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RESUMO 
 
 

Vários veículos compartilham as vias modernas, dependendo de onde você vive. Em alguns 
países podemos ver automóveis, ônibus, caminhões, carroças puxadas por cavalos ou bois, 
motocicletas, scooters e bicicletas usando as mesmas vias. E, obviamente, pessoas andando. 
Todos os veículos se movem a diferentes velocidades, a menos que estejam presos em um 
congestionamento. Cada motorista vê a via e os veículos ao seu redor sob seu ângulo de visão 
e sua perspectiva na via. E, na maior parte do tempo, cada veículo está se dirigindo a um 
destino diferente. A combinação desses fatores transforma o uso das vias modernas em um 
grande desafio. Melhores equipamentos de segurança para motoristas, passageiros e veículos 
combatem esse problema. Ao longo dos anos, itens como faróis, luzes de freio, limpadores de 
para-brisas e desembaçadores de vidros facilitaram a visão do motorista. Pneus melhores ou 
especiais para certas condições climáticas, como neve, freios antitravamento e tração nas 
quatro rodas ajudam os motoristas a evitar acidentes no mau tempo. Quando um acidente 
ocorre, equipamentos como cintos de segurança, apoios de cabeça e airbags, fornecem uma 
proteção ainda maior para as pessoas envolvidas. Após observação de muitas situações de 
acidentes ou quase acidentes foi proposto a melhoria de um dispositivo de segurança que hoje 
é muito utilizado nos veículos automotores. A luz de freio ou Brake Light hoje desempenha uma 
função importante no momento da frenagem, ela alerta o motorista, que está logo atrás, que o 
motorista do veículo à frente pressionou o pedal do freio. Porem em muitas situações somente 
essa indicação não é suficiente para evitar colisões. Com essa constatação é proposto o Brake 
Light Proporcional ou Luz de Freio Proporcional que visa não só indicar que o motorista 
pressionou o pedal de freio mas também indicar o grau de desaceleração do veículo. Essa 
indicação ajudará ao motorista que trafega logo atrás a se preparar de forma mais adequada 
no momento da frenagem. Para a demonstração do dispositivo foi desenvolvido um hardware 
que simula o pedal de freio e um software que demonstra graficamente o funcionamento do 
sistema. Tal dispositivo tem grande potencial de virar um produto, visto que não necessita de 
grandes investimentos para sua implementação com isso poderá estar acessível a todas as 
faixas de veículos tanto de luxo como populares. O Brake Light Proporcional além de simples e 
com baixo custo de desenvolvimento não necessita de grandes mudança nos sistemas dos 
veículos sendo um dispositivo com potencial de se tornar obrigatório no futuro assim como 
acorreu recentemente no Brasil com o freio ABS e AirBag que mesmo sendo itens de 
segurança muito utilizado nos países desenvolvidos ainda era tratado com opcional no pais. 


