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Tecnologias do futuro: A MAN apresenta sistemas 

de assistência em investigação 

Assistentes com câmara para uma maior segurança 

 

Com base em estudos sobre acidentes realizados ao longo de vários anos, 

a MAN desenvolveu a segurança activa de camiões e autocarros. Daí 

resultaram os sistemas de assistência disponíveis em série, que protegem 

o motorista nas situações de condução que são consideradas as causas 

de acidentes mais frequentes: O Tempomat de regulação da distância 

(ACC), sistema de assistência à travagem de emergência (EBA) e o 

sistema de manutenção na faixa de rodagem (LGS). 

Além dos sistemas disponíveis de série, a investigação da MAN apresenta 

uma perspectiva dos sistemas que podem proteger o motorista noutras 

situações de condução que podem causar acidentes e que actualmente se 

encontram sob o foco dos investigadores. Os sistemas de assistência 

demonstrados numa cabine acessível na área de inovação do stand 

baseiam-se numa tecnologia de câmara e num software de processamento 

de imagem. Eles apresentam os "olhos electrónicos" alargados do 

condutor, que da cabine não consegue visualizar directamente 

determinadas áreas em redor do veículo e a quem a monitorização do 

espaço de tráfego exige muita concentração. Todos os sistemas são 

protótipos conceptuais, que exibem o estado actual da investigação da 

MAN na área da segurança activa. 

 

Assistente de mudança de faixa para estradas com várias faixas 

A mudança de faixa segura em estradas com várias faixas é uma tarefa 

exigente para o motorista: Do lado esquerdo – o lado do motorista – 

ocorrem acidentes graves provocados, principalmente, por veículos que 

surgem de trás. Antes da mudança de faixa, o motorista deve calcular com 

precisão a velocidade e a distância de veículos que circulam a uma maior 

velocidade. 

Do lado direito do motorista, o motorista deve avaliar, em caso de 

ultrapassagem, se existe distância suficiente em relação ao veículo 

ultrapassado, para conseguir encostar-se ao lado direito.  
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A MAN desenvolveu um protótipo de um assistente de mudança de faixa 

que protege o motorista em situações semelhantes. O sistema vigia a 

faixas de rodagem da esquerda e da direita do camião, mostra também 

veículos que se estão a aproximar e avisa o motorista com um conceito 

optimizado de aviso do camião. 

Para isso, foram montadas duas câmaras em ambos os lados do camião: 

uma câmara teleobjectiva, que também mostra a parte traseira do camião. 

O camião dispõe ainda de uma câmara com lente grande angular que vigia 

a área nas proximidades da cabine. São reconhecidos camiões, 

autocarros, veículos ligeiros e motociclos.  

O assistente avisa o motorista, caso ele inicie uma mudança de faixa, se 

um veículo se encontrar ou se estiver a aproximar da faixa do lado. Deste 

modo, o motorista terá tempo suficiente para reagir – os investigadores 

chegaram à conclusão de que bastam dois segundos para interromper a 

mudança de faixa. 

Os investigadores prestam especial atenção ao conceito de aviso, que 

deverá ser adaptado aos veículos comerciais. É sensato avisar o motorista 

com um sinal sonoro perante uma situação de perigo somente quando ele 

iniciar realmente a mudança de faixa. Para isso, o sistema observa a 

intenção do motorista de mudar de faixa com o auxílio das marcações na 

faixa.  

 

Viragens à direita na cidade 

A MAN está muito empenhada em projectos de investigação relacionados 

com a segurança de peões e ciclistas. Um exemplo disso é o assistente de 

viragem desenvolvido pela MAN, que avisa o motorista, nas viragens à 

direita, da presença de motociclistas e peões.  

No IAA, a MAN apresentou a tecnologia de base: um sistema de 

segurança com duas câmaras que protege e auxilia o motorista do camião 

em viragens à direita em meios urbanos a fim de evitar acidentes. 

Num projecto de investigação com vista a criar um sistema de assistência 

pronto para ser produzido em série é necessário atingir um nível de 

aptidão para o tráfego citadino e de fiabilidade absoluto. Para isso, o 

sistema terá ainda de ser testado de uma forma mais abrangente. Para 

uma introdução no mercado é indispensável poder oferecer um sistema de 

assistência atractivo do ponto de vista económico, com uma segurança 

optimizada.  
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As viragens na cidade são situações muito complexas e exigentes para o 

motorista. Um sistema de assistência electrónico deverá ser capaz de 

detectar e interpretar estas situações de tráfego com peões e ciclistas. O 

sistema de câmara e processamento de imagem apresenta hoje uma base 

eficiente para detectar a presença de peões ou ciclistas durante o período 

do processo de viragem. Se o assistente detectar, em algum momento do 

processo de viragem, que se encontram pessoas numa zona 

potencialmente perigosa na zona circundante do veículo, este avisará o 

motorista de imediato, ajudando a impedir a ocorrência de colisões. 

 

Câmaras em vez de espelhos 

Actualmente, os motoristas de camiões e autocarros usam vários espelhos 

exteriores para obter uma visão geral da zona circundante. Porém, eles 

devem reunir informações sobre vários espelhos, para poderem obter uma 

visão geral.  

Este processo pode tornar-se mais eficiente por meio de sistemas 

técnicos, em que várias imagens da câmara são ordenadas num monitor.  

Na IAA 2014, a MAN apresenta um novo sistema de monitorização com 

câmara que fará exactamente isso. O motorista pode assim visualizar a 

área à sua volta olhando somente uma vez, não sendo necessário olhar 

para vários espelhos como antigamente. A MAN realizou a investigação do 

protótipo juntamente com motoristas profissionais, de forma a perceber de 

que forma essas imagens devem ser produzidas, para serem fáceis de 

obter do ponto de vista ergonómico. 

Actualmente, os espelhos convencionais são determinados por 

legisladores e a sua substituição por sistemas de câmaras não é permitida. 

No IAA, a MAN mostra as vantagens desta técnica por meio da cabine de 

investigação, contribuindo assim para o debate.  

 

Sistema de assistência à travagem de emergência (EBA) 

O sistema de assistência à travagem de emergência já se encontra 

disponível em todas as séries de camiões da MAN e em todos os 

autocarros de turismo desde a introdução da geração Euro 6. Os clientes 

da MAN obtêm assim o sistema de assistência à travagem de emergência 

bastante antes da introdução da obrigação legal em Novembro de 2015. 

Este sistema de segurança possui um grande potencial para evitar 
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acidentes graves. Por isso, a MAN desenvolveu uma fase de ampliação 

ainda mais eficiente que será apresentada na área de inovação do IAA.  

A geração futura da EBA, desenvolvida na investigação MAN, combina as 

informações do sensor de radar e de uma câmara no pára-brisas, para que 

seja possível reconhecer potenciais situações de travagem de emergência 

com antecedência. Através desta combinação com o sensor, o sistema 

consegue identificar mais rapidamente e com maior segurança os objectos 

fixos e móveis. Assim, o sistema ganha um tempo precioso para travar 

mais cedo.  

 

 

#MANiaa – O social stream da MAN para a IAA 

 


