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RESUMO 

O crescimento econômico do nosso país, infelizmente implica no agravamento de um 

problema comum em muitas cidades brasileiras: o congestionamento de estradas e vias 

urbanas. O problema faz-se evidente nos meios de comunicação em massa, principalmente em 

épocas festivas como fim de ano, carnaval, e feriados prolongados, uma vez que os 

engarrafamentos nas estradas geralmente chegam a mais de 10 quilômetros. 

Congestionamento de vias é um problema global que acontece com frequência também em 

grandes cidades de países desenvolvidos. A imensa quantidade de veículos conduzidos em 

uma mesma via simultaneamente, e imprevistos como acidentes de trânsito ou falhas 

mecânicas, parecem tornar o evento inevitável. Sendo assim, criar soluções para diminuir os 

efeitos negativos que os engarrafamentos parece um caminho a ser seguido, enquanto uma 

solução viável que resolva de vez o problema não surja. Este trabalho visa desenvolver um 

módulo de controle da aceleração e frenagem de veículos em situações de trânsito pesado. O 

uso deste dispositivo pode trazer benefícios como: conforto e segurança ao motorista; maior 

vida útil dos componentes mecânicos do veículo, otimização da queima de combustíveis 

fósseis e, consequentemente, a redução da emissão de gases tóxicos e gases responsáveis pelo 

agravamento efeito estufa. 

Palavras-chave: Adaptive Cruise Control, Controle de Distância, Aceleração, Sistemas de 

Freios, Sensor Ultrassônico. 
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ABSTRACT 

Unfortunately, the economic growth of Brazil is reinforcing an ordinary problem that occurs 

in many Brazilian cities: the traffic jams. This problem is highlighted by mass media, 

especially during national holidays and seasons such as New Year’s Eve and Carnival, 

whereby the traffic jams can be over 10 kilometers long. Being stuck on traffic is also 

common in big cities around the world, even in developed countries. The huge amount of 

vehicles driven simultaneously in the same way, combined or not with accidents or 

mechanical failures of vehicles, turn the traffic jams an inevitable phenomenon. This being 

said, creating solutions to reduce the negative effects of traffic congestions seems like a good 

way to go, while a feasible solution that will solve the problem once for all does not come up. 

This paper reports the development of a controller module able to speed up or slow down a 

vehicle during traffic jams. This module can offer many benefits such as: comfort and security 

for drivers, to extend life-cycle of mechanical devices, reduced fossil fuel consumption, and 

as a result, lower emissions of toxic gases and gases that contribute to the greenhouse effect.  

Key-words: Adaptive Cruise Control, Distance Control, Acceleration, Brake Systems, 

Ultrasonic Sensor. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento econômico do Brasil tem proporcionado à população melhores condições 

financeiras e crédito facilitado, e um dos setores que mais se aproveita dessa situação 

favorável ao consumismo é o setor automobilístico. Infelizmente, o que parece ser uma 

excelente notícia para a indústria e comércio de automóveis, deixa muitos ambientalistas, e 

condutores preocupados. Essa preocupação está atrelada ao crescente número de automóveis 

nas vias públicas. Analisando somente a última década, a frota de veículos no Brasil saiu de 

36.658.501 em 2003 para 84.066.163 em 2013 (DENATRAN, 2014), um crescimento de 

quase 130% em 10 anos. 

Contudo, a infraestrutura viária não vem acompanhando esse crescimento, o que acarreta no 

agravamento de um problema comum em muitas cidades brasileiras: o congestionamento de 

estradas e vias urbanas. O problema toma grandes proporções em épocas comemorativas 

como fim de ano, Carnaval, e feriados prolongados. Quando os congestionamentos nas 

estradas ultrapassam a marca dos dez quilômetros, este problema se torna um dos tópicos 

principais na pauta de muitos telejornais pelo país.   

O congestionamento de vias não é uma exclusividade das cidades brasileiras; este é um 

problema global, e que acontece com frequência também em países desenvolvidos, como por 

exemplo, nos Estados Unidos da América e na Coréia do Sul (BBC NEWS MAGAZINE, 

2012). Mesmo que a engenharia de trânsito trabalhe muito para reduzir o congestionamento 

de vias, quando há uma grande quantidade de veículos conduzidos pela mesma via 

simultaneamente, e imprevistos como acidentes de trânsito, ou falhas mecânicas em veículos 

que percorrem uma via movimentada, fazem com que o evento torne-se praticamente 

inevitável.  

Além de ser um tremendo transtorno no cotidiano dos cidadãos que moram em grandes 

centros urbanos, os engarrafamentos causam muitos malefícios à saúde das pessoas, tais como 

o aumento da agressividade dos motoristas, a redução da qualidade de vida em meio urbano 

(TAPIA-GRANADOS, 1998), a ingestão constante e mais concentrada de gases tóxicos como 

o monóxido de carbono (ALVES, 2012), e também, o aumento da fadiga dos condutores 

(BRASIL; SANTOS, 2008). 
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A fadiga é um fator preocupante no que se refere a acidentes de trânsito. Ela diminui a 

concentração dos condutores e favorece a execução de manobras equivocadas. Segundo a 

Fundação Mapfre (2014), que lida com seguro de automóveis, estima-se que de 20 a 30% dos 

acidentes no trânsito acontecem devido ao cansaço dos motoristas. Considerando o alto índice 

de acidentes provocados pelo cansaço dos condutores, qualquer ação que possa reduzir a 

fadiga, ou até mesmo reduzir os erros provocados por ela, deve aumentar a segurança dos 

motoristas e dos passageiros. 

Os congestionamentos não afetam somente o psicológico dos motoristas. Condutores presos 

em engarrafamentos são expostos a uma poluição concentrada de gases tóxicos. "Um estudo 

feito pela CETESB estima que para uma queda de 12,5 km/h na velocidade média dos 

automóveis em uma corrente de tráfego, há um aumento médio de 20% no consumo de 

combustível, de 25% nas emissões de monóxido de carbono" (ALVES, 2012). O jornalista 

Guilherme Monfardini (2013), do Diário do Grande ABC, relata que segundo uma pesquisa 

do Instituto Saúde e Sustentabilidade, a poluição do ar que sai de chaminés e automóveis é 

responsável por cerca de 2,5 mortes por dia na Grande ABC. Em entrevista com Monfardini, 

o professor de pneumologia da Universidade Federal do ABC, Elie Fiss, alega que é 

impossível se proteger completamente da poluição do ar. “É preciso evitar áreas onde está 

concentrada a maior parte dos poluentes, como vias congestionadas e regiões industriais.” 

(MONFARDINI, 2013). Acredita-se que soluções que otimizem a queima de combustíveis 

nessas situações podem baixar esses índices de poluição. 

Além da poluição do ar, ainda na esfera ambiental, situações de tráfego pesado exigem mais 

dos componentes mecânicos dos veículos (ALVES, 2012), como por exemplo, pedais de 

aceleração, embreagem e freios, bem como a caixa de câmbio. Congestionamentos demandam 

um maior uso desses componentes mecânicos, antecipando a troca dos mesmos. Logo, a 

indústria deve suprir o estoque de peças de reposição, o que acarreta em mais poluição, tanto 

para a produção e transportes das peças quanto para a extração e transporte de matéria-prima 

para produzi-las. 

As tecnologias de controle e monitoramento eletrônico já são amplamente utilizadas nos 

sistemas embarcados de automóveis, e a tendência para as próximas gerações de veículos é 

intensificar o uso de dispositivos desses gêneros. De acordo com Aroca e Caurin (2009), 33% 

dos semicondutores usados em um carro são microcontroladores. Muitas funcionalidades de 

veículos apresentam componentes eletrônicos, dentre eles pode-se destacar: motores, controle 
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de tração, sistema de freio antitravamento (ABS), controle de suspensão ativa e controle de 

compensação de ruídos (GORINEVISKU et al., 1996).  

 

Considerando tudo que já foi relatado até o momento, e que campanhas de conscientização 

para a redução de engarrafamentos e ações proibitivas como o rodízio de carros, parecem não 

surtir efeito, a ideia de se criar dispositivos que diminuam os efeitos negativos dos 

engarrafamentos surge como uma medida paliativa para um problema “inevitável”. Ideias 

como esta devem ser encorajadas até que soluções definitivas e viáveis resolvam efetivamente 

o problema.  

Sendo assim, este trabalho visa desenvolver um módulo de controle da aceleração e frenagem 

de veículos em situações de trânsito lento; controle este que irá manter uma distância segura 

entre o carro equipado com o módulo e um veículo à sua frente. Neste trabalho este módulo 

de controle é chamado de Módulo de Controle de Velocidade, ou pelo acrônimo MCV. O uso 

do MCV pode trazer vários benefícios, como por exemplo: conforto e segurança ao motorista; 

otimização da queima de combustíveis e, consequentemente, a redução de gases tóxicos e 

gases responsáveis pelo efeito estufa. 

 

1.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem o objetivo geral de desenvolver um protótipo capaz de manter determinada 

distância entre ele e um obstáculo à sua frente, simulando um veículo em uma via 

congestionada. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, pode-se destacar: 

 Desenvolver um algoritmo capaz de fazer o controle da distância entre protótipo e 

obstáculo, acionando um motor elétrico. 

 Implantar o módulo de controle em um modelo de veículo, em escala reduzida, com 

motor elétrico (protótipo). 
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1.3 Justificativa do Trabalho 

São muitos os motivos que justificam o desenvolvimento deste trabalho, entre eles:  

 Conforto dos condutores: o MCV visa reduzir a fadiga e o stress de motoristas 

assumindo o controle da aceleração e frenagem dos veículos em vias congestionadas.  

 Segurança: como dito anteriormente, a fadiga é um fator que influencia muito em 

acidentes de trânsito; portanto além de reduzir a fadiga e os riscos de manobras 

equivocadas, o módulo previne o veículo de colidir com o veículo a sua frente. Além 

disso, quando existem túneis pelo caminho, a diferença de níveis de iluminação entre 

área externa e interna dos túneis podem ofuscar a visão dos motoristas devido ao 

tempo de adaptação requerido pelo olho humano (NBR 5181: 2013). Segundo a NBR 

5181:2013, este tempo de adaptação é variável e depende da discrepância entre os 

níveis de iluminação. A norma também retrata outros efeitos visuais tal como o efeito 

“flicker”, que pode gerar desconforto e até causar acidentes dentro de túneis. Veículos 

equipados com sistemas que mantenham uma distância de segurança podem mitigar 

acidentes causados por efeitos visuais. 

 Eficiência energética: o módulo em questão pode reduzir o consumo de combustíveis, 

e consequentemente, reduzir a emissão dos gases CO e CO2, gerando economia para o 

dono do veículo, e reduzindo impacto ao meio ambiente. Também seria possível 

reduzir o consumo de energia elétrica para iluminar túneis, se hipoteticamente, todos 

os veículos possuíssem um sistema de controle para evitar colisões, os níveis de 

luminância em túneis citados na NBR 5181:2013, poderiam ser reduzidos. 

 Maior vida útil de componentes mecânicos dos automóveis: o MCV regula 

automaticamente aceleração e freios do veículo, o fazendo com que o condutor evite 

desgastes mecânicos provocados por manobras no câmbio e pedais do acelerador, da 

embreagem e dos freios. 
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1.4 Metodologia Utilizada 

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica para saber se há estudos publicados sobre 

controle de distância entre veículos. Encontrou-se material científico de boa qualidade, 

inclusive publicações de artigos no Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); 

também foram encontradas informações sobre este assunto em sites de montadoras, vídeos na 

Internet, e artigos publicados em revistas e jornais online especializados em automobilismo, 

que tratam essa nova tecnologia pelo nome de adaptive/active/autonomous cruise control 

system, conhecido pela sigla ACC. Geralmente, este sistema de controle trabalha em paralelo 

com o collision warning/avoidance system (sistema para avisar ou evitar colisões), que podem 

ou não atuar no posicionamento das rodas dianteiras para fazer com que o veículo desvie do 

obstáculo. 

Foram pesquisados outros sistemas semelhantes, como por exemplo, Parking Assistance 

System (módulos que auxiliam condutores a estacionar seus veículos), pois estes contam com 

sensores sonares que, a priori, parecem lidar bem com baixas velocidades e curtas distâncias. 

Um estudo superficial foi conduzido sobre o acionamento dos sistemas de aceleração e de 

freios de veículos. Destaque para o breve estudo sobre a dinâmica envolvida na frenagem de 

veículos, e também o estudo sobre tempo de percepção e resposta dos condutores em 

situações de emergência. Também foi feito um levantamento sobre as características e 

funcionamento dos componentes utilizados ou que seriam necessários para a concepção do 

MCV. 

Na fase de desenvolvimento do módulo de controle, foram feitas algumas considerações sobre 

a implantação do MCV tanto em um protótipo em escala real, como em escala reduzida, para 

determinar as variáveis envolvidas no sistema a ser controlado.  

Em seguida foi concebido o algoritmo de controle, no qual foram consideradas limitações de 

aquisição de dados e características do protótipo utilizado, como por exemplo, a frenagem do 

protótipo devido ao conjugado motor. 

Posteriormente, deu-se início a montagem do circuito eletrônico do MCV, bem como sua 

integração com o circuito de controle já existente no protótipo. Depois a programação do 

MCV foi feita sobre uma linguagem utilizada pelo Arduino. Feito isso, uma bateria de testes 

foi executada a fim de calibrar o MCV através do código-fonte. Os resultados dos testes 

foram então comparados com padrões desejáveis de comportamento do sistema. 
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1.5 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho é constituído de sete capítulos. O capítulo 1 tem o intuito de introduzir o leitor 

ao assunto, bem como o de expressar os objetivos e estrutura deste trabalho. O capítulo 2 

consiste de uma revisão bibliográfica sobre a propulsão e frenagem de veículos, as 

tecnologias similares existentes, os componentes que devem ser utilizados para a concepção 

do MCV, e conceitos importantes da literatura para a elaboração do módulo de controle. No 

capítulo 3 são feitas algumas considerações sobre a implantação do MCV em protótipos de 

escalas 1:1 e escala reduzida. Ainda no capítulo 3, são apresentados: o algoritmo utilizado no 

módulo de controle, o circuito eletrônico do MCV e as conexões dele com o circuito 

eletrônico já existente do protótipo em escala reduzida. O capítulo 4 reporta os testes e a 

calibragem do módulo de controle. A discussão dos resultados é feita no capítulo 5, e o 

capítulo 6 conclui o trabalho, bem como apresenta sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo é essencial para a concepção do MCV e é possível encontrar conceitos 

importantes sobre o funcionamento e acionamento dos atuadores responsáveis por acelerar ou 

desacelerar veículos. Também consta um breve estudo sobre a dinâmica envolvida na 

aceleração e frenagem de automóveis, o que ajudou a determinar qual seria a velocidade 

máxima de controle para que os freios acionem a tempo de evitar colisões entre veículo e um 

obstáculo à sua frente. Além disso, este capítulo ilustra o cenário tecnológico na atualidade e 

traz algumas características dos componentes utilizados na concepção do módulo de controle 

proposto neste trabalho (MCV).  

 

2.1 Propulsão de veículos 

Segundo o Nussenzveig (2002), aceleração é a variação da velocidade com o tempo. Portanto, 

pode-se dizer que este é um tópico fundamental para o controle de automóveis. Através do 

acelerador, o motorista aumenta a velocidade do veículo fazendo com que o mesmo vença as 

forças que podem oferecer resistência ao movimento, tais como arrasto aerodinâmico, 

conjugado motor, e a componente horizontal da força-peso do automóvel, caso o veículo 

esteja em um plano aclive como ilustrado na Figura 2.1. 

                          

Figura 2.1 - Placa “aclive acentuado”, e decomposição de forças sobre um corpo em um plano inclinado. 

 Fonte: GOOGLE IMAGENS, 2014. 

O conjunto de dispositivos responsáveis por aumentar a velocidade dos carros pode variar de 

acordo com o tipo de motor ou com o tipo de arquitetura para injeção de ar e combustível; ou 

seja, o tipo de motor e a arquitetura de injeção de combustível determinam os componentes 

utilizados para acelerar o veículo. 
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2.1.1 Propulsão de veículos com motor de combustão interna 

Em 1866, o alemão Nikolaus August Otto criou um motor de combustão interna (MCI) que 

trabalha em um ciclo de quatro tempos. Desde então, este conceito de motor vem sendo 

utilizado para as mais diversas finalidades (ROCHA, 2009), e a mais significativa delas, é o 

motor de propulsão para automóveis. 

O MCI é atrelado a um sistema de transmissão para que haja uma maior eficiência, sendo 

composto por câmaras de combustão, onde ocorre a compressão de ar e combustível, e através 

de uma centelha, uma explosão interna impulsiona os pistões das câmaras de combustão, 

gerando movimento (FERRAZ; DONHA 2006). 

A aceleração desses veículos depende da quantidade da mistura de ar e combustível que é 

inserido na câmara de combustão; ou seja, quanto mais mistura houver no cilindro, maior será 

a energia liberada na explosão, energia esta que é convertida em energia cinética. A mistura 

ar/combustível deve seguir uma proporção ideal, que é de 14,7 litros de ar para 1 litro de 

combustível (FERRAZ; DONHA 2006).  

Um fato interessante sobre a aceleração dos MCIs é que, ao contrário do que muitas pessoas 

pensam, o acelerador não regula a quantidade de combustível no motor. Na verdade, quando o 

condutor pisa no acelerador, ele está regulando a quantidade de ar que irá compor a mistura 

ar/combustível, e o carburador, ou injeção eletrônica é que é responsável por adicionar mais 

combustível à mistura (NICE, 2010). Em outras palavras, pisando no acelerador o condutor 

está inserindo mais ar e o carburador ou injeção eletrônica injeta mais combustível. 

Nos automóveis mais antigos o dispositivo responsável por injetar a quantidade de ar e 

combustível no motor é o carburador (Figura 2.2). À medida que o pedal do acelerador é 

pressionado, o cabo do acelerador, conectado a uma válvula-borboleta faz com que a mesma 

se abra proporcionalmente, regulando a vazão de ar que entra no carburador; logo o 

carburador mistura a quantidade de combustível de acordo com o posicionamento da válvula-

borboleta. Contudo, a tecnologia dos carburadores é limitada, e nem sempre a razão 

estequiométrica, citada por Ferraz e Donha, é mantida. Vieram então os kits de injeção 

eletrônica (Figura 2.2), que injetam a quantidade e mistura de ar/combustível exatas para que 

o motor apresente melhor desempenho (FERRAZ; DONHA, 2006). A razão estequiométrica é 

garantida através de uma malha de controle realimentada, que informa a Unidade de Controle 

Eletrônico (ECU) através de diversos sensores como: sensor de massa de ar na entrada do 
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motor, sensor de oxigênio na saída para o escapamento (sensor lambda), sensor de posição do 

acelerador, entre outros. A partir da leitura dos sensores, a ECU envia um sinal de calibragem 

(ajuste fino) para as injeções eletrônicas, que ajustam a proporção e injetam a quantidade 

ar/combustível nas câmaras de combustão (NICE, 2010). Considerando que os novos veículos 

já saem de fábrica com injeção eletrônica, um possível local para a atuação do MCV seria no 

ECU, pois ela regula a quantidade de combustível que será injetada pela injeção eletrônica. 

                 

Figura 2.2 - Carburador e kit de injeção eletrônica. 

Fonte: UNICAR, 2014; TNT SpeedShop, 2014. 

A figura 2.3 ilustra o esquema de funcionamento de veículos com motores MCI e utilizando 

injeção eletrônica. 

 

Figura 2.3 - Esquema de ligação/funcionamento da injeção eletrônica. 

Fonte: ENVENENADO, 2014. 



22 
 

2.1.2 Propulsão de veículos movidos por motores elétricos 

Um fato que pode surpreender algumas pessoas é que veículos movidos por motores elétricos 

não são uma novidade. Eles vêm sendo fabricados desde o início do século XX, e por sua 

maior eficiência energética é considerado uma excelente alternativa para o setor de 

transportes (GOLDENSTEIN, 2006). Motores elétricos possuem diversas vantagens se 

comparados com os MCIs, entre elas podemos destacar o baixíssimo nível de ruídos e o fato 

de não emitir quaisquer tipos de gases (GOLDENSTEIN, 2006).  

Veículos ditos puramente elétricos são aqueles integralmente movidos por energia elétrica, 

não possuindo nenhum tipo de motor a combustão. Para tais automóveis a energia pode ser 

fornecida por baterias, placas fotovoltaicas ou pela rede elétrica. Porém a maioria dos 

automóveis elétricos produzidos hoje é alimentada por baterias (CASTRO, 2010). 

Infelizmente, não se vê muitos veículos elétricos pelas ruas devido à falta de tecnologia para 

armazenar energia. Até o ano de 2006, as baterias eram muito pesadas, e possuíam baixa 

capacidade de armazenamento de energia (GOLDENSTEIN, 2006). Contudo, pesquisas no 

âmbito de captação e armazenamento de energia vêm mostrando bons resultados, e hoje a 

indústria automobilística já considera os veículos elétricos como uma tendência de mercado, 

que deverá representar de 3% a 5% da frota mundial de veículos em 2018 (NOTÍCIAS DA 

OFICINA, 2012).  

O esquema de funcionamento de veículos elétricos é bem diferente do funcionamento de 

veículos com MCI. Logo, a composição do conjunto de componentes responsáveis por 

acelerar os veículos elétricos (Figura 2.4) sofreu grandes mudanças, e tornou-se até mais 

simples. O tanque de combustível agora dá espaço a um banco de baterias responsável por 

alimentar o motor elétrico. O duto de alimentação de combustível foi substituído por cabos de 

alimentação, e consequentemente, bomba de combustível, válvulas reguladoras de pressão, 

inclusive o escapamento, não fazem parte dos automóveis elétricos. O kit de injeção 

eletrônica passou a ser desnecessário, pois não é preciso misturar ar e combustível; com isso o 

uso de uma série de sensores, como o sensor lambda, foram descartados.  
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Figura 2.4 - Esquema de ligação de veículos elétricos. 

Fonte: NOTÍCIAS DA OFICINA, 2012. 

A aceleração de veículos elétricos ainda é proporcional à posição do pedal do acelerador. De 

acordo com a leitura do potenciômetro deste pedal, o regulador de potência controla a 

potência que será aplicada ao motor elétrico (BRAIN, 2012). Parece simples, mas existe uma 

alta tecnologia embarcada nesse sistema para coletar, armazenar e gerenciar a energia elétrica 

que será convertida em energia cinética. Contudo, o importante para este trabalho é ter uma 

noção do funcionamento da aceleração destes veículos para escolher o melhor ponto para se 

atuar no sistema, e no caso de veículos elétricos, o melhor ponto para atuar na aceleração é no 

regulador de potência do motor. 

 

2.1.3 Propulsão de veículos elétricos híbridos 

Enquanto a tecnologia ideal para armazenamento de energia está sendo desenvolvida, a 

indústria automobilística investe em soluções para tornar os carros elétricos comercialmente 

atrativos. Surgem então os carros com motores híbridos.  

Existem basicamente duas formas de arranjo dos componentes de um sistema híbrido, o 

sistema em série e o sistema em paralelo, o que resulta em arquiteturas diferentes dos 

automóveis. Nos sistemas em série, como ilustrado na Figura 2.5, o motor a combustão 

interna é conectado a um gerador elétrico e não diretamente ao trem de acionamento. Logo, 

quem movimenta as rodas é um motor elétrico que é acionado através de uma unidade de 

controle semelhante a dos veículos elétricos.  
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Figura 2.5 - Esquema de ligação de veículos híbridos (configuração em série). 

Fonte: ABVE, 2014 

Já no sistema em paralelo (Figura 2.6), tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão 

podem movimentar as rodas, conjuntamente ou independentemente (CASTRO, 2010). O 

funcionamento dos veículos híbridos com configuração em paralelo decorre da seguinte 

maneira: em baixas rotações, e velocidades abaixo de 30 km/h, apenas o motor elétrico 

movimenta o veículo. Em rotações medianas, o motor de combustão é acionado em paralelo 

ao motor elétrico. Em velocidades altas e alta rotação, predomina o MCI, que, por sua vez, é 

assistido pelo motor elétrico, se houver necessidade de mais potência. Para recarregar a 

bateria, os veículos híbridos recuperam a energia da frenagem, com o motor elétrico atuando 

como um gerador. Todo o processo é monitorado por uma sofisticada unidade 

computadorizada (GOLDENSTEIN, 2006). 

 

Figura 2.6 - Esquema de ligação de veículos híbridos (configuração em paralelo). 

Fonte: ABVE, 2014. 

Como o MCV (módulo de controle adotado neste trabalho), tem como faixa de operação 

baixas velocidades (menos que 30 km/h), o melhor ponto para atuar na aceleração de carros 

híbridos, em ambas as configurações, seria o mesmo ponto de atuação adotado para os 

veículos elétricos.  
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2.2 Frenagem de veículos 

A frenagem também é parte essencial para o controle do automóvel. Quando os sistemas de 

freios falham, as consequências podem ser gravíssimas, resultando em acidentes fatais. Logo 

é importante conhecer o sistema de acionamento dos freios para saber onde se pode atuar. 

 

2.2.1 Tipos de freios 

Em nível de rodas, existem dois tipos de freios: tambor ou disco. Nos sistemas de freio a 

tambor, o pistão de freio atua sobre o cilindro de freio, que por sua vez atua sobre as sapatas 

com lonas de freio. Estas lonas são pressionadas contra a parede do tambor, reduzindo a 

velocidade dos veículos, uma vez que a roda está parafusada ao tambor, como pode ser visto 

na Figura 2.7 (AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014).  

 

Figura 2.7 - Freio a tambor. 

Fonte: AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014. 

Sistemas de freio a disco são mais eficientes que os freios a tambor. O acionamento deste tipo 

de freio ocorre quando o pistão de freio comprime as pastilhas de freio contra o disco que está 

fixado à roda (AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014). O atrito dissipa a energia cinética da 

roda e o veículo perde velocidade.  

 

Figura 2.8 - Freio a disco. 

Fonte: AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014. 



26 
 

Existem veículos que apresentam as duas configurações combinadas – as rodas da frente 

utilizando freio a disco e as rodas traseiras utilizando freio a tambor. Em ambos os casos, o 

acionamento em nível de rodas se dá pelo pistão de freio.  

Em nível de sistema de acionamento, os pistões de freio são responsáveis pelo acionamento 

de diferentes sistemas de freios, dentre eles o sistema hidráulico, sistema a ar, hidrovácuo, ou 

ABS (Antilock Brakes System).  

O sistema hidráulico consiste de um cilindro mestre que aplica uma pressão hidráulica nos 

pistões de freio. Ou seja, quando o condutor pressiona o pedal de freio acoplado ao cilindro 

mestre, o cilindro transfere a força aplicada pelo motorista e a converte em pressão no fluído 

de freio, que por sua vez pressiona os pistões de freio. O esquema de funcionamento pode ser 

visualizado na Figura 2.9 (AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014).  

 

Figura 2.9 - Freio de acionamento hidráulico. 

Fonte: AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014 

O sistema a ar é similar ao sistema hidráulico, porém utiliza ar comprimido, ao invés de fluído 

de freio, para acionar os pistões de freio. É muito comum em veículos de grande porte, e 

contam com um manômetro instalado no painel para verificação da pressão nos freios (AUTO 

MOTO ESCOLA VEJA, 2014). 

O sistema de freios a hidrovácuo (Figura 2.10) é um sistema de freios hidráulico que conta 

com um componente que gera vácuo no sistema. O servofreio a vácuo ajuda o condutor na 

frenagem, pois a força necessária que o condutor deve aplicar sobre o pedal de freio é menor 

em sistemas de hidrovácuo. (AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014).  
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Figura 2.10 - Freio de acionamento hidrovácuo. 

Fonte: AUTO MOTO ESCOLA VEJA, 2014. 

O sistema de freios ABS acopla o sistema de freios convencional a um módulo de controle 

que evita que as rodas travem. Isso impede que o veículo deslize sobre o asfalto em casos de 

frenagens extremas, melhora a estabilidade do veículo, e permite que o condutor mantenha o 

controle da direção do automóvel durante a freada, além de reduzir a distância de frenagem 

(TORESAN Jr., 2011). 

O sistema de freios convencional trava as rodas do veículo, e de acordo com Toresan Jr. 

(2011), quando isso acontece, o sistema de freio não utiliza o coeficiente de atrito máximo, 

uma vez que o coeficiente de atrito varia dinamicamente e tende a ficar menor quando a taxa 

de deslizamento é máxima. Observando o gráfico da Figura 2.11, verifica-se que quanto 

maior é a taxa de deslizamento, menor é o coeficiente de atrito. Cada linha representa 

condições diferentes do piso, sendo que a linha superior é sobre asfalto seco, e a inferior é 

sobre asfalto molhado. 

 

Figura 2.11 - Comparativo entre coeficiente de atrito (µ) e taxa de deslizamento (s).  

Fonte: TORESAN Jr., 2011 
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Os sistemas de freios ABS tentam manter o coeficiente de atrito próximo ao valor máximo, e 

isso faz com que a distância de frenagem seja menor em veículos com freios ABS 

(TORESAN Jr., 2011). 

 

Figura 2.12 - Sistema de freios ABS. 

Fonte: MOTOR DREAM, 2010. 

Devido à eficiência comprovada na frenagem e maior controle de veículos em situações de 

emergência, atualmente, o governo brasileiro instituiu a Lei nº 11.910 que obriga os carros 

fabricados a partir de 2014 saírem de fábrica com airbags e sistema de freios ABS.  

 

2.2.2 Distância para frenagem de veículos 

Frear veículos envolve uma conversão de grande quantidade energia cinética em outras 

formas de energia, principalmente energia térmica. Tomando um veículo como uma partícula, 

e dado que a energia cinética é definida pela equação (2.1), como apontado por Nussenzveig 

(2002), nota-se que a velocidade ( ) é grande responsável pela energia cinética ( ) que os 

veículos podem assumir; além da massa ( ) dos veículos que é alta se comparado com a 

massa do homem.  
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Desconsiderando o arrasto do veículo com o ar, a força de atrito entre pneus e asfalto passa a 

ser a força responsável por frear o movimento. Segundo Nussenzveig (2002), esta força de 

atrito (   ) pode ser representada pela equação (2.2), onde        é o coeficiente de atrito 

entre o pneu e o piso, e   é a força normal que o piso exerce sobre o carro. 

                                                                                

A frenagem total do veículo acontece quando o trabalho exercido pelo freio equivale à energia 

cinética que o carro havia no início da freada. Se o trabalho da força de atrito é igual à força 

de atrito multiplicada pela distância em que esta força é aplicada (Nussenzveig, 2002), das 

equações (2.1) e (2.2) tem-se: 

                                                                                          

           
   

 
                                                                               

  
  

               
                                                                 

Esta é uma fórmula para estimar a distância de frenagem de veículos ( ). É possível comparar 

resultados obtidos pela fórmula com os resultados experimentais expostos na Tabela 2.1, que 

foi elaborada por Wang e citada por TORESAN Jr. (2011). No experimento feito por Wang et 

al., os valores das distâncias de frenagem foram medidos com a ajuda de uma quinta roda 

acoplada ao veículo de testes, uma vez que esta roda não desliza durante as frenagens. 

TABELA 2.1 - COMPARATIVO ENTRE VELOCIDADE INICIAL E DISTÂNCIA DE FRENAGEM 

 

Fonte: Wang et al. apud TORESAN Jr. 2011 
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Atribuindo valores às variáveis da equação (2.3): velocidade de 30 km/h (           , 

coeficiente de atrito do pneu com asfalto seco de 0,8 (SILVA Jr., 2004), e aceleração da 

gravidade ( ) de 9.8 m/s, obtém-se uma distância de 4.43 metros. Um valor próximo da 

média dos resultados obtidos (4.59 metros) para a velocidade de 30 km/h. 

 

2.2.3 Tempo de percepção e tempo de reação  

No trânsito, os condutores não estão aptos para frear no momento em que algum obstáculo 

surge na frente do veículo. Isso quer dizer que existe um tempo de atraso entre o momento em 

que o obstáculo surge e o momento em que o condutor percebe o risco de colisão; (SOUZA; 

RIBEIRO, 2013). Este período de atraso é chamado de tempo de percepção, o qual varia de 

pessoa para pessoa. Este tempo depende também de fatores externos como condições 

meteorológicas, condições de iluminação, e até mesmo do estado do para-brisa. 

Além do tempo de percepção, existe o tempo de reação, que é o tempo que a pessoa leva para 

tomar uma decisão após perceber o risco de colisão (SOUZA; RIBEIRO, 2013). A soma 

desses tempos leva o nome de tempo de percepção e reação (TPR), e representa um risco em 

situações de emergência, pois este tempo poderia ser utilizado para frear o veículo e evitar 

colisões (SOUZA; RIBEIRO, 2013). Quanto maior a velocidade do automóvel, maior será a 

distância que o mesmo vai percorrer sem sofrer frenagem. Segundo Souza e Ribeiro (2013) a 

literatura internacional o TPR médio das pessoas é de 1 segundo. Souza e Ribeiro (2013) 

ainda mostram seus resultados experimentais, com média de aproximadamente 1,1 segundo, 

porém eles aconselham adotar como TPR médio 1,3 segundo. Em um sistema controlado, o 

TPR é substituído pelo tempo de resposta do sistema, que é mais baixo e isso pode evitar 

acidentes. As curvas horizontais da figura 2.13 ilustram a distância percorrida por um veículo 

durante o TPR em diferentes velocidades iniciais.  

 

Figura 2.13 - Comparativo entre velocidade e distância de parada. 

Fonte: VIAS SEGURAS, 2010. 
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2.2.4 Distância de segurança e regras práticas 

Todos os condutores que passaram pelo curso de formação de condutores (CFC) devem ter 

ouvido o termo distância de segurança. Distância de segurança é a distância que o condutor 

deve manter para se evitar colisões entre veículos que seguem na mesma direção. Em suma, a 

distância de segurança mínima deve contemplar a distância percorrida durante o tempo de 

percepção e reação, e a distância de frenagem (DENATRAN, 2005).  

Como a maioria dos veículos não possuem sistemas eletrônicos que ajudam o condutor a 

manter uma distância segura, os CFCs ensinam regras práticas para os condutores evitarem 

colisões traseiras, como por exemplo, a regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos consiste 

em tomar um ponto de referência estático (um poste, uma placa) e o intervalo de tempo para 

veículo da frente e o veículo de trás passarem por este ponto deve ser superior a 2 segundos 

(DENATRAN, 2005). 

Caso o veículo possua um sistema de controle similar ao MCV, o condutor não precisa se 

preocupar com a distância de segurança quando o módulo de controle estiver acionado. 

 

2.3 Tecnologias existentes  

A tecnologia vem transformando os veículos automotores em máquinas complexas e cheias 

de funcionalidades. Assim como aconteceu com a indústria de aparelhos celulares que 

revolucionou seus produtos para que eles tornassem smartphones, a indústria automobilística 

tem investido cada vez mais em recursos tecnológicos para que seus produtos transcendam a 

funcionalidade básica que é o transporte de carga e pessoas. Em outras palavras, atualmente é 

esperado que os automóveis ofereçam também conforto, segurança, e recursos de 

conectividade e multimídia para os passageiros. 

Ano após ano, a indústria automobilística apresenta novidades, que de certa forma, propiciam 

maior segurança ou conforto para o condutor. Algumas delas são tão impactantes na 

segurança dos passageiros que se tornaram itens de fábrica obrigatórios, como por exemplo, o 

airbag e o sistema de freios ABS, que são exigidos por lei para carros fabricados a partir de 

2014 (PORTAL BRASIL, 2014). 

Os sistemas de segurança em automóveis podem ser classificados em dois grupos: passivo e 

ativo. Sistemas de segurança passivos visam reduzir a gravidade dos acidentes de trânsito, 
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reduzindo o impacto sofrido pelos passageiros; bons exemplos são o cinto de segurança, 

encosto de cabeça, e airbag (ALDA et al., 2013). Sistemas ativos atuam para evitar que 

acidentes de trânsito aconteçam, ou ao menos reduzir os riscos de impactos; exemplos de 

sistemas como estes são o controle dinâmico de estabilidade (DSC), e o sistema de freios 

ABS, (ALDA et al., 2013). 

A seguir, são ilustrados alguns desses sistemas de segurança ativos que apresentam 

características similares ao módulo de controle sugerido neste trabalho. Estes sistemas de 

segurança evitam colisões e oferecem conforto para os condutores. 

 

2.3.1 Parking Assistance Systems 

Parking Assistance Systems são relativamente novos no mercado automobilístico (ALDA et 

al., 2013), e vêm sendo utilizados cada vez mais em diversos modelos de veículos, sejam eles 

modelos de luxo ou modelos populares. Estes sistemas visam auxiliar o condutor na hora de 

estacionar o veículo. A Figura 2.14 ilustra o sensoriamento de um Parking Assistance System.  

 

Figura 2.14 - Representação do funcionamento de um parking assistance system. 

Fonte: BOSCH, 2014. 

Os sistemas mais comuns de auxílio para estacionamento utilizam sensores ultrassônicos para 

estimar a posição do veículo com relação aos obstáculos. Estes sistemas advertem os 

motoristas através de sinais sonoros. O intervalo entre um sinal e outro é proporcional à 

distância entre veículo e obstáculo; ou seja, quanto menor é o intervalo entre os “bips”, menor 

é a distância entre o veículo e um obstáculo identificado pelo sistema (BOSCH, 2014). Estes 

sistemas também podem contar com recursos visuais, como luzes indicadoras no painel e 

imagens através de câmeras. 



33 
 

 

Figura 2.15 - Sensor ultrassônico BOSCH. 

Fonte: BOSCH, 2014. 

Sistemas de auxílio de estacionamento mais complexos podem dar instruções específicas ao 

condutor, como por exemplo, informar uma sequência de manobras que o condutor deve 

executar a fim de estacionar o veículo em uma vaga. Alguns sistemas podem assumir o 

controle da direção, aceleração e frenagem do veículo, para fazer o estacionamento, como é o 

caso do sistema de estacionamento automático (BOSCH, 2014). 

 

2.3.2 Collision Avoidance System (CAS) 

Os sistemas de segurança ativos que mais chamam a atenção de montadoras, engenheiros, e 

consumidores são os sistemas para evitar colisões, conhecidos como CAS (Collision 

Avoidance Systems). De acordo com ALDA et al. (2013), esses sistemas de segurança ativos 

podem ser classificados em dois tipos: baseados em sensores – Sensor based collision 

avoidance systems – que neste trabalho atende por SCAS, ou baseados em sistemas 

inteligentes de transporte – ITS-based collision avoidance systems – que neste trabalho atende 

por ITSCAS. 

 

Figura 2.16 - Ilustração do SCAS. 

Fonte: FORD, 2012. 
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SCAS utilizam sensores para obter informações sobre o que está acontecendo no ambiente em 

que o carro está inserido. Os sinais dos sensores são processados em tempo real e o sistema 

envia informações extras e sinais de alerta para o condutor caso necessário. Estes sistemas 

podem ou não atuar na movimentação do carro para evitar colisões (ALDA et al., 2013).  

ITSCAS utilizam redes de comunicação sem fio entre veículos (V2V) ou entre veículo a 

infraestrutura da via (V2I) para que o sistema de controle do veículo obtenha informações 

sobre o ambiente e também transmita informações para outros sistemas (ALDA et al., 2013). 

Este tipo de sistema pode ser comprometido pela complexidade para estipular protocolos de 

comunicação, e por problemas de conexão, de qualquer sorte, que possam haver entre os 

dispositivos envolvidos na rede. 

 

2.3.3 Adaptive Cruise Control (ACC) 

De acordo com Karim Nice (2001), o Adaptive Cruise Control trata-se de uma adaptação do 

sistema de piloto automático que já é conhecido no mundo automobilístico. A diferença é que 

este tipo de piloto automático, além de manter uma velocidade estabelecida pelo condutor, é 

capaz de manter uma distância segura entre o veículo que possui este módulo de controle e 

um veículo a sua frente (NICE, 2001). A Figura 2.17 ilustra o sensoriamento de um ACC. 

 

Figura 2.17 - Ilustração do ACC: detecção de obstáculos por radares, e monitor do painel. 

Fonte: HOWARD, 2013. 
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Para tornar este tipo de controle possível, pesquisadores tiveram que abandonar o uso dos 

sensores ultrassônicos devido ao seu baixo alcance de leitura – algo em torno de 5 metros, que 

é um alcance muito curto para que o sistema atue na dinâmica de um carro que se move acima 

de 30 quilômetros horários. Logo, pesquisadores têm procurado a melhor opção de 

sensoriamento de veículos para que os sistemas pudessem atuar corretamente em um 

automóvel que se move em altas e médias velocidades. 

A busca pelo melhor sensor criou uma série de tecnologias para mensurar a distância entre 

veículos: algumas delas utilizam o laser como princípio de funcionamento (JONES, 2001); 

outras utilizam processamento de imagens obtidas por câmeras instaladas no para-brisa do 

veículo (HUYNH, 2013); e a mais comum delas, devido ao alcance e aos bons resultados 

obtidos mesmo sob chuva e neblina, é o uso de radar de ondas milimétricas (JONES, 2001). 

 

Figura 2.18 - Conjunto de câmeras utilizadas no ACC do SUBARU LEGACY Sedan. 

Fonte: HUYNH, 2013. 

Quando Nice escreveu sobre o ACC, a tecnologia para leitura da distância não era funcional 

para baixas velocidades, e os radares só obtinham valores precisos quando a velocidade do 

carro era superior a 30 km/h (NICE, 2001). Ainda em 2001, Jones já destacava o uso de 

tecnologias combinadas. Segundo Jones (2001), a Fujitsu Ten Ltd. já estava desenvolvendo 

módulos de controle que integravam processamento de imagens aos radares de ondas 

milimétricas. Essa junção de tecnologias é representada na Figura 2.19.  
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Figura 2.19 - Ilustração do ACC combinando o uso de radar e processamento de imagens. 

Fonte: JONES, 2001. 

A junção entre as tecnologias de radar e processamento de imagens permitiu que o módulo de 

controle pudesse atuar também na direção do veículo e mantê-lo no centro de uma 

determinada faixa da estrada, como pode ser constatado no protótipo de BABA et al. (2011).  

Jones (2001) apontou que a Fujitsu Ten Ltd. havia apresentado um protótipo com o chamado 

“stop-and-go adaptive cruise control”, que é basicamente a essência deste presente trabalho, 

ou seja, manter uma distância segura entre veículos em vias congestionadas. Em 2009, Daniel 

Wilson (2009), ratificou a tendência do uso do ACC para vias congestionadas, e atualmente, 

algumas montadoras como a Ford, Volvo, Jeep, BMW, Porsche, Mercedes-Benz, Audi, entre 

outras, já estão utilizando o full range adaptive cruise control (HOWARD, 2013), que 

consegue medir a distância entre veículo e obstáculo mesmo em baixas velocidades. Com 

isso, é possível controlar a aceleração e frenagem dos veículos automaticamente em situações 

de trânsito pesado. 
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Nos modelos atuais, o ACC pode ter diferentes perfis de distância, como pode ser visto na 

Figura 2.20. Estes perfis definem qual será o espaço entre os carros considerando a velocidade 

atual do veículo controlado. Com isso, o usuário pode escolher o comportamento do sistema 

que mais lhe agrada. Por exemplo, no utilitário Q7 da Audi, modelo 2014, o condutor pode 

escolher quatro diferentes perfis de distância, ajustando o comportamento do adaptive cruise 

control (AUDI, 2013). 

     

Figura 2.20 – Perfil de distâncias definido pelo usuário e painel do Audi Q7 modelo 2014. 

Fonte: AUDI, 2013. 

 

2.3.4 Pulse Width Modulation (PWM) 

Mais que uma tecnologia, o uso de PWM é uma técnica da eletrônica utilizada por diversos 

dispositivos, como por exemplo, fontes chaveadas, conversores de corrente, e controles de 

potência (MECATRÔNICA ATUAL, 2013); e neste trabalho, o uso do PWM será feito para 

controlar a potência do motor elétrico do protótipo.  

O funcionamento do PWM pode ser comparado com uma chave contatora normalmente 

aberta, que possui uma alta frequência de acionamento, assim como ilustra a Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 - Ilustração para compreensão didática do funcionamento de um PWM. 

Fonte: MECATRÔNICA ATUAL, 2013 
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O acionamento do interruptor é dividido em ciclos com curto período, e estes ciclos podem 

ser subdivididos em subciclos chamados subciclo ativo (chave fechada) e subciclo inativo 

(chave aberta). A largura dos pulsos pode ser definida pelo tempo em que a chave permanece 

fechada, e então a corrente média que atravessa a chave é determinada pelo ciclo ativo. Em 

outras palavras, é possível determinar a potência média da carga variando a largura do pulso 

(período do subciclo ativo). Por exemplo, se a chave ficar fechada 50% do período do ciclo, 

assim como é ilustrado na Figura 2.22, A corrente média que atravessará a chave será a 

metade da corrente que alimenta esta chave, e a potência média que a carga terá será de 50% 

(MECATRÔNICA ATUAL, 2013).  

 

Figura 2.22 - Representação dos ciclos e subciclos de um PWM de magnitude única. 

Fonte: Baseado em informações de MECATRÔNICA ATUAL, 2013. 

Existe mais de um tipo de PWM. O tipo exemplificado acima é o PWM de magnitude única; 

outro tipo de PWM é o Locked anti-phase PWM, que pode ser utilizado para determinar o 

sentido da corrente que irá atravessar a carga (MECATRÔNICA ATUAL, 2013).  

O Locked anti-phase PWM funciona como uma balança que ora alimenta a carga com tensão 

positiva, ora com tensão negativa. Quando a carga é alimentada com 50% do período em 

tensão positiva e 50% em tensão negativa, a tensão média na carga é 0V, logo a potência 

média equivale a 0W. Quando a carga é alimentada na maior parte do tempo com tensão 

positiva, a corrente média que circula pela carga tem um sentido único, e a potência média da 

carga será proporcional à porcentagem do período em que a tensão positiva alimenta a carga; 

o inverso também é verdadeiro, a única diferença é que o sentido da corrente que será 

invertido (MECATRÔNICA ATUAL, 2013). As duas situações citadas acima podem ser 

ilustradas pela Figura 2.23.  
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Figura 2.23 - Representação dos ciclos e subciclos de um Locked anti-phase PWM. 

Fonte: Baseado em informações de MECATRÔNICA ATUAL, 2013 

Segundo a revista eletrônica Mecatrônica Atual (2013), o uso de PWM traz algumas 

vantagens para o projeto, como por exemplo, baixa dissipação de energia na condição de 

circuito aberto ou fechado, pois não apresenta resistência ao contrário do uso de reostatos; e a 

possibilidade de evitar o uso de dissipadores de calor. 

 

2.4 Componentes utilizados no módulo de controle 

Esta seção trata das características dos componentes utilizados na concepção do módulo de 

controle que foi implantado no protótipo em escala reduzida, e componentes que deveriam ser 

utilizados para a implantação do MCV em um protótipo de escala 1:1. 
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2.4.1 Microcontrolador 

Os microcontroladores são os componentes principais do módulo de controle abordado neste 

trabalho. Eles são responsáveis por processar as variáveis de entrada e gerar valores de saída 

que servirão de parâmetros para os atuadores do sistema. Considerou-se neste trabalho dois 

tipos de microcontroladores: o PIC 18F4550 e o ATmega2560. Este último encontra-se 

integrado em uma placa microcontroladora, formando então um produto único, ilustrado na 

Figura 2.24: o Arduino Mega 2560.  

 

Figura 2.24 - Arduino Mega 2560. 

Fonte: ARDUINO, 2014. 

Devido ao fato do Arduino possuir em sua placa diversas funcionalidades essenciais para este 

módulo de controle, como por exemplo, saída PWM (ARDUINO, 2014), o uso do Arduino 

poupa um grande trabalho ao projetista e torna-se economicamente mais atrativo, pois é 

desnecessário desenhar e fazer uma placa de circuito para acomodar o microcontrolador. 

Porém a vantagem econômica do Arduino só se aplica para a elaboração do protótipo, e nesta 

fase de pesquisas. Caso o projeto seja de interesse das montadoras de veículos, o uso dos PICs 

é bem mais viável quando se trata de produção em série, e o protótipo deverá então ser feito 

utilizando PICs. 

Tendo isso em vista, adotou-se neste trabalho o uso da placa microcontroladora Arduino 

Mega 2560. Existem diversos modelos de placas Arduino, inclusive de tamanhos bem 

pequenos, mas como a placa citada estava disponível em estoque, ela foi escolhida para este 

trabalho. 

A alimentação do Arduino pode ser feita via USB, DC power jack 2.1 mm (fonte de tensão de 

corrente contínua com pino jack de 2.1 mm), pinos VIN e GND ou 3.3V e GND. Estes pinos 
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de tensão não passam pelo regulador, e seu uso não é recomendado a menos que a fonte de 

alimentação já seja regulada (ARDUINO, 2014). Neste trabalho, a alimentação do Arduino 

foi através do pino jack, utilizando uma bateria independente do banco de baterias do 

protótipo, assim como seria feito nos automóveis elétricos existentes no mercado. 

 

Figura 2.25 - Alimentação do Arduino Mega 2560. 

Na Tabela 2.2, constam algumas das características do Arduino Mega 2560 R3 que serão úteis 

para este protótipo. 

TABELA 2.2 – CARACTERÍSTICAS DO ARDUINO MEGA 2560 R3 

 

Fonte: Adaptada de ARDUINO, 2014. 

Os pinos de entrada e saída podem ser configurados como sendo de entrada ou saída, basta 

configurá-los via software. Alguns deles apresentam características específicas como se segue 

na Tabela 2.3. 

 

Microcontrolador ATmega2560

Tensão de operação 5V

Alimentação (recomendada) 7-12V

Entradas e saídas digitais
54 (15 delas podem ser 

usadas com PWM)

Entradas Analógicas 16

Corrente contínua de 

entrada e saída
40 mA

Flash Memory
256 KB of which 8 KB used 

by bootloader

SRAM 8 KB

EEPROM 4 KB

Velocidade de ciclo 16 MHz
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TABELA 2.3– CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DOS PINOS DO ARDUINO MEGA 2560 R3 

 

Fonte: Tabela montada a partir de dados extraídos de (ARDUINO, 2014). 

 

2.4.2 Sensor de distância 

Como visto na seção 2.3, existem diferentes tipos de sistemas para mensurar a distância de 

veículos. Alguns utilizam laser, outros câmeras de vídeo, e os mais comuns utilizam radares 

de ondas milimétricas ou sonares ultrassônicos.  

O princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos é o mesmo dos biosonares, 

utilizados por animais como morcegos e golfinhos (SANTORO, 2002). O animal emite ondas 

sonoras de alta frequência que atingem os obstáculos e as ondas retornam para o animal, que 

consegue estimar a que distância os obstáculos se encontram, pelo intervalo de tempo emissão 

e recepção dessas ondas sonoras. (SANTORO, 2002). Baseado neste princípio, surgiram os 

aparelhos sonares, que há muito tempo vêm sendo usados para identificar de objetos 

submersos e mensurar profundidade de águas.  

   

Figura 2.26 - Biosonares utilizados por golfinhos e morcegos. 

Fonte: FÍSICA E BIOLOGIA, 2010; CULTURA MIX, 2014. 
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No caso dos sensores ultrassônicos, o emissor emite uma onda ultrassônica e um 

temporizador começa contar o tempo. O temporizador interrompe a contagem quando a onda 

retorna e é percebida pelo receptor.  

O cálculo da distância entre sensor e obstáculo (L) é obtido através da velocidade de 

propagação do som no meio (Vsom) multiplicado pela metade do tempo mensurado pelo 

temporizador que é o tempo que a onda leva para sair do emissor e chegar ao receptor (
  

 
 . 

Este cálculo está expresso pela equação (2.4). Contudo, essa distância mensurada só é válida 

quando a distância entre sensor e obstáculo é constante ou muito pequena, a justificativa disto 

está descrito na seção 3.1.1. 

    
        

 
                                                                        

Como o objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema de baixo custo capaz de controlar a 

distância entre veículos em condições de trânsito congestionado (baixas velocidades e curtas 

distâncias), e considerando que sistemas de auxilio para estacionamento (que utilizam 

sensores ultrassônicos) estão se popularizando cada vez mais, a ideia de aproveitar a leitura 

dos sensores do sistema de auxilio para estacionamento como variável de entrada para o 

módulo de controle de distância parece bem atrativa. 

Quanto às características dos sensores, esta seção só aborda as características do sensor HC-

SR04 (Figura 2.27), sensor este que foi adotado para compor o protótipo. A Tabela 2.4 

apresenta as características do referido sensor ultrassônico. 

 
Figura 2.27 - Sensor HC-SR04. 

Fonte: LIANG, 2011. 

TABELA 2.4– CARACTERÍSTICAS DO HC-SR04 

 

Fonte: Tabela construída a partir de dados extraídos de ITEAD STUDIO, 2010 

Alimentação 5 V

Ângulo de eficiência 15º

Alcance de leitura 2 cm - 500 cm

Resolução 0.3 cm
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De acordo com o ITEAD STUDIO (2010), o ciclo entre um pulso de averiguação e outro não 

deve ser menor que 50 milissegundos, para garantir que um pulso se diferencie de outro. Isso 

implica em uma taxa de leitura máxima de 20 vezes por segundo.  

Para cada pulso de emissão, com duração de 10 microssegundos, enviado pelo Arduino para o 

HC-SR04, o sensor emite 8 ondas ultrassônicas de 40kHz. A duração do pulso de amostra, 

que é o sinal de resposta do sensor para o Arduino, varia de 150 microssegundos até 38 

milissegundos – que equivalem aos limites de leitura do sensor (ITEAD STUDIO, 2010). Este 

processo está ilustrado na Figura 2.28. 

 

Figura 2.28 - Linha do tempo do funcionamento do HC-SR04. 

Fonte: ITEAD STUDIO, 2010. 

O ITEAD STUDIO (2010) também fornece uma fórmula para conversão da largura do pulso 

para distância em cm:  

         [  ]   
            [  ]

   
[  ]
[  ]

                                                    

 

Felizmente, existe uma biblioteca chamada NewPing.h, disponível em: 

<https://code.google.com/p/arduino-new-ping/downloads/detail?name=NewPing_v1.5.zip&can=2&q=>,  

que já contempla esta fórmula, bem como parâmetros de configuração do sensor HC-SR04, 

transformando em um sensor praticamente plug-and-play. 
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2.4.3 Medidor de velocidade 

Um dos dispositivos que não pode faltar em um veículo é o medidor de velocidade, 

comumente conhecido como velocímetro. O monitor de leitura da velocidade, que fica fixado 

no painel dos veículos, pode ser analógico ou digital; e em carros fabricados no Brasil, a 

leitura da velocidade é expressa em quilômetros por hora (km/h). É importante conhecer 

como a leitura da velocidade é feita, pois a velocidade do veículo é uma variável de entrada 

para o módulo de controle que este trabalho aborda, embora não tenha sido utilizada. 

Existem dois tipos de velocímetro: mecânicos e digitais. A leitura da velocidade depende do 

tipo de velocímetro utilizado e a calibragem dos velocímetros considera o tamanho do aro das 

rodas (INSTITUTO NEWTON C. BRAGA, 2014). 

No velocímetro é mecânico, a leitura é feita através de engrenagens conectando a saída do 

secundário a um cabo que vai até o painel do veículo. Na ponta do cabo existe um imã 

permanente que gira junto com o cabo em uma estrutura fixa. Acoplado à estrutura fixa, existe 

um disco de alumínio acoplado a um eixo, que por sua vez está conectado à agulha indicadora 

e a uma mola em espiral, chamada de “cabelo”. À medida que o imã gira, uma corrente 

elétrica é induzida no disco, e esta corrente cria um pequeno campo magnético que faz com 

que o disco metálico tente acompanhar o movimento do imã. O “cabelo” é dimensionado para 

fazer resistência ao movimento do disco, e quanto mais o imã gira, maior é a força que o disco 

aplica sobre o cabelo e o ponteiro “sobe” de maneira controlada (NEWS RONDÔNIA, 2011). 

A conexão entre os componentes deste tipo de velocímetro está representada na Figura 2.29. 

    

Figura 2.29 - Funcionamento do indicador de velocidade analógico. 

Fonte: INSTITUTO NEWTON C. BRAGA, 2014. 

Velocímetros digitais ou eletrônicos (Figura 2.30) utilizam um sensor fixado na roda ou na 

transmissão do veículo e outro sensor na carcaça do automóvel. Um sistema computadorizado 
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é responsável por mensurar a frequência com que os sensores passam próximo um do outro, e 

calcular a velocidade linear do veículo (TERRA, 2003). O sistema envia sinais de controle 

para o motor de passo que controla a agulha indicadora de velocidade (NEWS RONDÔNIA, 

2011), ou manda sinais digitais para o monitor digital de velocidade. 

     

Figura 2.30 - Velocímetros digitais, com indicadores de velocidade de agulha e digital. 

Fonte: INSTITUTO NEWTON C. BRAGA, 2014. 

Como a maioria dos carros fabricados atualmente utiliza o velocímetro digital (PENSE 

CARROS, 2010), a aquisição de dados para o MCV fica facilitada, caso o mesmo seja 

aplicado em um protótipo com escala 1:1. 

 

2.5 Malha de controle e tipos de controladores  

Todo sistema controlado possui uma malha de controle, que pode ser classificada em malha 

de controle aberta, ou malha de controle fechada. A malha de controle aberta ilustra o controle 

de sistemas sem retroalimentação, ou seja, o sinal de saída não exerce ação de controle no 

sistema (OGATA, 2003); isso faz com que o sistema não possua autonomia e nem precisão de 

controle. Um bom exemplo de um sistema de controle desse tipo é aparelho de ar 

condicionado sem termostato (ilustrado na Figura 2.31). 

 

Figura 2.31 - Representação de um sistema em malha aberta. 

No caso exemplificado, o usuário do aparelho pode escolher o perfil de temperatura desejado, 

porém, mesmo em regime permanente, a temperatura do ambiente irá variar de acordo com a 
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temperatura externa ao ambiente de controle. Na Figura 2.31, G(S) representa a função de 

transferência do ar condicionado. 

Para situações onde a temperatura precisa ser mantida em um valor determinado, o sistema 

deve contemplar um sensor de temperatura do ambiente, e o sinal deste sensor será 

comparado a um valor de referência (temperatura desejada). A diferença entre o sinal de 

referência e o sinal do sensor de temperatura gera um sinal de erro e este sinal (sinal de 

controle) é utilizado como entrada no sistema para atuar no sistema e aproximar o sinal de 

saída do sistema com o sinal de referência (OGATA, 2003). Esta situação pode ser modelada 

como ilustrada pela Figura 2.32. 

 

Figura 2.32 - Representação de um sistema em malha fechada. 

Este tipo de controle é chamado de controle de malha fechada, ou controle realimentado. Na 

Figura 2.32, H(S) representa o ganho do sensor. Para o módulo de controle proposto neste 

trabalho, utiliza-se um sistema de controle realimentado, pois o módulo deve ter autonomia de 

controle. 

Os sistemas controlados possuem controladores que podem ser classificados como 

proporcional, proporcional-integral, proporcional-derivativo ou até mesmo proporcional-

integral-derivativo (PID). Cada tipo de controlador exerce um efeito diferente no desempenho 

do sistema (OGATA, 2003), o que proporciona versatilidade para o projetista modelar o 

controlador para que o sistema se comporte da maneira mais adequada.  

O controlador proporcional faz com que um sistema siga um sinal de referência. Estes 

controladores atribuem um ganho proporcional sobre o sinal de entrada para que a saída do 

sistema seja próxima ao sinal de referência. Contudo, sistemas com controladores puramente 

proporcionais, excitados com um sinal em degrau, não são capazes de eliminar erros 

estacionários, também chamados de erros residuais (OGATA, 2003).   
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Para eliminar os erros estacionários, faz se uso dos controladores que acrescentem um 

integrador em sua função de transferência (OGATA, 2003). Este tipo de controlador é 

chamado de controlador proporcional-integral (PI), e tem a característica de eliminar o erro 

(diferença entre sinal de referência e sinal de saída do sistema) em regime permanente. 

Porém, características integrais na função de transferência tendem a atrasar o tempo de 

resposta do sistema, e também tendem a oscilar; e se o ganho do controlador proporcional for 

muito alto, o sistema poderá se tornar instável (OGATA, 2003).  

Os controladores proporcional-derivativos (PD) atribuem uma maior sensibilidade ao sistema 

de controle, permitindo que o sistema responda rapidamente ao estímulo de entrada (OGATA, 

2003). Esta característica faz com que o PD seja utilizado em situações que envolvam 

predição de comportamento, o que evita que o sinal de erro seja muito grande e aumenta a 

estabilidade do sistema (OGATA, 2003). O ganho do controlador derivativo não afeta o erro 

estacionário, mas interfere no amortecimento do sistema o que permite um maior ganho do 

controlador proporcional, gerando assim em uma maior precisão do sistema em regime 

permanente (OGATA, 2003).  

O controlador proporcional-integral-derivativo (PID) é um híbrido de todos os controladores 

citados acima: ele responde a um estímulo de entrada, reduz o erro em regime permanente e 

reduz o tempo de resposta do sistema.  

Tendo isso em vista, o uso desse tipo de controlador é ideal para o sistema de controle 

proposto neste trabalho. Segundo Karim Nice (2001) este é o tipo de controlador que os 

engenheiros vêm utilizando no Adaptive Cruise Control (ACC), que é um módulo de controle 

bem parecido com o MCV. Nice explica que a parte proporcional do controlador ajusta o 

posicionamento do acelerador proporcionalmente ao sinal de erro que entra no controlador. 

Enquanto isso, o fator integral calcula a diferença entre a distância percorrida pelo veículo e a 

distância que o veículo deveria ter percorrido durante certo intervalo de tempo; este erro é 

somado ao sinal de controle. Finalmente o fator derivativo ajuda o veículo a atuar em 

situações preditivas como aumentar a potência do motor quando o veículo encontra-se em 

uma subida (NICE, 2001).   

Todavia, como este módulo de controle será utilizado em uma situação na qual envolve baixas 

velocidades, o tempo de resposta do sistema não é tão importante, logo não foi implementado. 

Como o motor elétrico faz o papel de integrador na função de transferência, Acrescentando-se 

um ganho proporcional no controlador do MCV, tem-se um controlador PI.   
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3 IMPLEMENTANDO O MÓDULO DE CONTROLE 

Este capítulo revela as considerações que precederam a elaboração do algoritmo e montagem 

do módulo de controle. Também neste capítulo é apresentado o algoritmo utilizado para 

programar o microcontrolador e como foi feita a montagem do circuito eletrônico do MCV. 

 

3.1 Considerações para implantar o módulo em um veículo e em um protótipo 

Depois de se familiarizar com o problema, através da revisão bibliográfica, algumas 

considerações devem ser feitas antes de implantar o módulo de controle em um veículo ou em 

um protótipo de escala reduzida. As considerações para implantação do MCV em um veículo 

se diferem das considerações feitas para o protótipo utilizado neste trabalho, pois o sistema de 

controle adotado é bem mais simples. O protótipo apresenta apenas uma variável como sinal 

de entrada e uma variável como sinal de saída, configurando assim um sistema SISO (Single 

Input Single Output), enquanto que um módulo de controle ideal para ser comercializado 

necessita no mínimo de dois sinais de entrada (distância e velocidade) e dois sinais de saída 

(sinal de atuação no acelerador e sinal de atuação no freio), configurando assim um sistema 

MIMO (Multiple Input Multiple Output).  

 

3.1.1 Considerações para o protótipo em escala 1:1 

O módulo de controle deve ser capaz de evitar que o veículo controlado se choque com um 

obstáculo à frente. Para que isso seja possível, o alcance máximo do sensor tem que ser maior 

que a distância mínima necessária para frear o veículo na velocidade máxima permitida pelo 

módulo de controle. Neste trabalho, essa distância é chamada de distância crítica para atuação 

dos freios.  

Como visto na equação (2.3), a massa do veículo não tem influência na fórmula utilizada para 

determinar a distância de frenagem. Apenas a velocidade, aceleração da gravidade e o 

coeficiente de atrito são parâmetros para a equação (2.3). A aceleração da gravidade é uma 

constante, e o valor adotado pela literatura é de 9,8 m/s².  

O coeficiente de atrito cinético adotado deve funcionar para as condições meteorológicas 

adversas, sendo assim, adotou-se o coeficiente de atrito entre pneu e asfalto molhado para 
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veículos dotados com freios ABS, o qual a literatura considera algo em torno de 0,45 

(TORESAN Jr., 2011). 

Logo, a velocidade é a única variável que influencia no cálculo da distância crítica para 

atuação dos freios, a qual deve ser maior ou igual à distância de frenagem para garantir que os 

veículos não colidam. 

Como visto na seção 2.3.1, os sensores ultrassônicos apresentam um alcance baixo, em torno 

de 500 centímetros (5 metros), isso implica que a velocidade máxima de atuação do módulo 

de controle será baixa, para garantir que o atuador funcione com tempo suficiente para evitar 

colisões. Considerando o coeficiente de atrito de 0,45, e a equação (2.3) da seção 2.2.2, o 

cálculo da velocidade máxima de atuação (    ) pode ser feito:  

  
  

               
        √                 

       √                       [
 

 
]     [

  

 
] 

Para se acrescentar uma margem de segurança ainda maior, adota-se como velocidade 

máxima permitida pelo módulo de controle 20 km/h, o que implica em uma distância crítica 

para atuação dos freios é de 3,5 metros aproximadamente, que está dentro do alcance de 

leitura dos sensores ultrassônicos existentes no mercado. Essa distância varia com a 

velocidade do carro que está a diante, mas estes cálculos foram feitos considerando que o pior 

caso seria quando o obstáculo à frente encontra-se em repouso. 

Uma vez que o módulo de controle proposto irá atuar somente em condições de tráfego 

pesado, esta velocidade parece servir bem aos condutores. Segundo a Agência Estado (2014), 

a companhia de engenharia de tráfego (CET) da cidade de São Paulo informou que durante o 

período de 16h00 e 17h00, a velocidade média nas vias da cidade caiu de 11,7 km/h em 2012 

para 7,9 km/h em 2013. A velocidade média é ainda menor no horário compreendido entre 

17h00 e 20h00 (6,9 km/h em 2013). Contudo, durante os períodos de pico matinais, a 

velocidade média dos veículos em 2013 ficou em torno de 23,3 km/h (AGÊNCIA ESTADO, 

2014). Mesmo que durante as manhãs, a velocidade média do trânsito seja superior à 

velocidade máxima do módulo, a diferença não é tão grande. Além disso, o condutor tem 

soberania sobre o controle do veículo e sempre poderá assumir controle caso queira que o 

carro ande mais rápido, contudo o módulo de controle não garante que o veículo não irá se 

chocar com o veículo à frente. 
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Além do baixo alcance de leitura, existem outras restrições para uso dos sensores 

ultrassônicos nos ACCs existentes no mercado; uma delas é o tempo de resposta. Sensores 

ultrassônicos estão limitados à velocidade de propagação do som no meio, enquanto que os 

sistemas atuais no mercado utilizam radares de ondas eletromagnéticas, estas viajam a 

velocidade da luz. Na prática, quando o veículo equipado com o sonar está em alta 

velocidade, e a distância entre ele e um obstáculo imóvel é grande, a distância medida pelo 

sonar, expressa pela equação (2.4) da seção 2.4.2, não corresponde à realidade, pois o 

intervalo de tempo entre o sinal emitido (t0) e o eco recebido (t1) é suficiente para que o 

veículo se desloque e vicie a medida da distância. Para provar esse fato, suponha a seguinte 

situação representada pela Figura 3.1: 

 

Figura 3.1 - Representação de uma situação hipotética. 

No instante t1, tem-se que:  

        
  

  
                                                                   

                                                                         

Onde        é a velocidade do carro;      é a velocidade do som no ar;     é o espaço 

percorrido pelo carro;       é o espaço percorrido pela onda ultrassônica, e    é o intervalo 

de tempo medido entre emissão e recepção da onda ultrassônica. 

Considerando que o espaço percorrido pela onda (Spsom) equivale ao espaço percorrido do 

momento em que a onda é emitida até atingir o obstáculo, somado ao espaço que o eco 

percorre do obstáculo até o sensor, e substituindo (3.1) em (3.2) tem-se que: 

   
(           )

    
            

   

   
 

        

   
       

 

      
       [ ]          
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O tempo necessário para a onda ultrassônica ser emitida pelo emissor e ser percebida pelo 

receptor é de 1,85 segundos. Com isso, aplicando (3.3) em (3.1) podemos calcular a distância 

que o carro percorreu até o tempo t1:  

                        [ ]                                                  

Logo, a distância real entre o veículo e o obstáculo será de:  

                                [ ]                                

No entanto, a leitura registrada pelo sensor ultrassônico (L) no instante t1, será de: 

   
        

 
       [ ]                                                 

Essa diferença entre (3.5) e (3.6) mostra que o uso dos sensores ultrassônicos não é uma boa 

opção em situações onde a velocidade é alta e distância é longa e variável. 

Isso até poderia ser corrigido via software, porém este não é o único problema do uso das 

ondas ultrassônicas. Elas também sofrem influências das condições meteorológicas, como por 

exemplo, chuva e vento, que interferem na leitura de longas distâncias e altas velocidades. 

Pode-se constatar isso quando se fala em frente a um ventilador: a voz fica distorcida. 

Outro problema envolvendo o uso de sonares é que percursos em curva, assim como ilustrado 

na Figura 3.2., tendem a prejudicar a leitura dos sensores, pois o automóvel da frente sai do 

ângulo de leitura do sensor, e o sistema pode entender que não existe obstáculo à frente, 

porém quando o os carros se alinham novamente, o módulo de controle pode responder 

bruscamente.  

 

Figura 3.2 – Representação de um problema com a leitura do sensor de distância. 
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Mesmo considerando todos os pontos negativos para o uso dos sensores ultrassônicos, como a 

proposta é utilizá-los em curtas distâncias e baixas velocidades, a interferência destes pontos 

negativos não são relevantes para módulo de controle, justificando assim a possibilidade do 

uso desses sensores em vias congestionadas. 

 

3.1.2 Considerações para o protótipo utilizado neste trabalho 

Uma das principais diferenças entre a implantação do MVC em veículos e a implantação do 

MVC para o protótipo apresentado neste trabalho é que não há atuação nos freios para este 

protótipo. O movimento do carrinho é contrariado por outros fatores, como por exemplo, o 

conjugado do motor elétrico, ou seja, quando não há corrente circulando pelo motor elétrico, o 

próprio motor tende a parar o movimento. O sistema de freios poderia ser simulado apenas 

invertendo a polaridade de alimentação do motor através de uma ponte H (configuração de 

transistores), mas este recurso não foi utilizado neste trabalho e está sugerido para trabalhos 

futuros.  

Outra diferença impactante é que o protótipo apresentado neste trabalho não possui leitura de 

velocidade. Como visto na seção 2.2, a distância de frenagem tem uma dependência 

quadrática da velocidade do veículo, e como não há atuação nos freios e nem leitura de 

velocidade, a única variável de entrada no sistema é a distância medida pelo sensor, e a única 

variável de saída é a tensão média aplicada no motor elétrico através do PWM do Arduino, 

que faz o papel do regulador de tensão dos veículos elétricos presentes no mercado. 

Considerando isso, o sistema a ser controlado torna-se mais simples, porém o ganho 

proporcional adotado no controlador do sistema deve ser variável de acordo com a distância 

lida pelo sensor. Isso ocorre para compensar a ausência da atuação na frenagem e a falta da 

leitura da velocidade do protótipo como dado de entrada no sistema. 

 

Figura 3.3 - Representação das zonas de operação do protótipo em relação a um obstáculo. 
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As zonas de operação recebem ganhos proporcionais a fim de fazer com que o veículo perca 

energia cinética (através do conjugado motor) à medida que se aproxima do obstáculo, porém 

ao mesmo tempo, o protótipo deve ser capaz de alcançar a última zona de operação, a “zona 

F”. Considerando que o aumento da distância medida pelo sensor aumenta o subciclo ativo do 

PWM, o que implica em uma potência média maior do motor elétrico, o ganho proporcional 

das zonas de operação devem então diminuir com o aumento da distância entre protótipo e 

obstáculo. As zonas de operação e seus respectivos ganhos foram determinados por tentativa e 

erro durante a fase de calibragem. 

 

3.2 Circuito eletrônico do MVC 

A fase montagem do circuito eletrônico partiu da premissa de que o módulo de controle 

deveria funcionar paralelamente com o circuito eletrônico já existente no protótipo de escala 

reduzida. Sendo assim, o “condutor” do protótipo poderia assumir o controle do veículo 

mesmo com o módulo ligado.  

 

Figura 3.4 - Esquema de interligação (ideia inicial). 

Na figura 3.4, o circuito conta com relé contator que faz a função do bypass do MVC quando 

o condutor deseja assumir o controle da velocidade do protótipo.  

A ideia inicial era atuar na própria ponte H do circuito eletrônico existente, fazendo com que 

o módulo de controle pudesse atuar tanto na aceleração, quanto na desaceleração do protótipo. 

Contudo, restrições de tempo fizeram com que o projeto tornasse mais simples, atuando 
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apenas na aceleração do protótipo. A representação da ligação final entre MVC e o protótipo 

está representada na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Esquema de interligação implantado no protótipo. 

Para realizar esta atuação no sistema, o MVC foi conectado em paralelo com o motor elétrico, 

sendo que um “transistor darlington” faz o controle da corrente que atravessa o motor, logo 

regula sua potência. Este controle é feito através de sinal PWM, que é emitido pelo módulo de 

controle na base do transistor. 

      

Figura 3.6 - Testando acionamento por PWM. 

Para proteger do módulo de controle (Arduino), foi incorporado um diodo ao circuito 

eletrônico para evitar correntes indesejadas na porta de saída do sinal PWM, como pode ser 

visto na Figura 3.6. 
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O MVC é alimentado por uma bateria independente da alimentação do protótipo, e o motor 

elétrico continua sendo alimentado pelo banco de baterias do protótipo, simulando assim uma 

aplicação em um veículo elétrico convencional.  

O circuito eletrônico do módulo de controle conta ainda com uma chave comutadora HH para 

ligar e desligar o módulo de comando, e possui um LED indicador de estado ligado.  

Depois de concluída a montagem do circuito do MVC, iniciou-se a fase de acoplamento do 

MVC dentro do protótipo como pode ser visto na Figura 3.7.  

   

Figura 3.7 - Acoplamento do MVC dentro do protótipo, e Protótipo pronto. 

 

3.3 Algoritmo de controle 

Para o protótipo em escala reduzida, existe apenas um sinal de entrada, que é a distância entre 

o protótipo e o obstáculo, e um sinal de saída (ou sinal de atuação), que é o valor do PWM 

enviado pelo Arduino no gate do transistor, regulando a potência média do motor elétrico.  

Ao iniciar o programa, as bibliotecas e variáveis que são utilizadas no programa devem ser 

definidas e inicializadas. Posteriormente, o software entra em uma estrutura de repetição, que 

é executada enquanto o módulo de controle estiver acionado. Nesta estrutura de repetição é 

realizada a leitura do sensor ultrassônico; este valor é convertido em centímetros e 

armazenado em uma variável que representa a distância entre o protótipo e o obstáculo. Esta 

variável então passa por uma estrutura condicional para ser classificada em uma zona de 

operação. Depois de classificada, a variável de distância é multiplicada por um ganho 

proporcional da zona em que foi classificada, e o resultado da multiplicação é armazenado em 

outra variável que representa o valor do PWM. O valor de PWM pode ser compreendido no 

intervalo de 0 a 255; contudo, o valor máximo configurado para este módulo de controle é 
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110 (estipulado na fase de testes e calibragem). O Arduino escreve o valor da variável PWM 

convertendo esta variável em largura de pulsos com tensão de 5 V. Estes pulsos são enviados 

para o gate do transistor que regula a velocidade do motor, e a estrutura de repetição aponta o 

registrador do programa para a instrução de leitura novamente. A Figura 3.8 ilustra o 

algoritmo utilizado no módulo de controle do protótipo. 

 

Figura 3.8 - Algoritmo do módulo de controle para o protótipo. 

 

 

3.4 Programando o módulo de controle 

A linguagem de programação do módulo de controle é a linguagem padrão do Arduino, ou 

seja, uma linguagem de alto nível baseada em C e C++.  Utilizou-se a biblioteca NewPing.h 

(disponível para download em diversos websites), que é responsável por fazer a configuração 

e leitura dos sensores, e converter os dados adquiridos em unidade de distância (cm), o que 

poupou muitas linhas de código durante a programação, além de poupar um grande tempo 

com a calibragem do sensor ultrassônico.  

A fase de programação do MVC ocorreu paralelamente à fase de testes e calibragem, uma vez 

que os ganhos do controlador devem ser inseridos no código-fonte do módulo de controle.  
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4 TESTE E CALIBRAGEM DO MVC 

A fase de testes e calibragem do módulo de controle foi fundamental para a determinação das 

zonas de operação. Como relatado na seção 3.1.2, os ganhos do controlador são variáveis de 

acordo com a zona na qual o protótipo se encontra no instante da leitura do sensor 

ultrassônico. Os valores dos ganhos foram calibrados de forma a modelar um comportamento 

desejado para o protótipo.  

O maior desafio foi encontrar uma forma de fazer com que o protótipo partisse de uma longa 

distância, alcançasse uma velocidade máxima de controle e reduzisse antes de se chocar com 

o obstáculo imóvel, sem utilizar freios. Esta representa a situação crítica de operação do 

MVC, ou seja, o pior caso enfrentado pelo módulo de controle. Então, fazer com que o 

módulo de controle funcionasse na situação crítica, seria um grande indicativo de que controle 

poderia funcionar em situações mais favoráveis. 

Para calibrar o MVC na situação crítica, primeiramente determinou-se qual seria a velocidade 

máxima de controle que o protótipo pode atingir sem que ele se choque com o obstáculo. 

Como a leitura da velocidade do protótipo foi uma restrição durante a execução deste 

trabalho, a velocidade máxima de controle foi estipulada pelo método da tentativa e erro. O 

valor desta velocidade não foi determinado, porém a velocidade desejável foi alcançada 

através do sinal do PWM aplicado pelo Arduino. 

 

Figura 4.1 - Teste do protótipo em situação crítica de operação. 
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Após “configurar” a velocidade máxima de controle, foram determinadas as zonas de 

operação e seus respectivos ganhos, para que o protótipo exercesse um comportamento 

desejável, tanto na situação crítica como em situações favoráveis. As zonas de operação estão 

representadas na Figura 3.3.  

Para as situações nas quais o protótipo abandona o estado de repouso a uma longa distância 

do obstáculo (zonas “A” e “B”), foram feitos 40 testes: 10 testes considerando a distância 

inicial de 400 [cm]; 10 testes considerando a distância inicial de 300 [cm]; 10 testes 

considerando a distância inicial de 200 [cm]; e 10 testes considerando a distância inicial de 

100 [cm]. Em cada teste, as distâncias finais entre o protótipo e obstáculo foram mensuradas e 

armazenadas na Tabela 5.1.  

Para situações onde o protótipo abandona o estado de repouso nas zonas “C”, “D”, e “E”, o 

que é considerado uma situação favorável, foram feitos diversos testes para atestar a 

capacidade do protótipo de mover-se e manter uma distância “protótipo-obstáculo” de 40 

centímetros, caso o obstáculo se movesse.  

     

Figura 4.2 - Teste do protótipo em situações favoráveis de operação. 

Durante os testes, notou-se que o protótipo apresentava grande dificuldade de iniciar o 

movimento, especialmente nas zonas “E”, “D”, e “C”. Para resolver este problema, na 

programação foram inclusos picos de tensão para aumentar a corrente de partida no motor 

elétrico do protótipo e iniciar o movimento.   
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Depois dos realizados testes e calibragem do módulo de controle, foi constatado que o MVC 

apresentou resultados positivos. Mesmo sem a atuação dos freios, o protótipo foi capaz de sair 

do repouso, atingir uma velocidade máxima de controle, e variar sua velocidade para que o 

protótipo atingisse a zona de operação desejada sem se chocar com o obstáculo imóvel, o que 

representa uma situação critica de operação. 

Os testes mostraram que o protótipo, em situações onde o protótipo abandona o repouso 

quando está a 400 [cm] de distância, consegue frear completamente mantendo uma distância 

final, entre protótipo e obstáculo, de 10.5 centímetros em média. Este é um valor razoável se 

considerar que não existe sistema de freios no protótipo. Foi constatado que para distâncias 

maiores que 400 [cm] o protótipo não apresentou distância final média menor que 10,5 [cm]; 

isso significa que o 400 [cm] é uma boa distância para simular a situação crítica de operação. 

Como previsto, para distâncias iniciais menores, a média da distância final aumenta. Isso se 

deve ao fato da menor quantidade de energia cinética que o protótipo possui quando abandona 

o repouso dentro das zonas “C” e “D” e “E”, pois a velocidade do protótipo é menor, bem 

como a potencia média no motor elétrico, devido ao ganho proporcional. Os valores das 

médias nos testes de frenagem estão expressos na Tabela 5.1. 

TABELA 5.1 – TESTE DE FRENAGEM EM SITUAÇÕES CRÍTICAS 

 

O protótipo equipado com o MVC também teve um bom comportamento em situações mais 

favoráveis, que são quando o protótipo deixa o repouso em nas zonas próximas da zona “F”. 

Em todos os testes feitos acionando o módulo de controle dentro das zonas “C”, “D”, e “E”, o 

protótipo foi capaz de responder rapidamente ao estímulo, saindo do repouso e mantendo uma 

distância torno de 36 [cm], que é bem próxima da distância de referência (40 [cm]). Em outras 

palavras, o MVC comportou-se bem em uma situação que simula um trânsito congestionado. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Conclui-se que o presente trabalho cumpriu com os objetivos propostos, que eram 

desenvolver um algoritmo capaz de fazer o controle da distância, e implantá-lo em um 

protótipo de escala reduzida. Como relatado nos testes, o protótipo atendeu a premissa básica 

de evitar uma colisão entre ele e um obstáculo a sua frente, e foi capaz de manter uma 

distância protótipo-obstáculo próxima da distância desejada, respondendo em um curto 

intervalo de tempo. 

Os contratempos enfrentados durante a execução deste trabalho tais como prazo curto, 

ausência de sistema de freios, e sensor para mensurar a velocidade do protótipo, fizeram com 

que a concepção do módulo de controle se desviasse do que seria um sistema de controle 

ideal. Sendo assim, algumas adaptações tiveram que ser feitas na modelagem do sistema e no 

algoritmo do MVC do protótipo apresentado neste trabalho. E mesmo sem elementos 

essenciais para se elaborar um bom sistema de controle, que são a leitura da velocidade (sinal 

de entrada no sistema) e sistema de freios (atuador do sistema), foi possível elaborar um 

protótipo que se comportasse de maneira desejável. 

Contudo, deve-se ressaltar que, uma vez que o protótipo não possui leitura de velocidade e 

nem sistema de freios, o MVC desenvolvido neste trabalho encontra-se incompleto para a 

aplicação em um protótipo de escala 1:1.   

Para trabalhos futuros, sugere-se fazer a modelagem do sistema, bem como um estudo mais 

aprofundado para que se possa simular computacionalmente a implantação do módulo de 

controle em um veículo real.  

Além disso, para aproximar o algoritmo de controle do protótipo em escala reduzida com o 

algoritmo adotado para um protótipo em escala 1:1, é preciso utilizar a leitura da velocidade 

como sinal de entrada do sistema e também atuar no sistema de freios do protótipo (sinal de 

atuação).  

É recomendado o uso dos mesmos sensores que são utilizados pela indústria automobilística. 

Também fica sugerido que se faça um estudo para comprovar o aumento da eficiência 

energética e da vida útil dos componentes mecânicos citados na seção 1.3., quando o MCV 

for implantado em um protótipo de escala 1:1.   
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