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RESUMO 

 

Com a evolução da eletrônica embarcada cada vez mais as indústrias do ramo automotivo 

desenvolvem e aprimoram seus sistemas de controle eletrônico para atuar em diversos 

segmentos da área automobilística, tanto em manufatura quanto em tecnologia agregada em 

seu produto final. A eletrônica embarcada está presente em diversos sistemas do veículo 

atuando em segurança passiva e segurança ativa, visando a segurança dos ocupantes no 

interior do veículo, reduzindo os riscos de acidentes causados por limitações do uso do 

veículo e habilidade do condutor. Devido a essa evolução da eletrônica tornou se possível a 

integração dos sistemas existentes e o desenvolvimento de outros sistemas combinados que 

utilizam as informações de outros sistemas para seu funcionamento como o ASSISTENTE 

DE MUDANÇA DE FAIXA que abordaremos nesse trabalho. Mudar de faixa em rodovias e 

estradas parece uma tarefa fácil ao condutor, mas oferece grande risco de acidentes devido ao 

ponto morto de visão, o chamado “ponto cego” do retrovisor, onde o veículo que está na outra 

faixa não é visualizado. Atualmente, além das mudanças na carroceria para uma melhor 

visualização da coluna A, como aplicação de vidro e maior expansão do retrovisor, temos 

sistemas eletrônicos para detectar a presença de veículo em aproximação ou em raio de uma 

possível colisão. Dentre os vários sistemas de auxílio ao condutor para mudar de faixa que 

existem atualmente no mercado, vamos estudar o sistema da Volkswagen “sistema de auxílio 

de mudança de faixa” e o da Mercedes-Benz “assistente do ponto cego”, em conjunto com 

suas tecnologias que o tornam possível, como sistema de freio ABS, protocolo CAN, central 

de bordo e conforto e também discorre sobre estudo de sensores de radar, e como os mesmos 

são utilizados para monitorar o ponto cego do veículo. Dentro deste contexto, este trabalho 

propõe a implantação de um sistema similar em um modelo, para que este identifique uma 

possível aproximação de um veículo, quando for identificada a intenção de troca de faixa pelo 

condutor de modo a evitar uma possível colisão. 

 

Palavras chaves: Sistema auxiliar de mudança de faixa e Sensor de radar. 
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ABSTRACT 

 

The electronic’s evolution of the industries increase their electronic control systems to operate 

in different segments of the automobile industry, both in manufacturing technology and in 

aggregating their final product. The onboard electronics are present in various vehicle systems 

acting in passive safety and active safety seeking the safety of the occupants inside the 

vehicle, reducing the risk of accidents caused by limitations of the use of the vehicle and the 

driver's skill. However, this evolution of electronics made it possible to integrate existing 

systems and the development of other systems combined for using information from other 

systems to function as ASSISTANT TRACK CHANGE, this is the aim of this work. 

Changing lanes on roads and highways seems to be an easy task for the driver, but offers great 

risk of accidents because of neutral point vision which means "blind spot" of the rear view 

mirror, where the vehicle is in the other lane is not displayed. Currently, never the less the 

changes in the body for a better view of column A, as glass application and further expansion 

of the rearview, having electronic systems to detect the presence of oncoming vehicle or 

radius of a possible collision. Among the various systems of assistance to the driver to change 

lanes that currently exist in the market, we study the system of Volkswagen’s "system aid of 

lane change" Mercedes-Benz’s system “assistant blind spot” and the technologies that make it 

possible, as ABS brake system, central board and comfort and also discusses study radar 

sensors, and how they are used to monitor the blind spot of the vehicle. Within this context, 

this paper proposes the implementation of a similar system in a model so that it identifies a 

possible approach of a vehicle, when identify the gear change intention by the driver to avoid 

a possible collision  

 

Key word: Auxiliary lane change and radar sensor.  
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CAPÍTULO1 – INTRODUÇÃO 

 

Os índices de acidentes de trânsito no Brasil estão entre os mais alarmantes do 

mundo, quase três vezes maior do que em países de primeiro mundo. Isso ocorre devido à 

falta de segurança nas vias, tanto para pedestres quanto para veículos, sinalizações deficientes, 

educação no trânsito e até mesmo por conta do avanço da tecnologia, fazendo com que os 

veículos alcançassem velocidades maiores (BROEDEL, 2011). 

Além disso, um dos fatores que contribuem para que esses acidentes ocorram é a 

limitação da visibilidade do condutor quando o mesmo está localizado no interior do veículo 

durante a realização de manobras em rodovias e estradas. Essa visibilidade fica comprometida 

devido aos pontos cegos do veículo, que são capazes de ocultar objetos e pessoas durante a 

condução do veículo contribuindo para o aumento das ocorrências de acidentes de trânsito. 

O desenvolvimento da eletrônica embarcada nos automóveis possibilitou um grande 

crescimento em sistemas veiculares que aumentam a segurança e conforto dos condutores e 

passageiros. As montadoras perceberam o potencial desse mercado e cada vez mais investem 

em tecnologias inovadoras para continuarem competitivas no mercado. Os sistemas de 

segurança ativa e passiva são um dos temas de grande importância para o desenvolvimento do 

nosso trabalho. 

Com o crescimento do desenvolvimento de sistemas em segurança passiva e ativa no 

mercado, como o sensor de estacionamento, controle de aproximação e sistemas inteligentes 

de freio EBD, estudaremos o sistema utilizado pela Volkswagen (Assistente para Mudança de 

Faixa) e Mercedes Benz (Assistente do Ponto Cego). Esse sistema auxilia o condutor a 

executar essa manobra em rodovias e estradas através de um monitoramento do campo ao 

redor do veículo, com o objetivo de alertar o condutor do veículo no caso de uma 

aproximação de um segundo veículo, que não está no campo de visão dos retrovisores do 

primeiro. 

 

1.1 – A evolução da eletrônica embarcada no mercado brasileiro 

 

Desde as décadas de 80 e 90 o setor automotivo, que existe há mais de um século, 

tem passado por transformações relevantes para o desenvolvimento e produção de veículos. 

Estas mudanças estão associadas a um intenso processo de reestruturação produtiva e 

organizacional. O Brasil tem ganhado, nos últimos anos, uma relevância gradativa no setor 

automotivo, seja pelo potencial de seu mercado, seja por uma competência tecnológica que 
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pode ser considerada a maior entre os países que não possuem montadoras nacionais de porte 

(CONFESSOR, 2012). 

A evolução da eletrônica embarcada em automóveis fabricados no Brasil teve início 

para atender as normas de emissões de poluentes e segurança, foi praticamente com a entrada 

da ignição eletrônica para substituir o platinado. Em 1988, graças à aplicação da 

microeletrônica, surgia no Brasil o sistema de injeção eletrônica de combustível e o sistema 

de controle de ignição com controle de detonação, reduzindo consideravelmente as emissões, 

sem alterar o seu desempenho (VAZ, 2011). Inicialmente essa tecnologia foi aplicada nos 

modelos GTi e Santana Executive, ambos fabricados pela Volkswagen do Brasil. Depois foi 

adotada pela Chevrolet do Brasil nos modelos Monza MPFI e Kadett GSi. 

O desenvolvimento da ignição totalmente eletrônica se deu pelas exigências maiores 

impostas aos motores modernos, e pode usar componentes eletrônicos para substituir o 

distribuidor anterior de alta tensão giratório (VOLKSWAGEN DO BRASIL, 1998). 

Em 1991 o sistema de injeção eletrônica tomou força no mercado nacional. Esse 

sistema tem a finalidade de dosar a quantidade correta de combustível de acordo com as 

condições de trabalho do motor. O componente que realiza a dosagem do combustível, através 

do controle do tempo de acionamento, é a válvula eletromagnética injetora de combustível, 

mais conhecida como bico injetor. Nos primeiros sistemas de controle eletrônico, utilizava-se 

apenas um bico injetor (injeção monoponto) instalado acima ou abaixo da borboleta de 

aceleração. Atualmente, é utilizado um bico injetor por cilindro, instalado antes da válvula de 

admissão do respectivo cilindro (MILHOR, 2002). 

A ECU foi criada para controlar variáveis externas ao veículo por meio da leitura de 

informações vindas de sensores em pontos estratégicos do veículo, processando-as e 

utilizando-as como base para controlar diversos atuadores. Funciona como um computador, 

com um microprocessador ou microcontrolador e um programa gravado em sua memória 

(VAZ, 2011). 

Com o desenvolvimento da eletrônica, o gerenciamento do motor ficou cada vez 

mais próximo do controle perfeito, o que propiciou a utilização de sistemas microprocessados, 

efetuando o controle digital do motor (MILHOR, 2002). Na Figura 1 temos uma ECU. 
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Figura 1. Central eletrônica de gerenciamento do motor Bosch Motronic M 2.8.1. Retirado de (CÂMARA, 

2006). 

 

É inegável que a eletrônica embarcada obteve sucesso, pois mesmo com legislações 

cada vez mais rígidas, desenvolveram-se sistemas eletrônicos complexos para controle de 

emissões e economia no consumo de combustível. 

A eletrônica aliada às técnicas de software permitiu a implantação de novas funções. 

Dentre elas, podemos citar os sistemas ABS e ESP, que respectivamente atuam como controle 

anti-travamento das rodas durante uma frenagem brusca do veículo e mantém a estabilidade 

no caso de uma situação de possível capotagem (VAZ, 2011). 

Segundo CONFESSOR (2012), o Brasil tem hoje capacidade para desenvolver 

produtos com rapidez, flexibilidade e menor investimento. Trata-se de um país emergente 

com características de outros países emergentes, mas refinamento de alguns países 

desenvolvidos. A força de trabalho é boa, tem uma cultura europeia bem desenvolvida, 

profissionais com flexibilidade, altamente motivados, que aceitem desafios e adoram se 

internacionalizar. Essas são vantagens competitivas com relação aos outros países do mundo 

que algumas montadoras já descobriram e, portanto, uma oportunidade para que o país faça 

projetos automotivos. 
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1.2 – Conteúdo do Trabalho 

 

Este trabalho estará assim dividido: o Capítulo 2 discorrerá sobre uma breve revisão 

bibliográfica mostrando as monografias existentes na área para que fosse possível agregar 

conteúdo na realização deste trabalho; no Capítulo 3 veremos a proposta do trabalho, bem 

como a motivação e objetivos a serem alcançados no término desta monografia, no Capítulo 4 

temos os conceitos teóricos, no qual está embasado o sistema que está sendo estudado neste 

trabalho. No Capítulo 5 detalharemos o desenvolvimento do trabalho e o funcionamento do 

sistema, no Capítulo 6 discorremos sobre o desenvolvimento do protótipo e os materiais 

utilizados. Finalmente, no Capítulo 7 temos as conclusões obtidas e propostas para trabalhos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo LIMA (2011), as montadoras estão cada vez mais inserindo sistemas de 

segurança veicular como itens básicos em qualquer sistema automotivo, tanto por intermédio 

de novas leis quanto para satisfazer a demanda dos clientes. Com objetivo de desenvolver 

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

do veículo, conferindo estabilidade veicular conforte e integridade física dos ocupantes. Essa 

monografia trata exclusivamente da colisão traseira em trechos urbanos e seus fatores, onde o 

veículo não consegue realizar a manobra de frenagem a tempo de evitar a colisão 

propriamente dita. Além disso, o autor propõe como alternativa de redução desse tipo de 

acidente o sistema FCW. O trabalho citado nos auxiliou na abordagem do funcionamento de 

sensores do tipo radar, sistema de freio ABS e efeito Doppler. 

O trabalho de GIORIA (2008) apresenta uma avaliação da eficiência do sistema ABS 

na redução de acidentes de trânsito nas condições de uso cotidianas do veículo, baseada na 

eficiência de frenagem. Através de curvas de probabilidade de aderência e estatísticas sobre o 

uso do veículo, consegue-se estimar a probabilidade de travamento de roda. Com a simulação 

do sistema ABS em Matlab/Simulink verificou-se que o mesmo tem grande potencial para 

reduzir acidentes de trânsito, apresentando um ganho na segurança veicular. Este estudo 

discorre sobre segurança veicular, assunto de bastante importância no desenvolvimento do 

nosso trabalho. 

A monografia de DORNELLES (2009) busca um método aceitável para coleta de 

dados de sedimentos transportados pelo rio e verifica a aplicabilidade da utilização de um 

equipamento acústico por Efeito Doppler para a quantificação de sedimentos transportados 

em suspensão em um rio. As estimativas de concentração de sedimentos foram realizadas 

através da aplicação de métodos empíricos para conversão do sinal acústico do equipamento 

em perfis de concentração de sedimentos em concentração. Esta dissertação nos auxiliou 

quanto ao fenômeno chamado Efeito Doppler, que é de fundamental importância para o 

entendimento do funcionamento dos sensores do tipo radar. 

A dissertação de BROEDEL e SANTOS (2011) propõe um sistema de Auxílio 

modularizado com protocolo CAN, fundamentado a partir do fato de novos órgãos 

regulamentadores estarem avaliando a segurança dos veículos quanto aos pedestres, em casos 

de atropelamento ou colisão. Os autores integraram o sistema de Auxílio de estacionamento 

com o sistema de freio veicular, que freia o veículo independente da ação do motorista 

quando o sistema detecta o risco máximo de colisão na manobra de estacionamento, com o 
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objetivo de tornar os veículos mais seguros para os pedestres. O trabalho apresentado pelos 

autores nos ajudou na descrição do conteúdo do protocolo CAN e visibilidade. 

Segundo LIBÓRIO e PLAÇA (2011) um dos principais sistemas de segurança nos 

veículos são os sistemas de freios, que têm como objetivo desacelerar parcialmente ou 

totalmente um veículo em movimento. No ato da frenagem pode ocorrer o travamento das 

rodas, que aumenta a distância de frenagem e causa perda de dirigibilidade. O sistema ABS 

age evitando a ocorrência do travamento das rodas. Os autores desenvolveram um kit didático 

de simulação do sistema de freios ABS, através de uma lógica de controle e sem a 

necessidade da presença do veículo, com o auxílio da ferramenta computacional Labview. 

Esta dissertação contribuiu na elaboração e entendimento do sistema de freio veicular, bem 

como seus fenômenos físicos, componentes e funcionamento inclusive do sistema de freio 

ABS. 

O trabalho de CAVALCANTI (2009) tem por finalidade pesquisar o quanto o 

motorista é alfabetizado em relação ao uso dos espelhos retrovisores. Com a análise física 

geométrica e diversos fatores que podem influenciar na visibilidade do motorista como 

fundamentação teórica. A dissertação aponta estudos qualitativos e quantitativos que expõem 

resultados relativos ao contexto da pesquisa realizada. Por meio desses dados, a autora aborda 

a necessidade de alfabetizar os cidadãos científica e tecnologicamente. O conteúdo referente a 

ponto cego nos auxiliou, pois devem ser levados em consideração no momento da manobra de 

mudança de faixa. 

As dissertações de CONFESSOR (2012) e VAZ (2011) abordam claramente como se 

iniciou a evolução dos sistemas eletrônicos embarcados no Brasil, assunto que está em pauta 

atualmente. Visto que as referências diretas sobre o tema tratado neste trabalho são bem 

escassas, este tópico possui bastante importância. A primeira dissertação apresenta a situação 

do setor automotivo brasileiro e as tendências globais para o mercado, avaliando estratégias 

adotadas pelas montadoras e descrevendo vantagens e desvantagens das plataformas globais. 

A segunda dissertação trata da automatização do agendamento de mensagens no protocolo de 

rede automotiva Flexray, criada de uma pesquisa liderada pelas grandes companhias 

automotivas sobre o futuro dos sistemas eletrônicos e as redes veiculares disponíveis. Esse 

protocolo exige um complexo processo de configuração que, se não observados, pode 

comprometer a integridade dos sistemas neles apoiados. 
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CAPÍTULO 3 – A PROPOSTA DO TRABALHO  

 

3.1 – Motivação para o Desenvolvimento do Trabalho 

 

Este trabalho abordará o funcionamento do sistema do ASSISTENTE DE 

MUDANÇA DE FAIXA utilizado pela Volkswagen e as tecnologias que o tornaram possível, 

além da aplicação dos conceitos envolvidos para o funcionamento desse sistema, a fim de 

comprovar as dificuldades inerentes à sua implantação. 

O principal motivo que levou a idealização deste trabalho foi o ganho em segurança 

passiva quando existe a possibilidade de implantar um sistema similar em um veículo em 

escala. Outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sistema novo no mercado 

com grande aceitação e seus benefícios quanto à contribuição para a sociedade vista a redução 

de acidentes que o sistema pode ter. 

 

3.2 – Objetivos  

 

Este trabalho não tem como objetivo construir um sistema de auxilio para a mudança 

de faixa a ser utilizado em série e sim analisar algo existente a fim de prover esclarecimento e 

comprovar o nível de complexidade envolvido no desenvolvimento e aplicação do sistema. 

Como objetivos específicos devemos: 

 Explorar as tecnologias que tornam possível o funcionamento do sistema de auxilio de 

mudança de faixa; 

  Demonstrar com os estudos as dificuldades na implantação de um sistema similar em 

veículos adaptado a condição; 

 Prover uma janela de conhecimento sobre um assunto relativamente novo no mercado 

automotivo. 

 

3.3 – Metodologia Utilizada para o Desenvolvimento do Trabalho 

 

Este tópico trata de todo desenvolvimento do trabalho, iniciando pelas pesquisas 

realizadas, estudo das tecnologias utilizadas, funcionamento dos sistemas já existentes e 

desenvolvimento do protótipo. Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, foram 

planejadas algumas atividades principais. 
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Realizou-se um estudo sobre os sistemas já existentes no mercado através de 

apostilas, materiais para treinamento, vídeos descritivos, avaliação dos esquemas elétricos e 

funcionalidade. Além disso, foi necessário realizar pesquisas sobre os sistemas relacionados e 

tecnologias que tornam o funcionamento do sistema auxiliar de mudança de faixa possível, 

bem como a fundamentação teórica necessária para embasar o trabalho em conjunto com 

nosso conhecimento sobre o tema, para isso foram utilizadas pesquisas por meios de sítios da 

internet, artigos científicos, monografias e livros específicos. Com a leitura e entendimento de 

trabalhos já realizados sobre tema relacionados, realizou-se uma revisão bibliográfica 

agregando conteúdo ao trabalho. 

Para comprovar o estudo teórico realizado, optou-se pelo desenvolvimento de um 

protótipo, que está dividido em três fases: 

 FASE 1: Desenvolvimento de um hardware para realizar a leitura do campo desejado, 

com botões de acionamentos para ativar o sistema e o indicador de direção bem como 

as luzes de funcionamento e advertência do campo de monitoramento; 

 FASE 2 – Desenvolvimento de um software que contém a estratégia encontrada para 

realizar o monitoramento do campo e alertar através de um sinal luminoso e sonoro a 

presença de um veículo no “ponto cego”; 

 FASE 3 – Implantação do trabalho em um modelo em escala reduzida, para que seja 

possível realizar uma simulação do funcionamento do sistema atuando, no caso, em 

uma situação onde temos uma aproximação de um veículo e a intenção do condutor 

em mudar de faixa. 
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CAPÍTULO 4 – CONCEITOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo possui todo o embasamento teórico para o aprofundamento do sistema do 

assistente de mudança de faixa, que se faz necessário para o entendimento do sistema como 

um todo. 

 

4.1 – Rede de comunicação protocolo CAN 

 

O protocolo CAN foi desenvolvido para o uso em veículos de passeio. Trata-se de um 

protocolo de comunicação serial síncrono. O sincronismo entre os módulos conectados a rede 

é feito em relação ao início de cada mensagem lançada ao barramento (evento que ocorre em 

intervalos de tempo conhecidos e regulares). O CAN possui vantagens muito desejadas, como 

tolerâncias a interferência eletro-magnética, prioridade de mensagens, recuperação de falhas, 

entre outras (BROEDEL e SANTOS, 2011). 

Segundo LUSTOSA (2009) em arquiteturas de sistemas de controle por rede, o 

barramento é um subsistema que transfere dados entre os componentes dentro de uma unidade 

de processamento (computador); e a rede é um subsistema que transfere dados entre outras 

unidades de processamento. 

Segundo LUSTOSA (2009) os protocolos podem ser classificados em: 

 Sistemas event-triggered: não garantem particionamento temporal visto que o tempo 

de resposta de cada subsistema é função do comportamento da carga na rede ao longo 

do tempo. 

 Sistemas time-triggered: o acesso ao meio não se dá de forma exclusiva, sendo que 

qualquer nó (UC) pode tentar transmitir uma mensagem a qualquer instante com o 

risco de disputa. 

Apesar de apresentarem variações de tempo maiores, sistemas event-triggered 

apresentam uma reação mais rápida a eventos assíncronos, como uma mensagem de 

temperatura alta no cofre do motor por exemplo. 

A chegada da rede CAN possibilitou uma grande redução de hardware nos sistemas 

eletrônicos de gerenciamento do veículo, conseqüentemente alavancou o desenvolvimento de 

novos sistemas combinados, que utilizam informações de diversos módulos com apenas a 

ligação física ao protocolo CAN (VOLKSWAGEN AG, 2002). 

Com o uso do sistema de bus de dados CAN no veículo, interligam-se componentes 

eletrônicos como UC’s ou sensores inteligentes, como por exemplo, o sensor de ângulo de 
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direção. Com isso, podem ser aproveitadas novas funções no veículo e no diagnóstico que 

abrangem todas as UC’s.  

Desse modo obtém diversas vantagens no sistema geral do veículo, redução de peso, 

tamanho do chicote do veículo e aplicação de sistemas complexos, entre eles podemos citar o 

sistema ESP. Os sistemas são factíveis de uma forma econômica, pois  podem ser adaptados 

com maior facilidade às ampliações de sistemas em forma de equipamentos complementares, 

devido a comunicação entre as diferentes unidades de comando que possui o veículo 

(VOLKSWAGEN AG, 2002). Na Figura 2 pode-se perceber a redução de peso que se tem em 

relação ao chicote do veículo. 

 

Figura 2. Vantagens do Protocolo CAN. Adaptado de (VOLKSWAGEN AG, 2002). 

 

O bus de dados CAN é um sistema aberto que permite uma adaptação a diferentes 

meios de transferência como, por exemplo, cabos de cobre e cabos de fibra ótica. O 

intercâmbio de dados entre as unidades de controle acorre em uma plataforma unitária, esta 

plataforma denomina-se protocolo. 

Outro conceito bastante interessante é o NRZ, onde cada bit transmitido representa 

efetivamente um dado e não, por exemplo, o barramento emidle (sem operação efetiva) 

(VOLKSWAGEN AG, 2002). 

Existem dois formatos de mensagens no protocolo CAN são eles:  
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 CAN 2.0A: Mensagens com identificador de 11 bits. É possível ter até 2048 

mensagens numa rede constituída neste formato, o que pode caracterizar uma 

limitação em determinadas aplicações.  

 CAN 2.0B: Mensagens com identificador de 29 bits. É possível ter até 5,3 milhões de 

mensagens numa rede constituída neste formato. Percebe-se que não há mais a 

limitação em virtude da quantidade de mensagens. O que poderá ser observado em 

alguns casos é que os 18 bits adicionais no identificador aumentarão o tempo de 

transmissão de cada mensagem, o que poderá caracterizar um problema em 

determinadas aplicações que trabalhem em tempo-real. 

Devido as diferentes exigências impostas com relação à freqüência de repetição dos 

sinais, ao volume de dados que isso representa e à sua disponibilidade, os sistemas de bus de 

dados CAN são divididos em três tipos (VOLKSWAGEN AG, 2002). São eles: 

 CAN Tração (high speed) com 500 kbit/s - Serve para interligação em rede das 

unidades de controle pertencentes ao grupo motopropulsor. 

 CAN Conforto (low speed) com 100 kbit/s - Serve para interligação em rede das 

unidades de controle pertencentes à área do sistema de conforto. 

 CAN Infotenimento (low speed) com 100 kbit/s - Serve para interligação em rede de 

sistemas como rádio, telefone e navegação. 

A Mercedes-Benz tem utilizado CAN em seus veículos de passeio desde 1992. 

Inicialmente voltado para o gerenciamento do motor e posteriormente para componentes 

eletrônicos gerais, formando dois sistemas fisicamente separados e ligados através da 

gateway. Outras montadoras seguiram o mesmo caminho e também implementaram duas 

redes CAN, como BMW, FIAT, Renault, Volkswagen e Volvo (BROEDEL e SANTOS, 

2011).  

Atualmente, alguns veículos possuem mais de duas redes CAN, com velocidades 

diferentes e calculadas de acordo com suas aplicações, essas velocidades podem variar de 

fabricante para fabricante. A rede com maior velocidade sempre ficará responsável pela 

transmissão de mensagens entre as UC de maior prioridade, conforme a Figura 3. 
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Figura 3. Taxas de transferências de dados no sistema de bus de dados CAN. Retirado de (VOLKSWAGEN AG, 

2002). 

 

O sistema básico compõe-se de várias UC’s, conforme a Figura 4, que estão 

conectadas de forma paralela ao cabo do bus de dados através dos chamados transceptores 

(amplificadores de emissão e recepção). 

 

 

Figura 4. Rede CAN da área de tração com 3 unidades de controle. Retirado de (VOLKSWAGEN AG, 2002). 

 

Dessa forma, são válidas as mesmas condições para todas as UC’s. Isso significa que 

todas as UC’s recebem o mesmo tratamento, não há nenhuma UC com prioridade maior. O 

intercâmbio de informação acontece em série (de forma consecutiva). Geralmente, o bus de 

dados CAN já é completamente operativo com um cabo só, mas o sistema está dotado de um 

segundo cabo, trançado, de bus de dados onde os sinais incidem na ordem inversa. Graças a 

essa inversão dos sinais consegue-se suprimir de forma mais eficaz as interferências externas. 

As informações que são intercambiadas se denominam mensagens. Qualquer UC pode 

enviar e receber mensagens. Uma mensagem enviada pode ser recebida por qualquer UC. Este 

princípio também é denominado broadcast (radiodifusão). É como uma emissora de rádio que 

emite um programa que pode ser sintonizado por qualquer participante conectado. Graças ao 
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procedimento broadcast, que permite que todas as UC’s conectadas tenham sempre o mesmo 

estado informativo (VOLKSWAGEN AG, 2002). 

Os fundamentos do CAN são especificados por duas normas, a ISO11898 e a 

ISO11519-2. A ISO11898 determina as características de uma rede trabalhando com alta 

velocidade de transmissão de dados (de 125Kbps à 1Mbps)e a ISO11519-2 determina as 

características de uma rede trabalhando com baixa velocidade (de 10Kbps à 125Kbps). 

 

4.2 – Fenômenos Físicos de Frenagem 

 

A transformação da energia cinética e/ou potencial em energia térmica na forma de 

calor e energia acústica na forma de ruído é o que chamamos de conceito físico de frenagem, 

isso se deve ao atrito produzido entre lonas e tambor, pastilhas e discos durante a frenagem do 

veículo. 

Durante essa frenagem ocorre a dissipação de energia térmica dos freios por condução, 

convecção e radiação (LIBÓRIO, PLAÇA; 2011). 

 

4.3 – Sistema de freio hidráulico 

 

Esse sistema de freio é o mais utilizado para veículos de passeio devido ao seu custo 

de aplicação e eficiência de frenagem, o início de seu funcionamento consiste na aplicação de 

força muscular no pedal de freio, que é transformada em pressão hidráulica pelo sistema de 

cilindro mestre, consequentemente acionando os freios das rodas do veículo (LIBÓRIO, 

PLAÇA; 2011). Conforme BOSCH (2005) os principais componentes do sistema de freio de 

um automóvel estão descritos na Figura 5 

 

 

Figura 5. Componentes de um sistema de freios de duplo circuito para automóveis de passageiros. Retirado de 

(BOSCH, 2005). 
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São eles: (1) freio de roda a disco (2) mangueira de freio (3) conexão (4) tubulação de freio 

(5) cilindro mestre (6) reservatório de fluido de freio (7) servo freio (8) pedal de freio (9) freio 

de estacionamento (10) cabo do freio (11) limitador de força de frenagem (12) freio de roda a 

tambor. 

 

4.4 – Sistema de freios ABS 

 

O sistema de freio ABS (Antilock Braking System) foi desenvolvido para aumentar a 

segurança veicular visando diminuir a distância de frenagem e manter a dirigibilidade durante 

a frenagem, esse sistema evita o travamento prolongado das rodas durante a frenagem de 

emergência ou em pista escorregadia, garantindo assim uma melhor eficiência (LIMA, 2011). 

Segundo LIBÓRIO, PLAÇA (2011) os freios devem satisfazer severos requisitos como 

distâncias de parada, tempo de resposta, desaceleração e entre outros. Estes requisitos são 

satisfeitos por ambos os tipos de freio com ou sem ABS. 

Os primeiros sistemas de freio ABS surgiram no início do século XX, no setor de 

transporte ferroviário, depois a indústria aeronáutica adotou o sistema e na década de 70 

alguns veículos já utilizavam o sistema ABS (LIBÓRIO e PLAÇA, 2011). Mas foi em 1978 

que teve início a produção em escala pela empresa alemã Bosch, seguido por alguns modelos 

de veículos da também alemã Mercedes-Benz, e logo em seguida pela empresa BMW (LIMA, 

2011). 

Acompanhando o avanço tecnológico, os sistemas de freio ABS estão ficando cada 

vez menores, leves e aumentando sua eficiência, tornando assim sistemas mais confiáveis. 

Através do monitoramento da velocidade angular da roda, com o objetivo de 

identificar a redução de velocidade de uma ou mais rodas, a UC do ABS decide se aplica ou 

libera pressão para as rodas, evitando o travamento das mesmas (LIMA, 2011). 

Com o controle da velocidade das rodas e da aplicação dos freios a estabilidade direcional 

é conseguida, sendo que quando as rodas não travam durante a frenagem a estabilidade direcional 

está garantida (LIBÓRIO e PLAÇA, 2011). 

Durante a frenagem de emergência ocorre o travamento das rodas, fazendo com que o 

veículo perca dirigibilidade, podendo vir a rotacionar em torno do eixo dianteiro quando esse 

travamento ocorre nas rodas traseiras. Quando esse travamento ocorre nas rodas dianteiras o 

veículo perde o controle direcional, o que pode ocasionar graves acidentes e colocar em risco 

a vida dos ocupantes do veículo (LIMA, 2011). 
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O sistema ABS age evitando o travamento das rodas proporcionando uma frenagem 

mais segura mesmo em situações de emergência. Em razão desses fatos, temos como principal 

função do ABS garantir a dirigibilidade do veículo com o não travamento das rodas dianteiras 

(LIMA, 2011). 

A Figura 6 ilustra os principais componentes do sistema ABS, que são: 

 Sensor de velocidade angular das rodas; 

 Unidade de controle do ABS; 

 Unidade hidráulica do ABS; 

 Luz de aviso de avarias; 

 Anel dentado; 

 Sistema de freio. 

 

 

Figura 6. Arquitetura simplificada do sistema ABS. Retirado de (LIMA, 2011). 

 

4.4.1 – Sensor de velocidade 

Esse sensor trabalha com o princípio hall, emite um sinal em forma de onda que varia 

o período de acordo com o número de rotação da roda, dessa forma calculando a velocidade 

angular da roda, esse sinal é transmitido para a UC do ABS.  
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4.4.2 – Unidade de controle do ABS 

A unidade de controle recebe os sinais dos sensores localizados nas rodas e calcula a 

velocidade de cada roda individualmente e quando acionado o pedal do freio monitora 

constantemente essas velocidades, pois é através da diferença de velocidade de uma ou mais 

rodas que o módulo identifica a eminência do travamento controlando assim as eletroválvulas 

da unidade hidráulica e acionando a bomba hidráulica quando necessário. 

 

4.4.3 – Unidade hidráulica do ABS 

 

Conforme os sinais recebidos da UC do ABS, mediante a ação das bobinas 

eletromagnéticas, abre e fecha as válvulas hidráulicas de entrada e saída de fluido para os 

cilindros de cada roda, assim regula a pressão de frenagem em cada roda, evitando o bloqueio. 

 

4.4.4 – Luz de aviso de avaria 

 

A luz de aviso de avisa é um indicador para o condutor que o sistema está operando 

em ordem, ao ligar à ignição a luz fica acesa por um curto período de tempo e logo após 

apaga isso indica que o sistema está em ordem, caso a luz permaneça acesa indica que o 

sistema está inativo e possui restrições no seu funcionamento, essa luz é controlada pela UC 

do ABS. 

 

4.4.5 – Anel dentado 

 

Fixo no cubo da roda o anel dentado acompanha o movimento da roda para que o 

sensor possa realizar a leitura.  

 

4.4.6 – Funcionamento do ABS 

 

O sistema é composto por sensores eletrônicos de velocidades instalados junto às 

rodas, uma UC e uma unidade hidráulica (conjunto de válvulas eletromagnéticas). Quando os 

sensores detectam um travamento de roda, um sinal é enviado a UC, que por sua vez, passa ao 

modulador as instruções para aumentar ou reduzir a pressão do fluído sobre cada cilindro de 

roda. O ABS pode chegar a liberar totalmente a pressão dos freios de uma roda e manter a 

pressão sobre as demais, se necessário for, tudo em fração de segundos (SENAI, 2005). 
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A UC do ABS é um processador que recebe sinais dos sensores de velocidade das 

rodas do veículo e compara com o programa previamente gravado em sua memória. 

Segundo LIBÓRIO e PLAÇA (2011) os sinais são filtrados e convertidos em 

informações digitais e processados pela UC, que calcula a velocidade do veículo (velocidade 

de referência). Além disso, a UC calcula o escorregamento das rodas através da comparação 

entre a velocidade do veículo e velocidade das rodas e caso necessário, envia sinal para os 

solenóides das válvulas do modulador de pressão de freio que em atuação mantém constante 

ou reduz a pressão no sistema. O diagrama de blocos é representado pela Figura. 

 

Figura 7. Diagrama de blocos de um sistema de freio ABS. Retirado de (LIBÓRIO e PLAÇA, 2011). 

 

A UC do ABS também comanda a unidade hidráulica, a lâmpada de anomalia e a 

bomba de recirculação do fluído de freio. Em casos de falhas, a UC suspende a atuação do 

sistema eletrônico de controle do freio, acendendo a lâmpada de anomalia no painel do 

veículo. 

O ABS é checado em dois momentos. Ao ligar o contato de ignição, a lâmpada 

permanece acesa por cerca de três a oito segundos, dependendo do sistema, apagando logo em 

seguida. Depois que o veículo entra em movimento, o sistema é novamente testado e, em caso 

de falha, principalmente nos sinais dos sensores, a unidade eletrônica aciona a lâmpada de 

anomalia. Enquanto a luz do painel estiver acesa, o controle eletrônico do sistema estará 

suspenso, e somente o tradicional freio hidráulico servo-assistido funcionará. A falha é 
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registrada na memória, para posterior verificação com scanner ou códigos de piscadas, 

dependendo do sistema (SENAI, 2005). 

Em alguns sistemas de frei ABS, a unidade hidráulica e de comando formam um só 

conjunto, localizado próximo ao cilindro-mestre. Em outros sistemas, como o Bosch 2S, por 

exemplo, a UCE e a unidade hidráulica estão separadas. A unidade de comando pode estar 

debaixo do banco traseiro ou do dianteiro direito, e a unidade hidráulica junto ao cilindro-

mestre de freio. 

Os freios ABS possuem tamanha velocidade e precisão que podem atuar de sete a dez 

vezes por segundo, dependendo do travamento das rodas. Com a adoção de sistemas mais 

modernos e compactos, o peso do conjunto foi consideravelmente alterado. O 2S, sistema 

mais antigo pesa 6,2 kg, e o 5.3, mais atual, apenas 2,2 kg. 

 

4.5 – Sistema EBD 

 

Segundo PAPAIOANNOU (2005) o sistema EBD (Distribuição Eletrônica dos 

Freios) foi derivado do ABS e seu diferencial é que permite que ocorra uma distribuição de 

força de frenagem entre as rodas da melhor forma para manter a estabilidade e controle do 

veículo. 

O EBD utiliza os sensores de rotação do ABS para monitorar especialmente as rodas 

do eixo traseiro do veículo e ao detectar a possibilidade de travamento das mesmas antes das 

rodas dianteiras, o EBD promove a interrupção do deslocamento de fluido do cilindro mestre 

para os freios traseiros, até que as rodas se estabilizem novamente. Segue-se um novo 

acréscimo de pressão visando obter a máxima contribuição possível do eixo traseiro 

(GARDINALLI, 2005). 

O EBD atua diretamente baseado no efeito da carga sobre os eixos, que é a 

desaceleração da roda, dada pelos sensores de rotação, portanto, o sistema não necessita 

conhecer a condição de carregamento do veículo (GARDINALLI, 2005). 

 

4.6 – Visibilidade 

 

Uma boa visibilidade da faixa de trânsito e dos elementos que a compõem é um 

importante item de segurança para uma condução segura. Embora haja regulagem dos 

espelhos retrovisores para melhorar a visibilidade e minimizar as limitações visuais do 
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condutor, não se pode alterar as características originais do veículo (BROEDEL e SANTOS, 

2011) 

Visualizar obstáculos fixos ou móveis durante uma manobra é um fator fundamental 

para que a eminência de acidente seja reduzida durante a condução de um veículo. Devido a 

limitações de visibilidade durante uma mudança de faixa, torna-se possível ocorrer acidentes 

envolvendo obstáculo e/ou pessoas causando danos. 

 

4.6.1 – Espelho retrovisor interno 

 

Proporciona ao condutor uma visão traseira do veículo. Pode ser localizado na parte 

superior central no para-brisa do lado interno ou na parte frontal do teto do veículo. Possui um 

tamanho reduzido para não prejudicar a visibilidade frontal, porém, há relatos de ocorrências 

de acidentes causados justamente pela visibilidade reduzida (BROEDEL e SANTOS, 2011). 

A visão que o condutor tem dos elementos situados externamente atrás do veículo é 

compreendida como visibilidade traseira. Na Figura 8 temos uma ilustração da visibilidade 

traseira. 

 

Figura 8. Visão proporcionada pelo espelho retrovisor interno. Retirado de (BROEDEL e SANTOS, 2011). 

 

4.6.2 – Espelho retrovisor externo 

 

Fixado nas laterais do veículo, na superfície externa do mesmo e tem como função 

proporcionar ao condutor uma visão da lateral do veículo. Este componente auxilia o condutor 

em mudanças de faixas ou mesmo em uma manobra. 

Devido à diferença da distância entre o condutor e os retrovisores externos, o do lado 

direito, que possui a maior distância, é construído com espelho convexo, com curvatura 
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externa ao plano do espelho proporcionando um aumento no campo de visão do motorista. No 

retrovisor do lado esquerdo, os espelhos são planos. A ampliação do campo de visão do 

condutor é uma alternativa encontrada pela indústria para não utilizar retrovisores muito 

grandes, que prejudicariam o design e estabilidade do veículo (BROEDEL e SANTOS, 2011). 

 

Figura 9. Visão proporcionada pelo espelho retrovisor externo. Retirado de (BROEDEL e SANTOS, 2011). 

 

4.6.3 – Vidro traseiro 

 

Vidro fixo na sua grande maioria na tampa traseira do veículo (tampa do porta-malas), 

no caso de picapes, por exemplo, o vidro é preso à carroceria. Possibilita a visibilidade de 

objetos ou pessoas durante a rodagem e manobras com veículo, é através dele que o motorista 

visualiza com auxílio do espelho retrovisor interno. Neste vidro também pode ser instalado 

alguns acessórios, como desembaçador traseiro, brake-lights (luz de freio) e limpador para 

auxiliar em dias de chuva (BROEDEL e ALEX, 2011). 

As dimensões do vidro traseiro, formato e os acessórios incorporados, como os 

encostos de cabeça dos bancos traseiros, influenciam diretamente na visibilidade traseira. 

 

4.6.4 – Ponto cego 

 

Segundo CAVALCANTI (2009) são classificadas de pontos cegos as áreas em que um 

elemento, na parte exterior do carro é ocultado por uma obstrução ou limitação da 

visibilidade, ou seja, essas áreas ficam bem do lado do veículo mais fora do campo de visão 

do motorista, conforme ilustra a Figura 10. 
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Figura 10. Ponto cego do veículo. Retirado de (CAVALCANTI, 2009). 

 

Segundo BROEDEL e SANTOS (2011) a necessidade para visão direta de outras 

áreas em torno do veículo, ou de partes diferentes na via, pode depender de circunstâncias em 

manobra ou em mudança de faixa, onde existe a necessidade para a detecção dos objetos no 

campo visual periférico. 

O maior causador do ponto cego são as colunas de fixação do teto (coluna A, coluna B 

e coluna C) conforme a Figura 11, que devido a sua construção limita um ponto do veículo 

que fica sem visibilidade para o condutor. 

Ultimamente o setor automotivo vem desenvolvendo projetos com o objetivo de 

aumentar a segurança veicular, e a diminuição dos pontos cegos é o principal fator analisado. 

Já existem no mercado alguns veículos com tecnologia de ponta, com pequenas câmeras 

instaladas nos pára-choques traseiros, permitindo que o condutor possa visualizar a área 

traseira do veículo, ao realizar a manobra de marcha à ré (CAVALCANTI, 2009). 

No Brasil algumas montadoras já oferecem automóveis com sensores de distância, 

instalados na região traseira do veículo, mais precisamente nos pára-choques, com o objetivo 

de detectar limitação no percurso de ré. Esse tipo de sistema emite um sinal sonoro alertando 

o condutor para o perigo de colisão quando o veículo está muito próximo a um obstáculo 

(CAVALCANTI, 2009). 
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4.7 – Carroceria 

 

Estrutura que envolve o veículo e na sua grande maioria define o seu formato. É 

constituído pelo cofre do motor, habitáculo do passageiro e porta malas. Devido à 

popularização do automóvel, várias especificações surgiram para definir os tipos de 

carroceria. Algumas são montadas separadas do chassis do automóvel, outras já fazem parte 

da estrutura do carro (estilo de construção conhecido como monobloco) (VOLKSWAGEN 

AG, 2009). 

 

4.7.1 – Definição de colunas da carroceria 

 

As colunas da carroceria recebem um tratamento de materiais para suportar impacto e 

resistir a colisões preservando o habitáculo dos passageiros, além de realizar a sustentação do 

teto. abaixo temos as definições das colunas representadas na figura. 

 

 

Figura 11. Carroceria novo Gol. Adaptado de (VOLKSWAGEN AG, 2009). 

 

Devido a sua forma física as colunas são as grandes responsáveis pelos pontos cegos 

do veículo, dificultando a condução ou manobra do veículo em determinadas situações. 

 

4.8 – Segurança Veicular 

 

A segurança veicular pode ser atribuída basicamente a três fatores: homem 

(qualificação e condições físicas e psicológicas do motorista), ambiente (condição do tempo, 

COLUNA C 

COLUNA B 

COLUNA A 
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da rodovia e do tráfego) e veículo (qualidade, condição do pneu, desgaste dos componentes) 

(GIORIA, 2008). 

Os sistemas de segurança veicular são divididos em duas classes: a segurança ativa e a 

passiva. O objetivo de ambas é zelar pela integridade física não somente dos passageiros, mas 

a todos que utilizam as vias públicas, como ciclistas e pedestres, porém atuam em momentos 

diferentes. 

 

4.8.1 – Segurança Passiva 

 

A segurança passiva é projetada para proteger os ocupantes do veículo e demais 

envolvida no caso de um acidente inevitável. Esses sistemas atuam de forma a reduzir os 

riscos de lesões e/ou amenizar a gravidade das consequências do acidente, logo, possuem um 

caráter de remediação. 

Esta classe de segurança se divide em dois ambientes que se complementam com o 

intuito de garantir a eficiência do sistema, são eles: segurança externa e segurança interna 

(GIORIA, 2008). 

A segurança externa abrange as medidas relacionadas ao veículo que são tomadas para 

minimizar as consequências de um acidente sobre pedestres, ciclistas e motociclistas. O 

objetivo principal é projetar um veículo cujo seu exterior minimize os efeitos de uma colisão 

primária (colisão entre pessoas do exterior do veículo com o próprio veículo). 

As vias rodoviárias também devem conter itens para reduzir as consequências do 

impacto, caso o veículo se colida com as proteções da pista. Com este intuito, existem 

algumas alternativas como defensas (guard-rail) e valetas entre pistas, proteção em pilares de 

pontes. 

Já a segurança interna tem como objetivo amenizar os danos causados aos ocupantes 

do veículo. Os itens destinados a este tipo de proteção possuem o objetivo de minimizar as 

acelerações e as forças atuantes sobre os corpos durante um acidente, além de também 

garantir espaço suficiente para sobrevivência. 

O cinto de segurança, vidros não estilhaçáveis, para-choques, air bags, sistema de 

freios ABS, a absorção da energia do impacto com a menor deformação no ambiente do 

habitáculo fazem parte da segurança passiva interna. 
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4.8.2 – Segurança Ativa 

 

A segurança ativa possui como principal objetivo evitar que ocorra o acidente, 

contribuindo de maneira preventiva. Há quatro aspectos dos sistemas de segurança ativa, os 

quais estão esclarecidos a seguir (GIORIA, 2008). 

A “segurança de circulação” é o resultado de um projeto harmonioso do chassi em 

relação ao alinhamento das rodas, à suspensão, e ao sistema de direção e freio, e se reflete no 

comportamento dinâmico veicular. 

Segurança condicional resulta da manutenção do estresse fisiológico que os ocupantes 

dos veículos estão sujeitos por meio de vibrações, ruídos e condições climáticas, em níveis tão 

baixos quanto possíveis. Este é um fator significante na redução da possibilidade de se distrair 

no trânsito. 

Segurança perceptiva: equipamentos de iluminação, dispositivos de aviso sonoro e de 

visibilidade são medidas que aumentam a segurança perceptiva. 

Segurança operacional: baixo estresse do motorista, e, portanto um alto grau de 

“segurança de circulação”, requer um projeto otimizado de tudo a cerca do motorista com 

relação a facilidade de acesso e operação dos elementos de controle do veículo. 

Como exemplos desse tipo de segurança podemos citar sistemas como o ABS, TCS e 

o ESP. 

 

4.9 – Conceito de Fiscalização Eletrônica 

 

O sistema que é objeto de estudo se baseia no conceito do funcionamento de sensores 

do tipo radar. Portanto, este tópico trata da fiscalização eletrônica, onde os radares foram 

aplicados inicialmente. 

A fiscalização eletrônica consiste no monitoramento da via mediante equipamentos 

eletrônicos, conhecidos popularmente como lombadas eletrônicas, radares e fotossensores. 

Como o próprio nome indica, esses equipamentos efetuam uma fiscalização e registram a 

ocorrência de infração, para que seja possível a aplicação das previstas penalidades 

(CÔRREA, 2008). 

Os equipamentos utilizados na Fiscalização Eletrônica são submetidos pelos processos 

de controle de qualidade, a fim de cumprir o que dispõe a legislação pertinente. O INMETRO 

efetua a homologação dos equipamentos e realiza os testes em laboratório e no local onde 

serão instalados os equipamentos. A aferição se repete anualmente conforme a legislação. 
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O principal objetivo desse equipamento é disciplinar a circulação, através do controle 

de velocidade, para a redução de acidentes e a gestão de tráfego. Ao mesmo tempo permite a 

coleta de dados estatísticos de fluxo e de infrações. São instrumentos importantes para a 

segurança e fluidez do tráfego (CÔRREA, 2008). 

 

4.9.1 – Lombada ou Redutor Eletrônico 

 

É um equipamento que utiliza alta tecnologia para melhorar a fiscalização de 

velocidade máxima e contribui com a sinalização em vias urbanas e rodovias. Sua aplicação 

está prevista no CTB nos artigos 218 e 280 e os critérios para utilização estão previstos na 

Resolução n° 146/03 do CONTRAN. 

Este equipamento de segurança viária, com uma ideia inovadora no monitoramento do 

trânsito, realiza o controle de velocidade e acompanhamento do tráfego. Efetua a captação e 

processamento de imagens e dados, sua fabricação atende às características especiais de cada 

local de instalação para que resista a alterações climáticas e atitudes de vandalismo. 

O seu funcionamento é automático e independente da presença de agentes de trânsito. 

Ao passar com o veículo pelos sensores instalados na pista, a lombada eletrônica calcula sua 

velocidade e a indica no visor. Cada vez que a velocidade ultrapassar o limite estabelecido 

pela via, o equipamento registrará a imagem do veículo como comprovação da existência da 

infração. 

 

4.9.2 – Radares Estáticos 

 

Medidor de velocidade instalado no próprio veículo ou em suporte apropriado. É 

popularmente conhecido como móvel, pois pode ser transportado para qualquer ponto. Na 

realidade, o equipamento é denominado radar estático, opera em lugares pré-determinados, 

sobre tripés, podendo ser deslocado com simplicidade. 

 

4.9.3 – Radar Fixo ou Fotossensores 

 

É um equipamento eletrônico, computadorizado, que visa monitorar uma rodovia ou 

apenas um ponto da mesma, estabelecendo uma rotina de fiscalização, com o objetivo de 

reduzir as estatísticas de acidentes com vítimas fatais nas rodovias e disciplinando a curto e 

médio prazo o motorista no que se refere ao controle de velocidade. 



40 

 

Como seu próprio nome já diz, esse tipo de radar é instalado em local definido e em 

caráter permanente. Detectam além de velocidade, o avanço ao sinal vermelho e a parada do 

veículo sobre a faixa de pedestre na mudança de sinal luminoso. 

Visando compensar a imprecisão dos velocímetros, as imagens dos veículos somente 

são captadas quando trafegam a mais de 7km/h acima da velocidade regulamentada, o que 

atende a regulamentação do INMETRO (CÔRREA, 2008). 

 

4.10 – Sensor Radar 

 

Sensor responsável por detectar obstáculos no ponto cego e informá-la a ECU do 

veículo, para que seja feita a emissão dos alertas do sistema. 

Este sensor também faz parte de sistemas que realizam a prevenção de colisões, como 

o sistema ACC e o FCW. O mesmo é utilizado na maioria dos sistemas de monitoramento de 

espaço entre veículos. Seu princípio de funcionamento é baseado em ondas ultrassônicas 

emitidas pelo sensor na faixa de 24 a 77 GHz. Quanto maior for essa frequência, maior será o 

alcance do mesmo (LIMA, 2008). 

Os sensores de longo alcance de 76GHz possuem os seguintes benefícios (DELPHI, 

2012): 

 Maior qualidade na detecção do obstáculo; 

 Maior precisão e capacidade de alcance; 

 Integração ao veículo simplificada. 

A Figura 12 ilustra a atuação do sensor radar em um veículo, com sistema ACC ou 

FCW, levando em consideração que podem ser utilizados diferentes tipos de sensores radar 

quanto aos campos de atuação, podendo atingir distâncias de até 200 metros. 

 

Figura 12. Funcionamento do sensor radar e sua área de atuação. Retirado de (LIMA, 2008). 
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Quando uma onda ultrassônica ou eletromagnética é transmitida por um sensor radar e 

atinge um determinado obstáculo, a mesma é refletida para alguma direção, dependendo do 

posicionamento e da geometria física e espacial do obstáculo. A onda volta para o sensor 

através de materiais transdutores, como amplitude e frequência. A Figura 13 ilustra um sensor 

ultrassônico, nesse caso o obstáculo possui uma superfície plana, que facilita o retorno da 

onda ultrassônica ao sensor receptor. 

 

Figura 13. Funcionamento do sensor radar baseado em ondas ultrassônicas. Retirado de (LIMA, 2008) 

 

Um algoritmo interno da UC do sistema calcula a probabilidade de colisão levando em 

consideração a distância e velocidade do veículo detectado, baseando-se no sinal recebido 

pelo sensor após a refração da onda no veículo. A diferença de frequência entre a onda 

emitida e a refletida é denominada Efeito Doppler (LIMA, 2008). 

 

4.11 – Efeito Doppler 

 

O efeito Doppler é usado atualmente em sistemas de radar (ar), sonar (água) e em 

estudos médicos e biológicos. Esse fenômeno se demonstra na prática quando se ouve um 

apito de trem, no qual a qualidade tonal (frequência) é diferente para o observador estático 

quando o trem está também parado ou em movimento. 

Segundo (DORNELLES, 2009) o Efeito Doppler é uma mudança na freqüência do 

som devido ao movimento relativo entre a fonte emissora do som e o observador. A 

frequência do som emitido por um objeto em movimento, para um obturador parado, parece 

aumentar quando o objeto se aproxima dele e diminuir quando o objetivo se afasta. A Figura 

14 exemplifica esse efeito através da observação do número de ondas que chega até um 
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observador parado e depois em movimento. Em (a), o observador, parado, percebe após o 

tempo de 1 segundo (t = 1s), as mesmas 8 ondas (f = 8Hz) emitidas pela fonte, resultando em 

uma diferença igual a zero (fd = 0), também chamada de frequência Doppler igual a zero. Em 

(b), o observador ao se aproximar da fonte, percebe, no tempo de 1 segundo (t = 1s), 10 ondas 

(f = 10Hz). A diferença entre a freqüência percebida pelo observador e a freqüência emitida 

pela fonte é agora de 2 ondas (fd = 2Hz). No item (c), o observador se afasta da fonte 

emissora e percebe 6 ondas no tempo de 1 segundo (t = 1s). Neste caso, a freqüência Doppler 

(fd) é igual a -2Hz. O sinal negativo indica o afastamento relativo entre a fonte e o 

observador. 

 

Figura 14. Verificação do Efeito Doppler pelo número de ondas por um observador. Retirado de (DORNELLES, 

2009). 

O Efeito Doppler é utilizado para distinção entre objetos parados e objetos em 

movimento, fornecendo informação sobre a velocidade dos mesmos, através da medição da 

diferença de frequência entre o som emitido por uma fonte e o som percebido por um 

observador (receptor). O Efeito Doppler leva em consideração a freqüência do som quando 

tudo está parado, a velocidade do som e a velocidade relativa entre a fonte e o receptor de 

ondas. Entretanto, o Efeito Doppler depende do movimento radial entra a fonte e o receptor, 

ou seja, do movimento de aproximação ou afastamento entre eles (DORNELLES, 2009). 

Na prática, a UC de um veículo com sistema ACC, FCW ou o próprio assistente de 

mudança de faixa pode determinar a velocidade do veículo detectado pelo sensor radar. 

Supondo que os dois veículos estejam em velocidade constante, ou seja, aceleração igual a 

zero, o tempo que a onda leva para atingir o veículo detectado deve ser igual ao tempo que a 

onda refletida levará para retornar ao receptor do sensor, já que a distância em ambos os 

sentidos não se altera. Quando um dos veículos possui aceleração diferente de zero (podendo 

ser negativa no caso de uma desaceleração), o tempo que a onda emitida levará para atingir o 
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veículo detectado será diferente do tempo que a onda refletida levará para retornar ao receptor 

do sensor. Quanto menor a distância entre os veículos, maior a velocidade de emissão das 

ondas, e por consequência, as frequências das ondas emitida e refletida são diferentes (LIMA, 

2008). A Figura 14 ilustra a diferença de frequência entre as ondas emitida e refletida. 

 

Figura 15. Exemplificação do efeito Doppler gerado entre a emissão e a recepção de ondas ultrassônicas pelo 

sensor radar. Retirado de (LIMA, 2008). 

Portanto, o efeito Doppler é de extrema importância para que a UC do assistente 

consiga identificar a velocidade e distância entre o veículo com sistema e o veículo localizado 

em seu ponto cego. 
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CAPÍTULO 5 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Neste capítulo serão detalhados dois sistemas que são comercializados por diferentes 

montadoras, o primeiro trata do sistema da Volkswagen e o segundo trata do sistema utilizado 

pela Mercedes Benz. 

 

5.1 – O Sistema Volkswagen 

 

O conteúdo que veremos a seguir aborda o funcionamento do assistente de mudança 

de faixa da Volkswagen, que tem como finalidade ajudar o condutor a realizar manobras de 

mudança de faixa em rodovias e estradas com o objetivo de reduzir os índices de acidentes. O 

sistema utiliza dois radares localizados no interior do para-choque traseiro que realizam a 

leitura das zonas do ponto cego e traseira do veículo. Com o acionamento de uma tecla, 

localizada na chave de seta do veículo, o condutor aciona o sistema. O assistente para 

mudança de faixa é uma inovação técnica em relação aos sistemas de assistência ao condutor 

e seu objetivo é evitar possíveis acidentes. 

 

5.1.1 – Diagrama do sistema 

 

Teremos a seguir a integração dos sistemas para que o assistente de mudança de faixa 

possa funcionar. A tecnologia necessária para garantir o funcionamento do sistema é notável, 

observa-se na Figura 16 o diagrama do sistema de comunicação via protocolo CAN. 

 

Figura 16. Arquitetura do Protocolo CAN. Retirado de (VOLKSWAGEN AG, 2005). 
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Através da análise da Figura 16, podemos identificar todos os sistemas envolvidos 

para o funcionamento do assistente de mudança de faixa, as linhas que conectam os módulos 

fazem parte do protocolo de comunicação CAN. Apesar do assistente de mudança de faixa 

possuir duas UC’s próprias do sistema, necessitamos de uma integração com os outros 

sistemas para que possa ocorrer o funcionamento do sistema (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

Para que o assistente de mudança de faixa possa funcionar corretamente são 

necessárias as seguintes mensagens da CAN bus: 

 Unidade de controle do Air Bag (J234): Registra os estados das luzes de aviso do 

instrumento combinado; 

 Unidade de controle do ABS (J104): Fornece os sinais de velocidade e de 

guinada; 

 Unidade de controle do painel de instrumentos (J285) e interface de diagnóstico 

para bus de dados (J533): Mostra os estados de ativação e reenvia todas as 

mensagens do CAN bus; 

 Unidade de controle da rede de bordo (J519): Fornece os sinais das luzes 

indicadoras de direção; 

 Unidade de controle para detecção de reboque (J345): Detecta se o veículo 

carrega um reboque e, neste caso, desativa o assistente de mudança de faixa; 

  Unidade de controle do motor do limpador do pára-brisa (J400): Fornece o sinal 

do sensor de chuva e luz (G397) e adapta a intensidade das luzes de aviso do 

assistente de mudança de faixa; 

  Unidade de controle para autorização de acesso e partilha (J518): Fornece o sinal 

da chave de comando à distância para efetuar uma configuração personalizada. 

 

5.1.2 – Funcionamento do sistema 

 

Quando a velocidade do veículo é inferior a 50 km/h o sistema permanece ativo, 

porém no estado passivo e a luz de indicação de funcionamento localizada no painel de 

instrumentos acenderá na cor amarela, com velocidades acima de 60 km/h o sistema também 

permanece ativo e a luz acenderá na cor verde. Veja abaixo na Figura 17 como o sistema 

realiza o rastreamento, por meio dos radares, dos veículos ao redor, inclusive o que se 

encontra no ponto cego. 
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Figura 17. Ilustração do campo de visão do radar Volkswagen. Retirado de (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

 

O sistema detecta possíveis obstáculos nas zonas laterais e traseira do veículo. A 

zona de detecção abrange desde a coluna B até 50m atrás do veículo e alcança uma largura de 

aproximadamente 3,8m; conforme a Figura 18 (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

 

Figura 18. Alcance do radar. Volkswagen. Retirado de (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

 

Os sensores que vão alojados nas UC detectam, mediante ondas de radar, a presença 

de obstáculos dentro da zona do ponto cego. Estes obstáculos são detectados pela respectiva 

UC do assistente de mudança de faixa, e é calculado o tempo até uma hipotética colisão. 

Dessa forma é comprovado se o obstáculo detectado dentro do ponto cego mantém a mesma 

velocidade do veículo, se afasta lentamente ou se aproxima. Se o tempo calculado é inferior a 
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um valor pré-determinado, o sistema irá alertar o condutor, caso o mesmo possa ter acionado 

as luzes indicadoras de direção (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

Com o auxílio do sensor radar, o assistente de mudança de faixa vigia as zonas de 

circulação laterais e traseira do veículo, quando o condutor manifesta a intenção ou inicia a 

manobra para a mudança de faixa sinalizando através dos indicadores de direção o sistema 

envia o sinal para que os led’s, localizados nos espelhos retrovisores, acendam e o condutor 

possa corrigir a manobra evitando assim uma colisão do veículo, situação indicada na Figura 

19. Se dentro da zona de detecção existe um veículo, ou o mesmo se aproxima com uma 

velocidade maior, o sistema avisa o condutor. Caso o condutor tente mudar de faixa nesta 

situação, o sistema aciona as luzes de advertência, indicando uma possível colisão. Desta 

forma, o assistente de mudança de faixa contribui para reduzir o risco de acidente e aumenta o 

nível de segurança das estradas. 

 

 

Figura 19. Representação do risco de acidente. Retirado de (VOLSKSWAGEN AG, 2005). 

 

As luzes de advertência do assistente de mudança de faixa são usadas para informar 

que há um veículo dentro da zona de detecção dos sensores, e são integradas nos espelhos 

retrovisores externos. Diante de um possível perigo, a luz de advertência do assistente de 

mudança de faixa do lado correspondente é acesa para alertar o condutor e a mesma 

permanece acesa até que o veículo saia do campo de detecção. 

Os alertas são emitidos quando for detectada a presença de um veículo e o condutor 

acionar as luzes indicadoras de direção para indicar sua intenção de mudança de faixa na 

direção desse mesmo veículo. A luz de aviso do assistente de mudança de faixa do lado 
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correspondente assume o estado intermitente, mas o fará durante um tempo limitado, 

retornando ao nível informativo. Só será emitido um novo aviso quando as luzes de direção 

estiverem acionadas, ou o sistema deixar de detectar um possível perigo e em seguida os 

sensores detectarem novamente a presença de um veículo. Além disso, o aviso volta a ser 

ativado quando as luzes de direção forem desativadas e ativadas novamente 

(VOLKSWAGEN AG, 2005). 

Quando se ultrapassa um veículo ou o mesmo se afasta depois da ultrapassagem, o 

sistema manterá ativado o nível informativo ou o de aviso enquanto a diferença de velocidade 

não supere os 15 km/h aproximadamente, a partir deste valor nenhuma informação será 

visualizada sobre o objeto detectado. 

 

5.1.3 – Diagnose 

 

O sistema utiliza para seu diagnóstico o aparelho de uso exclusivo da rede autorizada 

VAS scanner, que através do conector OBD II estabelece a comunicação com a UC do 

assistente de mudança de faixa, o sistema de diagnóstico possui funções (VOLKSWAGEN 

AG, 2005). São elas: 

 Identificação das unidades na rede: Permite ao técnico verificar se todas as 

unidades estão conectadas e qual o estado de cada um delas na rede; 

 Consulta a memória de avarias: Permite a verificação dos códigos de erros que 

estão gravados na UC do assistente, essa função é muito importante, pois com 

essas informações que o técnico inicia o diagnóstico, e é no código de avaria que 

está descrito qual o tipo de falha apresentada e seu respectivo componente; 

 Apagar as memórias de erro: Essa função basicamente limpa a memória de erro, 

para que o erro seja apagado. É importante que o defeito esteja corrigido, caso 

contrário a avaria voltará a constar na memória; 

 Ler bloco dos valores de medição: Essa função permite que os dados dos sensores 

e atuadores fiquem disponíveis para consulta. Essa ferramenta é muito utilizada 

para o diagnóstico, pois possibilita comparação através dos valores nominais e 

acompanhamento de atuadores; 

 Teste de atuadores: Realiza teste através de um programa assistido dos atuadores e 

seu funcionamento, através desses testes é possível identificar o funcionamento 

dos componentes isoladamente; 
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 Ajuste básico: É através dessa função que é possível ajustar os componentes de 

forma que os parâmetros de funcionamento sejam restabelecidos após uma queda 

de comunicação; 

 Adaptação: Realiza a adaptação de peças substituídas de forma a apresentar esse 

novo componente ao sistema; 

 Codificação: Alguns componentes podem ter comportamentos diferenciados de 

acordo com sua codificação. Logo, é necessário realizar a codificação, pois é 

através dela que as unidades identificam os componentes que compõem todo o 

sistema. 

A Figura 20 ilustra o equipamento de diagnose. 

 

Figura 20. Equipamento de diagnose VAS 5051B. Retirado de (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

 

5.1.4 – Calibração 

 

A calibração se faz necessário quando temos uma intervenção na região dos radares, 

como um reparo de remoção do para-choque, mudança na posição dos radares ou uma colisão 

na região traseira do veículo. 
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Para que essa calibração seja realizada precisa-se de um quadro de calibração e o 

gerador Doppler, que são utilizadas em conjunto e estabelecem um parâmetro pré-

estabelecido para sistema operar corretamente. 

Durante a calibração são emitidas ondas de radar que refletem o gerador Doppler, 

simulando um veículo em movimento. A partir de uma posição definida do gerador Doppler é 

esperado uma quantidade determinada de ondas de radar em um determinado período de 

tempo, como ilustra a Figura 21. 

 

Figura 21. Processo de calibração do assistente de mudança de faixa. Adaptado de (VOLKSWAGEN AG, 2005). 

 

Qualquer divergência servirá para indicar que as UC’s não estão situadas 

corretamente. 

 

5.2 – O Sistema Mercedes Benz 

 

O sistema desenvolvido pela Mercedes Benz, denominado “Assistente do Ponto 

Cego”, assim como o da Volkswagen, também possui como objetivo a prevenção de acidentes 

e auxilia o condutor a realizar a manobra de mudança de faixa de forma mais segura. O 

sistema monitora as zonas laterais e traseira do veículo, em especial as zonas que os espelhos 

retrovisores interno e externos não oferecem visibilidade suficiente, ou seja, o assistente do 
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ponto cego se aplica como uma extensão do espelho retrovisor. O monitoramento é realizado 

através de sensores do tipo radar, instalados no interior do para-choque traseiro. O sistema é 

ativado através das teclas do volante multifuncional. Ao realizar a mudança de faixa com o 

sistema ativado e o assistente acusar a presença de outro veículo no ponto cego, será emitido 

um alerta de colisão luminoso e sonoro (DAIMLER AG, 2012). 

 

5.2.1 – Diagrama do sistema 

 

A seguir teremos o diagrama em blocos do assistente do ponto cego, que mostra a 

integração do sistema com a arquitetura eletrônica do veículo. 

 

 

Figura 22. Diagrama em blocos do assistente do ponto cego. Adaptado de (DAIMLER AG, 2012). 

 

Os componentes apresentados na Figura 22 fazem parte do sistema do assistente do 

ponto cego como um todo, e estão divididos em sensores, atuadores, UC’s e protocolo de 

comunicação. São eles: 

 A1: Instrumento combinado; 

 A1h1: Alerta sonoro; 

 A1p13: Display multifuncional (sinal de prontidão); 

 A2/56: Rádio com sistema de piloto automático; 

 A28/11: Antena combinada; 

 A40/3: Unidade de comando do rádio; 
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 B29/6: Sensor de radar do pára-choque traseiro esquerdo; 

 B29/7: Sensor de radar do pára-choque traseiro direito; 

 L6/1: Sensor de rotação do eixo dianteiro esquerdo; 

 L6/2: Sensor de rotação do eixo dianteiro direito; 

 L6/3: Sensor de rotação do eixo traseiro esquerdo; 

 L6/4: Sensor de rotação do eixo traseiro direito; 

 M21/1: Espelho retrovisor externo esquerdo; 

 M21/1e2: Indicação de disponibilidade e advertência do assistente do ponto 

cego esquerdo; 

 M21/2: Espelho retrovisor externo direito; 

 M21/2e2: Indicação de disponibilidade e advertência do assistente do ponto 

cego direito; 

 N3/9: ECU (motor a diesel); 

 N3/10: ECU (motor a gasolina); 

 N10/1: UC da interface central para transmissão de dados entre os diferentes 

tipos de protocolo CAN; 

 N28/1: UC do reconhecimento do reboque; 

 N30/4: UC do ESP; 

 N30/7: UC do ESP Premium; 

 N62/1: UC dos sensores de radar; 

 N69/1: UC da porta dianteira esquerda; 

 N69/2: UC da porta dianteira direita; 

 N73: UC da chave de ignição eletrônica; 

 N80: UC da coluna de direção; 

 S4: Interruptor combinado; 

 CAN B: CAN compartimento interno; 

 CAN E: CAN chassis; 

 CAN H: CAN da dinâmica de condução; 

 CAN S: CAN sensor. 
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5.2.2 – Funcionamento do sistema 

 

Quando o assistente do ponto cego está ativado e o motor está em funcionamento, a 

luz indicadora que se encontra no interior dos espelhos retrovisores externos acende na cor 

amarela até uma velocidade de 30km/h, para que o condutor fique ciente de que o sistema está 

operando. A partir dessa velocidade a luz se apaga e o assistente de ângulo morto se encontra 

em disposição de serviço. Se a partir dessa mesma velocidade de 30km/h o sistema detectar 

um obstáculo em sua área de supervisão, a luz indicadora acende na cor vermelha no espelho 

retrovisor externo do lado correspondente (M21/1 ou M21/2). Esse alerta se dá sempre que 

um veículo entra na zona de detecção dos sensores de radar (B29/6 e B29/7) (DAIMLER AG, 

2012). 

Os sinais do sensor de radar esquerdo e direito do para-choque traseiro são 

transmitidos por intermédio do CAN S a UC dos sensores de radar (N62/1), que realiza a 

análise de todos os dados relevantes. 

Se o veículo com o assistente trafega a uma velocidade maior que o veículo detectado 

pelo radar, o alerta só será emitido caso a velocidade diferencial seja inferior a 12km/h 

(DAIMLER AG, 2012). A Figura 23 indica a localização do indicador luminoso. 

 

 

Figura 23. Localização do indicador luminoso de advertência no espelho retrovisor externo. Adaptado de 

(DAIMLER AG, 2012). 

 

A área de detecção representada na Figura 24 se refere ao ângulo de irradiação do 

sensor de radar e abrange uma área de 3m, tanto lateral, quanto traseira. 
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Figura 24. Área de detecção do sensor radar. Adaptado de (DAIMLER AG, 2012). 

 

Na Figura 25 um veículo é detectado pelo sensor do assistente do ponto cego, caso o 

condutor acione a luz indicadora de direção (seta), um alarme sonoro (A1h1) é soado e o 

indicador luminoso de advertência (M21/1e2 ou M21/2e2) acende intermitentemente na cor 

vermelha. O alarme só será desativado quando o condutor desligar a luz indicadora de direção 

ou o veículo abandonar a zona de detecção do radar (ponto cego). 

 

 

Figura 25. Detecção de um veículo pelo assistente do ponto cego. Adaptado de (DAIMLER AG, 2012). 

 

Os veículos que forem ultrapassados serão detectados com segurança até uma 

velocidade relativa de 35km/h, caso contrário, os veículos poderão ser detectados com atraso 

ou não serão detectados. Consequentemente o alerta se dará com atraso ou falharia. Caso o 

veículo trafegue a uma velocidade maior que 250km/h os sinais de prontidão (A1p13) e alerta 

(A1h1) do assistente do ponto cego apagam, fazendo com que o assistente não funcione. 
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Caso o veículo possua um reboque, o sensor não poderá vigiar a zona traseira do 

veículo. No quadro de instrumentos (A1) aparece a mensagem “Assistente do ponto cego não 

disponível, ver instruções de funcionamento”, e não há indicação do sistema ativo. O sistema 

possui uma UC do reboque (N28/1), que nesse caso, envia um sinal ao UC dos sensores de 

radar (N62/1), que reconhece que há um reboque conectado ao veículo (DAIMLER AG, 

2012).  

Na Tabela 1 estão descritas as condições para a exibição do sinal de prontidão do 

sistema e emissão das informações luminosas de alerta. 

 

Estado de  

funcionamento 

Sinal de 

prontidão e 

advertência 

desligado 

Sinal de 

prontidão e 

advertência 

ilumina em 

amarelo 

Sinal de 

prontidão e 

advertência 

ilumina em 

vermelho 

Sinal de 

prontidão e 

advertência 

pisca em 

vermelho 

Ignição desligada X    

Ignição (posição 1) ligada, t<1,5s   X  

Ignição (posição 1) ligada, t>1,5s  X   

Motor ligado, trem de força pronto 

para operação 

 X   

Veículo acelerado, v≥30 até 

250km/h 

X    

Velocidade do veículo v>250km/h X    

Veículo desacelera v≤250km/h  X   

Veículo com reboque  X   

Veículo detectado no ponto cego   X  

Luz indicadora de direção acionada, 

veículo detectado no ponto cego 

   X 

Acionamento do freio ativo para 

correção da trajetória 

   X 

Sensor do radar desligado 

automaticamente 

 X 

 

  

Falha no sistema do assistente do 

ponto cego 

 X   

Tabela 1. Condições para a exibição da prontidão do sistema e para a emissão das informações ópticas de 

advertência. Retirado de (DAIMLER AG, 2012). 
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5.2.3 – Assistente ativo do ponto cego 

 

O sistema da Mercedes Benz possui um diferencial bastante interessante quanto ao 

sistema da Volkswagen, se trata do assistente ativo do ponto cego. Esse sistema se baseia na 

funcionalidade do assistente do ponto cego citado anteriormente, mas possui intervenções de 

frenagem, sem a ação do condutor, para a correção de curso. Os acionamentos ativos do freio 

ocorrem por seleção do radar e atuam alterando a trajetória do veículo com sistema. A UC do 

sistema ESP realiza a frenagem seletiva das rodas individuais e reconduz o veículo para a 

trajetória livre de colisão (DAIMLER AG, 2012). 

A intervenção para correção da trajetória pressupõe um monitoramento da área 

dianteira de tráfego do veículo para evitar colisões com outros veículos, inclusive os que 

trafegam no sentido oposto.  Assim como nos para-choques traseiros, os para-choques 

dianteiros também possuem dois sensores (esquerdo e direito) de radar, que nesse caso são de 

longo alcance, que podem detectar veículos até 200m a frente do veículo com sistema. 

Na Figura 26 o veículo B possui o sistema do assistente ativo do ponto cego e o 

veículo A não possui o sistema. No instante t1 o veículo A entra no ponto cego do veículo B, 

no instante t2 o veículo A é detectado pelo sistema do veículo B e há a emissão dos alertas 

sonoros e luminosos, no instante t3 há a introdução do acionamento do freio para correção da 

trajetória e no instante t4 é finalizado o acionamento do freio para a correção da trajetória, 

evitando a colisão (DAIMLER AG, 2012). 

 

 

Figura 26. Representação do princípio do assistente ativo do ponto cego. Retirado de (DAIMLER AG, 2012). 

 

Caso o motorista venha a atuar contra o acionamento ativo do freio pisando no pedal 

de aceleração, o acionamento ativo do freio será imediatamente interrompido. 

Os sinais dos sensores de radar do para-choque dianteiro também são transmitidos 

através da linha CAN S a uma UC correspondente, presente somente nos veículo que possuem 

o assistente ativo do ponto cego. A Figura 27 demonstra a área de detecção dos sensores radar 

dianteiros e traseiros de um veículo com o sistema de assistente ativo do ponto cego. 
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Figura 27. Área de detecção dos radares traseiros e dianteiros do assistente ativo do ponto cego. Adaptado de 

(DAIMLER AG, 2012). 

 

5.2.4 – Diagnose e calibração 

 

O aparelho que realiza o diagnóstico do assistente do ponto cego é denominado Star 

Diagnosis, e estabelece a comunicação com o módulo de comando do assistente do ponto 

cego através do conector OBD II. 

Os sistemas de diagnóstico em geral possuem basicamente as mesmas funções, 

portanto, não diferem muito do sistema da Volkswagen. 

Quando há uma remoção ou colisão na região do para-choque traseiro que mude a 

posição dos sensores de radar, é necessário realizar a calibração do sistema, para que o mesmo 

possa operar corretamente. 

Utiliza-se um gerador Doppler e um quadro de referência para comparação. O gerador 

Doppler simula um veículo no ponto cego gerando uma quantidade de ondas eletromagnéticas 

com uma determinada frequência. Caso o assistente do ponto cego não reconheça o veículo 

(gerador Doppler), indica que o assistente não está funcionando corretamente. 
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CAPÍTULO 6 – PROTÓTIPO DESENVOLVIDO 

 

Este capítulo trata da concepção de um modelo em escala reduzida com o objetivo de 

simular o funcionamento do assistente de mudança de faixa da forma mais prática possível, já 

que não necessita de um veículo propriamente dito, e que o mesmo esteja sendo conduzido. 

 

6.1 – Os Materiais Utilizados 

 

Para atingir o objetivo deste trabalho, foram utilizados os seguintes materiais: 

 Placa de programação Arduino Uno; 

 Cabo USB; 

 Sensor ultrassônico; 

 Dois carros de brinquedo; 

 Placa de simulação do painel do veículo; 

 Dois led’s (amarelo e verde); 

 Dois botões; 

 Alto falante; 

 Tapete de borracha. 

 

O modelo utiliza um sensor ultrassônico ao invés do sensor do tipo radar utilizado no 

veículo, simplesmente por conta do custo, já que ambos os sensores possuem o mesmo 

conceito de funcionamento. O sensor, ilustrado na Figura 28, foi instalado na região traseira 

esquerda de um dos carros de brinquedo, semelhante ao local onde o sensor radar é instalado 

no veículo. Portanto, o sensor ultrassônico tem a função de detectar obstáculos na região 

traseira esquerda do carro de brinquedo, o chamado ponto cego, conforme ilustra a Figura 29. 
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Figura 28. Sensor ultrassônico e placa de programação Arduino Uno. Acervo pessoal. 

 

 

Figura 29. Modelo com o sensor ultrassônico instalado. Acervo pessoal. 

 

Optou-se por carro de brinquedo do tipo picape, pois facilitou a instalação da placa de 

microcontrolador Arduino Uno, ilustrada na Figura 28. A mesma foi instalada no interior da 

caçamba, oferecendo um bom aspecto visual. 

A placa que simula o painel do veículo possui dois led’s e dois botões. Um led na cor 

amarela, que simula a luz indicadora de advertência do espelho retrovisor externo, e o outro 

led um na cor verde, que indica que o sistema está ativo. O botão localizado na parte inferior, 

ao lado esquerdo do volante ativa as luzes indicadoras de direção (seta) e o botão localizado 

na parte lateral direita ativa o sistema, conforme a Figura 30. Atrás dessa mesma placa está 

instalado o alto-falante, que tem por objetivo emitir a advertência sonora. 
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Figura 30. Botões e led's da placa que simula o painel do veículo. Acervo pessoal. 

 

Optou-se por utilizar apenas um sensor ultrassônico e um led para indicação de 

advertência no espelho retrovisor externo por motivo de custo. 

O tapete de borracha serviu como via, onde os carros de brinquedos foram colocados, 

apenas com objetivo estético. 

O cabo USB serviu como um programador da placa Arduino Uno e está ilustrado na 

Figura 31. 

 

Figura 31. Cabo USB para programação da placa Arduino Uno. Acervo pessoal. 
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6.2 – Funcionamento 

 

Os carros de brinquedo foram colocados sobre o tapete de borracha, conforme a Figura 

32. O carro (vermelho) com o sistema (sensor instalado) fica imóvel e o carro (preto) sem o 

sistema é movimentado manualmente.  

 

 

Figura 32. Funcionamento do protótipo. Acervo pessoal. 

 

Quando o carro preto aproxima-se do carro vermelho, mas o sistema não está ativo, os 

led’s não acendem, como ilustrado na Figura 30, e não é emitido alarme sonoro.  

Acionou-se o “botão ativa sistema” e o “led sistema ativo” se acende conforme a 

Figura 33. Houve uma nova aproximação do carro preto até atingir a zona de detecção do 

sensor ultrassônico, o “led de advertência” não se acende e também não há alerta sonoro. 
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Figura 33 - Painel com o sistema ativo. Acervo pessoal. 

 

Por último, com o “botão ativa sistema” acionado, acionou-se o “botão ativa luz 

indicadora de direção (seta)” e houve mais uma vez a aproximação do carro preto, e quando o 

mesmo atinge a zona de detecção do sensor ultrassônico, o “led de advertência” acende, 

conforme a F na forma intermitente, mas nesse caso, quando a aproximação atinge um valor 

pré-determinado, programado via software Arduino (disponível no ANEXO A), um alerta 

sonoro é emitido, indicando uma colisão eminente. Em caso de afastamento do carro preto, os 

alarmes serão desligados, primeiro o sonoro, seguido do “led de advertência”. 

 

 

Figura 34 - Painel com sistema ativo e luz de advertência. Acervo pessoal. 

 

Encontrou-se como dificuldade maior a precisão na detecção do carro preto realizada 

pelo sensor ultrassônico. Em alguns momentos o sinal do sensor tornava-se nulo ou com 

alguma variação, isso ocorreu devido ao formato do carro de brinquedo, uma vez que o 

obstáculo a ser detectado necessita de uma superfície mais plana possível, como foi ilustrado 



63 

 

na Figura 13, em “4.10 Sensor Radar”. Em outras palavras, em alguns momentos a onda 

sonora emitida pelo sensor ultrassônico reflete no carro preto e não retorna ao receptor do 

sensor, já que a superfície do carro de brinquedo possui raios e vincos. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO 

 

Com o objetivo de aumentar a segurança e conforto ao condutor, várias funções estão 

sendo criadas para atender as necessidades dos usuários. O assistente de mudança de faixa 

possui esses objetivos, que interligados às tecnologias atuais, resultam em sistemas em que a 

dependência da ação do motorista é cada vez menos solicitada. 

Conclui-se que se trata de um sistema dependente, já que o módulo do assistente de 

mudança de faixa recebe sinais de outros sistemas do veículo, que auxilia no gerenciamento e 

funcionamento do sistema como um todo. 

Com o resultado desse estudo podemos dizer que realmente esses sistemas integrados 

são uma grande tendência mundial, e que sua extensão é aplicada até mesmo em veículos 

elétricos. Cada vez mais se tem a interação dos sistemas mecânicos e elétricos com controle 

eletrônico. Dessa forma, temos respostas em tempo real possibilitando a redução de acidentes 

em longa escala. É nessa linha que o desenvolvimento de sistemas combinados alinhados à 

evolução eletrônica cresce no mercado automotivo contribuindo para a sociedade com a 

redução de acidentes. Portanto, conclui-se que para o entendimento e implementação de um 

sistema como o ASSISTENTE DE MUDANÇA DE FAIXA é necessário compreender o 

universo ao seu redor e sistemas que integram essa tecnologia. 

 

7.1 – Propostas para trabalhos futuros 

 

Dentre as diversas possibilidades para a continuação deste trabalho, seguem algumas 

propostas para futuros trabalhos: 

 Utilização de sensores do tipo radar, para aumentar a precisão na detecção dos 

obstáculos; 

 Desenvolvimento de um modelo de simulação no próprio veículo, para uma 

melhor percepção do funcionamento do sistema; 

 Desenvolvimento de um módulo de controle do assistente de mudança de faixa. 
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ANEXO A 

Código do software utilizado. 

// Define os pinos do sensor (Sinal e Receptor).  

int massa    = 5; 

int positivo = 2; 

int trigPin  = 3; 

int echoPin  = 4; 

 

// Define os pinos do painel. 

 

int ON       =10; 

int SETA     =11; 

int Led_ON   =12; 

int Led_SETA =13; 

int Buzzer   = 9; 

 

 

void setup()  

{ 

  Serial.begin(9600); 

   

  //Inicializa os pinos do sensor. 

  pinMode    (massa, OUTPUT); 

  pinMode (positivo, OUTPUT); 

  pinMode  (trigPin, OUTPUT); 

  pinMode   (echoPin, INPUT); 

   

  //Inicializa os pinos do painel. 

  pinMode        (ON, INPUT); 

  pinMode      (SETA, INPUT); 

  pinMode   (Led_ON, OUTPUT); 

  pinMode (Led_SETA, OUTPUT); 

  pinMode   (Buzzer, OUTPUT); 
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} 

 

void loop() 

{ 

   

  // Variáveis para duração do ping e o a distância em centímetros. 

  long duration, cm, Botao_ON, Botao_Seta; 

   

  // Seta os pinos de alimentação do sensor. 

  digitalWrite(massa, LOW); 

  digitalWrite(positivo, HIGH); 

   

  // Gera um pulso de 13 microsegundos para iniciar a contagem do sensor 01. 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

  delayMicroseconds(2); 

  digitalWrite(trigPin, HIGH); 

  delayMicroseconds(13); 

  digitalWrite(trigPin, LOW); 

 

  // Armazena o valor que o pino Echo permaneceu em LOW. 

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); 

 

  // Converte o tempo em distância. 

  cm = microsecondsToCentimeters(duration); 

  Serial.print(duration); 

  Serial.print(" - Distancia = "); 

   

  Serial.print(cm); 

  Serial.print(" cm - "); 

   

  Serial.println(); 

  delay (10); 
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  Botao_ON =     digitalRead(ON); 

  Botao_Seta = digitalRead(SETA); 

   

  // Rotina para ligar sistema. 

  digitalWrite(Led_SETA, LOW); 

  delay (50); 

  digitalWrite(Buzzer, LOW); 

  if (Botao_ON) 

  { 

    digitalWrite(Led_ON, LOW); 

  } 

  else 

  { 

    // Sistema funcionando. 

    digitalWrite(Led_ON, HIGH); 

    if (!Botao_Seta) 

    { 

      if (cm < 30) 

      { 

        digitalWrite(Led_SETA, HIGH); 

      } 

      else 

      { 

        digitalWrite(Led_SETA, LOW); 

      }   

      if (cm < 10) 

      { 

        digitalWrite(Buzzer, HIGH); 

      } 

      else 

      { 

        digitalWrite(Buzzer, LOW); 

      } 
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    }   

  } 

} 

 

//Função de conversão para distâncias. 

long microsecondsToCentimeters(long microseconds) 

{ 

  // A velocidade do som é 340 m/s ou 29 microsegundos por centimetros. 

  // O som viaja até o objeto e volta, então pra saber a distância temos 

  // que dividir o valor por dois. 

  return microseconds / 29 / 2; 

} 

 

 


