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Como toda indústria, a automotiva 
também busca inovações 
constantes para que seus produtos 

se mantenham como objetos de desejo 
dos clientes. Mas essa evolução não é só 
para agradar ao consumidor. Legislações 
em todo o mundo desafiam a engenharia 
da indústria a desenvolver veículos 
que sejam mais seguros, que tenham 
um consumo menor de combustível e 
sejam mais eficientes na sua principal 
função: transportar pessoas e cargas. 
É em busca desses desafios que 
surgem as soluções tecnológicas mais 
revolucionárias. Elas podem envolver 
tanto a parte de eletrônica e automação 
quanto a de reforços de carroceria, que 
trazem mais proteção aos ocupantes. 
É sobre algumas das principais e 
mais inovadoras tecnologias que você 
vai ler agora – novidades que estão 
transformando o universo automotivo 
e tornando os veículos que rodam pelo 
mundo cada vez mais surpreendentes.

MÁQUINAS DO TEMPO 
– RUMO AO FUTURO
CONHEÇA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS TECNOLOGIAS QUE 
ESTÃO REVOLUCIONANDO OS PADRÕES DE SEGURANÇA 
VEICULAR, EFICIÊNCIA E CONSUMO

Alessandro Rubio

VISÃO 360 GRAUS
Com câmeras posicionadas nas laterais dos 
veículos, na tampa traseira e na grade do para-
choque, este sistema capta a imagem externa 
e virtualmente a “distorce” para que o resultado 
na tela seja como o dos videogames, tornando 
possível ao condutor ter uma visão superior do 
veículo. Em alguns modelos mais modernos, a 
imagem pode ser vista por diversos ângulos, 
em 3-D, assim como ocorre naqueles games de 
corrida – com a diferença que o ambiente que 
aparece na imagem é real.

POR QUE FOI CRIADO?
Para facilitar as manobras, além de ajudar a 
evitar pequenas colisões por falta de visibilidade.



22

TECNOLOGIA

Revista CESVI 23

PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL
Também conhecido como cluster, o painel de 
instrumentos vem mudando aos poucos e já aparece 
em quase todos os modelos de luxo em tela colorida 
com multifunções (em modelos menos luxuosos, pode 
surgir como opcional).  
Geralmente essas telas são feitas de uma tecnologia 
chamada TFT (Thin Film Transistor ou transistor de 
película fina), que é uma variação das telas LCDs, 
porém com um controle individual dos pixels – o que, 
na prática, confere brilho, cor e nitidez melhores.

REFORÇOS ESTRUTURAIS EM 
CARROCERIA
Além de equipamentos eletrônicos, há evolução na carroceria 
do veículo, que precisa atender a requisitos de segurança 
– no Brasil, a proteção aos ocupantes tem como guia a 
resolução 756/18 do Contran.  
As montadoras hoje já utilizam ligas de aço e alumínio 
que conferem resistência à carroceria, evitando que o 
habitáculo (área de proteção aos passageiros) se deforme 
nos impactos. 
Um exemplo é o reforço da coluna B, que é feito de aço de 
alta dureza para promover maior segurança no caso de 
impactos laterais. 
Os aços utilizados nessas ligas dos modelos mais modernos 
de veículos são os seguintes: UHSS, AHSS e PHS. Todos são 
considerados aços de alta resistência. 

•  UHSS – Ultra High-Strength Steels – São aços de 
ultra alta resistência, que permitem a fabricação 
de elementos estruturais mais leves e resistentes, 
conformados por estampagem.

•  AHSS – Advanced High-Strength Steels – Aços avançados 
de alta dureza, também utilizados na indústria automotiva 
para conferir maior resistência estrutural aos veículos, 
além de resultar num componente mais leve, traduzindo 
em melhor eficiência energética também. 

•  PHS – Press Hardness Steel – Os aços endurecidos por 
prensagem estão entre as novidades da indústria automotiva 
e se caracterizam por serem estampados a quente.

POR QUE FOI CRIADO?
Ao dispor mais informações num lugar só, esse 
painel de instrumentos diminui o desvio de visão do 
motorista – que passa menos tempo “procurando” a 
informação necessária, e mais com os olhos ligados 
na via à frente. 
Mas, além do fator segurança, essa tecnologia 
traz benefícios aos processos da montadora. Como 
esse tipo de painel se caracteriza por ser uma tela, 
pode ser usado em uma gama maior de veículos. Ou 
seja, um mesmo painel pode ser usado para todos 
os modelos de um fabricante. Além disso, abre a 
possibilidade para mais informações agregadas, além 
de cores e layouts variados.

POR QUE FORAM CRIADOS?
Para que as carrocerias dos veículos preservem o 
habitáculo e não se deformem de maneira acentuada, 
dando espaço suficiente para que os ocupantes não 
sejam atingidos. Além disso, esse tipo de reforço 
favorece os resultados das desacelerações e dos 
dados biomecânicos obtidos nos testes de impacto 
de alta velocidade, que são requisitos necessários 
conforme as resoluções do Contran.
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MOTOR TURBO
Os motores que equipam alguns dos novos modelos 
de veículos – tanto de entrada quanto os modelos 
mais luxuosos – estão vindo com tecnologia de 
turbocompressor. Esse sistema faz com que o 
motor tenha um aproveitamento melhor por meio da 
utilização da energia dos gases de escape, que fazem 
o sistema de turbina girar e “forçam” a entrada de ar 
para dentro do motor – diferentemente dos motores 
convencionais, que “puxam” esse ar da atmosfera. 
O resultado disso? Mais ar (mais oxigênio) dentro 
do motor permite um aproveitamento melhor da 
queima e, consequentemente, mais potência e menos 
consumo de combustível.

POR QUE FOI CRIADO?
Com as novas regras de emissões de poluentes 
para automóveis associadas às Resoluções do 
Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente), 
órgão que estabeleceu a criação do Proconve 
(Programa de Controle da Poluição do Ar por 
Veículos Automotores), as montadoras precisaram 
desenvolver motores mais modernos e mais 
eficientes. 

SISTEMAS DE AUXÍLIO À CONDUÇÃO
Já falamos deles em matéria de capa da edição 112 
da revista (tem no site do CESVI). ADAS (Advanced 
Driver Assistance System, ou sistemas avançados de 
assistência à condução) é um conjunto de soluções 
que alertam o motorista – por meio de avisos sonoros 
ou visuais – a respeito de riscos iminentes de colisão. 
Algumas soluções, como o AEB (Autonomous Emergency 
Brake, ou frenagem autônoma de emergência), também 
atuam no veículo sem a intervenção do motorista, e 
podem parar o automóvel em uma situação extrema. 
Além desse dispositivo, estão incluídos nesse grupo o 
alerta de saída de faixa, o assistente de permanência em 
faixa, o alerta de colisão frontal e até o ACC (Adaptive 
Cruise Control), que é o controle adaptativo de cruzeiro. 

POR QUE FORAM CRIADOS?
Para compensar a possibilidade de falha humana 
e corrigir ações ou omissões do motorista. Esses 
sistemas estão fazendo a ponte entre os automóveis 
de hoje e os veículos autônomos, que estão chegando. 
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Lançado em substituição ao Inovar-Auto, o Rota 2030 
também colabora para essa evolução das tecnologias. 
Isso porque, para ter os benefícios que esse programa 
de incentivo à indústria automotiva concede, as 
montadoras precisam desenvolver carros cada vez 
melhores. Entre as exigências, estão a redução do 
consumo de combustível e de emissão de poluentes em 
11% até 2022.
Outra meta do Rota 2030 é estabelecer um programa 

de etiquetagem veicular: assim como ocorre com 
eletrodomésticos, os veículos devem receber etiquetas 
que informem seu consumo (eficiência energética é o 
termo certo).
E o Rota 2030 também está de olho na segurança – o 
que inclui tecnologias que auxiliam a condução e podem 
reduzir o número de acidentes. Por exemplo, sistemas 
de frenagem autônoma de emergência precisarão ser 
implementados a partir de 2022. 

ROTA 2030

FARÓIS FULL LED
Ainda uma exclusividade dos veículos mais luxuosos, 
essa tecnologia dos faróis traz possibilidades 
impossíveis com lâmpadas convencionais, como o 
facho de iluminação dinâmica. Essa funcionalidade 
permite que o facho de luz seja direcionado, ou até 
apagado em determinadas regiões, melhorando a 
segurança no trânsito. Um dos exemplos de melhora 
é em relação ao ofuscamento de visão em situações 
de tráfego de veículos em vias de mão dupla. Nesse 
caso, os faróis full LED podem “desligar” os leds 
que estão ofuscando a visão do motorista apenas 
na região onde o carro está, proporcionando uma 
visibilidade melhor. 

POR QUE FORAM CRIADOS?
Os faróis 100% iluminados por leds são a tendência 
do mercado para esse tipo de equipamento, pois 
trazem tecnologia e consumo inferior de energia. Esse 
aproveitamento mais eficiente será essencial nos 
veículos elétricos em um futuro não muito distante.


