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RESUMO 
 

 

As tecnologias utilizadas na eletrônica embarcada dos veículos automotores renovam-se 

constantemente, tanto na parte mecânica, elétrica como segurança e conforto. O ACC – Adap-

tive Cruise Control (Controle Adaptativo de Velocidade Cruzeiro) esta integrado neste meio e 

se renova desde sua criação.  

Essa dissertação apresenta como foco principal a evolução histórica do ACC desde sua 

origem, assim como a demonstração dos novos segmentos deste sistema de conforto que fo-

ram introduzidos para que o ACC se tornasse um dos itens primordiais na aquisição de um 

veículo, e por fim, analisar a ação do efeito Doppler com base na utilização do sensor RA-

DAR presente no ACC. 

Deste modo, será apresentado o contexto histórico do piloto automático, para uma maior 

facilidade na compreensão da pesquisa em questão, em seguida, será feito uma análise de caso 

do ACC, mostrando a metodologia aplicada neste sistema assim como o fluxograma para me-

lhor entendimento do processo de funcionamento a motivação pela escolha do projeto e os 

novos segmentos utilizados nos dias atuais. E chegando assim as conclusões finais, resultados 

alcançados, deixando nossa contribuição para outras propostas. 

 

 

 

Palavras chaves: ACC, Controle Adaptativo de Velocidade Cruzeiro, STOP and GO,Adaptive 

Cruise Control, Efeito Doppler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The technologies used in the embedded electronics of automotive vehicles are renewed 

constantly, both in the mechanical and electrical segments as well as in the safety and comfort 

segments. The ACC (Adaptive Cruise Control) is integrated in this environment and has been 

renewing itself since its inception.  

This dissertation presents as its main focus the historical evolution of ACC since its cre-

ation, as well as the demonstration of new segments of the comfort system that were intro-

duced for ACC to become one of the most considered items at the time of a vehicle purchase. 

To conclude this dissertation, an analysis of the action of the Doppler Effect based on the use 

of the RADAR sensor in ACC will also be presented. 

In sum, the historical context of Automatic Pilot will be introduced, thus facilitating the 

knowledge base necessary to understand the study in question. Subsequently, an analysis will 

be done showing the methodology applied in this system as well as the flow chart for a better 

understanding of the functionality of the process, the reasons behind the selection of this pro-

ject, and the new segments used nowadays. Then, the final conclusions, achievements, leaving 

our contribution for future proposals. 

 

 

Key word: ACC, Adaptive Cruise Control, Stop and GO, GPS, Doppler Effect.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas décadas se passaram e diversas mudanças foram feitas no cenário automobi-

lístico. Já se foram os tempos em que a motorização e a potência eram consideradas como 

itens principais e decisivos na compra de um veículo.  

Com as inovações tecnológicas existentes no mercado e com o desejo dos consumi-

dores por novidades as montadoras têm investido significativamente em novas formas de atra-

ir seus clientes com uma grande variedade de produtos que se tornam decisivos ao adquirir 

um veículo. 

Hoje em dia, devido à diversidade de automóveis produzidos e cada veículo possuin-

do uma característica específica, as montadoras correm contra o tempo para que seus produtos 

possam ter baixo custo, além de serem repletos de itens de série, acessórios e opcionais. De 

acordo com a Lei nº 11.910 de 18 de Março de 2009 e Lei nº 9.503 de 23 de Setembro de 

1997 – resoluções nº311 e nº380 respectivamente, os sistemas de Air-bag e o sistema de ABS 

(Antilock Braking System) deverão ser implementados como itens de série até janeiro de 2014. 

Isto mostra que as novas tecnologias já são realidade e que o mercado fica mais exigente com 

o passar dos tempos. (Extraído de Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN) 

Tendo em vista a quantidade de tecnologias existentes, os sistemas eletrônicos são 

cada vez mais procurados como opcionais, como é o caso do ESP (Electronic Stability Pro-

gram), EBD (Electronic Break Force Distribution), centrais multimídia, GPS (Global Positi-

oning Sensor), sistemas de climatização e por fim o ACC (Adaptive Cruise Control). A procu-

ra por novas tecnologias retrata o interesse da sociedade por veículos cada vez mais confortá-

veis e convenientes, além da busca por itens que possam oferecer maior segurança para os 

ocupantes do veículo. 

Sendo este o ponto principal do nosso trabalho, apresentamos o funcionamento do 

ACC, tanto o convencional como o modelo utilizado atualmente. Será apresentado a metodo-

logia de funcionamento e os fluxogramas para melhor compreensão. Na dissertação será visto 

a função Stop and Go que permite maior conforto e comodidade ao motorista. E por último, 

como foco principal da pesquisa, será apresentado com maior ênfase o efeito Doppler. O ACC 

ou Piloto Automático deixou de ser apenas um controlador de velocidade, mas também pas-

sou a ser um gerenciador de segurança, controlando os sistemas de freio e aceleração, garan-

tindo um controle eletrônico dos principais sistemas do veículo atual. 
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1.1 Objetivo e Motivação 

 

A principal pretensão deste estudo é um conteúdo significativo e atual, facilitando a 

busca de futuros estudiosos e servindo como material de apoio para que possam extrair infor-

mações sobre o assunto. Sendo a pesquisa um estudo aprofundado poderá fornecer informa-

ções de forma concreta e precisa, contribuindo para novos projetos de graduação. 

A aquisição de um veículo que dispunha do Cruise Control foi o que nos impulsio-

nou para realizar uma monografia sobre o assunto. A curiosidade sobre o tema, o interesse e a 

vontade em desbravar os segredos do piloto automático foram outros pontos que fizeram com 

que a motivação pelo projeto aumentasse. Após longas viagens utilizando o ACC, o projeto 

foi decidido devido à comodidade que este sistema proporciona ao motorista, como poder 

viajar de maneira confortável com velocidade segura e permitida nas rodovias sem precisar 

manter a aceleração do veículo mecanicamente, apenas utilizando um recurso eletrônico. 

 

1.2 Metodologia 

 

A metodologia aplicada nesta dissertação começou com a busca de materiais através 

de documentos, teses, matérias de jornais, revistas sobre o ACC para coletar um acervo que 

pudesse suprir a necessidade de informações para dar continuidade no trabalho. Após a aqui-

sição dos materiais, começou a segunda etapa na qual seria feito o estudo dos documentos 

retirando informações importantes para que fosse realizada, a terceira etapa que se trata da 

elaboração da monografia, detalhando os resultados alcançados com este trabalho, por derra-

deiro, encerrando com as conclusões obtidas. 

 

1.3 Conteúdo 

 

Este trabalho estará assim dividido: o Capitulo 1 apresentará a introdução ao tema. O 

Capítulo 2 discorrerá sobre uma revisão bibliográfica a respeito das primeiras formas de con-

trole de velocidade chegando ao sistema ACC mostrando os caminhos percorridos para que 
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fosse possível unir todos os conjuntos desse trabalho. No Capítulo 3 será visto o sistema com-

pleto do ACC, sua análise e o fluxograma de funcionamento. No Capítulo 4 será apresentado 

o Efeito Doppler, e o sensor RADAR. No capítulo 5 serão apresentadas as conclusões obtidas 

dos resultados e deixaremos nossa proposta futura para outros projetos. 

 

2 CONCEITOS TEÓRICOS 

2.1 O Sistema de Controle de Velocidade Cruzeiro (ACC) 

 

O sistema de controle de velocidade cruzeiro ou Piloto Automático tem sido investi-

gado há séculos por vários estudiosos que contribuíram para que chegasse ao sistema atual, o 

ACC (Adaptive Cruise Control). 

Nossa história começa em 1788 quando James Watt resolveu, a partir de uma suges-

tão do seu amigo e sócio Matthew Boulton, inventar e projetar o primeiro sistema de controle 

para motores a vapor. 

 

Figura 1 - Sistema de controle para máquinas a vapor criado por Watt e Boulton (1788).(Extraído e adaptado de 

http://www.answers.com/topic/centrifugal-governor-2012) 

 

 

A figura acima retrata o dispositivo projetado por Watt e Boulton que resumidamente 

controlava a velocidade do motor primário através do aumento de velocidade do motor prin-

cipal e do aumento da energia cinética das esferas que eram ligadas em dois braços de alavan-
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ca. Com o movimento das massas, os braços de alavanca se moviam para cima e para fora 

contra a gravidade, controlando a abertura da válvula do acelerador. (Adaptado de 

http://www.answers.com/topic/centrifugal-governor-2012) 

Em 1910, a Peerless Motor Company já utilizava o controle de velocidade centrífuga 

em seus veículos. Quando questionada, a Peerless garantia que esse sistema tinha a capacida-

de de manter a velocidade constante tanto subindo quanto descendo uma ladeira. Controle 

este feito com a mesma tecnologia utilizada por Watt e Boulton em 1788. 

Após alguns anos, um novo conceito de controle de velocidade foi criado. Ralph 

Teetor, inventor e engenheiro mecânico, aprimorou a proposta feita por Watt e Boulton 

(1788) criando um controle de velocidade mais moderno. Teetor era cego desde os cinco anos 

de idade. Aos doze anos, sem nenhuma formação criou seu primeiro carro monocilíndrico. 

Formou-se bacharel em engenharia mecânica na universidade da Pennsylvania, onde seu pri-

meiro trabalho de pós-graduação foi desenvolver uma tecnologia para rotores de turbinas a 

vapor utilizados nos navios de guerra da primeira guerra mundial. (Adaptado de 

http://inventors.about.com/library/inventors/blcruisecontrol.htm-2012) 

Em 1945, Ralph Teetor recebeu sua primeira patente em um dispositivo de controle 

de velocidade cruzeiro. No inicio de seus experimentos teve vários nomes como “Controlma-

tic”, “Touchomatic”, “Pressomatic” e “Speedostat” chegando assim ao nome conhecido 

mundialmente, o “Cruise Control”. A explicação dada por Teetor sobre a criação do ACC foi 

que ao passear de carro com seu advogado, ele ficou irritado com uma situação. O advogado, 

quando falava, pisava no freio e, enquanto escutava ele acelerava. Isso o deixou muito nervo-

so e a partir desse momento, se sentiu determinado a inventar um controlador de velocidade. 

(Adaptado de http://inventors.about.com/library/inventors/blcruisecontrol.htm-2012) 

O primeiro automóvel a sair com o Cruise Control de fábrica foi o Chrysler Imperial 

(1958), New Yorker, e alguns modelos de carro Windsor. Em 1960, a Cadillac adotou o Crui-

se Control em todos os seus veículos. Assim que o Cruise Control foi introduzido no meio 

automotivo, foi renomeado e passou a ser conhecido e comercializado como “Piloto Automá-

tico”, o que impulsionou seu crescimento. Na época custava em torno de US$ 86 dólares (oi-

tenta e seis dólares) extra para ter o piloto automático no veículo. (Adaptado de 

http://inventors.about.com/library/inventors/blcruisecontrol.htm-2012) 

O piloto automático lançado nesses carros era um pedal de acelerador elétrico, que 

tinha por sua vez duas funções básicas.  A primeira função que esse sistema tinha era de servir 

como um lembrete de velocidade, na qual aumentava a resistência da mola do acelerador para 
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manter o veículo abaixo da velocidade estipulada. A segunda função servia para manter a ve-

locidade, que dependia da velocidade escolhida através do botão que ficava situado próximo 

ao painel de instrumentos. Então ao se aproximar da velocidade desejada, o botão de trava-

mento era acionado mantendo constante a velocidade desejada pelo motorista. E para desaci-

onar o comando, era necessário pisar no freio, retornando à operação convencional. 

 

 
 

Figura 2 – Esquema de funcionamento do Piloto Automático utilizado Chrysler imperial (1958). (Extraído e 

adaptado de http://www.imperialclub.com/Articles/58AutoPilot/index.htm) 

 

A figura acima mostra como era o esquema de funcionamento do piloto automático. 

Ao se definir a velocidade no botão de ajuste situado no painel, a força exercida na mola era 

alterada. Na velocidade estabelecida o botão de trava era pressionado ativando um eletroímã 

que rigidamente unia os dois braços de controle, enquanto um braço era posicionado pelo mo-

tor reversível o outro estava ligado ao acelerador. Com o aumento da velocidade, os braços se 

aproximavam até um tocar ao outro, esse toque energizava o motor principal no sentido de 

acionamento dos braços, abrindo ou fechando a válvula de aceleração, corrigindo e estabili-

zando a velocidade. (Extraído de 

http://www.imperialclub.com/Articles/58AutoPilot/index.htm) 

Atualmente temos no mercado duas versões de ACC. A primeira, de custo mais bai-

xo, é praticamente a mesma utilizada antigamente. Ela controla apenas a velocidade através 

de um botão de posição. Nos veículos modernos temos outro modelo de ACC, que utiliza os 

princípios do Cruise Control com alguns aprimoramentos. O novo modelo de ACC utiliza 

radares além de um GPS, sendo possível a captação de obstáculos à frente. Assim pode-se 
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frear o veículo até sua parada total e partir com o mesmo eletronicamente, sem a necessidade 

da interferência do condutor, essa função é chamada de Stop and Go. 

Estas inovações são feitas para melhor atender os consumidores além de proporcio-

nar maior segurança, conforto, comodidade e com isso tornar o sistema mais ágil adaptando-o 

ao dia-a-dia. 

 

2.2 Segurança Ativa e Passiva 

 

A segurança veicular começou a ser discutida na década de 50 com as oportunidades 

da revolução industrial, atingindo seu ápice na década de 70 quando foi observado que o nú-

mero de mortos e feridos em acidentes automobilísticos superava até mesmo cifras de guerra. 

Os Estados Unidos criaram associações de consumidores que deflagraram campa-

nhas lideradas pelo advogado Ralph Nader, até atingir os demais países do mundo. Altas so-

mas eram investidas em projetos exigidos por vários órgãos às montadoras, os quais dispu-

nham de profissionais com extrema experiência. 

Atualmente não deixa de ser diferente, já que as montadoras buscam incessantemente 

atender objetivos como: ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-

tomotores), a própria legislação, comitês, indicadores de qualidade, código de defesa do con-

sumidor, política de qualidade e satisfação do cliente entre outros. (Extraído de Revista mecâ-

nica online, edição 100, abril de 2008 - 2012) 

Reverter o terrível quadro de sofrimentos e prejuízos relacionados aos acidentes de 

trânsito no Brasil é uma necessidade urgente da sociedade brasileira. E um dos fatores respon-

sáveis por essa situação é o fato de termos tão poucos veículos dotados de sistemas fundamen-

tais para promover a segurança como ABS, air-bag, etc. 

Enquanto em alguns países quase todos os veículos já saem de fábrica com esses re-

cursos, aqui no Brasil ainda são pouco difundidos, muito caros e considerados até como itens 

de luxo. Mudar essa mentalidade depende da conscientização dos consumidores, mas também 

de incentivos das montadoras e seguradoras. 

Para as seguradoras, a existência de itens de segurança ativa e passiva nos veículos é 

uma grande vantagem, já que isso evita acidentes ou, na pior das hipóteses, minimiza os efei-

tos da colisão, barateando os custos da indenização. 
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Ambos os sistemas de segurança, ativo e passivo, tem como objetivo zelar pela inte-

gridade física dos ocupantes dos veículos, direta ou indiretamente. (CESVI, 2008) 

A figura a seguir apresenta um comparativo entre os dois tipos de sistemas de segu-

rança, além de ilustrar um comparativo referente à segurança e conveniência. 

 

 

Figura 3 – Relação entre a segurança ativa e a passiva e suas funções de segurança e conveniência. (Extraído de 

Bosch, Manual de tecnologia, sistema de assistência ao motorista pág. 1053) 

 

A figura 3 mostra a relação entre os sistemas de segurança e os sistemas de conforto 

e conveniência. Está divida em quatro quadrantes, na qual cada um possui uma descrição. 

Dentre elas, temos: segurança ativa, segurança passiva, condução do veículo e apoio ao moto-

rista. É possível observar que existem subdivisões como segurança, conveniência, passi-

va/alerta e ativa/intervencional. A partir dessas informações é possível categorizar os itens de 

série e acessórios presentes nos veículos automotores. Para o tema proposto, o ACC (Adapti-

ve Cruise Control) está localizado no segundo quadrante, sendo categorizado como um assis-

tente de condução do veículo. O ACC é classificado como um item de segurança ati-

va/intervencional, além de ser um item de conveniência. 
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2.2.1 Segurança Ativa 

 

A segurança ativa busca soluções para evitar que acidentes ocorram por meio da 

adoção de sistemas específicos no projeto dos veículos. Pode-se dizer que estes sistemas vigi-

am constantemente as ações do condutor e do veículo respondendo a tempo qualquer sinal 

que indique risco de acidente, interferindo junto aos controles do veículo para restabelecer a 

segurança. (CESVI, 2008) 

Constitui a segurança ativa tudo o que ativa a mente humana, fazendo-a funcionar 

em defesa própria, alguns exemplos são: sinais luminosos, faróis, lanternas, setas indicadoras 

de mudança de direção, iluminação refletiva, ABS, ESP, ACC, TCS, suspensão, buzina, re-

trovisores entre outros. (CESVI, 2008) 

Esses tipos de equipamentos têm por finalidade promover ao condutor uma melhoria 

no controle direcional, melhoria nas frenagens, melhoria na percepção veicular e a redução 

nos níveis de dispersão. 

Itens de segurança ativa não estão presentes somente nos veículos. Nas estradas, ru-

as, e avenidas encontramos também itens que auxiliam na percepção do condutor que são 

considerados como itens de segurança ativa: o pavimento regular bem conservado, curvas 

com sobrelevação correta, ausência de poças d’água, acostamentos bem feitos e conservados, 

sinalização de solo para neblina, sinalização correta em geral, faixas e placas refletivas entre 

outros. 

 

2.2.2 Segurança Passiva 

 

A segurança passiva é a que deve proteger as pessoas. Independentemente  de   qual-

quer ação essa funciona automaticamente. É aquela que busca soluções para reduzir os efeitos 

provocados por acidentes de trânsito. O funcionamento desses componentes é baseado na con-

tenção e limitação das forças, só agindo no momento do acidente. 

(www.fem.unicamp.br/~impact/conceitoe.htm) 

São equipamentos que devem reduzir as consequências de um acidente que não pode 

ser evitado como: cintos de segurança, air-bags, vidros que não estilhaçam carrocerias absor-

vedoras de energia, barras de proteção lateral, encosto de cabeça, para-choques entre outros. 
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Esses equipamentos passam por diversos testes de qualidade para garantir que não haja falhas, 

pois uma falha no processo de qualidade pode ter consequências irreparáveis. 

Para garantir a qualidade desses produtos, os projetos precisam ser cientificamente 

executados e testados, deixando os parâmetros do projeto bem claros desde sua fase inicial. 

Os aparatos de segurança passiva se baseiam em dispositivos puramente técnicos. Somente 

aos técnicos realmente capacitados cabe à tarefa de projetá-los.  

Esses equipamentos de segurança passiva têm por finalidade proporcionar uma me-

lhoria na retenção dos ocupantes durante as colisões, proporcionar um aumento na eficiência 

dos dispositivos retentores, melhoria na proteção cervical e absorção da energia resultante das 

colisões, evitando que sejam transferidas para os ocupantes. (CESVI, 2008) 

Nas estradas e até mesmo nas cidades encontramos elementos de segurança passiva. 

Um equipamento de segurança passiva que é utilizado como exemplo externo ao veículo é o 

guard-rail, que passivamente contribui para a segurança do condutor. 

 

2.3 Sistemas auxiliares integrados ao ACC 

 

Os sistemas de assistência ao motorista como o ACC, originalmente orientados ao 

conforto e conveniência, passam, atualmente, por desenvolvimentos adicionais para suportar 

sistemas para a contenção de colisões, assim ficam mais capacitados e indispensáveis para a 

segurança na direção. 

Novas tecnologias são criadas e aperfeiçoadas para evitar acidentes e proporcionar 

maior proteção aos condutores. Nos sistemas inteligentes, como os sistemas de segurança 

ativa, passiva e os sistemas de assistência ao motorista, comunicam-se uns com os outros, 

frequentemente, através dos sinais provenientes de diversos tipos de sensores. 

Quando esses componentes são agrupados e atuam em conjunto agem de forma pre-

ventiva. Assim, na possibilidade de colisões nas áreas frontais, laterais e traseiras dos veículos 

ou capotamentos, esses eventuais acidentes podem ser identificados antes que ocorram, resul-

tando no aumento da segurança aos ocupantes sendo estes protegidos da melhor forma possí-

vel. 

As novas funções preventivas resultam da interação entre os sistemas de segurança 

ativa e a tecnologia do sensor de radar do Adaptive Cruise Control (ACC). Os sistemas de 
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segurança ativa envolvidos são o Antilock Braking System (ABS), o Electronic Stability Pro-

gram (ESP) e o sistema de freio hidráulico assistido (HBA). 

 

2.3.1 ESP (Electronic Stability Program) 

 

O controle de estabilidade tem sua origem no controle de tração, destinado apenas a 

evitar a patinação das rodas motrizes sob aceleração. Em 1959 a Mercedes-Benz patenteou 

um sistema para esse fim que atuava sobre os freios, o motor e a transmissão. No fim da dé-

cada de 1980, quase ao mesmo tempo, a Mercedes e a BMW apresentaram ao mercado os 

primeiros controles de tração. (BRASIL, Oficina, 2008) 

Desenvolvido em parceria da Mercedes com a Robert Bosch GmbH, o sistema cha-

mado Elektronisches Stabilitäts Program (Programa eletrônico de estabilidade em alemão), 

ou ESP, foi concluído em 1992 e chegou às ruas três anos depois. A BMW e a sueca Volvo 

introduziram dispositivos semelhantes na mesma época, enquanto outros fabricantes passaram 

a desenvolvê-los. (BRASIL, Oficina, 2008) 

O maior impulso para a popularização do ESP foi, curiosamente, um acidente. No 

chamado "teste do desvio de um alce", realizado pela imprensa em países nórdicos para avali-

ar o comportamento dos carros em manobras de emergência sem uso de freios, um jornalista 

capotou o então novo Mercedes Classe A em 1996. Em meio a alterações em suspensão e 

pneus para aumentar sua estabilidade, a empresa decidiu adotar o ESP como item de série no 

pequeno modelo, além de aplicá-lo às unidades já vendidas. (BRASIL, Oficina, 2008) 

Atualmente o ESP vem sendo utilizado como um sistema integrante do ACC. Além 

do ESP e suas funções específicas para controle de estabilidade, outros sistemas eletrônicos 

como: ABS (Antilock Braking System), TCS (Traction Control System) e EBD (Electronic 

Break force Distribution, que calcula a máxima pressão que pode ser aplicada no freio sem 

risco de travamento do eixo traseiro, com base nos efeitos da variação da carga do veículo), 

passaram a ser itens presentes no ACC, devido ao fato de estarem reunidos no módulo do 

ESP. 

O ESP reduz significativamente o número de mortes e feridos em acidentes nas es-

tradas e contribui de maneira efetiva para a segurança nas vias de transporte. Esta é a conclu-

são retirada de inúmeros estudos internacionais realizados pelos principais fabricantes de au-

tomóveis e autoridades de segurança que avaliaram a eficácia do ESP. 
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Sua eficácia na redução de acidentes é comprovada por estatísticas como a de dois 

órgãos americanos. O IHS (Instituto de Seguro pela Segurança Rodoviária) aponta que, com o 

uso do sistema, diminuem em 43% os acidentes fatais em geral e em 56% as colisões fatais 

que envolvem um só veículo (FARMER, Charles M. 2010). Por sua vez, a NHTSA (Adminis-

tração Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário) informa que os acidentes com um só 

veículo são reduzidos em 34% para automóveis e 59% para utilitários esportivos, enquanto as 

capotagens diminuem em 71% nos carros de passeio e 84% nos utilitários esportivos (FOR-

KENBROCK, Garrick J. – GARROTT, Dr.W.Riley). 

 

2.3.2 Funcionamento ESP 

 

O ESP está permanentemente ativo. O princípio de funcionamento do ESP parte do 

seguinte contexto: ao ser detectado um desvio da trajetória traçada pelo volante por meio de 

diversos sensores, o sistema atua nos freios de forma individual e na maioria dos casos tam-

bém na potência do motor, através da central eletrônica, para recolocar o veículo na trajetória 

que o motorista percorria. Assim, dentro dos limites da física, o veículo é mantido em segu-

rança na rota pretendida. 

O desvio da trajetória é feito através da comparação entre a direção desejada pelo 

motorista e a direção realmente seguida pelo carro. A intenção do condutor é detectada pelo 

sensor de ângulo de direção do volante. Ao passo que, a trajetória real do carro é percebida 

pelo sensor de aceleração lateral, os sensores de velocidade de cada roda e o sensor de guina-

da, que mede quanto o carro gira em torno de seu próprio eixo vertical.  

 

 

Figura 4 – Componentes do ESP. (BOSCH, 2010) 
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Na figura 4, encontramos os componentes do programa eletrônico de estabilidade 

(ESP), os quais podem ser observados em ordem crescente sendo o (1) Unidade hidráulica 

com unidade de controle instalada, (2) Sensores de velocidade das rodas, (3) Sensor de ângulo 

de direção, (4) Sensor de taxa guinada e de aceleração lateral e por último (5) Comunicação 

via CAN com a ECU do motor. 

O sensor Yaw-rate, ou sensor de taxa guinada, é responsável por registrar todo mo-

vimento rotacional do veículo em torno do seu eixo vertical (eixo z). Em combinação com os 

sensores de aceleração lateral e longitudinal, a trajetória real do veículo (situação real) pode 

ser determinada e comparada com a intenção do motorista. Já o sensor de ângulo de direção, 

tem como função medir a posição do volante através do ângulo da direção. A partir do ângulo 

da direção, da velocidade do veículo e da pressão de frenagem pretendida ou da posição do 

pedal do acelerador é calculada a trajetória desejada pelo motorista. 

As informações fornecidas por esses sensores são verificadas diversas vezes por se-

gundo pela central eletrônica do ESP, que por sua vez, realiza o controle dos dados obtidos 

pelos sensores para detectar qualquer alteração nos parâmetros correspondentes a trajetória 

real do veículo.  

Ao reconhecer que os parâmetros foram alterados e que o veículo encontra-se em 

uma situação de instabilidade o ESP intervém de imediato em frações de segundos, indepen-

dentemente da ação do condutor. Este mecanismo utiliza o sistema de frenagem apropriado 

para guiar o veículo de volta para a situação determinada. Assim, o controle do veículo se 

torna mais eficaz e as derrapagens são evitadas antes de sua ocorrência, isto se deve ao fato do 

ESP produzir a força contrária necessária no travamento das rodas, deste modo o veículo rea-

ge de acordo com a vontade do condutor. (BOSCH, 2005)  

Em situações de desvio de emergência, o ESP atua freando uma ou mais rodas de 

forma a garantir que o veículo siga a trajetória imposta ao volante pelo motorista, e conse-

quentemente mantém sua estabilidade. Assim, este evento ocorrerá toda vez que houver risco 

de perda da estabilidade. O ESP reduz substancialmente a complexidade do processo de con-

dução, diminuindo as exigências impostas pelo condutor. 
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2.4 Sistemas de Frenagem 

 

O sistema de freios consiste em uma das partes primordiais e vitais de um veículo, 

sendo projetado para proporcionar o máximo rendimento com o mínimo de manutenção. Cor-

retamente conservado e ajustado, o sistema de freios proporciona ao motorista a garantia de 

uma frenagem segura sob as mais diversas condições de tráfego. 

No uso constante de um veículo, não há componente sujeito a esforços tão intensos 

quanto o sistema de freios, isto acontece em decorrência das frenagens. Apesar dos dispositi-

vos de um sistema de freios serem rigorosamente projetados e fabricados, seu uso contínuo 

resultará em desgaste natural de alguns de seus componentes. 

Os freios funcionam criando uma forte resistência ao movimento do veiculo, dificul-

tando ou impedindo este movimento. Alguns materiais empregados na produção das peças 

que compõem os sistemas de freios produzem muito atrito ao serem friccionados tornando-se 

componentes mais eficazes para a frenagem. 

 

2.4.1 Mecanismos de Freios 

 

 

O mecanismo de comando dos freios tem a função de transmitir os comandos do mo-

torista ao sistema de freio, multiplicando-os de modo que o motorista não necessite de grande 

esforço para o acionamento do sistema. 

 Freio de Serviço: 

Tem a função de efetuar a frenagem progressivamente ou levá-lo a imobilidade. 

(BOSCH, 2005) 

Sistema utilizado durante o deslocamento do veiculo, e direciona toda a ação de frena-

gem aos freios dianteiros. É acionado pela ação do motorista através do pedal de freio. 

 

 Freio de Estacionamento: 

Permite manter o veiculo imóvel, mesmo em pista inclinada e principalmente na au-

sência do motorista. (BOSCH, 2005) 
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Os freios de estacionamento servem para manter o veiculo parado quando o motorista 

estiver fora da cabine. Portanto, devem continuar atuando mesmo sem a força aplicada 

pelo motorista, e manter o veiculo parado em ladeiras ou declives fortes. 

Neste capítulo, serão abordados os sistemas de frenagem que agem em conjunto com 

o ACC, o ABS e o HBA. 

 

2.4.2 Sistema de Frenagem Antibloqueio (ABS) 

 

Os atuais sistemas antibloqueio hidráulico foram concebidos de sistemas desenvolvi-

dos para trens no inicio de 1900. Em seguida, os sistemas foram desenvolvidos para ajudar as 

aeronaves pararem rapidamente em linha reta nas pistas escorregadias. Em 1947, os primeiros 

bombardeiros B-47 para evitar o estouro dos pneus em pistas de concreto seco e a derrapagem 

do mesmo em pistas de gelo. 

A história do ABS começou em 1936 quando a Bosch patenteou está ideia. O primei-

ro automóvel a usar o ABS (Antilock Brake System) foi uma linha limitada Lincols que foi 

adaptado de uma aeronave francesa. 

Em 1964, a Bosch em parceria com a Teldix (Empresa Alemã de desenvolvimento 

industrial) desenvolveu a primeira geração do ABS. Somente no final dos anos 60, as empre-

sas Ford, Chrysler e Cadillac ofereciam ABS em poucos modelos. Estes foram os primeiros 

sistemas a usar computadores analógicos e moduladores a vácuo. Anteriormente aos modula-

dores a vácuo, a passagem de um ciclo de pressurização (aumento de pressão) para um ciclo 

de despressurização (redução da pressão) era muito lenta e a distância de parada real dos veí-

culos era grande. Em 1978, foi lançada a segunda geração do ABS e já contava com mais re-

cursos eletrônicos tendo o numero de componentes eletrônicos diminuído em 86%. 

As empresas pioneiras na inclusão do sistema eletrônico ABS foram a Mercedes 

Benz e a BMW. 
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Já em 1985, a Mercedes-Benz, a BMW e a Audi introduziram o sistema ABS Bosch 

e a Ford introduziu seu primeiro sistema Teves. Pelo final dos anos 80, os sistemas ABS fo-

ram oferecidos em muitos carros de luxo e esporte. Hoje, os sistemas de freio, na maioria dos 

veículos de passageiros e leves, se tornaram complexos, sendo controlados por computador. 

(SIQUEIRA, Tulio Cesar). 

 

2.4.2.1 Principais componentes do ABS 

 

A ideia básica do funcionamento deste sistema é bastante simples. Ao sistema de 

freio tradicional foram colocados sensores nas rodas que medem a velocidade, uma central de 

processamento eletrônica e um atuador hidráulico. Destacam-se os seguintes componentes no 

sistema ABS: 

Sensores das Rodas: Geralmente são componentes eletromagnéticos que fornecem 

um sinal pulsante com uma frequência proporcional á velocidade angular da roda. 

Estes sensores são responsáveis pelo constante monitoramento da velocidade de cada 

uma das rodas. São geralmente indutivos com apenas 2 terminais. 

 

Figura 5 - Testes realizados pela empresa Mercedes-Benz do 

sistema ABS. [Extraído de 

http://www.mercedesclass.net/safety-2/anti-lock-braking-

system-abs/] 
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O funcionamento é baseado no principio indutivo, onde a formação do sinal é variá-

vel e ocorre de acordo com a velocidade de rotação da roda dentada que gira solidária ao eixo 

do automóvel. O sensor é composto por imãs permanente e uma bobina que ao ser excitada 

pela roda dentada, emite uma onda senoidal. 

 

Unidade de controle eletrônico (UCE): Dispositivo eletrônico responsável por re-

ceber o sinal do sensor das rodas e pelos cálculos para geração do sinal de controle enviado 

para os moduladores de pressão do freio. 

 

Modulador de pressão de freio: Dispositivo eletro hidráulico ou eletro pneumático 

utilizado para reduzir, manter e armazenar pressão nos freios de roda, independente do esfor-

ço aplicado pelo motorista no pedal e conforme os sinais de controle recebidos da UCE. 

Figura 6 – Sensor de rodas – Indutivo. [Foto tirada pelos autores] 
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2.4.2.2 Funcionamento ABS 

 

Segundo GIORIA (2008), o ABS (Antilock Brake System) é um sistema suplementar 

ao sistema de freio de serviço normal, que impede o travamento das rodas nas frenagens de 

emergência, garantindo a estabilidade e a dirigibilidade do veículo sendo que também otimiza 

o desempenho com a redução da distância da parada em relação ao sistema de freio convenci-

onal. 

A estabilidade direcional é conseguida através do controle da velocidade das rodas e 

da aplicação dos freios, sendo que quando as rodas não travam durante a frenagem a estabili-

dade direcional está garantida. Com a atuação dos ABS, as rodas estão na iminência do tra-

vamento durante a frenagem, logo a máxima aderência disponível entre pneu e pavimento é 

utilizada, resultando na obtenção da máxima desaceleração e do menor espaço percorrido na 

frenagem (FERNANDES, 1994). 

Figura 7 – Modulador de pressão Bosch para sistema ABS. [Extraído 

de http://www.intelog.net/site/default.asp?TroncoID=907492& 

%20anos%20do%20ABS] 
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Seu funcionamento é muito simples, quando o motorista pisa no freio, a pressão no 

freio é aumentada pela unidade hidráulica que atua sobre o disco de freio, o sensor mede a 

velocidade da roda e envia o sinal para a central eletrônica, esta detecta se está havendo escor-

regamento e compara este valor com o valor desejado, atuando na unidade hidráulica para que 

a pressão de freio seja controlada mantendo o escorregamento no ponto de máximo coeficien-

te de atrito entre os pneus e a pista (SIQUEIRA, Tulio Cesar. 2005). 

O atuador hidráulico ou modulador de pressão do freio é uma eletro-válvula que dosa 

a pressão que será enviada aos pistões instalados nos freio de cada roda. O valor da pressão 

que será enviada as rodas é dado pela central eletrônica. Sensores instalados em todas as rodas 

medem sua velocidade angular e envia os dados a central. 

 

2.4.3 HBA (Hidraulic Break Assisted) 

 

O sistema de freio a vácuo consiste num servo cilindro onde se encontra um pistão 

ou diafragma. Quando o ar é extraído de uma das extremidades do cilindro e a pressão atmos-

férica é admitida na outra, a diferença entre as pressões dos dois lados do pistão pode ser uti-

lizada para facilitar no acionamento dos freios, como complemento da força física exercida 

pelo motorista sobre o pedal de freio. 

O sistema de freio a vácuo, ou a depressão, tem a finalidade de multiplicar os esfor-

ços do motorista no acionamento do pedal de freio. (RACHE, 2004), fornecendo conforto ao 

usuário, utilizando o próprio vácuo gerado pelo coletor de admissão do motor de ciclo Otto, 

Figura 8 – Componentes sistema ABS [Extraído de 

http://www.mercedesclass.net/safety-2/anti-lock-braking-

system-abs/] 
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ou em casos mais extremos, como nos motores de ciclo Diesel, que são motores de nível bai-

xo de vácuo, são implantados bombas de vácuo. (KAWAGUCHI, 2005)  

 

 

 

A forma construtiva utilizada nos servos-freios permite que, mesmo que haja danos 

no diafragma ou problemas na geração de vácuo, não permite que seja afetado o funciona-

mento do sistema de freio, apesar da perda da assistência originaria do auxilio do vácuo. 

(KAWAGUCHI, 2005) 

O Servofreio eletrônico assume, no sistema ACC, a função de ativar o freio com ob-

jetivo de regular à distância do veículo com o veículo que precede, com a particular importân-

cia de gerar uma frenagem suave e confortável. 

Ao ser integrado ao ACC, o servofreio, utiliza os dados fornecidos pelo sensor radar 

do Adaptive Cruise Control, este detecta situações que podem ser consideradas perigosas e 

que podem se tornar possíveis acidentes e que a frenagem de emergência será necessária. 

 

Figura 9 – Sistema de Servofreio a vácuo. [Extraído de BOSCH Apud GIORIA, 1999] 
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Ao ser verificado uma situação de emergência, o servofreio prepara antecipadamente 

a frenagem para uma situação de emergência. A pressão exercida pelo condutor é aplicada ao 

sistema de freios de tal forma que a pressão necessária do freio possa ser gerada com maior 

agilidade. Assim, o sistema de frenagem pode atuar de forma mais suave e imperceptível para 

o motorista. 

 

 

3 ACC (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) 

 

Sistemas de assistência de direção em veículos modernos se tornam cada vez mais 

complexos. Até o momento, sistemas inteligentes como ABS e ESP só se comunicavam com 

os sensores internos do veículo, porém com o desenvolvimento de novos sistemas avançados 

de assistência de direção como o ACC (Controle adaptativo de velocidade cruzeiro), além de 

manter a troca de dados com os sensores e atuadores internos, ele também necessita se comu-

nicar com o meio-ambiente. 

 

 

Figura 10 – Servofreio hidráulico. [Foto tirada pelos autores] 
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Quando um condutor aciona o Cruise Control ao circular pelo trânsito denso, com 

intuito de obter mais conforto nas condições do trânsito, pouco tempo depois ele acabará pi-

sando no freio para se adaptar às frequentes variações de distâncias. As repetições de movi-

mentos tanto para frear quanto para acelerar o veículo tornam-se desgastantes nas cidades, 

mas como veremos adiante o modo Stop and Go já é uma realidade no sistema ACC, com a 

contribuição do sensor RADAR. 

No capítulo 4.1 falaremos sobre a Transformada de Galileu que faz referência sobre 

a técnica dos morcegos, o mesmo principio utilizado pelo ACC. De uma forma parecida como 

a que eles se orientam, com ajuda de sensores de ultrassons (RADAR), às condições do seu 

entorno, o controlador de distâncias automático (ACC) mede as condições do tráfego frente 

ao veículo por meio de ondas micrométricas de radar, com a finalidade de manter a distância 

com o veículo que precede, baseando-se nos dados obtidos por esse meio. (Baseado no manu-

al técnico VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

 

 

 
Figura 11 - Comparação do ACC aos morcegos. [Extraído do Manual Técnico de Pós Venda da Volkswagem.] 

 

 

No próximo capítulo, será apresentado o estudo sobre as ondas ultrassônicas emitidas 

pelo sensor através do conceito conhecido por Efeito Doppler. 
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A ampliação do sistema Cruise Control, mediante uma função do controlador de dis-

tâncias, permite dirigir de forma confortável, relaxada e segura, inclusive no trânsito mais 

denso. 

 

3.1 Diagrama de blocos do Sistema ACC 

 

Para entendermos um pouco mais sobre o funcionamento do sistema ACC, será apre-

sentado na figura 16 o diagrama de blocos da estrutura do Adaptive Cruise Control. 

 

 
Figura 12 - Diagrama de blocos do ACC (Adaptado de BOSCH,2005 e BOSCH,1996) 

 

No diagrama de modo geral, é possível verificar as etapas do Adaptive Cruise Con-

trol como entradas, processamento de informação, comando e atuadores. As entradas do sis-

tema são fornecidas tanto pelos sensores (sensor RADAR, YAW-RATE, taxa guinada) quanto 

pelo condutor. Dento do ACC essas informações são processadas e calculadas, sendo que os 

sensores a principio fornecem os dados necessários para que seja verificada a detecção do 

veículo predecessor quanto à distância segura para ser mantida do alvo. As informações de 

velocidade parametrizadas pelo condutor são comparadas a velocidade do veículo para que a 

velocidade relativa possa ser fornecida corretamente ao controle de seleção de modo que irá 

coletar as duas informações tanto de distancia quanto de velocidade e verificar corretamente a 
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ação que deverá ser tomada enviando assim informações ao controlador eletrônico que envia-

rá o comando aos atuadores que por sua vez tratarão de agir sobre freio, motor, transmissão a 

fim de proporcionar maior segurança ao condutor. 

 

3.2 Descrição Geral do ACC 

 

O sistema do controlador de distâncias automático representa uma versão mais de-

senvolvida e ampliada do controle de velocidade de cruzeiro. O Cruise Control é o encarrega-

do de manter a velocidade pré-definida pelo condutor. 

O ACC executa essa função de conforto pelo mesmo procedimento. Complementar-

mente a isso, o ACC adapta automaticamente a velocidade do veículo mediante a variação das 

condições do trafego. Caso este estiver intenso, o sistema atua nos freios e na velocidade, de 

forma que se adeque ao meio. 

O controlador de distâncias automático é um sistema de assistência ao condutor, des-

tinado a incrementar o nível de conforto. Ele reduz as tensões sobre o condutor, contribuindo 

assim com a segurança ativa. 

 

3.3 Descrições de Funcionamento 

 

O principio de funcionamento do ACC parte de dentro do veículo, onde, o condutor 

parametriza o sistema ajustando a velocidade desejada do automóvel para determinada situa-

ção. 

Se nenhum veículo estiver no campo de monitoramento do sensor RADAR, o siste-

ma mantém a velocidade cruzeiro programada pelo condutor. 

No momento que um veículo equipado com o sistema ACC localizar no campo de 

monitoramento do sensor RADAR um veículo mais lento, ele automaticamente procurará 

estabelecer uma distância, em função do tempo, pré-programada pelo condutor.  

Para que isso ocorra, ele reduz de forma regulada o torque do motor e, se necessário, 

promove uma moderada intervenção dos freios, garantindo assim a segurança dos ocupantes 

do veículo. (Baseado no manual técnico VOLKSWAGEN, pós-vendas) 
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Figura 13 - Ação do ACC em relação a outro veículo. . (Extraído de Cruise Control Operation from Zero to Pre-

set Speed-Simulation and Implementation, 2011 ) 

 

 

O ACC também reage com reduções de velocidade frente a veículos mais lentos que 

entram na pista. A velocidade de circulação é adaptada correspondentemente. 

Se o veículo que precede abrir o caminho por acelerar ou mudar de faixa na pista, o 

ACC automaticamente irá acelerar novamente até a velocidade pré-programada pelo condu-

tor. Assim, é possível verificar a atuação do ACC conforme mostra a figura (12). 

 

3.4 Fluxograma de funcionamento do modo Stop and Go 

 

O modo Stop and Go presente no sistema ACC, tem por finalidade aliviar as tensões 

provocadas ao condutor durante viagens de longa e curta distância e tráfego intenso. O moto-

rista ao acionar o ACC, o mesmo define o valor de velocidade desejada que o veículo mante-

nha assim como a distância do automóvel a frente, após serem definidos as informações o 

controlador ACC passa a agir no veículo para que siga conforme as informações programa-

das. Caso o motorista não queira ativar o sistema, ele continua com total controle sob o veícu-

lo, agindo mecanicamente, frenando e acelerando. Na figura 14 temos o fluxograma de funci-

onamento onde é possível verificar como opera o sistema. 
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Figura 14 - Fluxograma de funcionamento do ACC. (Extraído e adaptado de Cruise Control Operation 

from Zero to Preset Speed-Simulation and Implementation, 2011 ) 
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3.5 Limites de Funcionamento do ACC 

 

Como todo sistema eletrônico o ACC possui suas particularidades de funcionamento. 

Ele tem o seu limite de velocidade de 30 km/h a 200 km/h. Esse limite fica determinado pelos 

250m de alcance que possui o sensor do controlador de distâncias. As velocidades superiores 

supõem um longo percurso de frenagem, o que significa que a frenagem deve ser iniciada a 

uma distância, do veículo que precede, superior a capacidade de detecção do sensor. (Adapta-

do do manual técnico VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

Em frenagens a partir de velocidades superiores quando a velocidade do veículo ficar 

abaixo da mínima de funcionamento, o sistema solicitará que o condutor assuma o restante da 

frenagem. Isso ocorre, porque o sensor RADAR distingue todos os objetos fixos em seu cam-

po de monitoramento, desta forma a velocidade mínima foi limitada a 30 km/h para seu fun-

cionamento, fazendo com que em situações abaixo do limite não seja possível ativar o ACC. 

(Baseado no manual técnico VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

A direção do veículo com as funções de comodidade expressam claramente a barrei-

ra evidente entre o motorista e o ACC. Por motivos de conforto, a retenção de frenagem com 

o ACC foi limitada a aprox. 30% da retenção máxima possível, assim as funções de segurança 

como a “frenagem de emergência” não foram incluídas no Adaptive Cruise Control, isso por-

que essas funções no cenário automotivo são consideradas de total responsabilidade do moto-

rista, do mesmo modo que a seleção de velocidade e do lapso de tempo desejado. 

(BOSCH,2005) 

De forma geral, o ACC apenas pode reagir conforme o esperado, se: 

• o sensor do controlador de distâncias detectou corretamente à distância, a velocida-

de relativa e o ângulo de reflexão dos objetos que se encontram a frente, 

• a eletrônica avaliou corretamente a situação.  

Este caso se confirma quando é visualizado o desenho de um veículo na tela central 

do painel de instrumentos. 

 

 

 



 

 

38 

 

3.6 Estruturas e componentes do Sistema ACC 

 

O sistema ACC é integrado na parte eletrônica do grupo motopropulsor. A troca de 

dados com a eletrônica do motor, o ESP e a eletrônica da transmissão se realiza através da 

rede CAN. 

Na figura 14 é apresentada a estrutura funcional do sistema como um todo onde estão 

destacados os principais componentes assim como todas as unidades de controle necessárias 

para a operação do sistema. 

No tocante aos componentes tratamos sobre os dispositivos de acionamento do ACC 

como o volante da direção, alavancas multifuncionais, botões, pedais de freio e acelerador e 

como o principal item de alerta ao condutor, o painel de instrumentos. 

 

 

 

 

3.6.1 Dispositivos de acionamento do ACC 

 

O ACC possui diversas formas de acionamento, como através das teclas do volante 

multifuncional, botões localizados no painel e no console e geralmente se faz presente nas 

alavancas multifuncionais Esses comandos são conectados a uma unidade de controle eletrô-

nica da coluna de direção, a qual transmite seus dados para o painel de instrumento através da 

rede CAN. 

Figura 15 - Estrutura dos componentes do ACC. (Extraído de VOLKSWAGEN) 
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O condutor ao ativar o sistema através dos dispositivos, ele fica informado continu-

amente sobre o estado de funcionamento do ACC através do Painel de instrumento que possi-

bilitará o motorista a verificar e ajustar as seguintes informações: 

• estado operacional do ACC; 

• dados introduzidos pelo condutor; 

• avisos de precaução. 

 

3.6.2 Painel de instrumentos 

 

As informações para o condutor sobre o estado de operação do sistema ACC são 

proporcionadas através de vários indicadores: 

• Indicador ACC grande no centro do display colorido 

• Indicador ACC pequeno na parte inferior esquerda do display colorido 

• Arco de diodos luminosos em volta do velocímetro 

• Símbolo vermelho do ACC «Acionar freio» no conta-giros 

• Sinal acústico  

 

 

 

 

Figura 16 - Símbolo de acionar freio presente no painel. (Extraído de VOLKSWAGEN) 
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O arco de diodos luminosos em volta do velocímetro e o símbolo vermelho para 

ACC no conta-giros obedecem a sistemas redundantes e proporcionam ao condutor uma in-

formação mínima para o caso de não estar disponível no display colorido. 

A velocidade de cruzeiro programada que se encontra vigente é visualizada por meio 

do arco de diodos luminosos no velocímetro. Os indicadores óticos complementam com dois 

sinais acústicos: um sinal sonoro discreto e outro agressivo. 

O sinal sonoro discreto soa quando o ACC for alterado de estado passando do estado 

ativo para o modo de espera (stand by) ou então, para o estado desligado (Off). O sinal sonoro 

agressivo soa ao mesmo tempo em que acende o indicador de aviso em vermelho. 

A região do display onde o indicador ACC esta presente também possui a função de 

computador de bordo e compartilha alternadamente com diferentes sistemas que fornecem 

informações ao condutor, ou seja, as indicações somem ao serem visualizadas outras funções. 

Para evitar que o condutor fique desinformado, nesse caso, um pequeno indicador ACC se 

mantém ativo na parte inferior esquerda do display, podendo assim acompanhar todos os da-

dos disponibilizados pelos sistemas do veículo. 

 

3.6.3 Pedais de comando e alavanca seletora de marcha 

 

Antigamente, o Cruise Control era acionado por um dispositivo que fazia o controle 

de velocidade através dos pedais do acelerador e do freio. Já no sistema ACC, se a função 

estiver ativada e o veículo for acelerado por meio do pedal acelerador será interrompida a 

função ACC. Ao levantar o pé do acelerador, o ACC é ativado novamente, reduzindo para a 

velocidade de cruzeiro programada ou então para a distância programada. 

Ao ser acionado o pedal do freio o ACC é desativado, mantendo-se memorizada a 

velocidade de cruzeiro programada, porém apesar de ter sido desabilitado ele permanece ativo 

no modo de espera (standby). Outra forma de acionar o ACC é através do seletor automático 

de marcha, que através do posicionamento de suas funções pode habilitar e desabilitar o ACC. 

Se o condutor alterar a posição da alavanca seletora para «D» para «N», «R» ou «P» o sistema 

fica desativado. Consequentemente, em todas as outras posições do seletor o ACC é mantido 

ativo. (Baseado no manual técnico VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

Se a velocidade do veículo for inferior ou superior aos limites de 30 ou de 200 km/h 

será desativada a função ACC. Além disso, será desativado o sistema ACC se for produzida 
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alguma intervenção dos sistemas ESP, ASR / TCS, EBD ou ABS, contudo, sendo levado até o 

final as frenagens que possam estar sendo efetuadas pelo ACC. As intervenções dinâmicas na 

condução são realizadas de forma independente das eventuais frenagens do ACC. (FER-

NANDES, Dr. Dirceu) 

 

4 EFEITO DOPPLER 

 

 

A existência deste importante efeito foi proposta em 1842 pelo matemático austríaco 

Johann Christian Andreas Doppler em seu trabalho Concerning the coloured light of double 

stars, mas não foi demonstrada experimentalmente, apenas foi testada em 1845 pelo holandês 

BuysBallot.(Halliday, Fundamentos da Física 2, 2007), demonstrando que as ondas sonoras, 

representadas por notas musicais podem ter frequências variadas, ou seja, podem ser disso-

nantes. 

O efeito Doppler é um fenômeno observado como uma característica de ondas emiti-

das ou refletidas por fontes em movimento em relação ao observador ou vice-versa. Para vi-

sualizar este fato generalizado, é necessário considerar a relação entre a frequência das ondas 

produzidas por uma fonte (Radar) e a frequência de um observador em movimento (Ambu-

lância). Como mostra a figura 17; 

 

 

 

 

  

Figura 17 – Representação do efeito Doppler, indicando a posição estática da fonte sonora (Radar) e um obser-

vador (Ambulância) se aproximando da fonte sonora. [Extraído de 

http://expertemfisica.blogspot.com.br/2011/10/efeito-doppler-iii.html] 
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Para ondas sonoras, temos os seguintes fatores que podem compor este efeito, a fre-

quência real emitida (    ), velocidade do observador (    ),velocidade de viagem da onda 

(    ) e comprimento da onda (λ). 

Como é o caso da figura 17, temos o observador se locomovendo em direção a fonte 

das ondas. Portanto, demonstra-se que a seguinte relação é válida: 

 

   (
 

    
)     

 

Na qual   é a frequência percebida pelo observador,      é a velocidade da onda so-

nora,    é a velocidade do observador e    frequência real emitida (    ), ficando da seguinte 

forma, para nosso exemplo: 

 

   (
    

         
)       

 

A menos que a velocidade do observador (    ) seja zero, veremos a frequência 

transmitida maior que à frequência percebida        . Vemos que com a proximidade do 

observador à fonte, a frequência percebida tenda a aumentar. 

No caso de o observador se deslocar em direção oposta à fonte, teremos apenas a al-

teração do denominador da fórmula entre as velocidades da onda e do observador. Assim, 

temos: 

 

   (
    

         
)       

 

A frequência percebida pelo observador será menor neste caso apenas se este estiver 

em repouso. Parado não haverá alteração na frequência percebida em relação à frequência da 

fonte. 
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Caso à fonte de sinal e o observador estiverem em movimento, temos a seguinte rela-

ção: 

 

   (
           

         
)       

 

Assim, a frequência da onda medida por um observador se afastando de uma fonte 

será menor que a frequência medida, enquanto que a frequência da onda medida por um ob-

servador que se desloca no sentido da fonte será maior que a medida na fonte. 

 

4.1 Transformada de Galileu 

 

A Transformada de Galileu, que é utilizada em comparações de fenômenos que ocor-

ram com referenciais inerciais, ou seja, onde as leis da física se apresentam de forma mais 

simples e constantes, em sistemas com velocidade baixa se comparadas à velocidade da luz, 

como o tempo (t), que para estas ocasiões, é considerada uma constante universal. 

 

 

Figura 18 -  
Figura 18 - Espaço entre dois observadores em relação ao ponto O.[Extraído de 

http://def.fe.up.pt/fisica3/relatividade1/index.html] 
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De acordo com a transformada de Galileu, se um observador “b” com velocidade 

constante visualizar o ponto “O” a uma distancia x’, estima-se a distância que o observador 

“a”, em repouso, irá visualizar o mesmo ponto pela relação: 

 

       , 

 

na qual v é a velocidade relativa entre os referenciais. 

 

Desta forma, podemos dizer que as transformações de Galileu permitem transformar 

as equações da física de um referencial inercial para outro. Mas, esta relação só é verificada 

quando a velocidade v for muito menor se comparada a velocidade da luz. 

 

4.2 Transformada de Lorentz 

 

Diferente da transformada de Galileu, a transformada de Lorentz descreve as medi-

das de espaço e tempo que se alteram em cada sistema de referência. Neste caso, se os obser-

vadores se moverem com velocidades diferentes, medem diferentes valores de distância e 

tempo. Isto viola a transformada de Galileu e exige uma reformulação da relação entre tempo 

e espaço medida por observadores em diferentes referenciais. 

Para entendermos melhor como é o comportamento do tempo e do espaço quando a 

velocidade do corpo for pequena, iremos utilizar um referencial inercial. Porém, para solucio-

nar este problema, Lorentz mostrou que as equações corretas para as transformações seriam: 

 

           

 

       
 

    , 

na quais, 

 

        

  ⁄  
 

 ⁄⁄  
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Como exemplo, utilizaremos um corpo com velocidade muito baixa quando compa-

rada á velocidade da luz. Assim,  ⁄    e, 

 

   ⁄      

  ⁄  
 

 ⁄  

 

    

 

Com este fator aproximadamente 1, ele se torna neutro nas equações da transformada 

de Galileu. Porém, se fizermos um comparativo entre velocidades próximas á velocidade da 

luz verificaremos alterações. Por exemplo, se tivermos uma velocidade de aproximadamente 

60% da velocidade da luz, portanto       , teremos: 

 

   ⁄      

  ⁄  
 

 ⁄  

 

Como       , teremos: 

 

   ⁄ [       ⁄    ]
 

 ⁄  

 

Simplificando a equação temos: 

 

   ⁄ [        ]
 

 ⁄  

 

       

 

De acordo com Lorentz, existe um fator de correção para as equações de Galileu, 

mostrando o comportamento do tempo em velocidades comparáveis à velocidade da luz, sen-

do esta constante em todo e qualquer referencial inercial. 
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Como o sistema ACC utiliza ultrassom, basta compreendermos o efeito Doppler para 

termos uma visão crítica e elaborada do funcionamento dos sistemas nele embasados. 

 

4.3 Sensor RADAR do controlador de distâncias G550 

 

A medição das distâncias no sistema ACC é realizada por meio de um sensor basea-

do na tecnologia de ondas milimétricas de radar (Ultrassom). Ele mede simultaneamente a 

distância até vários objetos situados no campo de rastreamento e calcula, por sua vez, a velo-

cidade relativa no eixo geométrico longitudinal do veículo. Com a ajuda dos valores de medi-

ção obtidos, ele calcula para cada objeto a derivação angular (ângulo de reflexão ou então 

ângulo azimutal) com relação ao eixo geométrico central do campo de rastreamento. (Baseado 

no manual técnico VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

 
Figura 19 - Sensor Radar (Extraído de VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

 

A técnica de radar trabalha com ondas eletromagnéticas, que se propagam à veloci-

dade da luz (c). Uma onda da frequência (f) necessita da longitude (λ) para produzir uma onda 

completa. 

Para a frequência de transmissão f = 76,5 GHz do sensor ACC resulta na longitude 

de onda λ= 3,92 mm. As ondas que pertencem à gama de frequências compreendidas de 

aprox. 30 GHz até aproximadamente 150 GHz recebem o nome de ondas milimétricas. 

 



 

 

47 

 

 
Figura 20 - Forma de onda eletromagnética completa. (Extraído de VOLKSWAGEN, pós-vendas) 

 

 

O campo de rastreamento do sensor é comparável com o setor de iluminação de um 

farol que emite uma luz intensamente concentrada, por exemplo, o de um holofote. 

Assim como acontece com um farol desse tipo, também é preciso acertar o eixo ge-

ométrico central do campo de rastreamento do sensor, de modo a ficar orientado exatamente 

no sentido de marcha. 

O sensor é integrado a um processador que necessite efetuar os seguintes cálculos pa-

ra seu correto funcionamento: 

• previsão das condições da pista; 

• seleção do objeto relevante; 

• regulagem de distâncias e velocidades; 

• ativação da Unidade de Controle do motor, servofreio e painel de instrumento com-

binado; 

• auto diagnose. 
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Tabela 1 - Dados do sensor RADAR [Extraído de LRR3: 3rd generation – Long-Range Radar Sensor, Datasheet 

BOSCH] 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Constantemente, a procura por novas tecnologias aquece o mercado automotivo tra-

zendo uma gama de produtos, inovações tecnológicas e novas pesquisas que buscam a todo o 

momento a satisfação do cliente, tanto no conforto e comodidade quanto em segurança. 

Em nossa monografia foi apresentado um estudo aprofundado do sistema ACC 

(Adaptive Cruise Control), uma tecnologia já existente no mercado automotivo, pouco conhe-

cido, mas que gradativamente conquista aos consumidores e apaixonados por inovação. 

Inúmeras funções foram englobadas ao novo modelo de ACC, tornando-o um dos 

sistemas mais desenvolvidos presente nos automóveis em termos de segurança ativa. Dentre 

as principais diversidades que foram agregadas a essa tecnologia, temos o ABS e o ESP. 

O motivo pelo qual separamos as duas funções é que, conforme comentado no capí-

tulo 1 desta dissertação, temos dois tipos de sistemas ACC, sendo um modelo básico e um 

mais desenvolvido. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN o ABS de-
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verá até o dia 1 de Janeiro de 2014, ser um item de série em toda a frota de veículos no cená-

rio nacional. Assim, alguns veículos equipados com o sistema ACC básico já passaram a ter o 

ABS como parte integrante no funcionamento do veículo. 

Nos sistemas mais desenvolvidos do ACC temos o ESP como principal inovação. 

Com isso, ao ser integrado ao sistema de controle adaptativo de velocidade cruzeiro, ele será 

responsável pelo gerenciamento de diversos sistemas de controle, como o ASR (Anti-Skid 

Regulator), EBD (Electronic Brake Distribution), ABS (Antilock Braking System) e BAS 

(Brake Assist System). Por essa razão, as duas funções foram tratadas de forma diferente. 

Como o objetivo principal de nossa monografia foi o estudo de caso com foco no 

sensor radar e seu funcionamento, foi verificado que o sensor analisa a proximidade e o dis-

tanciamento do obstáculo, seja ele fixo ou móvel, através de um fenômeno físico conhecido 

por efeito Doppler. 

Através de pesquisas pudemos constatar que esse fenômeno conhecido por Doppler é 

comumente utilizado pelos morcegos, que através de ondas sonoras (SONAR) com frequên-

cias extremamente elevadas, são capazes de se orientar em meios totalmente escuros com as 

informações captadas por essas ondas. Neste trabalho vimos que as transformadas de Galileu 

Galilei são suficientes para a descrição do efeito Doppler. Pois, como se trata de ondas com 

velocidade muito menor que a velocidade da luz, o fator λ= 1 / (1 – v²/c²)¹/² tende a 1. 

Porém, de acordo com Lorentz, que realizou estudos semelhantes para ondas eletro-

magnéticas com grandes velocidades, quando uma onda é emitida por uma fonte, a mesma 

não sofre alteração em sua frequência por um observador em movimento. Desta forma, pode-

mos utilizar este conceito na fundamentação do sensor RADAR para que tenhamos precisão 

nas aferições. A partir do momento que a velocidade do obstáculo é muito baixa em relação à 

velocidade do sinal da fonte luminosa, tem-se a impressão de que o obstáculo está estático. 

Tornando o sensor RADAR o ideal para a aplicação por não apresentar margens de erro. 

Com isso alcançamos nosso objetivo de demonstrar qual o conceito teórico envolvi-

do por trás do sistema ACC, do sensor RADAR e o modo Stop and Go e suas funções. 
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5.1 Propostas Futuras 

 

 Aprofundar os estudos no sistema do ACC e suas inovações; 

 Fazer um comparativo entre o Adaptive Cruise Control e o sistema futuro chamado 

CAPS; 

 A elaboração de um protótipo de ACC como material didático, podendo ser um mate-

rial multidisciplinar; 

 Aumentar o conteúdo deste trabalho para se tornar uma referência para estudos refe-

rentes ao ACC. 
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