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AS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA NÃO EVOLUEM SOMENTE PARA OS 
AUTOMÓVEIS. O MSC É UM SISTEMA DESENVOLVIDO PARA AJUDAR O 
MOTOCICLISTA A EVITAR QUE A MOTO CAIA, EM UMA SÉRIE DE SITUAÇÕES

CONTROLE DE 
ESTABILIDADE PARA 
MOTOCICLETAS

Emerson Farias

SEGURANÇA VIÁRIA

O MSC (sigla de Motorcycle Stability Control – controle 
de estabilidade para motocicletas) é uma tecnologia 
inovadora para a segurança dos motociclistas. O 

sistema auxilia na dirigibilidade da motocicleta, ajudando 
o condutor a manter o controle durante a frenagem e a 
aceleração em retas e curvas. É categorizado como um item 
de segurança ativa, pois trabalha para evitar que o acidente 
aconteça (diferente de um sistema de segurança passiva, 
que atua para minimizar os danos após o acidente ter 
ocorrido, como no caso do airbag).
Vamos, então, conhecer a maneira como esse sistema 
funciona e os principais recursos da tecnologia.

TRANSFORMANDO DADOS EM 
SEGURANÇA
O MSC recolhe continuamente todos os dados importantes 
da motocicleta no intuito de evitar um acidente: velocidade 
das rodas, ângulo de inclinação lateral e longitudinal, 
aceleração, pressão de frenagem, entre outros. Dessa 
forma, consegue identificar situações críticas e intervir 
diretamente na dirigibilidade, dando uma mãozinha 
providencial ao motociclista.
A base técnica do controle de estabilidade é o sistema 
ABS enhanced, que foi expandido para incluir uma ampla 
série de sensores e um software sofisticado. Esse sistema 
proporciona aos fabricantes de motocicletas e aos seus 
clientes exigentes uma vasta gama de funções de segurança:

• Controle de ABS dependente do ângulo de inclinação.
• Controle de tração.
• Distribuição ideal da força de frenagem,  

graças à função eCBS.
• Controle do efeito de “wheeling” (empinar).
• Controle do levantamento da roda traseira.
Assim, o MSC consegue impedir que as rodas travem, 
evitando uma queda, ou que as rodas desviem nas curvas, ou 
ainda que a motocicleta assuma uma posição vertical durante 
a frenagem em ângulo inclinado. 
A força de frenagem também é distribuída entre as duas 
rodas, mesmo quando apenas um freio é acionado. Para isso, 
a tecnologia usa sensores que mensuram a rotação das rodas 
e fazem uma associação com o ângulo de distância da moto 
ao solo. Se a motocicleta estiver com velocidade alta em 
curva e o condutor acionar bruscamente o manete, o sistema 
controlará o travamento da roda, evitando que ela derrape.
O mesmo acontece quando o freio traseiro é usado. 
Se ambos estiverem acionados, o módulo eletrônico 
desempenha a função de controlar a distribuição da força.

COM OS RECURSOS  
ANTITRAVAMENTO DO ABS
No MSC, os sensores passam todas as informações para 
um módulo, que é o responsável por comandar o sistema de 
freios antitravamento – ABS – e o controle de tração.
No automóvel, o travamento das rodas deixa marcas no 
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BENEFÍCIOS PARA O MOTOCICLISTA
•  Efeito ideal de frenagem e aceleração, mesmo em curvas.
•  Risco reduzido dentro das leis da Física.
•  Estabilidade de condução melhorada em todas  

as situações de condução, assim como a eficácia de frenagem. 
•  Redução da tendência da motocicleta de assumir  

uma posição vertical em situações de frenagem profunda em curvas. 
•  Redução do risco de “lowsiders” (acidentes em que a motocicleta vira 

ao fazer a curva e as rodas deslizam para a parte de fora da curva).
•  A função eCBS assegura a distribuição ideal da força  

de frenagem em qualquer momento.

asfalto, o que é característica de um aumento na distância 
de frenagem; na motocicleta, o travamento das rodas pode 
facilmente provocar uma queda. Para minimizar esse risco, o 
módulo ABS reúne informações dos sensores de velocidade 
das rodas e os utiliza para controlar o fluxo de pressão 
hidráulica da bomba para o freio – aplicando e liberando a 
pressão, conforme o necessário para evitar um travamento. 
E o sensor de inclinação também determina quanto de tração 
está disponível para a moto em um determinado momento. 
Todos os dados enviados pelos sensores são interligados.

SENSOR DE INCLINAÇÃO
Atuando junto ao sistema de freio ABS, esse sensor faz com 
que o computador reconheça a inclinação da moto e saiba se 
ela está sendo empurrada para cima a partir da aceleração 
ou para baixo com a freada. 
Para fornecer essas informações, a unidade do sensor 
mede os sinais inerciais 5D, a velocidade de oscilação, a 
velocidade de guinada, a aceleração longitudinal, a aceleração 
transversal e vertical da motocicleta. O ângulo de inclinação 
e o ângulo de passo também podem ser calculados com a 
ajuda de um microcontrolador. Para esse cálculo, é necessário 
obter informações sobre a velocidade das rodas e outros 
parâmetros específicos da motocicleta (tamanho e forma 
dos pneus, além da localização geométrica da instalação do 
sensor). Todos os sinais são fornecidos via CAN.
Uma grande variedade de funções pode ser obtida e 
aprimorada com esses dados:
• Controle de tração.
• ABS nas curvas.
• Regulagem para empinar.
• Regulagem para lançamento.
• Distribuição da força de frenagem  

dependente da inclinação.

• Luz de curva.
• Regulagem semiativa do chassi.
• Controle de arrancada em subida.
• Detecção de queda.

VAI INTERFERIR NO MEU  
PRAZER DE DIRIGIR A MOTO?
Ao conhecer esse sistema de segurança, os motociclistas 
logo se perguntam se a sensação de dirigibilidade vai ter 
alguma perda, com redução da sua autonomia na condução 
da moto, principalmente nas curvas. Porém, o MSC foi 
desenvolvido para se fazer sentir apenas quando necessário, 
atuando mais intensivamente em situações que poderiam 
gerar um acidente. 
Ou seja, o sistema foi concebido para atuar sem interferir na 
dinâmica de dirigir – e para que a experiência de condução 
de uma motocicleta continue proporcionando o mesmo 
gostinho de prazer e liberdade (com responsabilidade) que 
leva tanta gente a optar pela moto como seu principal meio 
de condução. 
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