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RESUMO 

 

A indústria automobilística há tempos busca tornar os veículos mais seguros, confiáveis e 

confortáveis, melhorando a experiência de condução. Assim, este trabalho visa realizar uma 

revisão de alguns sistemas de controle que auxiliam o condutor em situações de emergência 

ou que ajudam a evitar fadiga em algumas tarefas no trânsito, como podem se destacar o 

sistema de freios antitravamento, sistemas de tração e estabilidade, controle de cruzeiro 

adaptativo e os assistentes automáticos de estacionamento. O trabalho tem com ênfase a 

questão do problema do estacionamento automático, sendo apresentadas algumas formas de 

resolução. 

Palavras-chave: sistemas de controle, estacionamento automático, automóveis, controle 

automotivo. 
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ABSTRACT 

 

For some time automobile industry research points to more safety and confortable vehicles, 

rising the conduction experience. This study aims to conduct a review of some control 

systems that assist the driver in an emergency situation or to help prevent fatigue in some 

tasks in traffic. The anti-lock braking system, traction and stability control, adaptive cruise 

control and the automatic parking assistants can be highlighted. The automatic parking 

problem is emphasised, presenting some forms of resolution. 

Keywords: controle systems, automatic parking, automobiles, automotive control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A automação e controle estão presentes em inúmeros processos, seja na indústria ou em 

tarefas do dia-a-dia. No setor industrial, a automação e controle dos processos são feitas em 

grande parte por CLPs (Controladores Lógicos Programáveis), cujos primeiros exemplares 

surgiram na década de 1970, a fim de substituir os grandes quadros de controle baseados em 

relé (MORAES; CASTRUCCI, 2007). 

No âmbito automotivo, as tecnologias de controle são amplamente utilizadas nos carros da 

atual e das próximas gerações, aumentando a segurança, além de diminuir a fadiga causada 

pela condução. Motores controlados por sistemas computacionais, controle de tração, sistema 

de freio antitravamento, suspensão ativa e controle de compensação de ruídos já são 

aplicações automotivas das tecnologias de controle. Atualmente estão sendo desenvolvidos 

sistemas de rodovias para veículos inteligentes, além dos controles de estacionamento 

(GORINEVSKY et al 1996). 

 

 

1.1 Problemática 

 

Uma manobra de estacionamento paralelo nem sempre é de fácil execução para todos os 

motoristas, seja pelo tamanho da vaga ou por habilidade do condutor. Portanto, em alguns 

casos a manobra pode demorar algum tempo, gerando transtornos no trânsito. 

Os acidentes de trânsito em todo o mundo geralmente são ocasionados por falhas humanas. 

Segundo Ferreira (2007), consultor da ABETRAN (Associação Brasileira de Educação de 

Trânsito), no Brasil cerca de 90% das ocorrências são decorrentes de descuidos humanos, 

enquanto a outra parcela é representada por falhas mecânicas e mau estado das vias. 

Baseado em dados de acidentes automobilísticos, muitas pesquisas para tornar os veículos 

mais automatizados, tornando a experiência de direção mais segura, vem sendo realizadas. 

Vahidi e Eskandarian (2003) afirmam que quanto mais recursos automáticos o veículo for 
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equipado, mais o condutor é aliviado de rotinas indesejadas na tarefa de dirigir. Concluem 

ainda que um sistema automatizado robusto reduz as chances de ocorrência de um acidente.  

Clements (1962) afirma que um atraso na realização na manobra causa aborrecimento não só 

para o motorista, como também atrasa o tráfego em ruas movimentadas, podendo até causar 

acidentes de gravidade variável. 

Há alguns anos a resolução para o problema vem sendo estudada, como se pode destacar pela 

patente de um engenhoso dispositivo para estacionamento automático em vaga paralela 

desenvolvida pela General Motors em meados dos anos 1950, registrada e aceita por 

Clements e Meginnis (1962). 

Atualmente existem alguns métodos viáveis para a realização das manobras de 

estacionamento paralelo automático, desde propostas computacionalmente mais simples, 

como a solução geométrica de Fairus (2011), até formas mais elaboradas de resolução, por 

lógica fuzzy, como a de Wang (2010) ou que utilizam visão computacional, como proposto 

por Lin (2012). 

 

1.2 Objetivos 

 

Apresentar alguns sistemas de controle automotivos que melhoram a segurança e conforto de 

condutores e passageiros, e também realizar um estudo mais aprofundado sobre sistemas de 

estacionamento automático (parking assistance), através da revisão de trabalhos relacionados 

à movimentação e manobra de baliza em veículos não-holonômicos
1
. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

Uma discussão atual, não só de cidades de grande porte, como também em cidades menores, é 

a mobilidade urbana. Um bom sistema de estacionamento automático torna a manobra mais 

                                                 
1
 Um veículo não-holonômico é aquele que é capaz de atingir todos os pontos de um plano onde estão definidos 

se forem globalmente controláveis e alcançáveis, porém possuem algumas restrições de mobilidade. Carros, por 

exemplo, são não-holonômicos por não poderem se movimentar lateralmente. (GOUVÊA, 2011). 
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simples e rápida, ajudando o fluxo de veículos em vias mais estreitas, visto que o tempo de 

bloqueio da pista será reduzido. Além disso, as manobras bem executadas diminuem a chance 

de acidentes, garantindo maior segurança aos usuários das vias, como condutores em geral e 

pedestres. 

Na indústria automobilística muitas pesquisas são realizadas voltadas ao desenvolvimento de 

automóveis inteligentes, que fazem a condução de veículos mais fácil e segura. Veículos com 

controle automático, tratados como robôs móveis, têm atraído recentemente grande atenção de 

organizações de pesquisa e nas indústrias automotivas. (DEMIRLI; KHOSHNEJAD, 2009). 

1.4 Metodologia 

 

É feito um estudo na literatura sobre alguns sistemas de controle automotivo que promovem 

conforto e segurança, mostrando o funcionamento básico destes. É feita também uma revisão 

mais aprofundada sobre o tema do estacionamento automático, apresentando algumas formas 

de resolução para o problema e seus respectivos modelos matemáticos. 

 

 

1.5 Estrutura do Trabalho 

 

O Capítulo 1 apresenta uma introdução ao sistema de estacionamento assistido, oferecendo 

uma visão geral. Nele também são descritos os objetivos, justificativa e metodologia adotada 

para o desenvolvimento do projeto. 

No Capítulo 2 faz-se uma introdução a sistemas embarcados e sistemas de controle. São 

abordados também alguns sistemas de controle utilizados em automóveis, como os freios 

antitravamento e controle de cruzeiro, além da revisão de trabalhos sobre os sistemas de 

parking assistance. 

O Capítulo 3 apresenta as considerações finais sobre os temas abordados no trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Sistemas embarcados 

 

Segundo Carro (2003), sistemas embarcados, ou sistemas embutidos, são em geral atribuídos 

a aqueles desenvolvidos para uma tarefa específica. Por questões de segurança e usabilidade, 

alguns sistemas possuem restrições para computação em tempo real. Um projeto de um 

sistema embutido é baseado em um ou mais processadores, o que traz grandes vantagens 

operacionais, mesmo quando os recursos computacionais são limitados, como a capacidade de 

processamento e memória. Tais vantagens vêm da boa relação custo-benefício dos 

microprocessadores e da personalização do sistema pela alteração no software da plataforma, 

por vezes chamado de firmware. 

À medida que microprocessadores foram se tornando menores e mais baratos, cada vez mais 

produtos foram incorporando microprocessadores embutidos, tornando-os “inteligentes”. 

Relógios digitais, aparelhos de leitura de mídia digital, sistemas de controle de automóveis, 

micro-ondas, impressoras, televisões inteligentes, além de equipamentos médicos são 

exemplos comuns de produtos que são controlados por este tipo de hardware com seus 

respectivos programas. (SIMON, 2007). 

Uma exigência normalmente encontrada em sistemas embarcados é a execução em tempo 

real, inclusive se tratando de um projeto de veículo inteligente (que possui algumas funções 

automáticas). Pode-se destacar o sistema de freios antitravamento (ABS), que evitam que as 

rodas sejam bloqueadas numa operação de frenagem, que analisa informações como a 

velocidade e força de acionamento do pedal, e deve responder em uma pequena fração de 

tempo. (JUNG, 2005). 

A figura 2.1 apresenta a atuação de sistemas embarcados em um automóvel. Os controladores 

recebem informações de sensores e atuam eletronicamente em algumas partes do veículo, 

como na injeção de combustível e freios. 
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Figura 2.1 - Presença de controladores em um automóvel 

Fonte: JUNG, 2005. 

 

Segundo Jung (2005), os sistemas embarcados de veículos inteligentes e robôs móveis têm 

grande responsabilidade na locomoção (acionamento de motores ou freios), percepção 

(através de sensores, como sonares e de velocidade, por exemplo), controle de inteligência 

(tomada de decisões) e comunicação (com um humano ou outros dispositivos). 

 

 

2.2  Sensores Ultrassônicos 

 

Sensores ultrassônicos, ou sonares, são dispositivos empregados a diversas aplicações, devido 

ao seu custo relativamente baixo e boa precisão na realização de medidas. Eles funcionam 
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com base no método de pulso-eco, através de transdutores elétricos. Para a proposta do 

trabalho este tipo de sensor foi escolhido por realizar medições precisas numa faixa de 

operação satisfatória ao problema do estacionamento automático. 

Os métodos de medida de distância da técnica do pulso-eco baseiam-se na determinação do 

tempo de trânsito gasto por uma onda ultrassônica, para percorrer o trajeto de ida e volta. É 

medido então, com maior precisão possível, o intervalo de tempo transcorrido entre o 

momento da emissão da onda ultrassônica e o instante da detecção do eco refletido. Para que 

haja boa conversão desse tempo em distância, é necessário conhecer a velocidade de 

propagação das ondas no meio. Esta velocidade varia com a temperatura ambiente, cujo erro 

gerado deve ser tratado, pois este efeito é o principal responsável pelos erros na medição de 

distâncias. (BASTOS et al, 1991). 

A figura 2.2 apresenta um exemplar do sensor de ultra sons instalado em um automóvel. 

 

Figura 2.2 – Modelo de sensor ultrassônico utilizados em automóveis 

Fonte: HONDA, 2012.  
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Na tabela 2.1 são apresentados dados elétricos para o funcionamento de um sensor 

ultrassônico, tais com a frequência, tensão e corrente de operação, além da faixa de medição 

suportada. 

Tabela 2.1 - Parâmetros Elétricos do sensor HC-SR04 

 

Fonte: ELECFREAKS 

 

 

2.3 Sistemas de Controle 

 

Segundo Ogata (1982), os grandes avanços da ciência e da engenharia foram possíveis muito 

por conta do controle automático. Sistemas de controle são de extrema relevância em sistemas 

de pilotagem de aviões e veículos espaciais por garantirem melhor estabilidade e pilotagem 

desses equipamentos. 

O controle automático também tem grande importância nos processos industriais e nos 

métodos de fabricação modernos. Os avanços dessas tecnologias de controle permitiu que 

fosse atingido desempenho ótimo de sistemas dinâmicos, além de melhorar a qualidade, 

aumentando a taxa de produção, diminuindo o custo de produção. (OGATA, 1982). 

Ogata (1982) traz ainda algumas definições que descrevem os sistemas de controle, valem ser 

destacados os: 
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 Sistemas de controle realimentados: são aqueles inclinados a uma determinada relação 

entre a saída e uma entrada de referência, comparando os parâmetros e utilizando a 

diferença para realizar o controle; 

 Sistemas reguladores automáticos: neste tipo de sistema a entrada de referência ou a 

saída pretendida pode ser constante ou varia lentamente com o tempo. Sua principal 

função é manter a saída real num valor predeterminado desejado, mesmo havendo 

distúrbios; 

 Sistemas de controle de processo: assim pode ser denominado um sistema regulador 

automático cuja saída é uma variável, seja temperatura ou pressão, por exemplo. 

Podem ser destacados dois grandes grupos de sistemas de controle em malha fechada e em 

malha aberta. 

Os sistemas em malha fechada têm efeito direto na ação de controle, ou seja, são sistemas de 

controle realimentados. Neste processo é analisada a diferença entre o sinal de entrada e o 

sinal de saída realimentado (seja o próprio sinal de saída ou uma função do sinal e suas 

derivadas) no controlador, chamada de erro. O controlador tende a reduzir o erro, isto é, 

reduzir a diferença entre a entrada e a saída, e manter o sinal de saída num valor desejado, 

através de uma ação de controle. Um exemplo simples é o ato de tomar um banho quente, a 

água sai do chuveiro numa temperatura, a pele sente se está quente ou frio e a pessoa então 

regula o fluxo de água a fim de que ele saia na temperatura desejada. (OGATA, 1982). 

 Na figura 2.3 é possível observar o diagrama de blocos de um sistema de controle em malha 

fechada. 

 

 

Figura 2.3 - Sistema de controle em malha fechada 

Adaptado de Ogata, 1982. 
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Já nos sistemas em malha aberta a saída não interfere na ação de controle, o que significa que 

ela não é medida, e nem há realimentação para se comparar com a entrada. Portanto, cada 

entrada de referência corresponde a uma condição fixa, isto é, a precisão do sistema depende 

de uma calibração. Como exemplo deste tipo de sistema pode-se citar as máquinas de lavar 

roupas, que realiza as operações de lavagem, enxágue e centrifugação a partir de uma base de 

tempo, sem medir a saída, que no caso seria verificação se as roupas estão devidamente 

limpas. (OGATA, 1982). 

A figura 2.4 apresenta a representação em diagrama de blocos de um sistema de controle em 

malha aberta. 

 

Figura 2.4 - Sistema de controle em malha aberta 

Adaptado de Ogata, 1982 

 

 

 

2.4 Sistemas de Controle aplicados a automóveis  

 

Segundo Ogata (1982), os sistemas de controle não são exclusivamente aplicados à indústria, 

algumas estratégias podem estar ligados a outros ramos, como o mercado financeiro ou nos 

automóveis.  

A partir da introdução de tecnologias computacionais de controle, houve um grande 

progresso nos sistemas de controle automotivo, melhorando a estabilidade e o desempenho 

no manuseio da direção do veículo em situações críticas e dinâmicas. (YIN, 2009). 

Nesta seção são brevemente mostradas algumas importantes aplicações de tecnologias de 

controle em veículos automotivos, que além de aumentar o conforto e tronar a condução mais 

prazerosa, ajudam a melhorar a segurança dos usuários em geral. Podem ser destacadas 
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algumas tecnologias como o sistema de freios, os controles de tração (TCS) e estabilidade 

(ESP) e o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), além dos sistemas de auxílio ao 

estacionamento. É apresentado também o problema do estacionamento automático, e alguns 

de seus métodos de resolução. 

 

 

2.4.1 Freios Antitravamento 

 

O sistema de freios antitravamento (ABS) foi um grande avanço no quesito segurança 

veicular. Sem eles, o condutor ao pisar no pedal do freio numa situação de emergência pode 

acabar exercendo tanta força que faria as rodas travarem, fazendo os pneus deslizarem sobre o 

piso, o que impediria a ação de uma força de tração lateral, deixando o veículo instável e fora 

de controle. (BOSCH, 2014). 

Um sistema ABS torna o veículo mais dirigível, estável, além de permitir uma frenagem 

numa distância mais curta que um automóvel com freios convencionais. A unidade de 

controle do sistema monitora constantemente a velocidade de cada uma das rodas, se no 

momento da frenagem for detectado o travamento de uma delas, o ABS rapidamente age, 

modulando a pressão colocada no freio de cada roda. (BOSCH, 2014). 

Wu e Shih (2003) também destacam duas grandes vantagens do ABS frente aos freios 

convencionais, como o uma menor distância de frenagem em boa parte das superfícies de 

estradas, assim como o melhor controle da direção do veículo em ocasiões de manobras com 

frenagens bruscas. Salientam, ainda, que estes fenômenos estão muito relacionados ao 

“coeficiente de deslizamento”, definido como: 

 

Sendo S o coeficiente de deslizamento, Vv a velocidade do veículo e Vr a velocidade da roda. 

O ideal é que S tenha valor entre 8% e 30% para que o freio seja mais efetivo para o 

encurtamento da distância de parada, e consequentemente melhor controlabilidade. 
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Segundo Wu (2003), a maioria dos sistemas de freio antitravamento empregam válvulas de 

controle hidráulico para regular a pressão exercida pelos freios durante a operação de 

impedimento de travamento das rodas. A pressão pode ser aumentada, diminuída ou mantida. 

O tempo que leva para abrir, fechar ou manter a válvula é o que dita a eficiência do freio e a 

controlabilidade da direção. 

A Figura 2.5 ilustra o esquema básico de um sistema de freios ABS, podendo-se visualizar a 

Unidade de Controle Eletrônico, as válvulas de injeção e alívio de pressão, que regulam a 

força exercida sobre o disco de freio. 

  

Figura 2.5 - Sistema de freios ABS 

Fonte: MADAU, 1993. 

 

 

2.4.2 Controle de Estabilidade 

 

Os sistemas de controle eletrônico de estabilidade - também referidos como ESP, ESC ou 

VSC- segundo Lie et al (2006), foram introduzidos no mercado visando reduzir o número e a 
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severidade de acidentes causados pela perca do controle de automóveis, inclusive em 

rodovias cujas pistas oferecem baixo atrito com os pneus.  

Chung e Yi (2006) e Piyabongkarn et al (2009) tratam o controle de estabilidade como um 

sistema que melhora significantemente a estabilidade lateral de um veículo,  prevenindo-o de 

derrapar e/ou rodar atuando com o freio antitravamento, sendo desenvolvido por diversas 

montadoras. 

Koibuchi (1996) salienta que o controlador do sistema regula o momento de guinada do 

automóvel a partir de um freio diferencial, adequando as forças exercidas entre as rodas da 

direita e da esquerda, isto é, se ocorrer uma diminuição da aderência ao solo das rodas de 

algum dos lados do veículo, o controlador agirá nos freios para corrigir a trajetória. O ESC 

pode também desacelerar o automóvel pela soma das forças de frenagem em cada uma das 

rodas. Portanto, é importante que o controle de estabilidade funcione em conjunto com o 

sistema de freios ABS, para que não haja travamento das rodas. 

A figura 2.6 mostra o controle de estabilidade atuando no veículo, corrigindo sua trajetória, 

nos casos de perca de aderência frontal e traseira. 

 

Figura 2.6 - Atuação do controle de estabilidade 

Fonte: TOYOTA, 2014. 

 



23 

 

Aga (2003) ressalta a importância deste dispositivo de segurança veicular apresentando 

consideráveis reduções dos acidentes e a gravidade deles. A partir da análise de estatísticas de 

acidentes de tráfego no Japão, foi constatado que a presença do VSC promoveu uma redução 

de cerca de 35% em acidentes envolvendo um único veículo, além da diminuição de 30% em 

colisões frontais. Também foi destacado um encolhimento de 40% a 50% em acidentes de 

moderada a alta gravidade, se comparado a automóveis não dotados do sistema. 

 

 

2.4.3 Controle de Tração 

 

O controle de tração, assim como o de estabilidade, atua conjuntamente com os freios ABS, 

reduzindo ou eliminando giros em falso das rodas de tração ou derrapagens em acelerações, 

melhorando a controlabilidade e a capacidade de manobrar o veículo, aumentando 

consideravelmente a segurança dos passageiros. (DE WIT, 1999). 

 

Yin (2009) ressalta que o ponto chave do TCS é evitar o deslizamento dos pneus, sendo o 

veículo acelerado ou freado numa estrada de superfície escorregadia, sendo particularmente 

importantes em automóveis leves, que são mais propícios a sofrer derrapagens. O sistema 

utiliza de sensores de velocidade das rodas para medir a velocidade do veículo, e identificar 

se há giro em falso em alguma roda. 

A figura 2.7 apresenta um comparativo de uma situação que não há emprego do TCS com 

uma em que o sistema é acionado. Sem o controle de tração há diferença no torque aplicado 

em cada uma das rodas, podendo ocasionar uma perca no controle do veículo. Já com o 

sistema ativo, ao detectar o escorregamento de um pneu, é aplicado mais torque na outra 

roda, além de ser regulada a pressão nos freios, para que haja equilíbrio. 
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Figura 2.7 - Diferença entre ausência e presença do controle de tração 

Fonte: TIWARI, 2011. 

 

Os sistemas de controle de tração não somente devem garantir a eficiência na geração de 

torque nas rodas para manter a estabilidade, como também deve prover informações sobre as 

condições da interface pneu-estrada para outros sistemas de controle automotivos. (YIN, 

2009). 

A BMW (2014) trata o seu sistema de controle de tração (DTC) como uma subfunção do 

controle de estabilidade, que além de regular a tração do veículo em terrenos desfavoráveis 

(pista molhada, com lama ou neve), permite uma direção esportiva mais segura. 

 

 

2.4.4 Controle de Cruzeiro adaptativo 

 

O controle de cruzeiro adaptativo representa uma evolução do controle automático 

convencional, que permite que seja ajustada uma velocidade e o veículo automaticamente se 

mantém nela, mesmo em situações de aclive ou declive. O ACC, além dessa característica, 

tem a capacidade de detectar veículos a frente e manter uma distância de segurança dele, 

evitando colisões. (CHUNDRLIK, 1995). 
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O ACC mantém a distância de segurança de um veículo a partir de um sistema baseado em 

radares, aumentando o conforto e conveniência para o motorista, que não precisa se preocupar 

constantemente em ajustar a velocidade e distância em relação ao automóvel em frente. O 

sistema reduz rapidez ao detectar a aproximação de um veículo e torna a acelerar até chegar à 

velocidade definida pelo condutor caso este acelere ou desapareça. (VAN AREM et al, 2006). 

A Figura 2.8 ilustra o sensor do controle de cruzeiro adaptativo de um veículo detectando a 

presença de outro. 

 

Figura 2.8 - Controle de Cruzeiro Adaptativo 

Fonte: AUDI, 2015. 

 

Chundrlink (1995) destaca ainda que os sensores do adaptive cruise control são 

significativamente sensíveis a ruído, sob algumas condições de operação. A confiabilidade do 

sistema requer atenção às limitações de alcance do sensor, devendo-se tomar cuidado com 

velocidades altas que possam causar interferência na leitura das distâncias. 

Alguns sistemas de controle de cruzeiro adaptativo já possuem algumas melhorias, como o 

stop and go cruise, que trabalha na aceleração e frenagem automática de automóveis em 

situações de tráfego urbano, onde a velocidade nas vias é mais baixa. Esta extensão tem como 

finalidade reduzir o trabalho do condutor em áreas onde o ACC tradicional é pouco efetivo. 

(VAHIDI, 2003). 

Van Arem et al (2006) relata outra evolução do controle de cruzeiro que é o CACC (controle 

de cruzeiro adaptativo colaborativo), que traz capacidade de comunicação veículo a veículo. 

Com esta troca de informações, o controlador do ACC de um automóvel que segue outro será 

capaz de antecipar melhor a percepção de problemas, aumentando a segurança. 
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2.5 Sistemas De Parking Assistance 

 

O problema do estacionamento automático é estudado há algum tempo e diferentes métodos 

para a solução foram propostos. Na literatura podem ser encontrados sistemas que utilizam 

um controlador e sensores, como o de Fairus (2011), soluções que integram a lógica fuzzy 

(ou nebulosa) ou neuro-fuzzy como os trabalhos de Fierro (1998) e Wang (2010), há também 

propostas de resolução utilizando sistemas de visão como os de Xu (2000) e Lin (2012) e até 

um estacionamento inteligente que interage com o carro, proposto por Wada (2003). 

Algumas dessas soluções não se restringem apenas para o posicionamento em vagas 

paralelas, mas também outros tipos de vagas, com as em 90º e em 45º. A figura 2.9 mostra 

em (a) vaga paralela, (b) vaga em 90º e (c) em 45º. 

 

Figura 2.9 - Diferentes tipos de vagas 

Fonte: GORINEVSKY, 1996. 

 

Segundo Jiang (1999), o planejamento de um estacionamento automático consiste 

basicamente em três passos, que são a procura pela vaga, o posicionamento e a manobra para 

se atingir o objetivo. A figura 2.10 ilustra os passos típicos a serem seguidos para o 

estacionamento do lado esquerdo. 
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Figura 2.10 - Etapas a serem seguidas para o estacionamento 

Fonte: JIANG, 1999. 

 

 

2.5.1 Solução Geométrica 

 

Segundo Fairus (2011), no processo de estacionamento de um robô móvel não-holonômico, 

uma distância segura e o mínimo espaço para a alocação do veículo são levados em 

consideração durante a procura pela vaga, posicionamento e a prática da manobra. Seguindo 

as etapas de estacionamento, a primeira é a de procura pela vaga, realizada através dos 

sensores ultrassônicos, que medem as distâncias lateral e longitudinal do espaço. 

A figura 2.11 ilustra alguns parâmetros necessários para a execução da manobra, como o raio 

mínimo de curvatura do robô (Rmin), a largura dele (Wrobot), distância entre o eixo traseiro e o 

para-choque dianteiro(D), o tamanho da vaga (Wpark). 
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Figura 2.11 - Mínima distância para o estacionamento do veículo não-holonômico 

Fonte: FAIRUS, 2011. 

 

A tabela 2.2 traz os parâmetros envolvidos no método proposto por Fairus (2011) e que são 

necessários para se calcular o tamanho mínimo da vaga de estacionamento e posteriormente 

planejar o posicionamento do robô móvel. 

Tabela 2.2 – Parâmetros envolvidos no método 

  

Adaptado de: FAIRUS (2011). 
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A equação geral para o círculo Cp pode ser expressa pela equação 2.1: 

x² + y² = (Rmin + Wrobot/2)² + D²    (2.1) 

além das coordenadas xp e yp do círculo Cp 

yp = Rmin – Wrobot/2     (2.2) 

Assim, xp pode ser obtido como mostrado na equação 3.3 

xp = (2Wrobot Rmin + D² )
1/2

     (2.3) 

Portanto, a para calcular o tamanho mínimo do espaço vazio para estacionar (dmin), basta 

somar à equação 2.3 os parâmetros m e n, que correspondem respectivamente à distância de 

segurança entre a traseira do veículo e o obstáculo e a distância entre o centro do eixo traseiro 

com a traseira. Logo pela equação 3.4, tem-se que: 

dmin = ((2Wrobot Rmin + D² )
1/2

) + m + n   (2.4) 

Caso for encontrada uma vaga maior que o dmin, pode-se então passar para a segunda fase, que 

é a de posicionamento, em que o robô móvel se move para frente e para trás a fim de se firmar 

numa posição inicial adequada e planejar a trajetória, antes de iniciar o procedimento de 

manobra. (FAIRUS, 2011). 

Na figura 2.12 pode-se observar a trajetória que deve ser feita, com o robô indo para trás até 

certo ponto (turn point), num movimento que reproduz um arco do círculo centrado em (x1,y1) 

e raio Rmin, então ele muda direção das rodas frontais, ainda num movimento circular, agora 

seguindo a trajetória do círculo de raio Rmin, com centro em (0,0), até chegar ao ponto final. 
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Figura 2.12 – Planejamento da trajetória 

Fonte: FAIRUS, 2011. 

 

Para que o robô fizesse esses movimentos desejados, Fairus (2011) realizou os seguintes 

passos para obter as coordenadas x1 e y1: 

a = Δy + Wrobot/2     (2.5) 

c = Rmin - a - Wpark/2     (2.6) 

Com isso, a coordenada y1 pode ser obtida como: 

y1 = Rmin + c = 2Rmin – (Δy + Wrobot/2 + Wpark/2)   (2.7) 
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Utilizando propriedades trigonométricas, o ângulo θ por ser encontrado utilizando a equação 

2.8: 

θ = cos
-1

 (y1/(2Rmin))     (2.8) 

Com o ângulo θ é possível então obter a coordenada x1 pela equação 2.9: 

x1 = 2Rmin sin θ     (2.9) 

Fairus (2011) menciona ainda que o objetivo principal é levar o robô desde o ponto inicial até 

o ponto final, e é importante manter uma distância de segurança a fim de prevenir uma 

possível colisão com um obstáculo na parte de trás. Portanto, usa-se x1 para encontrar a 

posição inicial xs pela equação 2.10: 

xs = x1 + m + n              (2.10) 

Para começar o movimento da manobra, as rodas dianteiras são giradas para o maior ângulo 

possível para a direita, então o carro vai para trás seguindo o arco S1 do círculo de centro 

(x1,y1) até o ponto de interseção com o círculo de raio Rmin, essa distância percorrida é 

encontrada resolvendo a equação 2.11: 

S1 = Rmin θ            (2.11) 

Completado esse primeiro movimento, a direção das rodas deve ser voltada para a esquerda, 

também no ângulo máximo, percorrendo a mesma distância de S1, portanto obtém-se a 

equação 2.12 como, 

   S2 = S1           (2.12) 

Com este último movimento completo, o robô móvel chega ao ponto final. 
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2.5.2 Solução por Lógica Fuzzy 

 

Demirli e Koshnejad (2009) propõem um sistema de estacionamento que utiliza sonares para 

a busca da vaga, além de um controlador neuro-fuzzy adaptativo para a resolução das 

manobras. 

Em sua metodologia, Demirli (2009) utiliza do modelo cinemático de referência de um robô 

móvel tipo carro (CLMR) como apresentado na figura 2.13 para obtenção das equações 

cinemáticas.  

 

Figura 2.13 - Modelo cinemático de referência 

Fonte: DEMIRLI, 2009. 

 

As correspondências para as variáveis do modelo podem ser visualizados na tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Parâmetros do modelo cinemático 

 

Adaptado de: DEMIRLI, 2009. 

 

A movimentação do CLMR pode ser definida como uma curva, cuja equação pode ser obtida 

por k = dθ/ds, onde s é a variável do comprimento da trajetória e θ o ângulo da tangente a 

trajetória. Em coordenadas cartesianas, em termos de y em função de x, tem-se a equação 

2.13. 

k = (d
2
y/dx

2
)/[1+(dy/dx)

2
]

3/2 
               (2.13) 

O modelo cinemático para o robô móvel pode ser descrito como nas equações 2.14: 

  = vcos(φ) 

 = vcos(φ) 

 = kv                 (2.14) 

Tendo x e y como as coordenadas do ponto central do eixo traseiro, v a velocidade do veículo, 

assumida como constante, e φ a orientação do CLMR em relação ao eixo x. 

Demirli (2009) afirma, ainda, que a trajetória percorrida pelo eixo traseiro pode ser descrita 

por uma função y = f(x), que é um polinômio de grau cinco representado pela equação geral 

2.15. A escolha deste tipo de polinômio se dá pela semelhança de trechos da representação 

gráfica de equações ao comportamento de uma manobra de estacionamento paralelo. 

y(x) = a0 + a1x + a2x
2
 + a3x

3
 + a4x

4
 + a5x

5
            (2.15) 

Os coeficientes da equação (2.15) podem ser encontrados para satisfazer uma posição, 

inclinação e restrições da curvatura para a referida manobra. 
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A figura 2.14 ilustra uma família de polinômios de quinta ordem quaisquer que levam o 

CLMR de posições iniciais (Xs,Ys) a uma mesma posição final (Xg,Yg). 

 

Figura 2.14 – Família de polinômios de grau cinco que levam à posição desejada 

Fonte: DEMIRLI, 2009. 

 

Um algoritmo neuro-fuzzy necessita de dados para realizar o aprendizado e então ser capaz 

realizar os passos autonomamente. Demirli (2009) faz o treinamento em três situações 

diferentes de distâncias laterais do veículo para o anteparo, sendo Wmin, Wmid e Wmax, as 

distâncias mínima, média e máxima, respectivamente, além do traçado de teste, Wcheck. 

Na figura 2.15 pode ser visualizado o esquema de treinamento da rede neural, tendo os pontos 

Wmin, Wmid, Wmax e Wcheck representados, respectivamente, por *,     , x e      . 
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Figura 2.15 - Aprendizado da rede neural e verificação do treinamento 

Fonte: DEMIRLI, 2009. 

 

Wang et al (2010) apresenta um solução baseada na proposta por Demirli (2009), utilizando 

praticamente a mesma metodologia e modelo cinemático, porém inclui uma bússola digital 

que auxilia na decisão do ângulo de curvatura. O resultado é um sistema que coleta 

informações suficientes para realizar a manobra mesmo havendo um obstáculo em frente ao 

veículo. 

 

 

2.5.3 Solução por Sistemas de Visão 

 

Xu e Xie (2000) propõem uma solução para o problema do estacionamento utilizando 

sistemas de visão, que detectam vagas livres. Alegam que o método foi proposto por 

apresentar boa riqueza de detalhes, além de ser imune a interferência e ruído. O sistema 

também é capaz de perceber obstáculos. 
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Após a vaga ser localizada, o próximo passo é o planejamento da trajetória que levará o 

veículo à vaga. Para isso Xu e Xie (2000) geraram todos os comandos necessários para que o 

automóvel planeje um caminho viável. Para isso, alguns dados são necessários, como a 

posição e orientação da vaga, além dos obstáculos em volta dela, para isso, podem ser 

utilizadas uma ou duas câmeras digitais. 

Quando uma vaga é encontrada, a posição e orientação dela são computadas em um sistema 

de coordenadas no plano do piso. A geometria 3D dos obstáculos gera um sistema de 

coordenadas 3D, que podem ser gerados por imagens de dois ângulos de visão diferentes. 

As câmeras utilizam do sistema de cores para a detecção da vaga, portanto é necessário que as 

vagas sejam demarcadas com pinturas uniformes e se destaquem do piso. As imagens geram 

pixels que são inseridos numa rede neural treinada para a detecção de um objeto de interesse, 

no casa a delimitação da vaga, então uma imagem segmentada da vaga é gerada. A figura 2.16 

mostra o reconhecimento de uma vaga pelo sistema.  

 

Figura 2.16 - Detecção de uma vaga pela câmera 

Fonte: XU, 2000. 

 

Com os pixels correspondentes da vaga segmentados, são estimadas então duas linhas que 

formam o contorno da vaga, a partir daí pode-se conseguir as equações delas, que 

posteriormente serão usadas para se obter os parâmetros das coordenadas 2D do plano do 

piso, que corresponde à posição e orientação da vaga. Com esses dados é possível realizar o 

planejamento e execução da manobra. 
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2.5.4  Outras soluções 

 

Algumas propostas vão além do problema básico de se estacionar um carro, como o trabalho 

de Marouf et al (2014), que cria um sistema para o estacionamento e redistribuição dos carros 

pelas vagas, regulando o número de veículos que podem ser estacionados. É formado um 

comboio de carros em que apenas o primeiro precisa de um condutor, os outros da fila o 

seguem e vão se alinhando nas vagas, mantendo uma distância de segurança de 

aproximadamente 20 cm. A figura 2.17 mostra um carro sendo guiado enquanto os dois que 

vêm atrás o seguem. 

 

Figura 2.17 - Realocação de carros por comboio 

Fonte: MAROUF, 2014. 

 

Há também um estacionamento inteligente que interage com os carros, como proposto por 

Wada et al (2003), que guia o condutor desde a entrada até a localização da vaga e finalização 

da manobra, tentando utilizar o mínimo possível da inteligência humana para realização dos 

comandos. Neste modelo o sistema administrador do estacionamento se comunica com o 

veículo pela rede iCAN. Alguns dados são levados em conta para a elaboração dos comandos, 

como o tamanho da vaga e dimensões do veículo. 

A figura 2.18 retrata os três passos seguidos desde a entrada até a manobra ser completa. 

Primeiro, os dados são transmitidos pela administradora, com a localização da vaga e dados 
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do tamanho dela, segundo o veículo é guiado até a localização da vaga, e por último é feita a 

assistência até que a manobra seja completa. 

 

Figura 2.18 - Passos para a realização do estacionamento 

Fonte: WADA, 2003. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se observar que a procura por meios de tornar os automóveis mais confiáveis, seguros e 

confortáveis movimenta bastante as pesquisas nas indústrias do setor automotivo. Mesmo 

para o futuro, esta área de pesquisa ainda mostra-se muito próspera, seja para a criação de 

novos dispositivos, ou na melhoria das tecnologias existentes. 

O desenvolvimento de tecnologias para uso em automóveis utiliza do conhecimento de 

algumas áreas, como a engenharia Mecânica, de Materiais, Elétrica, de Computação, além da 

de Controle e Automação. Esta última tem papel importante na aquisição de dados de 

sensores, elaboração de algoritmos de tomada de decisões pelas centrais eletrônicas de 

processamento dos veículos, além do acionamento dos atuadores, como freios e motores. 

Mostra-se também de grande relevância na comunicação e interfaceamento entre os 

dispositivos eletrônicos do veículo, através das redes automotivas, como a CAN e iCAN. 

Para o problema do estacionamento automático, pode-se observar que existem variados 

métodos de resolução, visando um tempo mais curto para realização da manobra, além da 

adaptação do sistema a diferentes circunstâncias da vaga, como o tamanho dela e a distância 

lateral que o veículo está dela. A Engenharia de Controle e Automação neste caso trona-se 

importante na coleta de informações de distâncias provindas de sensores ultrassônicos, no 

desenvolvimento de algoritmo para resolução das equações de cinemática referentes à 

manobra, e o acionamento freios e de motores de movimentação e direção. 

A utilização da lógica nebulosa e de redes neurais artificiais mostra-se como método de 

resolução promissor para o problema do estacionamento automático. Portanto, para trabalhos 

futuros propõe-se então o desenvolvimento de um protótipo de um modelo elétrico em escala 

reduzida, operado através de um microcontrolador, que coleta dados de distâncias por 

sensores ultrassônicos, a elaboração de um algoritmo Neuro-Fuzzy que processa essas 

informações, aprendendo os passos necessários para a realização da manobra de 

estacionamento paralelo, para então conseguir operar autonomamente. 
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