio automático, com comparativos com o sistema FCW apresentado neste 

trabalho. 

Como proposta técnica e conceitual proponho um maior detalhamento do sistema 

FCW e estudos que permitam a sua otimização. Sugiro um estudo que otimize o controle da 
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velocidade do automóvel em casos de situações emergenciais sem a necessidade da 

intervenção humana, ou seja, um sistema que automaticamente faça o controle de cruzeiro 

caso o motorista não responda aos alertas emitidos pelo sistema FCW, derrubando a rotação 

do veículo e atuando diretamente no sistema de freios ABS do automóvel. 

Como proposta de redução de custos proponho um estudo técnico-econômico para 

analisar a viabilidade do FCW e dos potenciais de redução de perdas humanas e materiais 

com a realização de um comparativo socioeconômico mais detalhado. 
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