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RESUMO 

Os conceitos fundamentais sobre sensores automotivos, incluindo demonstrações em 

produtos industriais de suas aplicações, são discutidos neste trabalho. A partir de sua ação 

conjunta com unidades de controle e com atuadores, os sensores proporcionam maior 

segurança e conforto na condução de veículos automotores. Tendências para a aplicação 

futura de sensores em veículos automotores são apresentadas, a fim de ilustrar novas 

funções, que, em breve, se encontrarão disponíveis para os condutores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sensores, Sistema Automotivo, Veículos, Unidades de Controle. 

 

ABSTRACT 

Basic concepts about automotive sensors, including industrial products demonstrations 

and applications, are discussed in this work. Jointly acting with control units and 

actuators, sensors make a vehicle driving more confortable and secure. Tendencies in the 

future application of sensors in automotive vehicles are presented in order to illustrate 

new functions to be available soon. 

 

KEYWORDS: Sensors. Automotive System. Vehicles. Control Units. 

 

 

 

 



                      1º Simpósio de Engenharia Eletrônica 2015 

5 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Avanços tecnológicos em Eletrônica, Ciência, e Engenharia da Computação, e 

Instrumentação e Controle têm impulsionado as inovações dos sistemas de Engenharia 

nas mais diversas áreas, tais como os desenvolvimentos recentes de novos produtos da 

indústria automobilística. A maior eficiência no uso de energia, os menores tempos de 

resposta, a redução do desgaste ocasionado pelo menor uso de peças mecânicas, e a maior 

flexibilidade para realização das tarefas de controle têm ocasionado um aumento nas 

abordagens baseadas em tecnologia mecatrônica. O conforto e a segurança, obtidos com 

a utilização de sistemas eletrônicos, são outro motivo que faz com que a aplicação da 

eletrônica em um automóvel cresça cada vez mais, pois, atualmente, é extremamente 

comum encontrarmos dezenas de sensores e atuadores aprimorando a qualidade do 

funcionamento dos dispositivos veiculares (CITROEN, 2014) (FORD, 2014). 

 

2. FUNDAMENTOS DE SENSORES 

Os elementos transdutores presentes em sensores convertem grandezas físicas 

e/ou químicas em sinais elétricos. Sensores, assim, são classificados conforme o campo 

de aplicação, função, tipo de curva característica e tipo de sinal de saída. Quanto às suas 

aplicações e funções, podem operar tanto em circuitos de malha fechada quanto de malha 

aberta. São utilizados para desempenhar funções de segurança e também de 

monitoramento. A saída de um sensor é um sinal elétrico, e a grandeza detectada pelo 

sensor é medida pela variação de uma de suas características: frequência, amplitude, 

duração de um pulso, nível binário ou multiestágio. Com relação aos tipos de curva 

característica, podemos encontrá-los nas seguintes formas:  linear contínua, presente em 

aplicações que realizam um controle ao longo de um alto alcance de medição;    não 

linear contínua, presente em controle de malha fechada de uma variável a ser medida 

(alcance restrito de medição);   descontínua por multiestágio, presente em 

monitoramentos, que exigem um sinal instantâneo assim que um valor limite é alcançado; 

descontínua por estágio duplo, presente em monitoramento de limites de correção, seja 

para ajustes subsequentes ou imediatos (BOSCH, 2005)(CORREIA, 2011).  

 

2.1 Aplicações automotivas  

Atuando como elementos periféricos, os sensores e os atuadores integram a 

interface entre o veículo e suas funções de acionamento, chassi, suspensão, frenação, 
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corpo (incluindo orientação e navegação) e a unidade de controle eletrônico. Como a 

unidade de controle exige que os sinais emitidos pelos sensores cheguem a ela de maneira 

padronizada, geralmente é utilizado um circuito eletrônico adaptador para conversão 

desses sinais. Essa medida é tomada, pois o funcionamento do sistema pode ser 

influenciado pela informação recebida do sensor, por chaves operadas pelo motorista ou 

até mesmo por outros elementos de processamento. As informações sobre os estados 

estático e dinâmico da operação do veículo são fornecidas ao motorista através dos 

elementos do painel indicador, representando este um processo único (CONTINENTAL 

CORPORATION, 2014). Em um sistema automotivo, os sensores também são 

responsáveis por realizar medições de grandezas, tais como posição, velocidade de 

rotação, pressão, velocidade, força, concentração, fluxo e temperatura.  

Ao receber os sinais dos sensores, a unidade de controle se encarrega de analisar 

e processar esses sinais de maneira a ativar os atuadores, para que estes realizem sua 

função corretamente.  

Assim que recebem os sinais elétricos da unidade de controle, os atuadores 

convertem esses sinais para grandezas físicas, que correspondem às tarefas mecânicas 

e/ou elétricas, as quais comandam diversos sistemas.  

As partes integrantes da unidade de controle eletrônico são: conversor A/D, para 

traduzir sinais elétricos vindos dos sensores; um conversor D/A, que transforma 

novamente em analógica a informação proveniente da unidade; um Processador Digital 

de Sinais (Digital Signals Processor - DSP), que processa os sinais vindos dos sensores, 

realizando cálculos e gerando sinais resultantes; uma memória FLASH ou EEPROM, que 

armazena o programa básico da unidade de controle; uma memória RAM, que armazena 

dados resultantes dos cálculos e variáveis de estado do veículo.   

Um veículo é composto por diversas unidades de controle, tais como: unidade 

de controle do motor (ECU), unidade de controle de airbag (ACU), unidade de controle 

de portas (DCU), unidade de controle de transmissão (TCU), unidade de controle de 

climatização (CCU), unidade de controle de velocidade (SCU), unidade de controle de 

estacionamento (PCU), entre outras. 

 

2.2 Exigências e tendências técnicas  

De acordo com a condição de operação (química, mecânica ou climática) 

presente em cada local de instalação, é definido o grau de constrição ao qual o sensor será 
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submetido. Com base nas exigências técnicas e de aplicação, os sensores automotivos 

podem ser classificados em uma das três classes de confiabilidade: classe 1 – direção, 

proteção de passageiro e freios; classe 2 – motor, suspensão, pneus e drivetrain;  classe 3 

– informação, diagnóstico, conforto e proteção   antifurto.   

A fim de alcançar dimensões compactas, são utilizadas as seguintes tecnologias 

de miniaturização: micromecânica (sensores de aceleração e pressão);   híbrida e 

substrata (sensores de temperatura e pressão);   semicondutora (sensores de efeito hall); 

microssistemas (que combina microeletrônica, micromecânica e micro-ótica).    

 

2.2.1 Sensores inteligentes integrados  

Nos sistemas veiculares, há uma diversidade de componentes, que pode ser 

encontrada desde circuitos digitais complexos, com a utilização de microcomputadores, 

até circuitos de processamento de sinal e de sensores integrados (monolíticos e híbridos). 

No projeto de sistemas, objetiva-se otimizar o processo de medição pertinente ao sensor, 

sendo possível integrar outras metodologias, a saber: projetos baseados em 

multissensores; otimização de carga na ECU; processamento de pequenos sinais de alta 

frequência por amplificação local e posterior demodulação; aplicação múltipla de 

sensores; armazenagem da informação da correção individual na memória PROM.  

 

2.2.2 Sensores de fibra óptica  

Fibra óptica é um filamento de vidro com capacidade de transmitir luz. Seu 

funcionamento baseia-se na diferença do índice de refração entre o núcleo e seu 

revestimento, ocasionando a ocorrência do fenômeno de reflexão total. Naqueles sensores 

que usam tal abordagem, para que seja modificada a fase, a intensidade ou a polarização 

da luz conduzida nas fibras ópticas, fenômenos físicos específicos são empregados, que 

constituem, muitas vezes, um segredo industrial importante de fabricação. Sensores de 

fibras ópticas não são afetados por interferência eletromagnética, entretanto, possuem 

sensibilidade à pressão física (modulação de intensidade), à contaminação e depreciação. 

 

3. UTILIZAÇÃO DE SENSORES EM SISTEMAS AUTOMOTIVOS  

Sistemas eletrônicos de monitoramento e controle são cada vez mais utilizados 

nos veículos, e com a evolução tecnológica, a tendência é que a quantidade de sistemas 
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seja cada vez maior, pois eles proporcionam, aos ocupantes do veículo, maior conforto e 

segurança, além de possibilitar melhor gerenciamento de recursos.  

 

3.1 Sensores de posição  

A fim de detectar deslocamento e ângulo, sensores de posição são empregados 

tanto em medições por proximidade, sem contato, quanto em medições com contato. 

Esses sensores são responsáveis por monitorar diretamente as variáveis de nível de 

combustível, distância veículo-obstáculo ou veículo-veículo, posição angular do volante, 

coordenada angular do curso do veículo, ângulo de inclinação do veículo em relação à 

horizontal, deslocamento da unidade de embreagem, posição do pedal do acelerador, 

posição de espelho e assento, posição de válvula de afogador e posição do pedal de freio, 

além de monitorar, indiretamente, as variáveis de ângulo de deflexão da placa do sensor, 

ângulo de deflexão do diafragma, deflexão de sistema massa-mola e deslocamento de 

compressão da suspensão.  

 

3.1.1 Sensores de posição do pedal do acelerador  

Esses sensores realizam a medição do posicionamento do pedal do acelerador 

através de potenciômetros, que, basicamente, analisam a relação proporcional entre o 

trajeto de um resistor a ser percorrido e sua resistência elétrica. O formato da curva 

característica é influenciado de acordo com o formato e o trajeto de medição. Com o 

intuito de proteger contra sobrecarga e para ajustes zero, são posicionados sensores em 

série com o trajeto a ser medido. Existe a possibilidade de se evitar desgaste e erros de 

medição através do lacre da unidade e da diminuição da corrente na derivação.  

 

3.2 Sensores indutivos de velocidade rotativa  

Esse tipo de sensor é constituído de um imã de barra com um pino 

ferromagnético, que sustenta uma bobina com dois terminais. Seu funcionamento se dá 

por meio de uma tensão, que é gerada na bobina cada vez que uma engrenagem de anel 

ferromagnético passa por esse sensor. A variação periódica do fluxo magnético é 

diretamente proporcional a essa tensão.  

O que define a amplitude do sinal são as dimensões dos dentes e do entreferro. 

Em sensores de velocidade de roda e de eixo de manivela, as engrenagens cobrem 

entreferros que variam de 0,8 a 1,5 mm, e a referência para o tempo de ignição é tomada 
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pelo fechamento do intervalo entre os dentes ou pela falta de um deles. O ponto de 

referência se dá a partir do aumento da distância entre os pontos de transição por zero, o 

que é detectado pelo sistema como um dente maior.  

 

3.3 Sensores de vibração e aceleração  

Sensores de vibração e aceleração são utilizados especificamente em sistemas 

de airbag, barras de rollover e cintos de segurança. Eles detectam taxas de aceleração 

lateral e mudanças de velocidade, a fim de se realizar o controle de ignição em motores 

de combustão interna. Abaixo, seguem taxas de aceleração em aplicações automotivas: 

 

Tabela 1: Taxas de aceleração em aplicações automotivas ( g = 9,81 m/s2 ). 

Aplicação Faixa de Valores 

Controle de colisão 1 g  ~ 10 g 

Airbag e cinto de segurança 50 g 

Barra rollover 4 g 

Carretel de inércia do cinto de segurança 0,4 g 

ABS e ESP 0,8 g  ~ 1,2 g 

Projeto 1 g 

Eixo 10 g 

 

Em veículos equipados com programa de estabilidade eletrônica, e naqueles que 

possuem tração nas quatro rodas com ABS, os sensores de velocidades das rodas atuam 

em conjunto com um sensor de aceleração hall, para monitorar taxas de aceleração 

longitudinais e laterais. 

 

3.3.1 Sensores de impacto para acionamento de airbag  

Através de sensores de impacto, instalados na parte de trás do para-choque 

frontal, e de um sensor de desaceleração, a unidade de controle de airbag (ACU) detecta 

o momento em que ocorrem colisões frontais com o veículo. A localização dos sensores 

permite que a ACU identifique se ocorreu uma colisão frontal ou traseira. No caso de 

colisão traseira, o airbag não é acionado. Ao analisar as curvas de impacto e os dados 
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recebidos do sensor de desaceleração, a ACU verifica em qual momento devem ser 

acionadas a bolsas de airbag e também os pré-tensionadores dos cintos de segurança. 

Dois fatores são levados em conta para acionamento dos pré-tensionadores dos cintos de 

segurança e das bolsas de airbag, que são a velocidade de acionamento e o momento de 

maior desaceleração do veículo. Através dessa análise, a ACU é capaz de identificar se 

somente o acionamento dos pré-tensionadores é o bastante para se evitar lesões nos 

ocupantes do veículo ou se as bolsas de ar devem ser acionadas em conjunto.  

 

3.4 Sensores de pressão  

Através do sensor de força ou do desvio do diafragma, é realizada, de forma 

direta, a medição de pressão do ar. Esses sensores são utilizados para o monitoramento 

e/ou ajuste da pressão em diversos pontos de um veículo, como por exemplo: pressão de 

frenação (10 bar), pressão nos pneus (5 bar, absoluta), pressão do reservatório hidráulico 

(aproximadamente 200 bar), pressão de absorção de impacto (+200 bar), pressão na 

admissão do cano de distribuição (1-5 bar), pressão de refrigeração (35 bar), pressão de 

mola de ar (16 bar), pressão de modulação (35 bar), pressão positiva de vácuo no tanque 

de combustível (0,5 bar), pressão de frenação em cilindros de trava de volante e trava 

master (200 bar), pressão common-rail para motores de ignição elétrica (100 bar), pressão 

common-rail em motores a diesel (1500-1800 bar, dinâmico), pressão da bomba de 

injeção de diesel (1000 bar, dinâmica) e pressão na câmara de combustão (100 bar, 

dinâmica)(VDO, 2014).  

 

3.4.1 Sensores de pressão dos pneus  

É possível detectar a baixa pressão dos pneus por meio de sensores localizados 

individualmente em cada pneu. Os sensores enviam os sinais a uma central, e essa, 

posteriormente, avisa o condutor do veículo quando algum pneus estiver com uma 

pressão abaixo do valor preestabelecido. O aviso é feito por meio de uma mensagem no 

painel multifunções e de um alerta sonoro. Um pneu com baixa pressão pode colocar em 

risco a segurança dos ocupantes, pois esse fato interfere na estabilidade do veículo. Esse 

sistema, em conjunto com os sensores, é capaz de detectar a perda da pressão nos pneus. 

A redução do desgaste dos pneus e o consumo de combustível estão entre os benefícios 

obtidos por meio da utilização dos sistemas de controle e sensores de pressão nos pneus 

(CONTINENTAL CORPORATION, 2014).  
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3.5 Sensores de torque  

Métodos de medição de esforço e métodos de medição de ângulo são 

basicamente duas maneiras de se medir torque. Os métodos de medição de ângulo, 

contrastados com os métodos de medição de esforço, exigem um comprimento 

diferenciado de eixo de torção, em que o ângulo de torção pode ser derivado. Esses 

sensores podem ser utilizados em aplicações como: proteção do usuário em unidade de 

teto solar corrediço e vidro elétrico, medição de força de pedal, medição de carga no eixo, 

medição de torque aplicado ao volante, medição de torque de frenação e acionamento, 

medição de força de frenação, medição de forças de amortecimento, medição de forças 

de acoplamento em veículos comerciais (SALÃO DO CARRO, 2014).  

 

3.5.1 Sensores de torque do volante  

Com funcionamento bastante simples, os sensores de torque do volante são 

constituídos por dois conjuntos emissor-receptor, posicionados de forma a emitir e 

detectar o sinal através de um par de discos com vários orifícios padronizados.  Enquanto 

o primeiro disco é fixo ao eixo do volante, o segundo é fixo ao eixo da coluna de direção. 

Cada disco gira de acordo com o eixo a que está relacionado. Através da rotação dos 

discos, e dependendo do posicionamento real dos orifícios presentes neles, a luz emitida 

em direção ao receptor pode ser interrompida ou não, gerando, assim, uma série de pulsos. 

A deflexão do ângulo da barra, que liga o volante à coluna de direção, é criada pelo 

esforço do condutor ao esterçar e quando existe a intenção de se fazer uma manobra 

(SALÃO DO CARRO, 2014).  

 

3.6 Sensores de fluxo  

Em monitoramento de ondas acústicas ou pressão, por exemplo, os sensores de 

fluxo de volume atuam de acordo com o princípio de vórtice de Karmann, em que 

divergem da corrente de ar entre turbilhões e redemoinhos, atrás de uma obstrução e a 

uma distância fixa (CORREIA, 2011). 

 

3.6.1 Sensores de fluxo de ar no tubo piloto  

Os sensores de fluxo de ar no tubo piloto funcionam de maneira que placas de 

sensor pivotantes, de posição variável, deixam uma parte da seção transversal de fluxo 
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desobstruída e com diâmetro livre dependente da taxa de fluxo. Para monitorar as 

respectivas taxas de fluxo, existe um potenciômetro que identifica as posições das abas. 

Os sensores de fluxo de ar podem ser projetados tanto para garantir a relação logarítmica 

entre o sinal de saída e a taxa de fluxo, quanto para características lineares. Quando a 

inércia mecânica da placa do sensor impede que se mantenha um ritmo através de uma 

rápida corrente de ar pulsante, podem ocorrer erros de medição (CORREIA, 2011).  

 

3.7 Sensores de concentração  

Durante o contato com o meio a ser medido, praticamente todos os sensores de 

concentração química correm o risco de danificar-se de maneira irreversível. Os sensores 

eletrolíticos de concentração de oxigênio, por exemplo, podem ser totalmente danificados 

devido ao chumbo que pode ser encontrado no combustível ou no escapamento de gás 

(CORREIA, 2011).  

 

3.7.1 Sensor de concentração de oxigênio (sonda lambda)  

A sonda lambda emite um sinal para a unidade de controle reconhecer, 

precisamente, a composição da mistura ar/combustível. Considerando a carga do motor, 

na injeção, a sonda lambda garante uma composição otimizada da mistura (λ = 1), por 

meio do controle da quantidade injetada. Quando a mistura está muito enriquecida, a 

quantidade de combustível é reduzida e, no caso de misturas muito pobre, a quantidade 

de combustível é elevada. O posicionamento das sondas lambda em motores mais 

modernos se dá por uma sonda antes do catalisador (sonda de controle), e outra depois do 

catalisador, com o objetivo de diagnosticar se a primeira sonda está funcionando de 

maneira correta. Para a correção de um eventual desvio, a unidade de comando calcula a 

quantidade necessária de combustível a ser utilizada na compensação (CORREIA, 2011).  

 

3.7.2 Sensores capacitivos para determinar umidade  

Para determinar a umidade relativa, são utilizados sensores capacitivos. Esses 

sensores são compostos de polímero de filme fino envolvido, em ambos os lados, por uma 

camada metálica. Conforme a água é absorvida, a capacitância desse capacitor é 

modificada consideravelmente, porém, de maneira reversível, com aproximadamente 30s 

constante de tempo.  
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Esse sensor é instalado na ECU de qualidade do ar, sendo protegido contra 

substâncias prejudiciais por um diafragma de Teflon. Os sensores de CO e NOX, na maior 

parte das vezes, encontrados na forma de resistores de filme denso (Snox), integram a 

ECU de qualidade de ar e, de acordo com a adsorção dos meios medidos, são capazes de 

modificar sua resistência elétrica dentro de uma ampla faixa.  

Esse tipo de sensor pode ser aplicado, por exemplo, em monitoramento de 

umidade externa do ar para alertas de gelo escorregadio, para calcular o ponto de orvalho 

na parte interna do veículo, e em monitoramento da secadora de ar, presente em freios de 

ar comprimido (CORREIA, 2011). 

 

3.8 Sensores de temperatura  

 

Através da resistência elétrica presente nos materiais com coeficiente de 

temperatura positivo (PTC) e negativo (NTC), a sensibilidade à variação de temperatura 

é explorada, a fim de realizar medições de temperatura em veículos a motor. Divisores de 

tensão são os circuitos utilizados no auxílio da conversão da variação de resistência 

elétrica, e da temperatura, em tensão analógica. Para o conforto e segurança do 

passageiro, atualmente, é realizado o sensoriamento de temperatura, e para prevenir a 

nebulização dos vidros do veículo. Em muitos locais, quando as variações de temperatura 

agem de maneira indesejável ou disparam falhas, a temperatura é medida e, 

posteriormente, uma compensação é realizada. Os sensores de temperatura são 

dispositivos capazes de realizar o monitoramento em diversos pontos do veículo através 

de um meio sensível à variação dessa. Nos veículos com motor a combustão interna, 

podemos encontrar os seguintes exemplos de valores de temperaturas (VDO, 2014).  

 

Tabela 2: Exemplos de valores de temperatura em pontos específicos de um veículo. 

Local Faixa de Valores (C) 

Admissão / Carga de ar -40  ~ 170 

Atmosfera externa -40  ~  60 

Ar no pneu -40  ~ 120 

Bateria -40  ~ 100 
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Cabine do passageiro -20  ~ 80 

Calibradores do freio a disco -40  ~ 2000 

Combustível -40  ~ 120 

Escapamento de gás 100  ~ 1000 

Evaporador (AC) -10  ~  50 

Óleo do motor -40  ~  170 

Resfriador do motor -40  ~ 130 

Ventilação e ar aquecido -20  ~  60 

 

3.8.1 Sensores termopilhas  

São sensores que realizam a medição de temperatura de um corpo sem o contato 

direto, através da detecção da radiação infravermelha emitida. O coeficiente de emissão 

do corpo depende do material medido, entretanto, para materiais de interesse técnico, esse 

valor é próximo a 1. Materiais permeáveis ou refletores a infravermelho possuem o 

coeficiente < 1. A diferença entre a temperatura do ponto de medição e a temperatura do 

ambiente é medida através de termopares. Os pontos frios de um sensor termopilha se 

localizam no extremo denso do chip, enquanto que os pontos “quentes”, termicamente 

isolados, ficam em um diafragma fino. O sensor leva cerca de 20 ms para identificar uma 

temperatura (CORREIA, 2011).  

 

3.8.2 Sensores de temperatura do óleo / água  

O sensor de temperatura do óleo e da água é responsável por realizar as medições 

das temperaturas do sistema, que, posteriormente, são apresentadas no painel do veículo. 

Em alguns modelos, alertas luminosos e/ou sonoros podem ser emitidos quando, no 

sistema, forem verificadas temperaturas muito elevadas.  

O princípio de funcionamento dos sensores de temperatura é por resistência 

variável, visto que são compostos por um termistor (resistores semicondutores sensíveis 

à temperatura), que varia a resistência elétrica proporcionalmente à temperatura 

submetida. Os terminais do conector elétrico devem ser sempre verificados, para que não 

ocorram problemas por falta de aterramento ou mesmo por mau contato (VDO, 2014).  
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4. SENSORES PARA OUTRAS APLICAÇÕES  

Além dos sensores já incorporados de fábrica existe a possibilidade de serem 

instalados outros tipos de sensores, que podem também, de alguma maneira, trazer 

comodidade ao condutor e auxiliá-lo no dia a dia (CORREIA, 2011).  

 

4.1 Sensores de chuva  

Esse tipo de sensor identifica quando gotas de chuva entram em contato com o 

para-brisa, e faz com que os limpadores sejam acionados automaticamente. Com o 

acionamento automático dos limpadores, o motorista fica livre para se concentrar em 

outras tarefas. O sensor de chuva, basicamente, é constituído de uma via de transmissão 

e recepção ópticas. Em seu funcionamento, o transmissor emite luz, que percorre um 

trajeto em ângulo ao longo do interior do vidro do para-brisa e, quando a superfície 

externa está seca, a luz é refletida de volta ao receptor, seguindo o mesmo ângulo. Porém, 

quando a luz emitida encontra gotas d’água na superfície externa do para-brisa, uma 

quantidade significativa de luz se perde, enfraquecendo o sinal de retorno. Quando o valor 

limite de ativação do sensor é excedido devido à poeira, o limpador de para-brisa também 

é acionado (NOTÍCIAS DA OFICINA VW, 2014).  

 

4.2 Sensores de sujeira  

São responsáveis por medir o nível de contaminação presente nas lentes do farol 

frontal, informando os sistemas de limpeza automática das lentes. O sensor possui uma 

barreira de reflexão de luz fotoelétrica, que é constituída por um LED (emissor) e um 

fototransistor (receptor). Localizada na parte interior da lente, encontra-se a fonte. 

Quando o raio infravermelho encontra partículas de sujeira na parte externa da lente, o 

mesmo é refletido e, quando o nível atinge o limite inferior, a unidade lavadora da lanterna 

é ativada automaticamente. Entretanto, uma vez que a lente esteja limpa ou coberta com 

gotas de chuva, a unidade lavadora permanece inativa, pois, nesse caso, uma quantidade 

minúscula é refletida no receptor (CORREIA, 2011).  

 

4.3 Sensores crepusculares  

Operando com dois receptores de luz, o sensor crepuscular nada mais é do que 

um sistema óptico. A resistência do material semicondutor é inversamente proporcional 

à quantidade de luz sobre o componente. Logo, com a iluminância sobre o sensor 
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atingindo um valor abaixo de 2.800 lux, um sinal é enviado ao sistema, para que o mesmo 

acione os faróis. Já para valores acima de 4.500 lux, ocorre o contrário, ou seja, os faróis 

são desligados. Os faróis são acionados ao entrar em ambientes com pouca iluminação, 

como garagens, túneis e estacionamentos fechados, ou simplesmente ao escurecer 

(NOTÍCIAS DA OFICINA VW, 2014).  

 

4.4 Sensores de estacionamento  

Com o intuito de auxiliar o condutor para estacionar seu veículo em lugares 

apertados e em estacionamentos, os sensores de estacionamento detectam a distância 

aproximada do veículo em relação ao obstáculo e avisa a proximidade através de um 

alerta sonoro (CITROEN, 2014).  

 

5. NOVAS TENDÊNCIAS PARA SENSORES NA INDÚSTRIA 

AUTOMOTIVA  

A indústria automotiva está sempre preocupada em desenvolver e aplicar novas 

tecnologias em seus veículos, seja para a redução de emissão de gases poluentes e CO2, 

para aumentar a segurança do veículo, ou mesmo para otimizar o consumo de 

combustível. Para se obter um maior conforto, segurança, iluminação, visibilidade e 

maior rendimento possível de um veículo em uma viagem, é natural que a eletrônica seja 

cada vez mais utilizada nesse ramo (CORREIA, 2011).  

 

5.1 Sensores de ponto cego  

O condutor é avisado através de alertas luminosos e/ou sonoros cada vez que os 

sensores de ponto cego detectam algo que surge no campo fora do alcance de visão do 

retrovisor. Esses sensores auxiliam o condutor em uma ultrapassagem ou mudança de 

faixa (CITROEN, 2014).  

 

5.2 Sensores para registrar frequência cardíaca  

Através de diversos sensores instalados no assento do veículo e de uma câmera 

localizada no painel, será possível detectar se o condutor está sofrendo um ataque 

cardíaco. Se o mesmo estiver, o veículo será levado a uma parada segura (CORREIA, 

2011).  
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5.3 Sensores de medição de vaga disponível  

A medição de uma vaga disponível ajuda o condutor a verificar se é possível 

estacionar seu veículo na vaga desejada. Com sensores instalados no para-choque 

dianteiro, o sistema de medição de vaga confirma, ao condutor, se o tamanho da vaga é 

compatível com o do seu veículo, além de indicar o nível de dificuldade da manobra. O 

sensor finaliza a medição no momento em que a dianteira do veículo percorrer todo o 

comprimento da vaga. Juntamente com um bip sonoro, uma mensagem no painel 

multifunções informa se a manobra é possível, difícil ou não aconselhada (CORREIA, 

2011).  

 

5.4 Sensores de alerta de transposição involuntária de faixa  

Com o intuito de alertar o condutor quando de uma possível diminuição da 

concentração ou mesmo a uma pequena distração ao volante, sensores infravermelhos 

posicionados em direção ao solo detectam a transposição das faixas que delimitam o 

trajeto das vias ou rodovias. No momento em que o veículo transpuser uma faixa sem que 

a luz indicativa de mudança de direção (seta) esteja acionada, o condutor é alertado do 

ocorrido através de bips sonoros e/ou vibrações no banco, no lado referente à faixa que 

está sendo cruzada (CORREIA, 2011).  

 

 

6. CONCLUSÕES 

Conclui-se que os sensores utilizados na indústria automobilística estão em 

constante evolução e, conforme as pessoas vão se tornando cada vez mais criteriosas e 

suas necessidades vão mudando, é necessário modernizar os sensores já existentes no 

mercado, como também criar novos tipos, por vezes, mais eficazes e rentáveis, para 

atender à demanda e aos requisitos específicos solicitados pelo cliente final. A 

necessidade de evolução dos sensores surge também devido ao fato de nos depararmos, 

praticamente todos os dias, com os altos índices de acidentes de trânsito envolvendo 

vítimas fatais. Muitos sensores aplicados em veículos têm como objetivo proteger a 

integridade física e a vida de todos os ocupantes do veículo, por isso, a todo o momento, 

são realizadas pesquisas para o aprimoramento dos sensores nesse sentido. Conclui-se 

também que esse trabalho contribui para o esclarecimento do tema sensores em sistemas 
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automotivos, constituindo-se uma fonte para consulta de informações e exemplos práticos 

dessa tecnologia (CORREIA, 2011). 
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