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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho traz o estudo de um sistema de controle de cruzeiro adaptável por meio de 

sua simulação computacional e análise de desempenho. Para isto foram realizados estudos do 

tema e foi desenvolvido um protótipo simplificado deste sistema que, junto a um programa 

computacional e à utilização de instrumentos de medição, permite realizar comparações 

teórico-experimentais da sua forma de atuação. Através de comparativos entre as respostas do 

sistema real e do protótipo, é possível avaliar o desempenho do método. A relevância do tema 

nas áreas de segurança veicular, de tecnologia automotiva autônoma e eletrônica embarcada 

também será abordada. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This work shows the review of the ACC – Adaptive Cruise Control – using a software 

simulation and efficiency analisys. The theme was reviewed and a simplified prototype was 

developed, allowing the review to compare the answers of both systems by using software and 

measurements instruments. Comparing the answers it’s possible to evaluate the efficiency of 

the system. The importance of the theme over the vehicular safety, the autonomous 

automotive technology and the embedded electronics will be also studied. 

 

 

Key words: Adaptive Cruise Control; Autonomous Automotive Systems; Sensors; Vehicular 

Safety, Brakes, Simulation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Controle de cruzeiro adaptável trata-se de um sistema responsável por acelerar o 

veículo até a velocidade definida pelo usuário, e por desacelerar quando um obstáculo é 

detectado a frente. 

Se a distância do obstáculo se mantém acima de um limite pré-determinado pelo 

fabricante e selecionado pelo usuário, o veículo se mantém na velocidade selecionada. À 

medida que essa distância diminui, o veículo, inicialmente, envia alertas para o condutor, 

indicando que há algum objeto considerado alarmante se aproximando. 

Se a aproximação é constante, outros avisos são enviados ao condutor, geralmente 

em forma luminosa ou sonora. O sistema então atua a fim de igualar a velocidade do veículo 

com a do obstáculo detectado. A primeira reação é desacelerar o veículo, apenas. Essa 

desaceleração ocorre de forma gradual, para que nenhum desconforto seja causado. Se a total 

desaceleração do veículo não for suficiente, os freios são acionados, de forma gradativa, 

também a fim de manter o conforto, até uma frenagem total para diminuir a velocidade à zero. 

Um outro modo de atuação pode ser utilizado em um sistema de controle de cruzeiro 

adaptável, sendo baseado unicamente na distância até o obstáculo, e o sistema diminui ou 

aumenta sua velocidade de forma gradativa, mantendo a velocidade do veículo sempre 

próxima à velocidade do objeto que foi detectado. Esse sistema é o que será aplicado no 

protótipo desenvolvido ao longo deste trabalho. 

1.1 Objetivos e motivação 

O objetivo do trabalho é expor as diferenças e semelhanças entre as respostas dos 

dois tipos de sistema: o utilizado atualmente pela indústria automobilística e o desenvolvido e 

testado no protótipo. A comparação entre as duas respostas será feita de forma gráfica. 

Tornar possível o desenvolvimento de um sistema primário de controle de cruzeiro 

até seu desenvolvimento total é a principal motivação para a definição deste tema, uma vez 

que, apesar de já existir no mercado automotivo, recursos como esse ainda são caros, 

complexos e restritos a uma parcela pequena de veículos. Criar um sistema simples, confiável 

e eficiente é um fator desafiador e muito estimulante. 

Como motivação tem-se a aplicação dos aprendizados do curso de Eletrônica 

Automotiva na prática e a relevância do tema para a segurança veicular. 
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1.2 Conteúdo 

Este trabalho estará assim dividido: O capítulo 2 discorrerá sobre uma revisão 

bibliográfica mostrando os caminhos percorridos e o conteúdo reunido para que fosse possível 

destacar a relevância deste trabalho. No capítulo 3 veremos o sistema completo do protótipo 

desenvolvido, onde será possível analisar toda a arquitetura mecânica, eletrônica e de 

programa, além de todos os ensaios e os resultados obtidos, estratificando-os para um estudo 

comparativo entre o desejado e o realizado. No capítulo 4, por fim, serão expostas as 

conclusões obtidas dos resultados e a comparação entre o sinal desejado e o obtido, além de 

serem expostas possíveis melhorias futuras. 

1.3 Metodologia 

Para o desenvolvimento de um protótipo experimental baseado numa forma de 

atuação diferente do sistema real, foi realizado um estudo teórico da efetividade de ambos os 

formatos. 

1.3.1 Conceitos utilizados no desenvolvimento prático 

O princípio de atuação dos sistemas de controle de cruzeiro adaptável utilizados 

atualmente na indústria automobilística está na busca em manter a velocidade relativa entre o 

veículo e o corpo detectado igual a zero. Para isso, o sistema realiza a leitura do campo a 

frente com a utilização de um sensor de presença, e quando um objeto é detectado, é possível 

calcular a distância do veículo até ele. Desta forma, utilizando-se de leituras em sequência, é 

possível estimar a velocidade do corpo que foi detectado com muita precisão. À medida que a 

velocidade é calculada, basta aumentar ou reduzir a velocidade do próprio veículo para o 

mesmo valor. 

Um segundo modo de atuação pode ser utilizado se o sistema reduzir a velocidade de 

forma gradativa e proporcional à diminuição da distância, invariavelmente a velocidade 

relativa entre os dois corpos tenderá a zero. Por exemplo: Um veículo está se movimentando 

com velocidade de 50km/h, e um objeto é detectado a 100 metros de distância, com 

velocidade constante e desconhecida, e para cada 10 metros de aproximação, o veículo reduz 

sua velocidade em 10km/h. Podemos definir que quando a distância for de 70 metros entre os 

dois corpos, a velocidade do veículo será de 20km/h. Supondo que quando isso ocorrer a 

distância entre os dois corpos volte a aumentar, é possível perceber que a velocidade do 

objeto detectado está entre 20km/h e 30km/h. O valor continua desconhecido, e o sistema 

funciona independente da velocidade do objeto, bastando apenas controlar a velocidade do 

próprio veículo. 
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1.3.2 Desenvolvimento prático 

O projeto prático possui seu controle baseado em um microcontrolador PIC18F4550 

responsável por gerenciar todo o sistema, desde o controle e detecção da distância pelo 

sensor, até os comandos de atuação dos sistemas de aceleração e frenagem. A ideia de 

trabalhar com uma escala reduzida determina alguns valores limites, como por exemplo, a 

distância máxima de detecção. 

O sensor utilizado baseia-se em ultrassom, e consegue estimar a distância a um 

determinado objeto com precisão para a finalidade deste projeto, até cerca de 1,50m. A 

distância de fato, porém, não será tratada em uma unidade conhecida (centímetros ou 

polegadas, por exemplo) ao longo deste trabalho. Isso se dá porque o microcontrolador 

considera “unidades de tempo” para atender às condições impostas pelo código. Uma vez que 

conversões são funções consideradas lentas para a execução em um processador, elas são 

ignoradas no projeto, evitando que o controlador gaste tempo processando informações 

inúteis ao funcionamento ideal. O que importa de fato é saber quantas unidades de tempo ele 

deve considerar para executar determinada ação. 

A exemplificação do funcionamento do projeto será dada em um modelo de escala 

reduzida com a utilização de um carro em miniatura com um motor elétrico instalado em seu 

eixo traseiro, o que é suficiente para demonstrar a aceleração (aumentando a velocidade em 

suas rodas), a desaceleração, e até mesmo a frenagem. 

A forma mais usual pela qual se controla um sinal variável na saída de um 

microcontrolador é através da utilização de um artifício chamado de modulação por largura de 

pulso, que se resume na variação de largura do pulso de um sinal de onda quadrada, variando 

do estado “0%” até “100%”, passando por “níveis” de porcentagem. Cada nível é chamado 

comumente, de “Duty Cicle”. A quantidade de níveis que um controle por largura de pulso 

possui é chamada de “resolução” do sinal. Por exemplo, se um sinal possui uma resolução de 

11 níveis diferentes (considerando o estado “0%” como primeiro nível), cada nível terá, se 

linear, uma largura de 10%. 

Para a seleção da velocidade desejada, o controle é feito por duas chaves seletoras, 

que quando pressionadas incrementam ou decrementam um “nível” do sinal, bem como o 

número mostrado na tela de interface humana para indicar em qual “nível” o usuário se 

encontra. 

Foram determinadas, portanto, algumas diretrizes para o projeto demonstrativo: 
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- O modelo deve variar sua aceleração de acordo com a definida pelo usuário através 

dos botões seletores; 

- A velocidade definida deve permanecer constante até que o sensor detecte uma 

situação de emergência; 

- Se o sensor não detectar um obstáculo em uma distância maior que 140 

centímetros, não existe situação de emergência; 

- Se o sensor detectar um obstáculo em uma distância menor que 140 centímetros e 

maior que 100 centímetros: Acende a luz verde de alerta e mantém a velocidade selecionada 

pelo usuário; 

- Se o sensor detectar um obstáculo em uma distância menor que 100 centímetros e 

maior que 40 centímetros: Acende a luz âmbar de alerta e reduz a velocidade do motor em um 

nível para cada 6 centímetros de variação, caso o motor esteja em velocidade máxima; 

- Se o sensor detectar um obstáculo em uma distância menor que 40 centímetros: 

Acende a luz vermelha de alerta, desliga a velocidade do motor completamente, e aciona o 

freio com intensidade máxima. 

A Figura 1 apresenta o modo de funcionamento do projeto para cada situação. 

 

Figura 1: Sequência de funcionamento do projeto prático. Arquivo pessoal. 
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2 SISTEMAS AUTÔNOMOS AUTOMOTIVOS 

2.1 Estatísticas gerais veiculares 

O desenvolvimento tecnológico sempre esteve presente na indústria automobilística e 

passou por algumas datas e marcos relevantes. Muito do que temos hoje em termos de 

tecnologia diz respeito a aperfeiçoamentos do que foi desenvolvido há algumas décadas. 

2.1.1 Histórico do desenvolvimento tecnológico 

Para uma melhor visualização do desenvolvimento tecnológico e da relevância do 

tema, serão apresentadas a seguir informações sobre datas históricas e estatísticas de 

acidentes. 

A Tabela 1 expõe alguns dos principais marcos históricos. 

Tabela 1: Acontecimentos históricos na indústria automobilística. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

2.1.2 Estatísticas de acidentes 

Outro fator relevante para o estudo e desenvolvimento de um sistema como esse é a 

quantidade de acidentes que ocorrem, e o percentual de acidentes por colisão traseira, uma 

vez que o principal propósito do sistema é evitar esse tipo de ocorrência. 

Os dados apresentados na Figura 2 foram retirados do Anuário Estatístico das 

Rodovias Federais (2010), coletados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) e mostram os acidentes registrados em rodovias federais monitoradas. 



 
 
 
 

17 
 

 

Figura 2: Acidentes de trânsito segundo o tipo e a gravidade da ocorrência. Fonte: “www.dnit.gov.br”. 

Tabela 2: Acidentes de trânsito segundo o tipo e a gravidade da ocorrência. Fonte: “www.dnit.gov.br”. 

 

A Tabela 2 evidencia a quantidade de acidentes em números, e é possível notar que 

os acidentes por colisão traseira representam 28,07% de um total 182.900 registrados. 

Além disso, de um total de 7.023 acidentes que resultaram em morte, 8,03% foram 

por colisão traseira. 
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Isto demonstra a relevância do tema para a segurança veicular e destaca a 

contribuição deste trabalho para um melhor entendimento dos conceitos envolvidos no 

sistema. 

2.2 Conceitos do controle de cruzeiro adaptável 

O propósito do controle de cruzeiro adaptável é controlar a velocidade do veículo, 

considerando o ambiente que o envolve, ou seja, uma extensão ao sistema de controle de 

cruzeiro, também chamado de piloto automático, que simplesmente mantém a velocidade do 

veículo constante. 

Sua função é ajustar a velocidade do veículo considerando variáveis que no geral 

contemplam outros veículos próximos, as condições da via, as condições climáticas e outros 

fatores que possam exigir uma redução ou aumento de velocidade adequados à situação de 

trânsito. 

Na Figura 3, os veículos estão se movimentando da esquerda para a direita. O 

veículo que vem atrás está equipado com um controle de cruzeiro adaptável que o faz manter 

a distância ideal para o veículo à frente. É possível notar que o ângulo de detecção do sistema 

é de 8º. 

Esta tecnologia é considerada o principal componente dos chamados “carros que se 

deslocam sozinhos”. 

 

Figura 3: Exemplo de detecção. Adaptado1 de (BJÖRNANDER & GRUNSKE, 2008). 

                                                           
 
 
1 Adaptado. Significa que o material foi retirado da fonte de pesquisa, mas foi alterado com a tradução de termos 
ou introdução de mais informações. 
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O primeiro sistema foi desenvolvido no início dos anos 90, como parte de um 

programa criado pela União Europeia chamado de “Prometheus”, que tinha como propósito 

aumentar a segurança do tráfego, introduzindo diferentes sistemas de informação para 

automóveis. 

O objetivo do sistema é reduzir a carga de trabalho do motorista e tornar a direção 

mais confortável ajustando automaticamente a velocidade com base no que há ao redor, e 

principalmente com base no veículo à frente. Em longas viagens, situações que fazem com 

que os reflexos dos condutores percam eficiência devido ao cansaço, a falta de atenção na 

condução e a probabilidade de ocorrência de um incidente se tornam muito mais comuns. É 

possível que sem um sistema de auxílio automático, após um longo período de condução, o 

motorista que em algum momento acionar o freio de forma mais intensa por não ter notado 

um obstáculo com velocidade muito inferior ou parado à sua frente possa cometer um erro e 

levar a um acidente. Além do objetivo de aumentar a segurança devido a fadiga do condutor, 

este sistema também considera o fato de que evitar colisões traseiras automaticamente eleva a 

segurança veicular. Este segundo fato exige a interferência automática do sistema no 

acionamento dos freios, chamado de “sistema capaz de evitar colisões”. O sistema anti-

colisão funciona independente do principal, e não considera se ele está habilitado ou não para 

atuar. 

A distância para o veículo à frente pode ser definida de forma diferente variando de 

acordo com a estratégia de projeto de cada fabricante. No geral, as fábricas determinam três 

níveis pré-definidos de distância, que são indicados como curta, média e longa, com a 

utilização de 1, 2, ou 3 barras de distância entre dois veículos mostrados na tela, às vezes, 

permitindo que se selecione uma distância em pés ou metros, que na verdade é uma estimativa 

feita pela velocidade e pela variação do intervalo até o obstáculo. 

Até agora, o sistema não se ajusta para diferentes limites de velocidade. Mas há 

tecnologia suficiente para isso: os limites de velocidade estão no banco de dados do sistema 

de navegação, e as câmeras de sistemas de mudança de faixas são também capazes de ler 

placas de limite de velocidade. Na teoria, basta que se faça uma integração entre os sistemas 

de navegação ou leitura das placas e o próprio módulo de controle para que o dispositivo 

possa receber um comando determinando que a velocidade máxima seja 10km/h a menos que 

o limite estabelecido, por exemplo. 

O primeiro modelo que descreve a direção de um motorista se originou nos anos 50, 

desenvolvido por Chandler, e assume que cada condutor reage de forma diferente diante de 
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um estímulo, o que leva a uma atuação diferente na aceleração. Algumas modificações, 

porém, foram feitas no modelo até que se chegasse à versão desenvolvida por Leutzbach, em 

1988, que considerava não só variáveis físicas, mas também psíquicas de cada condutor 

baseadas na distância segura que cada um considerava. Widmann (2000) incluiu ao modelo 

quatro situações de condução: 

- Condução não influenciada. O condutor não é influenciado por nenhum outro 

veículo na via, e mantém sua velocidade desejada; 

- Aproximação. O condutor está se aproximando do carro à frente e atingiu sua 

distância máxima de segurança antes de iniciar a desaceleração; 

- Freagem. A distância de segurança ultrapassa rapidamente o valor mínimo 

determinado pelo condutor, que freia a fim de voltar a manter o valor mínimo; 

- Condução normal. O condutor segue o carro à frente e tenta manter-se no intervalo 

mínimo e máximo. 

2.3 A Arquitetura de um sistema de controle de cruzeiro adaptável 

A arquitetura do dispositivo pode ser resumida, de forma genérica, em alguns 

módulos, como na Figura 4. 

 

Figura 4: Arquitetura modular do dispositivo. Adaptado1 de (MIYATA, NAKAMURA, & TAKEHARA, 2010). 

                                                           
 
 
1Adaptado. Significa que o material foi retirado da fonte de pesquisa, mas foi alterado com a tradução de termos 
ou introdução de mais informações. 
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Cada componente da arquitetura se relaciona com seu respectivo módulo de controle, 

e todos os módulos se comunicam através da utilização da rede CAN. 

A sequência de funcionamento de um sistema genérico de controle de cruzeiro 

adaptável utilizado pelas montadoras nos dias atuais está representada pela Figura 5. A 

imagem expõe a função de cada componente da arquitetura. A situação verde apresenta uma 

condição ideal, e a situação vermelha, uma condição alarmante. 

 

Figura 5: Sequência de funcionamento de um sistema genérico. Arquivo pessoal. 

2.3.1 O sensor 

O principal dispositivo do sistema é um sensor cuja função é medir a distância do 

veículo à frente. Houve muitos experimentos com diferentes tipos de sensores, e até sistemas 

óticos foram testados e abandonados em função das suas altas exigências quanto à superfícies 

limpas e com boa reflexão luminosa para funcionar adequadamente. Sistemas com lasers 

funcionam bem com boas condições climáticas, mas se mostraram ineficientes em condições 

chuvosas ou de neve. 

O sistema de radar, por sua vez, se mostrou muito eficiente com relação aos demais. 

O sensor envia um feixe eletromagnético à frente, na direção desejada, e a distância é medida 

pelo tempo que o sinal leva para ser refletido. Ele funciona muito bem em todos os tipos de 
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clima. Sua única desvantagem é que possui um valor comercial mais alto que os outros tipos 

e, portanto, encarece o sistema, mas isso não foi motivo para impedir sua utilização. 

Um método comumente utilizado é o FMCW (Frequency Modulated Continuous 

Wave). Um Oscilador Controlador de Tensão, gera um feixe de frequência alta, entre 76 e 77 

Ghz, faixa utilizada para este fim. Quando se envia este feixe conhecido na faixa de 

frequência conhecida, espera-se o recebimento da frequência diferencial (ecoada). A 

frequência diferencial pode ser obtida por um filtro passa baixa, e convertida para o espectro 

de frequências através de uma Transformada de Fourier. Um pico no espectro corresponde ao 

da frequência transmitida. Comparando a transmitida com a recebida, a distância pode ser 

calculada. Entretanto, um problema que deve ser considerado é o Efeito Doppler. Este 

problema pode ser resolvido comparando o resultado a partir de várias frequências 

transmitidas. Na maioria dos casos, um único feixe não é suficiente para ter uma boa precisão. 

A fim de detectar obstáculos também quando o veículo está em uma curva fechada, é 

necessário que a unidade escaneie também um intervalo angular. Outro problema é que este 

intervalo não pode ser muito abrangente. Se o ângulo for acentuado demais, um veículo na 

faixa oposta pode ser considerado como um obstáculo. 

Experimentos realizados mostraram que o ângulo ideal é de aproximadamente 8º. O 

resultado final pode ser obtido utilizando-se três dispositivos idênticos de transmissão e 

recepção, e considerando a menor distância calculada, ou através de um método 

mecanicamente mais complexo, porém mais simples no que diz respeito ao programa, por 

utilizar um motor para executar um movimento rotacional de “vai e vem” para a esquerda e 

para a direita no sensor contemplando somente o ângulo ideal de 8º. 

É importante destacar que os sensores são calibrados para seguir a linha central do 

veículo, no sentido vertical e no horizontal. Outro fator importante é que a lente de 

transmissão do feixe não deve ser coberta com neve ou gelo por não suportar temperaturas 

abaixo de 0ºC. Nos veículos utilizados em locais de alta probabilidade de neve ou gelo, um 

termostato é adicionado ao sensor, junto a um aquecedor que impede o resfriamento 

completo. As lentes também devem ser resistentes a água, vapor pressurizado, e impactos de 

pedras. 



 
 
 
 

23 
 

A espessura de um radar deste tipo é de apenas 70mm, o que possibilita sua 

instalação na parte interna do para-choque. A Figura 6 ilustra como deve ser um sensor de 

radar e a Tabela 3 apresenta os principais dados técnicos do componente. 

Tabela 3: Especificações do radar. Adaptado1 de (MIYATA, NAKAMURA, & TAKEHARA, 2010). 

 

 

Figura 6: Modelagem gráfica em 3d do radar. Adaptado2 de (MIYATA, 2010). 

 

2.3.2 Conceitos da unidade de controle 

A informação escaneada pelo sensor é então enviada à unidade de controle, que neste 

caso transforma a frequência diferencial num valor digital, calcula a distância para o objeto 

mais próximo, coleta informação dos outros sensores (velocidade da roda, rotação, situação 

dos freios), informa a unidade de controle do acelerador com a função de aumentar ou 

diminuir a aceleração, e se necessário, atuar nos freios. 

                                                           
 
 
1 2 Adaptado. Significa que o material foi retirado da fonte de pesquisa, mas foi alterado com a tradução de 
termos ou introdução de mais informações. 
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A maioria das unidades de controle eletrônico são compostas por duas subunidades: 

A Unidade Reguladora de Processos e a Unidade Processadora de Sinais. 

A primeira monitora o nível de tensão de alimentação. Se houver alguma falha, o 

sistema é desabilitado e o motorista é avisado. Como todos os sistemas eletrônicos de 

veículos, o dispositivo é alimentado pela bateria do próprio veículo, junto ao alternador. Além 

disso, como os veículos, apesar de possuírem tensões regularmente em 12V, podem gerar 

picos de tensão, o sistema deve ser protegido, tendo a certeza de que a alimentação será 

estável. Ruídos na alimentação de sistemas digitais são extremamente prejudiciais, uma vez 

que podem interferir em rotinas do programa, ou “confundir” os ciclos de clock do hardware. 

A segunda possui, na maioria dos casos, um amplificador, um conversor 

analógico/digital, uma memória RAM para armazenamento temporário de resultados 

calculados, e uma interface de controle da rede CAN. 

A Unidade Processadora de Sinais é a reponsável por calcular a distância para o 

objeto mais próximo. Essa tarefa requer um processador muito rápido. A Bosch, em 2003, 

desenvolveu o circuito CC610, um complexo DSP desenvolvido especialmente para os 

sistemas de controle de cruzeiro adaptável. Uma rápida Unidade de Processamento de Sinais é 

a responsável por interpretar toda a informação dos sensores em até 80ms. Apesar disso, o 

dispositivo atua no veículo em uma frequência de 10Hz. Em todos os veículos, o condutor 

tem sempre autoridade para desativar o sistema, além de ter a opção de definir a distância 

preferida para o veículo à frente, e a velocidade preferida. A tela é equipada com uma 

lâmpada de aviso, e em alguns casos um alerta sonoro, para chamar a atenção do motorista 

caso o sistema por algum motivo não atue. 

Em alguns veículos há um sistema gradual de avisos que no caso de uma distância 

imprópria ao veículo da frente, acende-se uma lâmpada verde. Quando os veículos estão se 

aproximando um do outro, uma lâmpada amarela se acende, e quando a distância é 

perigosamente pequena, uma lâmpada vermelha se acende. Na maioria dos sistemas, quando a 

luz vermelha se acende, o freio é automaticamente acionado. Com o objetivo de manter a 

distância definida pelo motorista, o dispositivo precisa atuar na unidade de controle, 

determinando quando acelerar ou desacelerar o veículo, podendo até cortar totalmente a 

aceleração para o acionamento único dos freios. 

Alguns sistemas consideram se o obstáculo à frente é realmente outro veículo, e para 

isso a ECU (Electronic Control Unit) utiliza algumas informações, como a distância e 

velocidade relativa do obstáculo, obtidas através do sensor de radar. O sistema então controla 
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a aceleração e desaceleração do veículo baseado em variáveis de controle, como a velocidade 

do obstáculo alvo e a aceleração ou desaceleração dele. Quando a via na qual o veículo se 

encontra é reta, o veículo à frente pode ser facilmente identificado como estando no mesmo 

caminho. Entretanto, essa identificação se torna mais difícil quando há curvas na estrada. 

Quando três veículos estão à frente em uma curva, por exemplo, a identificação do veículo 

alvo se torna muito mais complexa. 

Primeiramente o sistema julga se o objeto detectado está em movimento comparando 

a velocidade dele com a do próprio condutor. Ao mesmo tempo, a faixa na qual o objeto 

detectado se encontra também precisa ser identificada. Essa identificação de faixa é feita 

através de uma estimativa, que determina o raio da curva na qual o condutor se encontra, 

baseada no “desvio da guinada” (“rapidez” com que o condutor atuou no volante), no ângulo 

do volante, e na velocidade do veículo. O sistema analisa se o veículo detectado à frente é o 

mesmo que o anterior cada vez que o radar executa uma leitura. Esse julgamento é feito 

comparando a posição do veículo detectado com a posição estimada dele. Então a 

compensação com relação a linha central de direção do condutor é recalculada a cada leitura 

do radar em busca de estimar uma nova posição para o veículo detectado depois que ele se 

moveu. Quanto menor o raio da curva, maior a quantidade de correções que o programa deve 

fazer. Tal método de análise deve desconsiderar um possível escorregamento lateral do 

veículo à frente, e deve ter um algoritmo muito eficiente para distinguir os instantes de 

entrada, saída, e de alteração de ângulos das curvas. 

Baseado na diferença entre a velocidade do obstáculo alvo e a atual do condutor, a 

velocidade pode ser controlada a fim de fazer a distância entre os veículos gentilmente 

convergir para a distância alvo, selecionada pelo usuário. A aceleração e a desaceleração são 

executadas da mesma forma como quando o veículo é operado pelo condutor. Como resultado 

disso, num sistema com algoritmo refinado, o condutor não observa nenhum desconforto. A 

figura 7 mostra a redução da velocidade quando o veículo está a 85 km/h (definida pelo 

usuário) e se aproxima de um veículo em velocidade constante de 60 km/h (tráfego da via). É 

possível observar que a velocidade diminui com relação à definida (y=0), e que o controle de 

aceleração e desaceleração tem um comportamento muito similar ao do condutor. Fato é, 

entretanto, que o sistema automático se comporta de forma mais suave e eficiente que um 

sistema manualmente controlado, já que a velocidade se estabiliza exigindo um menor 

deslocamento, e sem cair abaixo do que de fato é necessário. 
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Figura 7: Gráfico de amortecimento da velocidade. Adaptado1 de (MIYATA,  2010) 

O gráfico da Figura 7 correlaciona a velocidade relativa com a distância para o 

obstáculo a frente. O valor zero de referência da velocidade representa o que foi definido pelo 

usuário como velocidade de cruzeiro. A distância necessária para a atenuação da velocidade 

de forma confortável está representada em metros. É possível também relacionar a redução da 

velocidade com o tempo, considerando uma variação de velocidade de 24km/h em uma 

distância de 32m, temos o cálculo do tempo: 

� =
∆�

∆�
 eq.(1) 

 

� =
32�

−24�/�
 

� = | − 1,33|� 

� = 1,33� 

Calcular o tempo decorrido para que a variação da velocidade ocorra será importante 

para comparar os resultados obtidos no desenvolvimento prático do trabalho, uma vez que o 

osciloscópio relaciona valores de tensão pelo tempo e assim será exposta a velocidade da roda 

do veículo modelo. 

  
                                                           
 
 
1Adaptado. Significa que o material foi retirado da fonte de pesquisa, mas foi alterado com a tradução de termos 
ou introdução de mais informações. 
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3 PARTE PRÁTICA 

O projeto experimental objetiva criar um sistema em escala reduzida, com itens 

facilmente acessíveis a qualquer pessoa e de baixo custo, para simular o funcionamento de um 

sistema desse tipo, considerando suas dificuldades, limitações, e resposta em funcionamento, 

além de comparar com as respostas obtidas por sistemas reais que já existem no mercado, 

como representado na Figura 7 anterior. Uma vez mostrado o funcionamento do modelo 

reduzido, é possível provar que o código de programação, junto à rapidez e robustez do 

microcontrolador, seria perfeitamente utilizável – guardadas as devidas proporções no que diz 

respeito à quantidade de testes – em um sistema real de aplicação automotiva, bastando 

apenas adequar os sinais utilizados à aplicação, provando as vantagens técnicas e operacionais 

do conceito proposto neste trabalho. 

3.1 Componentes do modelo 

Todos os itens utilizados nesse modelo podem ser encontrados em lojas 

especializadas de componentes eletrônicos ou de projetos básicos de automação, controle, e 

desenvolvimento de projetos acadêmicos. Os valores dos itens principais serão expostos junto 

às suas descrições, nos itens seguintes e, quando possível será comparado com o valor real do 

componente de um sistema real. 

3.1.1 Veículo protótipo utilizado 

A Figura 8 mostra o modelo de escala reduzida do veículo utilizado para demonstrar 

o conceito e o seu funcionamento, que é um carro de plástico, tracionado por um motor 

elétrico de baixa potência e com pneus de borracha. O modelo foi escolhido por conter um 

conjunto de engrenagens que facilitam a redução do esforço mecânico executado pelo motor 

elétrico, a fim de diminuir o consumo de corrente e evitar superaquecimento. Outro detalhe 

importante para a escolha deste modelo foi a facilidade de alterar sua estrutura de chassis e 

sua bolha para adequar os componentes que foram utilizados no projeto, como o próprio 

motor – que não é original do modelo – e o sensor de distância, instalado na parte frontal do 

veículo. Além disso, há também um conector instalado na lateral do veículo para aquisição de 

dados e execução do controle das funções. 
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Figura 8: Veículo modelo. Fonte: Arquivo pessoal 

3.1.2 Sensor 

O Módulo ultrassônico HC-SR04, mostrado nas Figuras 9, 10 e 11, é um sensor 

capaz de medir distâncias de 2cm a 4m, sem nenhum contato e com precisão de 3mm. Este 

módulo possui um transmissor e um receptor ultrassônico, além de um circuito interno de 

controle que administra o sinal de disparo da medição, e fornece um sinal que representa o 

tempo total da medição, através de um conector de quatro pinos: VCC, Trigger, ECHO, GND. 

Para utilizar o sensor, deve-se primeiramente alimentar o módulo. No pino de 

Trigger é injetado um sinal em nível lógico alto (5V) por 10us (10 microssegundos). 

Automaticamente o módulo gerará um pulso, emitido pelo transmissor ultrassônico, de 

40kHz. Após a emissão do sinal ultrassônico, o circuito do módulo, colocará o pino ECHO 

em nível lógico alto até que o emissor detecte o retorno do sinal ultrassônico. O tempo que 

ECHO fica em nível lógico alto, corresponde ao tempo de ida e volta até o obstáculo. Temos, 

então, a distância até o obstáculo, em unidades de tempo – seja ela qual for – multiplicada por 

2. É possível estimar a distância em uma unidade conhecida através da fórmula: 

Distância = [Tempo ECHO em nível alto * Velocidade do Som] / 2 

Sendo a velocidade do som considerada igual a 340 m/s, mas como esta não é uma 

necessidade do projeto, esse cálculo não será aplicado. 

A Tabela 4 apresenta suas especificações técnicas e seu custo médio é de R$20,00. 
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Tabela 4: Especificações técnicas do sensor. Adaptado1 de “www.filipeflop.com” 

 

 

Figura 9: Ilustração de funcionamento do sensor. Fonte: “www.blog.vidadesilicio.com.br” 

                                                           
 
 
1 Adaptado. Significa que o material foi retirado da fonte de pesquisa, mas foi alterado com a tradução de termos 
ou introdução de mais informações. 
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Figura 10: Sensor HCSR04. Fonte: “www.meetarduino.wordpress.com” 

 

Figura 11: Sensor instalado no modelo. Fonte: Arquivo pessoal. 

3.1.3 Servo motor 

O servo motor será utilizado para o acionamento do freio do modelo, instalado 

dentro do veículo, encostando diretamente no eixo dianteiro das rodas, a fim de simular o 

freio de um veículo real. A variação do movimento do servo é definida através da análise da 

pressão que o dispositivo exerce sobre o eixo, e da tentativa de não tornar o sistema “irreal”, 

buscando um acionamento gradual e suave. 

O sinal enviado ao servo motor segue o modelo da Figura 12, porém durante seu 

funcionamento, seu sinal de nível alto mantém-se dentro de um intervalo de tempo menor, 

para enquadrar-se ao ângulo de movimento desejado no projeto. 
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Suas dimensões são 22.2 x 11,5 x 30 milímetros, e seu custo médio é de R$12,00. 

 

Figura 12: Sinal padrão de acionamento de servos motores. Fonte: “www.pamungkas99.wordpress.com” 

 

Figura 13: Servo motor de 9g utilizado no projeto. Fonte: “www.filipeflop.com". 

 

3.1.4 Sensor óptico 

Afim de poder demonstrar o comportamento da aceleração na roda do veículo 

modelo, foi necessário criar um “bloco” para o projeto responsável apenas pelo tratamento 

dessa informação. A ideia é obter um gráfico que apresente a variação do sinal obtido 

diretamente na roda. Para isso, foi utilizado um sensor ótico que capta cada passagem de uma 

haste localizada juntamente à roda do veículo. 

Com a variação da velocidade, a frequência do sinal se altera. Os pulsos captados 

pelo sensor são encaminhados ao microcontrolador, que por sua vez transforma a variação da 

frequência do sinal em um sinal com características de modulação por largura de pulso. Esse 

sinal entra em um amplificador operacional configurado como integrador que fornece na saída 

uma tensão que varia conforme a modulação da etapa anterior. 
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Quanto mais próximo a modulação do sinal estiver de 100%, mais próximo de 5V 

será a tensão de saída do bloco integrador. A recíproca é verdadeira: quanto mais próximo de 

0%, mais próximo de 0V estará a saída do bloco integrador. A variação da tensão, portanto, 

obedece a variação da modulação, de forma linear, com uma resolução de 3% por nível, o que 

representa 34 divisões possíveis para o sinal. 

Ou seja, são feitas duas conversões principais: de pulsos de onda quadrada para 

modulação por largura de pulso, e em seguida para tensão. 

A Figura 14 apresenta o circuito elétrico do sensor, e a Figura 15 um diagrama 

simplificado de cada bloco deste sistema.  

 

 

Figura 14: Esquema elétrico do bloco de aquisição da velocidade da roda. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 15: Esquema prático do bloco de aquisição da velocidade da roda. Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.1.5 Circuito elétrico 

O circuito elétrico conta com o processamento e controle do PIC 18F4550, que é o 

componente o responsável por analisar os dados recebidos a partir do sensor ou das chaves e 

tomar decisões, atuando nas saídas pertinentes aos atuadores, como mostra a Figura 16. A 

Figura 18 apresenta o esquema geral do circuito, de forma simplificada. 

 

Figura 16: Esquema elétrico. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 17: Sequência de funcionamento do projeto prático. Fonte: Arquivo pessoal. 

As sequências acima, expostas na Figura 17, apresentam exatamente como o modelo 

desenvolvido atua considerando apenas a distância para definir seus critérios. 

A primeira sequência (mais à esquerda) apresenta uma condição ideal, sem 

obstáculos detectados. 

A segunda apresenta a detecção de um objeto a mais de 1,4m de distância. 

A terceira entra em funcionamento quando um objeto é detectado a menos de 1m de 

distância. 

E por fim, a última e mais alarmante, que considera a detecção de um objeto a menos 

de 40cm de distância. 
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Figura 18: Esquema prático. Fonte: Arquivo pessoal. 

3.2 Programação 

Todo processo de escrita, compilação e gravação de um programa em um 

microcontrolador exige um ambiente de programação que se resume em aplicativos para 

computadores. Alguns aplicativos reúnem dispositivos para atender essas três necessidades, 

ou seja, eles permitem escrever, compilar o programa de acordo com o compilador que o 

usuário necessita, e programar o microcontrolador que o usuário estiver utilizando. Esses 

aplicativos que possuem todas as funções reunidas são, usualmente, chamados de ambiente de 

desenvolvimento integrado. 

3.2.1 Ambiente de desenvolvimento integrado 

O aplicativo auxilia muito no processo de desenvolvimento e programação do 

programa por reunir todas as funções no mesmo aplicativo. Neste projeto, o ambiente 

utilizado foi o MPLAB IDE, em sua versão v.8.91, com o compilador C18 instalado em suas 

bibliotecas, o que permite, após compilar, verificar se há algum erro de escrita ou de função 

no código. Obviamente, erros de programação, como “laços” infinitos, ou valores incoerentes 

de variáveis não são apontados pelo compilador, cabendo ao programador verificar e corrigir 
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essas falhas durante o processo de “conserto de software”. Além das três funções principais, o 

aplicativo ainda conta com ferramentas de auxílio ao processo de conserto, como a execução 

do código “linha a linha” para encontrar uma falha e a criação de gráficos com o valor de uma 

variável por exemplo. 

A Figura 19 apresenta a interface gráfica do MPLAB, mostrando um trecho de 

código aberto no ambiente de escrita. A guia “output” apresenta os erros encontrados pelo 

compilador (quando existem) e a aba lateral permite a inserção de códigos e bibliotecas. 

 

Figura 19: Interface do MPLAB IDE. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

3.2.2 Gravador de PIC 

Para gravar o código no PIC, foi utilizada a plataforma de gravação MultiPROG Plus 

– PicKit2, mostrada na Figura 20. Com o uso de uma plataforma, o processo de gravação se 

torna mais rápido e prático, o que facilita muito a fase de correção. Plataformas de gravação 
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podem ser adquiridas em qualquer loja especializada em componentes eletrônicos, ou pela 

internet, com custo médio de R$160,00. 

 

Figura 20: MultiPROG Plus – PicKit2. Fonte: “www.smartradio.com.br”. Acessado em 02/12/2015 

Tabela 5: Custo dos componentes do projeto 

 

3.2.3 Microcontrolador 

O PIC 18F4550 é um poderoso microcontrolador, capaz de operar em uma 

frequência de até 48MHz, com 32 entradas e saídas digitais selecionáveis, sendo 12 delas 

possíveis entradas analógicas que são convertidas para um valor digital. Além disso, é capaz 

de comunicar com uma interface USB V2.0, possui dois módulos de captura de sinais de 

modulação por largura de pulso, e cem mil ciclos de gravação de sua memória flash. Sua 

durabilidade garantida pelo fabricante é de 40 anos, em condições normais de utilização. A 

Figura 21 detalha os terminais do componente e funcionalidades de cada um, bem como o 

número para este tipo de encapsulamento. 
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Figura 21: PIC 18F4550. Fonte: “Microchip PIC 18F4550 DataSheet”. 

3.3 Resultados obtidos pelos sensores ou gerados pelo PIC 

Em virtude de adaptações para a utilização adequada dos componentes anteriormente 

citados, os sinais que serão observados a seguir não correspondem fielmente ao que a teoria 

menciona como ideal. As diferenças entre os sinais reais utilizados no projeto e aos que a 

teoria julga como ideais serão explicadas em cada tópico. Todas as imagens foram obtidas 

com a utilização de um osciloscópio modelo Tektronix TDS 1001C-EDU. 

3.3.1 Sinal de comando ao sensor 

O sinal de comando ao sensor, mostrado nas Figuras 22 e 23, também chamado de 

“sinal de disparo” possui um tempo de alto significativamente maior do que o fabricante do 

sensor sugere como ideal, com 172us, comparado aos 10us sugeridos. Isso se dá porque 

trabalhar com valores próximos do limite mínimo de detecção do sensor poderia deixar o 

sistema suscetível a falhas. Por exemplo, se o pulso de nível alto no disparo possuir um tempo 

curto o bastante para que o sensor, por algum motivo, não o perceba, o sensor não vai gerar 

um sinal de resposta (sinal ecoado) para aquele ciclo, e o programa, por sua vez, continuará 

contando o tempo até que a resposta do sensor ocorra. Deve-se lembrar, porém, que quanto 

maior é o tempo de resposta do sensor, maior é a distância até o objeto detectado, portanto, o 

programa pode considerar que o objeto detectado está longe, quando na verdade não está, 
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situação que seria extremamente crítica para um sistema de segurança. O tempo de resposta 

do projeto está representado nas Figuras 24 e 25. 

O tempo de nível baixo do sinal de comando é extenso o bastante para que, seja qual 

for o tempo de resposta do sensor, se estiver dentro do esperado, um novo pulso de nível alto 

no disparo não tenha sido gerado. Ou seja, mesmo se as ondas sonoras geradas pelo sensor 

percorrerem uma distância muito maior que a esperada até o obstáculo encontrado, e 

retornarem ao sensor, ainda assim, um novo pulso no sensor não terá ocorrido. Entretanto, o 

tempo entre os pulsos de nível alto possui um valor fixo, então se a resposta estiver fora do 

intervalo proposto para o projeto, um novo pulso é gerado no pino de disparo, e uma nova 

contagem é iniciada. O tempo que o programa espera para gerar um novo pulso é de 66ms, o 

que equivale a aproximadamente 11 metros de distância, considerando a velocidade do som 

como 340,29m/s, distância essa que é cerca de 10 vezes maior que a utilizada no projeto 

demonstrativo. 

 

 

Figura 22: Tempo de disparo do Sensor HCSR04. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 23: Tempo entre os pulsos de disparo do Sensor HCSR04. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 24: Tempo de resposta do sensor equivalente a uma distância de 10 cm. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 25: Tempo de resposta do sensor equivalente a uma distância de 1m. Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.3.2 Sinal de controle do motor 

O sinal do motor baseia-se em um dos métodos de gerar um sinal variável na saída 

de um microcontrolador, uma vez que não é comum encontrar microcontroladores que 

forneçam em sua saída um sinal de tensão variável. O método de modulação por largura de 

pulso varia seu percentual de nível lógico alto com relação ao nível lógico baixo, mantendo a 

mesma frequência em todos os ciclos. Esse percentual variável é comumente chamado de 

nível, e a quantidade de níveis existentes em um sinal depende das limitações técnicas do 

sistema e da necessidade do projetista. Neste projeto, foram definidos 10 níveis, além do 

estado "desligado" (sem tensão na saída). 

É importante salientar que no caso do controle de um motor, a divisão do percentual 

dos níveis pode não ser linear, ou seja, os estágios de aceleração podem não seguir 

exatamente a sequência "10%; 20%; 30%...; 90%; 100%". De acordo com a necessidade do 

projeto, a sequência pode variar, por exemplo, da seguinte forma: "30%; 33%; 37%; 40%; 

50%; 65%...100%". 

A Figura 26 mostra os 10 níveis gerados para controle do motor elétrico. 
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Figura 26: Dez níveis de controle do motor. Fonte: Arquivo pessoal. 

3.3.3 Sinal de comando ao servo 

O sinal de comando do servo não segue exatamente o que as literaturas sugerem. 

Para evitar “flutuação” do servo, e considerando que ele trabalha em apenas duas posições, 

apesar de também ter 10 estágios de ajuste, a posição “mínima” do servo é garantida enviando 



 
 
 
 

43 
 

um pulso de nível alto com tempo menor que o tempo mínimo para a posição inicial do servo. 

Se o intervalo de trabalho com pulso em alto varia entre 1ms e 2ms, enviando um pulso 

menor que 1ms para seu pino de comando, garante-se que a posição será a mínima, sem que 

haja flutuação ou vibração do braço do servo motor. 

O tempo de nível baixo, por sua vez, garante os 20ms de ciclo exigidos para seu 

funcionamento. A Figura 27 mostra os pulsos de nível alto para as posições máxima e mínima 

do servo. 

 

Figura 27: Pulsos de nível alto para as posições máxima e mínima do servo. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 28: Intervalo entre os pulsos. Fonte. Arquivo pessoal. 

A Figura 28 mostra o intervalo entre os pulsos da Figura 27. 

3.3.4 Sinais da velocidade da roda obtidos pelo sensor ótico 

A variação da velocidade da roda altera a frequência do sinal obtido pelo sensor 

ótico. As Figuras 29 e 30 apresentam as condições de aceleração mínima (frequência menor) e 

máxima (frequência maior), respectivamente. 
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Figura 29: Sinal de onda quadrada obtido com a velocidade mínima. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 30: Sinal de onda quadrada obtido com a velocidade máxima. Fonte: Arquivo pessoal. 

3.3.5 Sinais da velocidade da roda convertidos pelo microcontrolador 

Com a variação da velocidade da roda e a alteração da frequência do sinal obtido 

pelo sensor ótico, o microcontrolador varia em uma de suas saídas um sinal convertido para 

modulação por largura de pulso. Esse sinal fornece um nível menor para uma frequência de 

entrada menor, e um nível maior para uma frequência de entrada maior. As figuras 31 e 32 

apresentam as condições de aceleração mínima (frequência menor) e máxima (frequência 

maior), respectivamente, em formato de modulação por largura de pulso. 



 
 
 
 

45 
 

 

Figura 31: Sinal gerado para a representação de velocidade mínima. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 32: Sinal gerado para a representação de velocidade máxima. Fonte: Arquivo pessoal. 

Vale destacar que o sinal de velocidade máxima não possui um nível de 100% 

propositalmente. Isso ocorre porque, se por qualquer motivo alheio à potência do motor a 

velocidade do veículo aumentar ainda mais, o gráfico é capaz de descrever esse aumento. O 

fato de estar superdimensionado permite também que a potência do motor seja maior, por 

exemplo, sem ter que fazer nenhuma alteração no software para que a curva de velocidade 

continue sendo representativa. 

3.3.6 Sinais representativos da variação da velocidade 

Os sinais a seguir, mostrados nas Figuras 33 e 34, representam de forma gráfica a 

variação da velocidade da roda. É possível observar na Figura 33 o aumento da velocidade 

controlado unicamente pelo programa, bem como na Figura 34 a atenuação dessa mesma 

variável. 
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Figura 33: Aumento da velocidade controlado unicamente pelo programa. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 34: Atenuação da velocidade controlada unicamente pelo programa. Fonte: Arquivo pessoal. 

A Figura 34 apresenta o gráfico da atenuação da velocidade para a situação de 

aceleração máxima até a mínima, com a mais rápida atuação configurada pelo programa. 

Neste caso, como a atuação é muito rápida, o nível de tensão gerado pelo bloco integrador cai 

rapidamente até o valor zero. Deve-se ressaltar, porém, que no trecho final da curva, o 

comportamento do gráfico é exatamente o mesmo que há em uma situação de descarga de 

capacitor. Isso ocorre porque no circuito integrador há um capacitor com a finalidade de evitar 

ruídos na apresentação do sinal. A retirada deste componente, porém, torna o gráfico inviável 

para a finalidade de apresentar a variação de tensão. 

A curva, entretanto, é muito próxima do que realmente ocorre com a velocidade da 

roda. Apenas diverge no trecho “A”, muito próximo de zero, onde sofre a influência do tempo 

de descarga do capacitor. 
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3.4 Análise dos resultados 

Com as respostas obtidas em gráficos, através da utilização do osciloscópio, 

observamos o comportamento real da velocidade na roda do veículo modelo, e conseguimos 

comparar o resultado do sistema desenvolvido com o de um sistema real, quanto à curva de 

atenuação ou aumento da velocidade. 

 

Figura 35: Comparativo entre as respostas do sistema real e o sistema desenvolvido. Fonte: Arquivo pessoal. 

A imagem na Figura 35 mostrada acima compara o gráfico de atenuação da 

velocidade de um sistema genérico real com o gráfico obtido com o veículo modelo. A 

resposta entre os dois diverge no que diz respeito à intensidade da atenuação no início da 

atuação do sistema. É possível perceber que no sistema real a velocidade cai rapidamente no 

início, e depois diminui de forma menos intensa, diferente do protótipo, que atenua a mesma 

variável de forma quase linear no trecho central da curva. 

Um item importante a se destacar é que a curva da velocidade está relacionada 

diretamente com o tempo, uma vez que a leitura do osciloscópio realiza a varredura de um 

sinal por um intervalo de tempo. Na Figura 35, portanto, pode-se observar que o intervalo por 

divisões de leitura da tela é de 200ms, o que representa um total de aproximadamente 1800ms 

do início da desaceleração até a estagnação total da velocidade. Esse valor de tempo total, por 

sua vez, é ajustável através do código do programa, sendo possível tornar essa atenuação mais 

suave ou mais acentuada, de acordo com a necessidade. 

O valor obtido no cálculo do tempo para a atenuação do sistema real foi de 1,33s 

para uma variação de 24km/h. No protótipo, porém, não é possível ter como parâmetro 

valores nas mesmas unidades, uma vez que a escala é muito reduzida. Eventuais ajustes na 

curva de desaceleração ou de aceleração devem levar em conta apenas o formato da curva na 
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tela e o tempo que ela demora a se estabilizar. Tal ajuste pode ser feito apenas diminuindo ou 

aumentando o intervalo entre as atuações no motor. A frequência de atuação do sistema no 

motor atualmente é de 10Hz, mas esse valor pode ser rapidamente alterado para mais ou para 

menos, com ajustes no código fonte do protótipo. 

Outro fato a ser levado em conta é que o protótipo não considera o acúmulo de 

inércia e, portanto, apresenta na tela do osciloscópio exatamente a resposta da roda com base 

na variação do motor. Isso aumentou a dificuldade para perceber quão importante e 

perceptível foi a atuação do freio durante os testes. Quando o motor é totalmente 

interrompido, a velocidade da roda rapidamente reduz-se à zero, fenômeno que não ocorre 

num sistema real. 

A atuação do freio, num sistema com inércia acumulada é um fator fundamental para 

a redução da velocidade, portanto, deve ser trabalhada de forma muito mais detalhada no 

programa no que diz respeito à intensidade e momento correto de início de atuação. 

Um sistema baseado unicamente na distância calculada até o objeto a frente, por sua 

vez, pode funcionar perfeitamente se bem trabalhado. A vantagem deste modo de atuação, por 

exemplo, pode ser uma arquitetura de software consideravelmente mais simples e com uma 

menor suscetibilidade à falhas, se comparado aos diversos cálculos que o sistema real realiza 

antes de atuar. Por outro lado, se um segundo veículo, com velocidade maior que o veículo 

portador do sistema, entra abruptamente no ângulo de detecção do sensor em uma curta 

distância, o sistema entenderá a ocorrência como uma situação de emergência e 

imediatamente atuará de forma a reduzir a velocidade no momento. Portanto, é possível 

determinar vantagens e desvantagens para cada modo, sendo as especificidades da aplicação 

final o fator determinante para a escolha de um ou de outro. 
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4 CONCLUSÕES 

Considerando os objetivos do trabalho proposto pode-se dizer que eles foram 

totalmente atingidos. O conceito do sistema se mostrou possível de ser feito e a comparação 

gráfica com o sistema com o conceito normalmente utilizado na indústria automobilística 

mostrou bons resultados, sendo que suas semelhanças e diferenças, bem como suas vantagens 

e desvantagens foram bem exploradas e discutidas tecnicamente. Com um desenvolvimento 

conceitual de baixo custo foi possível construir um projeto com aplicação prática e fazer 

comparações teórico-experimentais que corroboraram para os bons resultados obtidos no 

trabalho, e foi possível um aprendizado considerável no tema sobre sistemas de controle de 

cruzeiro adaptável, e contribuir de forma efetiva para a segurança veicular. 
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5 TRABALHOS FUTUROS 

Dada a complexidade do desenvolvimento de um sistema como esse, alguns fatores 

devem ser melhorados e aprimorados para um mais adequado funcionamento do protótipo. É 

possível separar esses fatores em dois grupos principais: fatores técnicos e fatores conceituais. 

5.1 Melhorias técnicas 

Blindar o sistema contra interferências é uma melhoria importante a ser feita no 

projeto. A fragilidade contra interferências externas que o sistema enfrenta por conta do tipo 

de montagem dificultou algumas experiências ao longo do desenvolvimento. 

Comportamentos diferentes dos esperados sem um motivo claro, por exemplo, foi uma das 

dificuldades encontradas, e posteriormente concluiu-se que eles ocorriam por conta de 

interferências, fossem elas por conta de ruídos do próprio sistema, ou por conta do ambiente 

ao redor. 

Outro ponto importante é aumentar a precisão dos sinais. Nos gráficos de alguns 

sinais, como os de geração de aceleração do motor, é possível perceber uma divergência na 

frequência do sinal para cada um dos níveis. Esse sinal, bem como todos os outros, pode 

funcionar de forma mais estável e precisa. 

Por fim, mas não menos importante, aumentar a precisão dos gráficos de análise é 

fundamental para que nenhuma informação seja mal interpretada. O comportamento da curva 

de atenuação da velocidade, que sofre pequena distorção por conta de um capacitor situado no 

bloco integrador é um bom exemplo de melhoria no que diz respeito à análise dos gráficos. 

5.2 Melhorias conceituais 

A principal melhoria conceitual para a análise deste modo de atuação é testar o 

sistema com inércia acumulada. Com isso será possível determinar com precisão como todos 

os componentes do projeto estão agindo sobre o veículo. 

Feito isso, o próximo passo é realizar o amortecimento do sinal da aceleração. O 

sinal de resposta que foi obtido com os testes finais do projeto seria diferente se houvesse a 

consideração dessa outra variável. 

Para deixar o comportamento do projeto mais próximo de um sistema real, seria 

importante implementar um método de seleção de distância por meio do próprio usuário. 

Sendo assim, o próprio condutor poderia definir a distância de início da atuação, e seus níveis. 
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Outro ponto de possível melhoria está no controle da velocidade. No estado atual do 

projeto, ela varia de acordo com a aceleração do motor, não importando qual é de fato a 

velocidade nas rodas. Por exemplo: se o veículo estiver em uma descida, e já estiver se 

movendo, quando uma determinada velocidade for exigida pelo condutor, o veículo vai 

acelerar ainda mais, podendo ultrapassar muito o valor desejado. Isso porque o processador 

não considera o sinal da velocidade da roda para controlar a aceleração do motor, apesar de 

este sinal estar disponível no sistema e no próprio código de programação. 
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APÊNDICE A - CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO UTILIZADO 
/****************************************************************************** 
* 
*            FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SANTO ANDRÉ - PROJETO ACC (PIC18F4550) 
* 
****************************************************************************** 
* Nome do Arquivo:   ACC.c 
* Dependencias:   Veja a seção INCLUDES abaixo 
* Microcontrolador:   PIC18F4550 
* Opção de Clock:   HS 20MHz (externo) - CPU:48MHz (interno) 
* Compilador:   C18 
* Autor:    Douglas Garcia 
* Observações:   Partes de códigos auxiliares, como bibliotecas, por exemplo, foram 
    Gentilmente cedidas pelo Prof. Weslley Medeiros Torres 
* Versão:    v1.2 
* Descrição:   SIMULAÇÃO DE UM SISTEMA DE ADAPTIVE CRUISE CONTROL 
*****************************************************************************/ 
 
/** I N C L U D E S **********************************************************/ 
#include <p18cxxx.h> // Necessário para que o compilador adicione a biblioteca 

// com as definições do PIC selecionado no projeto, neste 
// caso, o modelo 18F4550. 

 
#include <delays.h>  // Biblioteca C18 com funções de delay: Delay10KTCYx() 
 
#include <string.h>  // Bilioteca C18 para manipulação de strings: strcpy() 
 
#include <adc.h>  // Biblioteca C18 para manipulação de ADC 
 
#include "displayLCD.h" // Biblioteca com funções do Display LCD 
 
#include <timers.h>  // Biblioteca com as funções de Timer 
 
#include "pic_simb.h" // Biblioteca de definição de simbolos 
 
 
 
 
#pragma config FOSC = HS, WDT = OFF, MCLRE = OFF 
#pragma config DEBUG = OFF, LVP = OFF, PWRT = ON 
 
 
/** D E F I N E S ************************************************************/ 
 
#define luzvermelha LATEbits.LATE0 
#define luzambar LATEbits.LATE1 
#define luzverde LATBbits.LATB2 
 
// Saídas Digitais 
 
//Entradas digitais 
 
 
/** V A R I A V E I S   G L O B A I S ****************************************/ 
unsigned long int timer=0, timer0=0, timer1=0, timer2=0, timer3=0, timer4=0, timer5=0, timer6=0, timer7=0, timer8=0; 
 
/**  P R O T O T I P O S   P R I V A D O S ***********************************/ 
 
void ConfiguraSistema(void); 
 
 
/** F U N C O E S ************************************************************/ 
 
 
/****************************************************************************** 
* Funcao:  void Timer(void) 
* Entrada: 
* Saída: 
* Descrição: Função timer. 
*****************************************************************************/ 
 
 
#pragma code isr = 0x000008 
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#pragma interrupt ISR 
void ISR (void) 
{ 
INTCONbits.TMR0IF = 0;     //Apaga flag de interrupção 
TMR0L = 0xfb;      //Determina o início da contagem para F8, contando 100us por 
ciclo 
if (timer) timer--; 
if (timer0) timer0--; 
if (timer1) timer1--; 
if (PORTAbits.RA1) timer2++; 
if (timer3) timer3--; 
if (timer4) timer4--; 
if (timer5) timer5--; 
if (timer6) timer6--; 
if (PIR2bits.CCP2IF==0) timer7++; 
if (timer8) timer8--; 
} 
#pragma code 
 
 
/****************************************************************************** 
* Funcao:  void main(void) 
* Entrada:  Nenhuma (void) 
* Saída:  Nenhuma (void) 
* Descrição: Função principal do programa. 
*****************************************************************************/ 
void main(void) 
{ 
 
 
 
/*************************CRIAÇÃO DOS TIPOS E VARIÁVEIS DO SOFTWARE*******************/ 
int distanciafrontal, 
distanciafrontalant, 
variacaofrontal, 
distanciatraseira, 
L, 
H, 
converted, 
flag, 
flag1, 
flag2, 
flag3, 
flag4=1, 
flag5, 
atuadores, 
veloroda=0, 
veloselec=0, 
veloselecant, 
salvavelo=0, 
freioselec=0, 
freioselecant, 
salvafreio, 
pwmalto, 
pwmalto2, 
pwmalto3; 
 
 
 
/*************************FUNÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA*************************/ 
ConfiguraSistema(); 
 
 
/*************************LAÇO INFINITO DE EXECUÇÃO DO SOFTWARE*********************/ 
while(1) 
{ 
 
 
 
if(PORTCbits.RC0==0&&timer4==0&&veloselec>0)  //BOTÃO DE SELEÇÃO DA VELOCIDADE - MENOS; 
{ 
timer4=5000;     //DEBOUNCE POR SOFTWARE; 
veloselecant=veloselec; 
veloselec=veloselec-1; 
salvavelo=veloselec;   //ARMAZENA O VALOR SELECIONADO NUMA VARIÁVEL AUXILIAR 
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flag4=1;    //FLAG QUE DETERMINA A ESCRITA NO LCD; 
} 
 
if(PORTCbits.RC2==0&&timer4==0&&veloselec<10) //BOTÃO DE SELEÇÃO DA VELOCIDADE - MAIS; 
{ 
timer4=5000;     //DEBOUNCE POR SOFTWARE; 
veloselecant=veloselec; 
veloselec=veloselec+1; 
salvavelo=veloselec;    //ARMAZENA O VALOR SELECIONADO NUMA VARIÁVEL AUXILIAR 
flag4=1;     //FLAG QUE DETERMINA A ESCRITA NO LCD; 
} 
 
if(veloselec<0) veloselec=0; 
if(veloselec>10) veloselec=10; 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Rotina de seleção da velocidade 
 
 
 
if(veloselec!=veloselecant)   //CONDIÇÃO DE SELEÇÃO DE VELOCIDADE; 
{ 
switch(veloselec) 
{ 
case 0: pwmalto=0; 
break; 
case 1: pwmalto=16; 
break; 
case 2: pwmalto=18; 
break; 
case 3: pwmalto=20; 
break; 
case 4: pwmalto=21; 
break; 
case 5: pwmalto=22; 
break; 
case 6: pwmalto=23; 
break; 
case 7: pwmalto=24; 
break; 
case 8: pwmalto=25; 
break; 
case 9: pwmalto=26; 
break; 
case 10: pwmalto=27; 
break; 
} 
} 
 
if(timer3==0&&flag2&&pwmalto!=27) 
{ 
LATAbits.LATA4=0; 
timer3=27-pwmalto; 
flag2=0; 
} 
 
if(timer3==0&&!flag2&&pwmalto) 
{ 
LATAbits.LATA4=1; 
timer3=pwmalto; 
flag2=1; 
} 
 
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Rotina de seleção do freio 
 
switch(freioselec) 
{ 
case 0: pwmalto2=1; 
break; 
case 1: pwmalto2=8; 
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break; 
case 2: pwmalto2=9; 
break; 
case 3: pwmalto2=10; 
break; 
case 4: pwmalto2=11; 
break; 
case 5: pwmalto2=12; 
break; 
case 6: pwmalto2=13; 
break; 
case 7: pwmalto2=14; 
break; 
case 8: pwmalto2=15; 
break; 
case 9: pwmalto2=16; 
break; 
case 10: pwmalto2=17; 
break; 
} 
 
if(timer6==0&&flag3&&pwmalto2) 
{ 
LATAbits.LATA5=0; 
timer6=300-pwmalto2; 
flag3=0; 
} 
 
if(timer6==0&&!flag3&&pwmalto2) 
{ 
LATAbits.LATA5=1; 
timer6=pwmalto2; 
flag3=1; 
} 
 
 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Rotina geradora de pulso no sensor 
 
if(timer0==0&&!flag) //ROTINA RESPONSÁVEL PELO PULSO NO TRIGGER DO SENSOR; 
{ 
timer0=1000;  //PULSO DE NÍVEL BAIXO DE 1000 CICLOS DE TIMER; 
LATEbits.LATE2=0; 
flag=1;   //LEVANTA A FLAG PARA SINALIZAR AO PRÓXIMO PULSO; 
} 
if(timer0==0&&flag)  //ROTINA RESPONSÁVEL PELO PULSO NO TRIGGER DO SENSOR; 
{ 
timer0=3;   //PULSO DE NÍVEL ALTO DE 1000 CICLOS DE TIMER; 
LATEbits.LATE2=1; 
flag=0;   //ABAIXA A FLAG PARA SINALIZAR AO PRÓXIMO PULSO; 
} 
 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Rotina de contagem do timer para determinar a distância 
 
if (PORTAbits.RA1==0&&timer2)   //VERIFICA SE O NÍVEL LÓGICO DO SENSOR É ZERO 
{     //E SE HÁ ALGUM VALOR NA VARIÁVEL TIMER; 
distanciafrontalant=distanciafrontal;  //ARMAZENA A DISTANCIA ANTERIOR NUMA VARIAVEL AUXILIAR; 
distanciafrontal=timer2;    //DEFINE QUE A DISTÂNCIA É IGUAL AO VALOR CONTIDO EM TIMER; 
timer2=0;     //ZERA O 'CONTADOR DE DISTANCIA'; 
} 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Rotinas de análise da distância do veículo à frente 
 
if(timer1==0) 
{ 
 
if(distanciafrontal>=140) atuadores=0; 
 
if(distanciafrontal>=100&&distanciafrontal<140) atuadores=1; 
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if(distanciafrontal>=90&&distanciafrontal<100) atuadores=2; 
 
if(distanciafrontal>=80&&distanciafrontal<90) atuadores=3; 
 
if(distanciafrontal>=70&&distanciafrontal<80) atuadores=4; 
 
if(distanciafrontal>=60&&distanciafrontal<70) atuadores=5; 
 
if(distanciafrontal>=50&&distanciafrontal<60) atuadores=6; 
 
if(distanciafrontal>=40&&distanciafrontal<50) atuadores=7; 
 
if(distanciafrontal<40) atuadores=8; 
 
if(distanciafrontal<10) atuadores=0; 
 
} 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Rotina de atuação de acordo com a condição do veículo à frente 
 
if(timer1==0) 
{ 
timer1=2000; 
switch(atuadores) 
{ 
case 0: if(veloselec<salvavelo) veloselec=veloselec+1; 
if(veloselec>salvavelo) veloselec=veloselec-1; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=0; 
luzverde=0; 
break; 
case 1: if(veloselec<salvavelo) veloselec=veloselec+1; 
if(veloselec>salvavelo) veloselec=veloselec-1; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=0; 
luzverde=1; 
break; 
case 2: if(veloselec>9)veloselec=veloselec-1; 
if(veloselec<8)veloselec=veloselec+1; 
if(veloselec>salvavelo)veloselec=salvavelo; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=1; 
luzverde=0; 
break; 
case 3: if(veloselec>7)veloselec=veloselec-1; 
if(veloselec<6)veloselec=veloselec+1; 
if(veloselec>salvavelo)veloselec=salvavelo; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=1; 
luzverde=0; 
break; 
case 4: if(veloselec>5)veloselec=veloselec-1; 
if(veloselec<4)veloselec=veloselec+1; 
if(veloselec>salvavelo)veloselec=salvavelo; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=1; 
luzverde=0; 
break; 
case 5: if(veloselec>3)veloselec=veloselec-1; 
if(veloselec<=2)veloselec=veloselec+1; 
if(veloselec>salvavelo)veloselec=salvavelo; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=1; 
luzverde=0; 
break; 
case 6: if(veloselec>2)veloselec=veloselec-1; 
if(veloselec<=1)veloselec=veloselec+1; 



 
 
 
 

58 
 

if(veloselec>salvavelo)veloselec=salvavelo; 
freioselec=3; 
luzvermelha=0; 
luzambar=1; 
luzverde=0; 
break; 
case 7: if(veloselec>1)veloselec=veloselec-1; 
if(veloselec>salvavelo)veloselec=salvavelo; 
freioselec=5; 
luzvermelha=0; 
luzambar=1; 
luzverde=0; 
break; 
case 8: if(veloselec>0)veloselec=veloselec-1; 
freioselec=9; 
luzvermelha=1; 
luzambar=0; 
luzverde=0; 
break; 
 
} 
} 
 
 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Rotina de contagem do tempo do sinal de onda quadrada (velocidade) 
 
if (PIR2bits.CCP2IF==0&&timer7>2940) veloroda=33; 
if (PIR2bits.CCP2IF==1) 
{ 
PIR2bits.CCP2IF=0;  //APAGA A INTERRUPT FLAG DO CCP2 
veloroda=timer7; 
timer7=0; 
 
 
if(veloroda>2940)    veloroda=33; 
if(veloroda>2000&&veloroda<=2940)  veloroda=33; 
if(veloroda>1900&&veloroda<=2000)  veloroda=32; 
if(veloroda>1800&&veloroda<=1900)  veloroda=31; 
if(veloroda>1700&&veloroda<=1800)  veloroda=30; 
if(veloroda>1600&&veloroda<=1700)  veloroda=29; 
if(veloroda>1500&&veloroda<=1600)  veloroda=28; 
if(veloroda>1440&&veloroda<=1500)  veloroda=27; 
if(veloroda>1380&&veloroda<=1440)  veloroda=26; 
if(veloroda>1320&&veloroda<=1380)  veloroda=25; 
if(veloroda>1260&&veloroda<=1320)  veloroda=24; 
if(veloroda>1200&&veloroda<=1260)  veloroda=23; 
if(veloroda>1140&&veloroda<=1200)  veloroda=22; 
if(veloroda>1110&&veloroda<=1140)  veloroda=21; 
if(veloroda>1080&&veloroda<=1110)  veloroda=20; 
if(veloroda>1050&&veloroda<=1080)  veloroda=19; 
if(veloroda>1020&&veloroda<=1050)  veloroda=18; 
if(veloroda>990&&veloroda<=1020)  veloroda=17; 
if(veloroda>960&&veloroda<=990)  veloroda=16; 
if(veloroda>930&&veloroda<=960)  veloroda=15; 
if(veloroda>900&&veloroda<=930)  veloroda=14; 
if(veloroda>870&&veloroda<=900)  veloroda=13; 
if(veloroda>840&&veloroda<=870)  veloroda=12; 
if(veloroda>810&&veloroda<=840)  veloroda=11; 
if(veloroda>780&&veloroda<=810)  veloroda=10; 
if(veloroda>750&&veloroda<=780)  veloroda=9; 
if(veloroda>720&&veloroda<=750)  veloroda=8; 
if(veloroda>690&&veloroda<=720)  veloroda=7; 
if(veloroda>660&&veloroda<=690)  veloroda=6; 
if(veloroda>630&&veloroda<=660)  veloroda=5; 
if(veloroda>600&&veloroda<=630)  veloroda=4; 
if(veloroda>570&&veloroda<=600)  veloroda=3; 
if(veloroda>540&&veloroda<=570)  veloroda=2; 
if(veloroda>510&&veloroda<=540)  veloroda=1; 
if(veloroda>480&&veloroda<=510)  veloroda=0; 
if(veloroda>33&&veloroda<=480)  veloroda=0; 
} 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//Rotina de interpretação da velocidade da roda 
 
 
switch(veloroda) 
{ 
case 0: pwmalto3=100; 
break; 
case 1: pwmalto3=96; 
break; 
case 2: pwmalto3=93; 
break; 
case 3: pwmalto3=90; 
break; 
case 4: pwmalto3=87; 
break; 
case 5: pwmalto3=84; 
break; 
case 6: pwmalto3=81; 
break; 
case 7: pwmalto3=78; 
break; 
case 8: pwmalto3=75; 
break; 
case 9: pwmalto3=72; 
break; 
case 10: pwmalto3=69; 
break; 
case 11: pwmalto3=66; 
break; 
case 12: pwmalto3=63; 
break; 
case 13: pwmalto3=60; 
break; 
case 14: pwmalto3=57; 
break; 
case 15: pwmalto3=54; 
break; 
case 16: pwmalto3=51; 
break; 
case 17: pwmalto3=48; 
break; 
case 18: pwmalto3=45; 
break; 
case 19: pwmalto3=42; 
break; 
case 20: pwmalto3=39; 
break; 
case 21: pwmalto3=36; 
break; 
case 22: pwmalto3=33; 
break; 
case 23: pwmalto3=30; 
break; 
case 24: pwmalto3=27; 
break; 
case 25: pwmalto3=24; 
break; 
case 26: pwmalto3=21; 
break; 
case 27: pwmalto3=18; 
break; 
case 28: pwmalto3=15; 
break; 
case 29: pwmalto3=12; 
break; 
case 30: pwmalto3=9; 
break; 
case 31: pwmalto3=6; 
break; 
case 32: pwmalto3=3; 
break; 
case 33: pwmalto3=0; 
break; 
} 
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if(timer8==0&&flag5&&pwmalto3<=100) 
{ 
LATBbits.LATB3=0; 
timer8=100-pwmalto3; 
flag5=0; 
} 
 
if(timer8==0&&!flag5&&pwmalto3) 
{ 
LATBbits.LATB3=1; 
timer8=pwmalto3; 
flag5=1; 
} 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// Rotina de escrita no LCD 
 
 
if(flag4==1)   //CONDIÇÃO DE ESCRITA NO LCD: 
{    //ESCREVE APENAS SE A VELOCIDADE MUDAR; 
flag4=0; 
if(distanciafrontal<1000)  //AJUSTE DE DISPLAY PARA MOSTRAR VALORES COERENTES 
{    //ABAIXO DE 1000; 
PosicaoCursorLCD (1,14); 
EscreveFraseRomLCD(" "); 
if(distanciafrontal<100)  //AJUSTE DE DISPLAY PARA VALORES ABAIXO DE 100; 
{ 
PosicaoCursorLCD (1,13); 
EscreveFraseRomLCD(" "); 
if(distanciafrontal<10)  //AJUSTE DE DISPLAY PARA VALORES ABAIXO DE 10; 
{ 
PosicaoCursorLCD (1,12); 
EscreveFraseRomLCD(" "); 
} 
} 
} 
PosicaoCursorLCD (1,1); 
EscreveFraseRomLCD("Distancia:"); //ESCREVE A DISTANCIA NA TELA; 
PosicaoCursorLCD (1,11); 
EscreveInteiroLCD (veloroda); 
PosicaoCursorLCD (2,1); 
EscreveFraseRomLCD("seletora:"); //ESCREVE A DISTANCIA NA TELA; 
if(veloselec<10)   //AJUSTE DE DISPLAY PARA VALORES ABAIXO DE 10; 
{ 
PosicaoCursorLCD (2,12); 
EscreveFraseRomLCD(" "); 
} 
PosicaoCursorLCD (2,11); 
EscreveInteiroLCD (veloselec); 
} 
 
}//end while(1) 
 
}//end main 
 
 
 
void ConfiguraSistema(void) 
{ 
/*************************CONFIGURA ENTRADAS ANALÓGICAS***************/ 
ADCON2 = 0b10101110; 
ADCON1 = 0b00001110; 
ADCON0 = 0b00000011; 
 
 
/*************************CONFIGURA TIMER 0***************/ 
T0CON = 0xD5; 
//T0CON = bTMR0ON | bT08BIT | bT0CLK_PRE64; 
//INTCON = bGIE | bPEIE | bTMR0IE; 
INTCON = 0xE0; 
 
 
/*************************CONFIGURA CCP MODULE***************/ 
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T1CON = 0b01100101; 
T3CON = 0b11001001; 
CCP2CON = 0b00000101; 
PIR2bits.CCP2IF=0; 
PIR2bits.TMR3IF=0; 
PIE2bits.CCP2IE=0; 
 
 
/*************************CONFIGURA ENTRADAS E SAÍDAS***************/ 
 
TRISA = 0b00000011;    // Porta AN0 configurada como entrada analogica e A1 como digital; 
TRISB = 0b00000000; 
TRISC = 0b01000111;    // Porta C1 e C2 e C6 configurada como entrada digital; 
TRISD = 0x00 ; 
TRISE = 0b00000000; 
 
LATAbits.LATA1 = 0; 
LATAbits.LATA2 = 0; 
LATAbits.LATA3 = 0; 
LATAbits.LATA4 = 0; 
LATAbits.LATA5 = 0; 
LATAbits.LATA6 = 0; 
LATBbits.LATB0 = 0; 
LATBbits.LATB1 = 0; 
LATBbits.LATB2 = 0; 
LATBbits.LATB3 = 0; 
LATBbits.LATB4 = 0; 
LATBbits.LATB5 = 0; 
LATBbits.LATB6 = 0; 
LATBbits.LATB7 = 0; 
LATC = 0x00; 
LATD = 0X00; 
LATE = 0X00; 
 
 
/*************************CONFIGURA I2C SERIAL***************/ 
 
 
/*************************CONFIGURA DISPLAY DE LCD***************/ 
 
ConfiguraLCD(); 
 
}//end ConfiguraSistema 
 
/** FIM DO ARQUIVO main.c ***************************************************************/ 


