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Resumo 

 

 

Esta tese tem como principal objetivo a determinação dos métodos a utilizar na recolha de dados em 

situações de acidente, para melhor perceber o modo como determinado acidente ocorreu e fazer a 

sua correta reconstituição. Para tal é necessário a gravação dos parâmetros do veículo, processo que 

é feito no Event Data Recorder (EDR), mais conhecido como a “caixa negra” do veículo. 

A porta padronizada On-Board Diagnostic (OBD) pode ser utilizada para ler os parâmetros dinâmicos 

do veículo em tempo real, havendo formas de ler os parâmetros gravados no EDR através da 

mesma. De forma a determinar os fatores importantes nestas situações é feita uma análise em três 

casos de estudo resultantes de acidentes reais, nos quais foi possível compreender melhor as 

vantagens e desvantagens deste sistema. 

A análise destes fatores permite perceber que ainda há muito a trabalhar nesta área e que as 

soluções existentes não são ideais. Existe a necessidade de uma melhor globalização de parâmetros 

e conceção do EDR presente nos veículos. É colocada a hipótese da implementação de um 

dispositivo OBD na forma de EDR externo, com a finalidade de ler e gravar continuamente os 

parâmetros do veículo. Esta é uma possibilidade que traria elevada objetividade na reconstituição de 

acidentes, ajudando a determinar as causas e com isso melhorar a segurança no ambiente 

rodoviário. 

 

Palavras-chave: OBD, EDR, reconstituição de acidentes, PC-Crash, parâmetros dinâmicos, 

gravação de dados
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Abstract 

 

 

The main objective of this work is the determination of the methods for the collection of data in 

accident situations, to better understand the way a certain accident occurred and to make its correct 

reconstruction. With that objective in mind it is required to record the vehicle live data. That process is 

done in the Event Data Recorder (EDR), better known as the black box of the vehicle. 

The On-board Diagnostics (OBD) port can be used to read the vehicle live dynamic parameters, but it 

is also possible to read the data that is recorded in the EDR. In order to find the important aspects for 

these situations it was made an analysis in three case studies resulting from actual accidents, in which 

it was possible to find the advantages and disadvantages of this system. 

The analysis of these aspects allows one to realize that there is still much work to be done and that 

the solutions found are not ideal. There is a need for a better globalization of concepts and design of 

the EDR present in vehicles. It is hypothesized to implement an OBD device in the form of an external 

EDR, for the purpose of continuously reading and recording the parameters of the vehicle. This is a 

possibility that would bring much objectivity for the accident reconstruction, in order to find the causes 

and to improve safety on the road environment. 

 

Keywords: OBD, EDR, accident reconstruction, PC-Crash, dynamic parameters, data collection
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Nomenclatura 

Acidente – Ocorrência na via pública, ou que nela tenha originado, envolvendo pelo menos um 

veículo em movimento, do conhecimento das entidades fiscalizadoras (GNR e PSP) e da qual 

resultem vítimas e/ou danos materiais. 

Acidente com feridos graves – Acidente do qual resulte pelo menos um ferido grave, não tendo 

ocorrido qualquer morte. 

Acidente com feridos leves – Acidente do qual resulte pelo menos um ferido leve e em que não se 

tenham registado mortos nem feridos graves. 

Acidente mortal – Acidente do qual resulte pelo menos um morto. 

Acidente com vítimas – Acidente do qual resulte pelo menos uma vítima. 

Atualizações Over-the-air – Atualizações automáticas que não necessitam de ordem de execução e 

configuração. 

Bus – Sistema de comunicação que transfere dados entre componentes. 

Condutor – Pessoa que detém o comando de um veículo ou animal na via pública. 

Ferido grave – Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização 

superior a 24 horas e que não venha a falecer nos 30 dias após o acidente. 

Ferido leve – Vítima de acidente que não seja considerada ferido grave e que não venha a falecer 

nos 30 dias após o acidente. 

Firmware – Conjunto de instruções operacionais programadas no hardware de um equipamento 

eletrónico. 

Frames – Imagem eletrónica parada, codificada na tecnologia de vídeo (fotogramas). 

Indicador de gravidade – IG = 100xM + 10xFG + 3xFL, em que M é o número de mortos, FG o de 

feridos graves e FL o de feridos leves. 

Índice de gravidade – Número de mortos por 100 acidentes com vítimas. 

Logging – gravação de parâmetros em tempo real (registo). 

Morto/Vítima mortal (no local) – Vítima cujo óbito ocorra no local do acidente ou durante o percurso 

até à unidade de saúde. 

Morto/Vítima mortal a 30 dias
1
 – Vítima cujo óbito ocorra no período de 30 dias após o acidente. 

Passageiro – Pessoa afeta a um veículo na via pública e que não seja condutora. 

                                                      
1
 O número de Mortos a 30 dias apenas assume carácter definitivo no prazo de seis meses após a ocorrência do acidente. 
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Peão – Pessoa que transita na via pública a pé ou que conduza à mão velocípedes de duas rodas 

sem carro atrelado, carros de crianças ou de pessoas com deficiência motora, carros de mão ou que 

utilize patins, trotinetes ou outros meios de circulação análogos, sem motor, cadeiras de rodas 

equipadas com motor elétrico ou ainda as crianças até aos 10 anos de idade que conduzam 

velocípedes nos passeios. 

Ponto negro – Lanço de estrada com o máximo de 200 metros de extensão, no qual se registaram, 

pelo menos, 5 acidentes com vítimas, no ano em análise, e cuja soma de indicadores de gravidade é 

superior a 20.
2
 

Plugin – Software adicional que complementa o programa principal. 

PC-Crash – Programa informático utilizado na reconstituição de acidentes. 

Slope – Inclinação. 

Trigger – Representa o valor máximo que o sistema identifica como limiar. 

Vítima – Ser humano que em consequência de acidente sofra danos corporais. 

Yaw – Momento do centro de massas sob o eixo vertical.  

                                                      
2
 As definições relativas aos termos relativos de acidentes foram retiradas do relatório anual da ANSR de 2015 [6]. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

I.1. Motivação 

As marcas automóveis têm incorporado nos seus modelos um conjunto de sensores destinados a 

permitir a monitorização e o controlo de diversos parâmetros de circulação do veículo. Alguns desses 

parâmetros são destinados à gestão das próprias condições de circulação do veículo, sendo por isso 

registados e avaliados de forma constante, enquanto outros são apenas guardados como registo para 

eventual posterior análise. É hoje em dia frequente que, em caso de acidente envolvendo a perda de 

vidas humanas ou a redução significativa da sua qualidade de vida e capacidade de trabalho, o 

Sistema Judicial requeira a intervenção de especialistas isentos para a obtenção de pareceres 

técnicos.  

É importante saber de que forma se pode proceder à recolha de dados a partir da porta OBD 

presente nos veículos. Outra questão pertinente é saber quais as informações que podem ser 

recolhidas consoante o veículo acidentado, quem tem acesso e em que condições a estes dados. 

I.2. Objetivos 

Atualmente os veículos motorizados são indispensáveis no quotidiano do dia-a-dia do ser humano.  

Os veículos automóveis constituem grande parte da mobilidade dos países desenvolvidos. São o 

principal meio de locomoção em Portugal e por isso a sinistralidade é um fator muito importante para 

a sinistralidade. 

O principal objetivo desta dissertação é a determinação dos métodos para a recolha de dados a partir 

da porta OBD, em particular das condições dinâmicas de circulação para a investigação de acidente. 

Os momentos anteriores ao acidente são fundamentais para a reconstituição e para perceber as 

causas do acidente. É importante determinar a utilidade da porta OBD nestes casos. 

São também objetivos da tese a exploração e caracterização de todos os parâmetros do veículo que 

podem ser obtidos, principalmente os de características dinâmicas. Normalmente estes valores são 

gravados e guardados no EDR, presente no módulo de Airbag do veículo. 

É também importante a aplicação destes métodos a casos práticos, sendo que foram analisados 

casos em que esta tese se enquadra, tirando-se algumas conclusões sobre os sistemas utilizados 

atualmente na mitigação de acidentes. 

I.3. Estrutura 

A estrutura desta dissertação é constituída por cinco capítulos. 
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No capítulo I (Introdução) é apresentada a introdução da dissertação, constituída pela motivação, 

objetivos e estrutura (presente capítulo). 

No capítulo II (Estado da Arte) é feita uma análise sobre o estado atual referente à indústria 

automóvel. É analisado o paradigma de acidentes no mundo (a partir de dados da OMS) e em 

Portugal através de dados fornecidos pela ANSR.  

Posteriormente é feito um estudo do sistema On-Board Diagnostic e das opções relativas os 

dispositivos OBD Bluetooth existentes no mercado. É também levantado o estado da arte do módulo 

de airbag presente nos veículos e analisada a ferramenta Bosch CDR.  

No capítulo III (Métodos) são considerados dois estudos de aquisição de equipamentos, um para o 

Bosch CDR e outro para o dispositivo de OBD Bluetooth (sendo avaliados dois dispositivos). É feita a 

conceção da implementação de um EDR externo e finalmente é analisada a ciência da reconstituição 

de acidentes.  

No capítulo IV (Resultados e Discussão) são analisadas as aplicações OBD para os dispositivos 

considerados. É feita uma análise pormenorizada a três casos de estudo. Nesta secção serão 

analisados diversos casos que têm relevância para o estudo dos elementos anteriormente 

analisados. O caso mais importante referido nesta secção é o caso de um veículo da marca Lexus 

GS300h, em que foi possível utilizar o Bosch CDR para a obtenção dos dados presentes no EDR. 

Nos restantes casos foi impossível utilizar o Bosch CDR devido às condições do acidente e à 

dificuldade em obtenção da ferramenta (custos de aquisição). Os restantes casos servem apenas de 

exemplo para o que poderia ser feito com as diversas ferramentas estudadas. 

Posteriormente são discutidas as opções relativas ao Bosch CDR e EDR, dispositivo OBD e EDR 

externo. 

No capítulo V (Conclusões) são apresentadas as principais conclusões deste trabalho. Na seção 

Trabalho Futuro são tecidas algumas considerações relativas ao que pode ser feito futuramente no 

seguimento desta dissertação, de acordo com o que foram os objetivos propostos e as dificuldades 

encontradas durante a realização deste trabalho. 
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CAPÍTULO II  -  ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo é analisado o paradigma atual da sinistralidade rodoviária, tanto internacional como 

nacional. É analisado o paradigma de acidentes no mundo (a partir de dados da OMS) e em Portugal 

através de dados fornecidos pela ANSR. É feito um estudo do sistema On-Board Diagnostic e das 

opções relativas os dispositivos OBD Bluetooth existentes no mercado. É também analisado o estado 

da arte do módulo de airbag presente nos veículos, assim como a ferramenta Bosch CDR.  

II.1. Análise Estatística da Sinistralidade Rodoviária 

Nesta seção é feita a análise ao estado da arte relativo à estatística dos acidentes, tanto nacional 

como internacionalmente. Esta análise permite saber o patamar atual da sinistralidade e a sua 

evolução futura, assim como as debilidades e as mudanças necessárias. São utilizados dados de 

2001 até 2015, constituindo uma boa base de informação do paradigma rodoviário. 

II.1.1. Paradigma Internacional 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) cerca de 1,2 milhões de pessoas morrem a 

cada ano devido a acidentes rodoviários [1]. Além deste número existem muitos outros que sofrem de 

lesões para o resto da vida, causado por traumas irreversíveis. Na Figura 1 é apresentado um gráfico 

com as causas de morte dos jovens entre os 15 e os 29 anos. A principal causa de morte nestas 

idades são os acidentes rodoviários. 

 

Figura 1 – Causas de morte de jovens entre os 15 e 29 anos, em 2012 [1].  

As lesões devidas a acidentes deste tipo ocupam o nono lugar relativo às causas de morte em todos 

os grupos etários. As previsões indicam que este número irá aumentar, apontando-se para que 

corresponda ao sétimo lugar na lista das causas de morte em todos os grupos de idade em 2030 [2]. 
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Este aumento é devido ao constante aumento de acidentes de viação nos países subdesenvolvidos, 

particularmente em economias emergentes onde a urbanização e a mobilidade acompanham o rápido 

crescimento económico. Em muitos destes países é necessário o desenvolvimento de infraestruturas, 

políticas e legislação para estas acompanharem o desenvolvimento do ambiente rodoviário existente. 

Em contraste, muitos dos países mais desenvolvidos conseguiram conciliar o aumento do número 

dos veículos em circulação com as mortes nas estradas conseguindo mesmo diminuir radicalmente o 

número de mortes. É importante tirar ilações e aprender com este tipo de medidas. Estas medidas 

consistem em criar infraestruturas mais seguras, aumentar segurança dos veículos e implementando 

ações de sensibilização dos condutores, de entre outros [3]. Neste conjunto de medidas, um dos 

aspetos muito importantes é também ter um bom sistema de monotorização e análise de dados. Este 

é um dos fatores críticos de forma a desenvolver e melhorar as medidas tomadas. Na Figura 2 é 

possível verificar a relativa estagnação do número de mortes rodoviárias ao longo dos anos. Esta 

estagnação deve-se em parte pelo constante desenvolvimento e melhoria dos veículos e condições 

de segurança, nomeadamente da segurança da via, dos veículos e das leis de cada país. 

 

Figura 2 – Número de mortes rodoviárias ao longo dos anos [1].  

À medida que aumenta a produção e o número de veículos nas estradas, muitos países sofrem dos 

problemas de congestionamento de tráfego e, em paralelo, o aumento dos gases de estufa 

associados às emissões dos automóveis. Isto leva igualmente a um aumento de doenças 

respiratórias [4]. Este aumento também induz uma diminuição da atividade física dos habitantes, 

reduzindo passeios a pé, caminhadas e utilização de bicicleta. 

Os acidentes rodoviários têm também um grande impacto nas economias nacionais (cerca de 3% do 

PIB dos países subdesenvolvidos é perdido devido a acidentes rodoviários), assim como nas 

despesas familiares devido às lesões prolongadas. Nos países subdesenvolvidos as lesões 

prolongadas devido a acidentes deste tipo afeta particularmente a faixa etária que mais contribui para 

a economia, levando ao aumento de problemas de ordem familiar, social e de força de trabalho no 

geral. Muitas famílias são levadas a uma profunda pobreza, por perda mortal do elemento que mais 

contribuía economicamente ou devido às despesas de tratamentos médicos prolongados ou pela 
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simples razão de outro elemento do seio da família ter de ajudar constantemente a pessoa que ficou 

debilitada devido ao acidente (cuidador) [5].  

Em resposta a estes acontecimentos, a Assembleia das Nações Unidas adotou em 2010 um plano 

chamado de Década de Ação para a Segurança Rodoviária compreendido de 2011 a 2020. O 

objetivo deste plano é estabilizar e reduzir os níveis de fatalidades rodoviárias em todo o mundo. Este 

plano fornece as linhas gerais para atingir os objetivos definidos, promovendo soluções para tornar as 

estradas mais seguras, incluindo as seguintes medidas: 

- Gestão da segurança rodoviária; 

- Melhor mobilidade e estradas com maior segurança; 

- Veículos mais seguros; 

- Condições de segurança melhores para todos os utilizadores das estradas, particularmente 

os mais vulneráveis (por exemplo os peões e ciclistas); 

- Melhoramento da resposta pós acidente e de cuidados hospitalares. 

O plano definido também apresenta uma estrutura de ação, coordenada a nível mundial, de forma a 

mitigar as condições da segurança rodoviária ao longo do tempo. 

O número de mortes a nível mundial tem vindo a ser constante desde 2007, apesar do aumento da 

população global e dos veículos em circulação. Isto sugere que as intervenções feitas deste há muito 

tempo têm vindo a melhorar, desempenhando um papel fundamental na manutenção da segurança 

rodoviária. A situação é mais dramática nos países subdesenvolvidos, sendo que as taxas são mais 

do dobro das observadas nos países desenvolvidos e existe um número de mortes desproporcional 

ao reduzido nível de motorização do país. A região africana continua a ser das mais fustigadas pelos 

acidentes rodoviários mortais e a Europa a menos, sendo extremamente bem-sucedida em alcançar 

reduções sustentáveis dos casos mortais apesar do constante aumento do nível de motorização. Na 

Figura 3 pode ser consultado um gráfico que mostra a taxa de mortalidade devido a acidentes 

rodoviários por 100.000 habitantes. 
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Figura 3 – Taxa de mortalidade devido a acidentes rodoviários por 100.000 habitantes [1].  

É crítica a mudança no comportamento dos utentes rodoviários. Isto pode ser cumprido adotando 

medidas legais que tenham verdadeiro impacto, prevenindo os acidentes. Estas medidas são muito 

importantes pois incidem em fatores como a velocidade, álcool, sistemas de retenção (cintos de 

segurança e sistemas de retenção para crianças). O relatório da segurança rodoviária da OMS de 

2015 [1] refere que 105 países (representando 67% da população) têm agora leis sobre as melhores 

práticas no que refere ao uso de cinto de segurança. Na Figura 4 é possível visualizar dois gráficos 

sobre as mudanças de legislação referentes aos comportamentos de risco entre 2011 e 2014. O 

gráfico a) representa o número de países e o b) representa a população (em milhões). Estão 

representados a azul os países que já tinham as melhores práticas correspondentes aos 

comportamentos de risco e a laranja os novos países. 

 

        a)      b) 

Figura 4 – Gráficos da mudança de legislação referentes aos comportamentos de risco (2011-2014) [1].  

Apesar disto, o grande potencial para a redução de mortes rodoviárias que as leis têm sobre a 

segurança rodoviária ainda não está totalmente aproveitado a nível global. É fundamental para o 

sucesso que estas leis sejam implementadas. As mortes ocorridas com peões, ciclistas e 
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motociclistas representam 49% de todas as mortes rodoviárias. Na Figura 5 está representada a 

distribuição em percentagem de mortes rodoviárias, consoante o tipo de utilizador da via. 

 

Figura 5 – Percentagem de mortes rodoviárias por utente da via [1].  

Só será possível reduzir eficazmente este número quando as estradas forem projetadas tendo em 

conta as necessidades de todos os utentes da via. A existência de ciclovias e vias para peões 

também é muito importante para outros aspetos, tais como a redução das emissões de carbono e o 

aumento da atividade física.  

Apesar dos veículos em países desenvolvidos terem cada vez mais elementos de segurança ativa e 

passiva, os dados mostram que menos de metade dos países implementa standards mínimos de 

segurança dos veículos. Este é um facto alarmante pois grande parte desses países é produtora de 

veículos automóveis. 

A comunidade internacional está cada vez mais atenta à segurança rodoviária. É importante que 

assim continue e que se perceba que o verdadeiro trabalho nesta área pode salvar um grande 

número de vidas. 

II.1.2. Paradigma Nacional 

A sinistralidade é um problema desde há muito tempo, sendo que Portugal tem vindo a implementar 

medidas e campanhas de prevenção de modo a sensibilizar os condutores. Estas medidas, assim 

como a renovação do parque automóvel português têm resultando numa diminuição da sinistralidade, 

no entanto é necessário estudar os dados estatísticos de forma a confirmar esta afirmação. 

A nível nacional a melhor base de dados de acidentes disponível é desenvolvida pela ANSR 

(Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária).  
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A análise estatística é efetuada discriminando os dados por distribuição geográficas, natureza do 

acidente, idade do condutor, género, etc. É importante fazer esta análise aos fatores mais 

pertinentes. Para as análises efetuadas foi considerado o relatório anual de 2015 da ANSR, de 

vítimas a 30 dias [6]. Dos relatórios anuais disponíveis este é o mais recente que foi possível obter. 

Isto deve-se em parte ao facto das vítimas a 30 dias só assumirem carácter definitivo no prazo de 

seis meses após a ocorrência do acidente. Primeiramente é analisado o número de vítimas mortais 

de 2010 a 2015, sendo o gráfico correspondente apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Gráfico da evolução das vítimas mortais no período compreendido entre 2010 e 2015.  

Os dados mostram que o número de mortes está a diminuir ao longo dos anos, apesar de ter 

estabilizado nos últimos anos (2013-2015). Esta diminuição é consistente com a média europeia e 

deve-se em grande parte ao renovamento do parque automóvel português, melhoramento das 

condições rodoviárias e devido às campanhas de prevenção. A estagnação mais recente pode estar 

relacionada com a crise económica vivida, fator que leva a uma menor despesa com a segurança 

rodoviária por parte das entidades governamentais e com a menor renovação do parque automóvel 

por parte dos consumidores finais. 

Na Figura 7 podem ser consultados dois gráficos sobre os acidentes com vítimas. O gráfico a) 

representa os acidentes com vítimas ao longo dos meses do ano (em percentagem) e o b) representa 

a média dos acidentes em cada dia da semana, ambos relativos ao ano de 2015. 

 

   a)             b) 

Figura 7 – Gráficos dos acidentes com vítimas ao longo do tempo.  
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Destes gráficos não se observa nenhuma variação significativa, mostrando-se uma distribuição 

constante tanto ao longo do ano como ao longo da semana. 

A estatística relativa às condições de luminosidade é apresentada na Figura 8. O diagrama a) 

representa a os acidentes com vítimas e o b) representa as vítimas mortais (em percentagem). 

 

        a)      b) 

Figura 8 – Diagramas dos acidentes com vítimas e vítimas mortais, dadas as condições de luminosidade.  

Durante o dia ocorrem 74% dos acidentes com vítimas e apenas 23% dos mesmos à noite. Estes 

dados são compatíveis com o facto de haver muito mais circulação rodoviária durante o dia. É 

importante referir que a percentagem verificada à noite aumenta no diagrama das vítimas mortais 

pois normalmente durante a noite as más condições de visibilidade provocam acidentes mais graves. 

De forma a perceber em que condições se deram os acidentes em 2015 foi analisada a sua natureza. 

Na Figura 9 estão representados os diagramas dos acidentes com vítimas e das vítimas mortais, 

consoante a natureza do acidente. 

 

Figura 9 – Diagramas dos acidentes com vítimas e vítimas mortais, quanto à natureza do acidente.  

Está presente no Anexo A uma tabela referente aos acidentes e vítimas segundo a natureza dos 

acidentes observados. Esta contém o número e natureza dos acidentes ocorridos em 2014 e 2015. A 

Tabela 1 representa um resumo dos casos mais relevantes, ou seja com maior número de 

incidências, referentes ao ano 2015. 

Tabela 1 – Dados dos acidentes e vítimas por natureza mais relevantes em 2015. 

 
Nº de acidentes c/ 

vítimas 
Nº de vítimas 

mortais 

Colisão frontal 2572 98 

Colisão lateral com outro veículo em movimento 6005 65 

Despiste simples 4609 84 

Despiste com capotamento 1985 68 
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O tipo de acidente mais frequente é a colisão lateral com outro veículo em movimento, registando 

6005 acidentes com vítimas em 2015. Apesar deste facto o tipo de acidente que provoca mais vítimas 

mortais é a colisão frontal, com 98 vítimas em 2015, embora o despiste simples também levar a um 

número de mortes muito próximo. 

O tipo de veículos intervenientes nos acidentes é também um elemento pertinente e de possível 

análise. É possível observar no diagrama da Figura 10 a percentagem dos veículos intervenientes em 

acidentes, segundo a sua categoria. 

 

Figura 10 – Diagrama da distribuição do tipo de veículos intervenientes em acidentes em 2015.  

Grande parte dos veículos a circular nas vias portuguesas são veículos ligeiros e portanto era de 

esperar que a percentagem de acidentes destes veículos correspondesse a grande parte dos 

veículos totais, o que acontece e é manifestado numa percentagem de 78%. 

Uma das características dos veículos ligeiros em circulação muito importante é a sua idade e portanto 

é imperativa a sua análise neste contexto. A Figura 11 representa os gráficos da distribuição de 

idades pelos quatro tipos de veículos mais utilizados em Portugal. 
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Figura 11 – Gráficos com a distribuição de idades dos veículos em circulação em Portugal (2015).  

É percetível a elevada idade do parque dos veículos ligeiros, algo que não é o mais desejável pois 

cada vez mais os novos veículos são equipados com o estado da arte no que respeita à segurança 

ativa e passiva e são menos propícios a falhas devido à idade. Comparando com os outros tipos de 

veículos é possível observar a maior distribuição de idades nos veículos ligeiros, sendo uma 

categoria claramente com um parque mais antigo. A idade que engloba a maior percentagem (26%) 

assenta nos veículos com 15 a 19 anos. Os veículos pesados têm cerca de 70% do seu parque com 

idades inferiores a 14 anos e os motociclos têm cerca de 58% do seu parque com idades inferiores a 

9 anos, o que é relativamente positivo. 

Outro indicador que se pode analisar é o número de vítimas mortais por milhão de habitantes, a partir 

da faixa etária, sendo esta componente bastante utilizada no sentido de avaliar o desempenho de 

sinistralidade a nível internacional. É possível observar o gráfico das vítimas mortais por milhão de 

habitantes segundo o grupo etário, relativo a 2015, na Figura 12. 
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Figura 12 – Gráfico das vítimas mortais por 1 milhão de habitantes, consoante o grupo etário, em 2015.  

No ano de 2015 os intervalos de idades com maiores vítimas foram os que representam os jovens 

dos 25 aos 29 e os grupos mais idosos, com idades a partir dos 60 anos. No grupo dos 60 aos 

64 anos existem 88 vítimas mortais por milhão de habitantes. Este fator é clarificativo pois considera 

não o número de pessoas de certo grupo etário mas sim a correspondente taxa, só desta forma é 

possível fazer a comparação entre faixas etárias. Na globalidade é obtido o número de 60 vítimas 

mortais por milhão de habitantes. 

Analisando os acidentes de acordo com os distritos é possível obter o gráfico da Figura 13, referente 

às vítimas mortais dos anos 2014 e 2015. 

 

Figura 13 – Gráfico das vítimas mortais segundo o distrito em 2014 e 2015.  
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Nas localidades com maior número de habitantes existem mais vítimas mortais ao longo dos dois 

anos. Em Lisboa ocorreram 93 vítimas mortais em 2014 e no Porto este número desce para 

80 vítimas mortais no mesmo ano, sendo estes os distritos com maior número de vítimas mortais. 

Devido às características das estradas portuguesas é necessário uma análise aos pontos negros das 

vias rodoviárias. É possível encontrar no Anexo B os diversos pontos negros das estradas 

portuguesas, assim como o nº de acidentes e o número de vítimas mortais correspondentes do ano 

2015. De forma a resumir este anexo, foram elaborados os pontos com maior indicador de gravidade 

na Tabela 2. 

Tabela 2 – Pontos críticos com maior indicador de gravidade de 2015. 

Via Km Inicial Km Final 
Nº de 

Acidentes 
Nº de 

Veículos 
Nº de vítimas 

mortais 
Indicador de 
Gravidade 

A5 4,280 4,400 5 14 1 115 

EN125 69,700 69,800 5 10 1 118 

IP7 9,500 9,700 6 11 1 128 

Estes troços foram os mais críticos no ano de 2015, havendo nesses pontos vítimas mortais devido a 

acidentes de elevada gravidade. A autoestrada A5 e o itinerário IP7 situam-se em Lisboa e a estrada 

nacional EN125 encontra-se em Faro.  

No Anexo C é apresentado o mapa com todos os pontos negros de sinistralidade no ano 2015. As 

áreas de maior concentração destes pontos situam-se nos distritos de Lisboa, Porto e Faro.  

O perfil rodoviário de Portugal traçado pela Organização Mundial de Saúde em 2015 [1] pode ser 

consultado no Anexo D. 

Deste perfil podemos complementar algumas das informações acima obtidas. Um dos aspetos mais 

interessantes é a meta de redução de mortalidade (fatality reduction target) que, segundo a OMS, 

está fixada em 31,9%, correspondendo a 62 mortes por milhão de habitantes de 2008 a 2015. No 

relatório da ANSR de 2015, e tal como analisado acima, este objetivo foi cumprido, sendo que o 

número de mortes alcançado nesse ano foi de 60 por milhão de habitantes. Este fator indica que os 

objetivos foram alcançados, fazendo de exemplo as medidas tomadas por Portugal ao longo desse 

período. 

Neste perfil é possível retirar alguns dos dados mais relevantes: 

 - A percentagem de mortes em Portugal envolvendo álcool é de 31% em 2012; 

 - A percentagem de uso de cintos de segurança é de 96% nos bancos dianteiros e de 77% 

nos bancos traseiros. 

 - A percentagem de uso dos sistemas de retenção para crianças encontra-se nos 85% em 

estradas urbanas e nos 88% nas autoestradas. 

Outro aspeto interessante do perfil rodoviário de Portugal é a percentagem do Produto Interno Bruto 

que é gasta devido aos acidentes. Esta percentagem situa-se nos 1,2% do PIB português em 2010. 
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II.2. Sistema On-Board Diagnostic (OBD) 

II.2.1. História dos sistemas de diagnóstico de bordo 

No início da década de 80, os veículos começaram a ser equipados com componentes eletrónicos e 

computadores de bordo de forma a controlarem muitos dos sistemas do motor, tais como a ignição e 

combustível. Com o aumento da complexidade dos motores começou cada vez mais a ser necessário 

que os fabricantes desenvolvessem um método mais eficiente de monitorizar e diagnosticar os 

problemas elétricos dos componentes.  

As luzes de indicação de mau funcionamento (MIL), também conhecidas com luzes de motor, não 

seriam já suficientes para rapidamente fazer o diagnóstico dos problemas associados aos 

equipamentos eletrónicos. Como resultado os fabricantes desenvolveram os primeiros sistemas de 

diagnóstico a bordo do veículo, também referidos como On-board diagnostic (OBD). Estes sistemas 

requerem uma ligação ao veículo que normalmente é conhecida pela sigla DLC (Data link Connector), 

permitindo a comunicação entre o módulo da centralina do veículo (ECU). Na Figura 14 é 

apresentado um sistema de comunicação entre a centralina e os vários componentes do veículo [7]. 

 

Figura 14 – Exemplo de um sistema simples de comunicação entre a ECU e os diversos componentes [7]. 

O sistema OBD pode ser caracterizado como um software que monitoriza o controlo de emissões e 

os sistemas e componentes relativos às emissões, assim como certos componentes do motor que 

providenciam informação adicional sobre a operação do veículo. Ao monitorizar e avaliar estes 

sistemas, a centralina do veículo é capaz de determinar a presença de problemas (mau 

funcionamento) devido a deterioração de componentes ou falhas de comunicação entre componentes 

(OBDII). Estes problemas de funcionamento podem afetar o rendimento do motor, aumentar 

consumos e emissões e levar ao acionamento de luzes do painel de instrumentos. Em alguns casos, 

os problemas podem não constituir uma obstrução ao funcionamento do veículo, sendo por isso 

gravados para posteriormente se proceder ao diagnóstico. A combinação dos vários sistemas de 

monotorização de componentes, emissões, motor, luzes do painel de instrumentos e o próprio 

software constituem o OBD do veículo [8]. 

Atualmente existe a primeira geração e a segunda geração do OBD, correspondentes a OBD e 

OBDII. A primeira geração do OBD foi desenvolvida pelo ARB (Conselho de recursos aéreos) de 

Califórnia, tendo sido implementada em 1988. Com o crescimento tecnológico e o desejo de expandir 
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o OBD à medida que a tecnologia e o desejo de expandir a capacidade do OBD aumentaram, a 

segunda geração do OBD era necessária. Por conseguinte, em 1992, a ARB de Califórnia lançou o 

OBDII e em 1993 a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos Estados Unidos da América publicou a 

primeira versão do regulamento do OBDII, denominada de Federal OBD. Posteriormente (1994) 

foram conjugados os dois padrões, resultando na versão final do OBDII [9].  

O diagrama cronológico para as duas gerações do OBD pode ser observado na Figura 15. 

 

Figura 15 – Cronograma do OBD e OBDII [7].  

De forma a permitir a uniformidade e desenvolvimento dos sistemas requeridos por parte das normas, 

os fabricantes só foram obrigados a ter o sistema totalmente operacional em 1996 [10]. 

O OBDII é o sistema que atualmente equipa todos novos veículos comercializados. A história mais 

pormenorizada dos desenvolvimentos alcançados com esta tecnologia pode ser consultada no 

Anexo E. 

Existem várias diferenças entre a primeira e a segunda geração do OBD. Algumas destas diferenças 

estão resumidas na Tabela 3, válida para os Estados Unidos da América. 

A definição e implementação de funções relativas a outros componentes eletrónicos (não-padrão) 

ficam a critério do fabricante. Alguns dos códigos de avaria são proprietários e mudam de fabricante 

para fabricante, levando por isso a alguns erros de diagnóstico. Por vezes certo código de avaria num 

fabricante pode ser encontrado noutro com significados diferentes. Alguns dos componentes de 

controlo de emissões descritos na Tabela 3 não são de uso obrigatório nos veículos (como por 

exemplo o ar condicionado), no entanto se forem equipados têm de obedecer às normas referidas. 

Devido às diferenças de operação e poluição entre os motores a gasolina (ciclo otto) e os motores a 

gasóleo (ciclo diesel), estes não possuem os mesmos componentes nem têm exatamente o mesmo 

tipo de monitorização OBD. Os poluentes principais do motor a gasóleo são geralmente os óxidos de 

azoto (Nox) e as partículas (PM). Por sua vez, os motores a gasolina, para além de libertarem os 

poluentes referidos dos motores a gasóleo também produzem hidrocarbonetos (HC) e monóxidos de 

carbono (CO). Tipicamente os motores a gasolina usam sensores lambda e sistemas evaporativos, 

algo que não acontece nos motores a gasóleo. 
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Tabela 3 – Comparação entre gerações do OBD [9]. 

1ª Geração do OBD 2ª Geração do OBD (OBDII) 

Monitoriza e deteta falhas de sistemas e 
componentes elétricos. 

Monitoriza e deteta condições de 
deterioração do sistema de emissões e/ou 
defeitos, assim como falhas elétricas. 

As luzes de indicação de mau 
funcionamento (MIL) apagam-se 
imediatamente se o problema não voltar a 
aparecer. 

As luzes de indicação de mau 
funcionamento (MIL) apagam-se apenas 
após 3 viagens consecutivas em que o 
problema não reapareceu. 

Componentes de controlo de emissões ou relacionados com os mesmos que são 
obrigatoriamente monitorizados: 

Sensores de oxigénio (também 
conhecidos como sensores lambda), 
sistema EGR (recirculação de gases de 
escape), sistema de fornecimento de 
combustível, módulo de controlo da 
transmissão (PCM). 
 

Todos os da antiga geração, eficiência do 
catalisador, resposta e aquecimento do 
sensor de oxigénio, falha do motor, 
sistema evaporativo de combustível, 
sistema secundário de ar, AC com fluido 
refrigerante R-12 e todos os inputs e 
outputs do PCM. 

Definições não-padrão Definições padrão 

Localização e design do conector, códigos 
de avaria (DTC), definições, terminologia, 
formato de comunicação Não há padrões 
relativamente aos acrónimos utilizados. 
Todos estes aspetos são implementados 
ao critério do fabricante. 

Localização e design do conector, códigos 
de avaria (DTC), definições, terminologia, 
formato de comunicação e acrónimos. 

À medida que os padrões de emissões são cada vez mais restritivos nos motores a diesel, é 

necessário o uso de dispositivos adicionais (absorvedores de NOx, filtros de partículas, etc.) de forma 

a cumprir os requisitos de emissões. Como resultado é necessário a monitorização destes 

dispositivos adicionais. 

Na Tabela 4 é descrito o panorama global da monitorização dos veículos, mostrando as diferenças 

entre os motores diesel e gasolina, para o mercado europeu. 

As principais diferenças entre a monitorização dos motores a gasolina e motores a diesel prendem-se 

com os diferentes dispositivos (atuadores e sensores) usados em cada um. Nos veículos a gasolina 

existem sensores lambda (não utilizados nos motores a diesel) e nos motores a gasóleo existem os 

filtros de partículas, que não são usados nos motores a gasolina. 

Todos os veículos a gasolina comercializados na europa a partir de 1 de janeiro de 2001 têm de ser 

compatíveis com a norma OBDII europeia (EOBD). No caso dos veículos a gasóleo só a partir de 

2003 teriam de ser compatíveis com o EOBD. 

Os requisitos de monitorização aplicados na União Europeia espelham os do EPA, existindo 

diferenças mínimas. As normas internacionais ISO mais importantes na regulação do sistema OBD 

são a ISO 9141 e a ISO 15765 [11]. Para os veículos mais recentes é a norma usada é ISO 15765 

correspondente ao CAN. Atualmente todos os veículos produzidos vêm de fábrica com o CAN 

implementado como sistema de comunicação entre os componentes e módulos do veículo. 
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Tabela 4 – Monitorização dos veículos por combustível [9]. 

Monitorização necessária 
OBD Europeu (EOBD) 

Gasolina Diesel 

Catalisador Sim Sim 

Aquecedor do Catalisador a a 

Detetor de falha do motor Sim a 

Sistema evaporativo de combustível Não Não 

Sistema secundário de ar a a 

Ar condicionado Não Não 

Sistema de combustível a Sim 

Sensor de oxigénio Sim Não 

Aquecedor do sensor de oxigénio Sim Não 

EGR a a 

PCV (Positive Crankcase Ventilation) a a 

Monitorização do Termostato a a 

Tampa do depósito de combustível Sim Sim 

Filtro de Partículas Não Sim 

Monitorização contínua dos componentes Sim Sim 

a) A monitorização é efetuada continuamente (última linha da tabela) 

II.2.2. Porta OBD 

A localização padrão para a colocação da porta OBD nos veículos é a cerca de 60 cm da coluna de 

direção. A maior parte dos fabricantes usa tampas ou coberturas para a porta OBD, de forma a 

proteger os pinos do conector. 

A taxa de velocidades da porta OBD varia de acordo com a interface usada. As velocidades Bus de 

10,4 e 41,6 kb/s são as mais comuns. Nas versões CAN são usadas normalmente velocidades de 

250 e 500 kb/s. A porta OBD é constituída por 16 pinos, cada um com a sua função. A descrição de 

cada pino da porta OBDII é apresentada na Tabela 5. 

Os usos mais comuns para esta porta incluem scanners portáteis, computadores pessoais, 

registradores de dados e dispositivos de teste de emissões. Os equipamentos costumam ter uma 

ligação por cabo, wireless ou Bluetooth. 
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Tabela 5 – Função de cada pino da porta OBD [9]. 

 

Pino Descrição Pino Descrição 

1 Opção do fabricante 9 Opção do fabricante 

2 J1850 Bus + 10 J1850 Bus - 

3 Opção do fabricante 11 Opção do fabricante 

4 Negativo Chassis 12 Opção do fabricante 

5 Negativo Sinal 13 Opção do fabricante 

6 CAN (J-2234) High 14 CAN (J-2234) Low 

7 ISO 9141-2 K-Line 15 ISO 9141-2 Low 

8 Opção do fabricante 16 + 12 DC (Positivo Bateria) 

II.2.3. Comunicação com o OBD 

O método de transferência de dados destas interfaces segue vários standards, mas nenhum deles de 

uso direto nos computadores ou dispositivos inteligentes (tais como smartphones e tablets). 

De forma a estabelecer comunicação através da porta OBD (também conhecida como porta de 

diagnóstico) é necessário um interpretador de OBD que seja capaz de traduzir os protocolos padrão 

do OBDII. A maior parte dos veículos atuais usa o sistema CAN com a norma ISO 15765-4 para fazer 

a comunicação entre módulos, sensores e controladores (PID) do veículo. Na Figura 16 é 

apresentada a arquitetura típica para a comunicação entre a porta de diagnóstico e os módulos do 

veículo, através da interface CAN [12]. 

Toda a gestão dos módulos e da interface do veículo é feita pela centralina (ECU). 

Existe uma grande diversidade de interpretadores OBD, sendo que existem dois muito populares na 

comunicação com o OBD. O circuito integrado ELM327 é relativamente acessível e conta com uma 

boa capacidade de desempenho, é de facto o que tem melhor relação qualidade preço. O circuito 

STN1110 é também muito capaz, sendo que consegue fazer a emulação do ELM327 e conseguir 

preços muito vantajosos. Estes circuitos são muito utilizados para o uso de dispositivos OBD 

Bluetooth, permitindo a leitura de códigos de avaria e da gravação dos parâmetros do veículo. 
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Figura 16 – Arquitetura de comunicação por CAN entre OBD e módulos [12].  

II.2.4. Circuito integrado ELM327 

A empresa ELM Electronics é um dos principais produtores de circuitos integrados específicos para 

esta função [13]. 

O circuito integrado ELM327 (introduzido no mercado em 2005) é capaz de detetar e converter 

automaticamente a informação padrão da maior parte dos protocolos OBDII. Este circuito está 

desenhado para funcionar como ponte entre o OBD e uma interface universal [14]. 

O circuito ELM327 é a solução mais popular atualmente, sendo o que tem maior compatibilidade com 

os protocolos OBDII [15]. Este dispositivo é muito usado nos dispositivos com ligação Bluetooth aos 

smartphones com Android [16]. 

Devido à popularidade do ELM327 foram necessárias várias alterações, realizadas ao longo do 

tempo. As versões mais utilizadas podem ser consultadas na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Versões do circuito integrado ELM327 [15]. 

 
ELM327 

v1.3ª 
ELM327 

v1.4ª 
ELM327 

v2.2 
ELM327L 

v2.1 

Tensão operacional 4,5V a 5,5V 4,5V a 5,5V 4,2V a 5,5V 2V a 5,5V 

Modo de baixo consumo (sleep) Não Sim Sim Sim 

Memória de definições após 
sleep 

- Não Sim Sim 

Tamanho dos pacotes de dados  256 256 512 2048 

Suporte de resposta pendente Não Não Sim Sim 

Verificação da frequência do 
CAN 

Não Não Sim Sim 

Todas as versões do ELM327 são compatíveis com os protocolos OBDII: 

- SAE J1850 PWM 

- SAE J1850 VPW 

- ISO 9141-2 

- ISO 14230-4 

- ISO 15765-4 

Adicionalmente, o circuito integrado ELM327 também suporta os protocolos SAE J1939 (256 kb/s e 

500 kb/s).  

II.2.5. Circuito integrado STN1110 

O STN1110 é um dos interpretadores OBD mais pequenos do mundo, sendo que tal como os 

restantes, permite um fácil acesso aos dados do veículo, tais como códigos de avaria, estado das 

MIL, dados de inspeção e manutenção, número de quadro (VIN), assim como centenas de 

parâmetros em tempo real. 

Este circuito é baseado num processador de 16-bit, sendo por isso várias vezes mais rápido que o 

seu concorrente mais próximo e tem muito mais memória [17]. 

O circuito integrado STN1110 é baseado numa tecnologia robusta chamada de empilhamento 

OBDLink, permitindo uma solução rápida e de baixo custo para o funcionamento da interface. 

Este tipo de estrutura pode ser consultado na Figura 17. 
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Figura 17 – Estrutura de empilhamento OBDLink [18]. 

A tecnologia de empilhamento OBDLink é constituída por um conjunto de módulos desenhados para 

funcionarem em paralelo. 

Os destaques desta tecnologia são [18]: 

 - Firmware estável, testado em estradas de mais de 70 países; 

 - Algoritmo de deteção automática de protocolo OBD (denominado de SafeConnect); 

 - Garante a conexão em todos os veículos compatíveis com OBDII, sem exceção; 

 - Taxas de transferência de dados até 4 vezes mais rápidas que o concorrente mais próximo; 

 - Carregador de início seguro para atualizações Over-the-air; 

 - Modo de poupança de energia configurável, com múltiplos pontos de ativação/desativação; 

 - Suporte para redes e protocolos específicos dos fabricantes. 

Este circuito integrado é compatível com todos os protocolos do ELM327, no entanto também é capaz 

de servir de interface ao protocolo ISO 15765 e ISO 11898. 

O STN1110 é compatível com a interface ELM327, contudo consegue superar o ELM327 em todos os 

aspetos, tais como estabilidade, desempenho, funcionalidades e preço. 
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II.3. Event Data Recorder (EDR) 

Na reconstituição de acidentes é extremamente importante a quantidade e a qualidade da informação 

disponível. Nesse sentido qualquer dado que possa ser obtido pode permitir a clarificação das causas 

do acidente e pode ser usado como ponto de partida, funcionando como pista do que terá acontecido. 

Rechner [19] descreve como o EDR, também conhecido como caixa negra, tem sido usado em vários 

modos de transporte tais como aeronaves, comboios e automóveis desde há muito tempo. Este 

componente grava o conteúdo lido pelos vários sensores do veículo e guarda-o para análise 

posterior, após um possível acidente. Normalmente a ativação do EDR é feita devido a uma colisão 

(através de sensores para o efeito) ou de uma rápida desaceleração. 

Chidester et al [20] referem que já em 1974 a General Motors equipava nos Estados Unidos da 

América alguns dos seus veículos em produção sistemas de airbag. Estes sistemas iniciais gravavam 

o estado do airbag e a gravidade dos impactos que resultavam no disparo dos airbags. A partir de 

sensores de força-g e circuitos de diagnóstico, o painel de instrumentos iluminava uma luz quando 

havia algum erro ou problema de funcionamento. Desde esse tempo tem havido uma constante 

evolução da tecnologia, resultando em sensores mais avançados e melhores métodos de gravação 

de dados. Estes avanços na tecnologia permitem melhorar o processamento e análise dos acidentes. 

A localização mais habitual do módulo de airbag é nas imediações do túnel central ou por baixo dos 

bancos frontais. Na Figura 18 pode ser observado um exemplo de um módulo de airbag. 

 

Figura 18 – Exemplo de um módulo de controlo do airbag [21]. 

 

Todos os veículos atuais são obrigados a ter um EDR aquando da sua produção. O EDR está contido 

no módulo de airbag (ACM) [22]. 

O EDR é usado para gravar parâmetros do veículo e informação sobre os ocupantes por um curto 

espaço de tempo antes, depois e no momento do acidente. O EDR começa a gravar quando o 

veículo sofre uma rápida mudança de velocidade (aceleração ou desaceleração) que excede o limiar 

específico além do uso normal (trigger). Uma firme travagem não causa a gravação do evento no 

EDR porque é considerada como uso normal. O impacto violento num obstáculo (por exemplo um 

degrau correspondente a um passeio) pode ser identificado como anormal e causar a gravação do 

evento no EDR, devido à estrutura do veículo sofrer uma rápida mudança de velocidade. 
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Existem dois tipos de memória presentes no EDR. A memória de constante gravação vai gravando 

continuamente os dados e quando fica cheia começa de novo a gravar por cima do conteúdo 

gravado. Assim que existe um evento que prevê o disparo dos airbags (um aumento em certo 

parâmetro que está acima dos valores definidos como máximos) o EDR grava os dados da outra 

memória na memória EEPROM. Esta é uma memória que grava pequenas quantidades de dados e 

que não são apagados quando fica sem alimentação de energia. 

Alguns exemplos dos parâmetros gravados no EDR são os seguintes [23]: 

 - Velocidade do veículo; 

 - Ângulo de direção do volante; 

 - Delta-v (normalmente utilizado para caracterizar a gravidade do acidente); 

 - Estado do pedal de travagem; 

 - Estado do circuito dos cintos de segurança; 

 - Posição do pedal do acelerador;  

 - Ângulo de variação em guinada (Yaw, momento do centro de massas sob o eixo vertical). 

O EDR permite gravar vários eventos, no entanto normalmente os últimos dois eventos são os que 

têm mais informação pois a informação mais detalhada sobre os antigos eventos é apagada de modo 

a haver espaço para a informação mais recente.  

De forma a serem usados os valores gravados no EDR é necessário aceder e extrair a informação 

gravada. Isto pode ser alcançado recorrendo a ferramentas de leitura do módulo de Airbag. 

Atualmente não existem normas que regulem o fabrico do EDR ou os dados que são lidos e 

gravados. A informação que o EDR é capaz de gravar fica a critério do fabricante (diferentes EDR’s 

gravam diferentes informações). Infelizmente, além das ferramentas proprietárias dos fabricantes 

apenas existe uma solução comercial disponível atualmente. A Bosch disponibiliza uma ferramenta 

chamada de Bosch CDR que permite a leitura dos dados do EDR. Os dados lidos podem ser 

posteriormente utilizados na reconstituição do acidente. 

II.4. Bosch CDR Tool 

A ferramenta Bosh CDR é importante na recolha de informações do EDR, sendo a única forma atual 

de obter a informação presente no módulo de Airbag. Esta ferramenta está disponível desde 2000 

nos EUA e é bastante utilizada pela polícia, peritos de seguradoras e investigadores independentes 

para a recolha das informações do EDR [24].  

A ferramenta consiste numa interface e num conjunto de cabos que se pode ligar a qualquer 

computador portátil, no qual tenha sido instalado o software CDR Tool. A grande vantagem desta 

ferramenta é o facto de ser a única com a capacidade de funcionar em múltiplos fabricantes.  
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Na Figura 19 é possível observar o componente físico do Bosch CDR (Bosch CDR Module) que faz 

de interface entre o veículo (ou módulo de Airbag) e o computador. 

  

Figura 19 – Módulo Bosch CDR (componente que faz a interface entre EDR e computador). 

A ligação pode ser feita a partir da porta OBD do veículo ou diretamente ao módulo de Airbag caso 

este esteja fora do veículo [25]. Normalmente o caso da ligação direta ao módulo de Airbag é utilizado 

quando a comunicação do veículo está afetada devido ao acidente. Na Figura 20 estão presentes 

alguns dos cabos que fazem a ligação aos módulos de Airbag. É necessária uma grande quantidade 

de cabos pois cada módulo tem a sua ligação. 

 

Figura 20 – Exemplo da diversidade de cabos de ligação aos módulos de Airbag. 

A ligação ao computador é feita através de um cabo Série (Serial). Um exemplo deste cabo pode ser 

observado na Figura 21. 

 

Figura 21 – Exemplo de um cabo Serial. 
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A versão atual do software CDR Tool é a versão 17.3, lançada no mercado a 11 de Abril de 2017. O 

software está constantemente a sofrer alterações, disponibilizando novas versões. Estas novidades 

consistem normalmente em suporte da ferramenta a novos modelos. O diagrama do funcionamento 

desta ferramenta está representado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Diagrama de funcionamento do Bosch CDR Tool. 

A lista de veículos compatíveis é extensa, sendo que há alguns aspetos a realçar. Esta lista 

compreende veículos de 1994 a 2017. A maior parte dos veículos apenas é comercializado nos 

Estados Unidos da América. Por exemplo, veículos dos fabricantes Holden, HSV e Buick não são 

comercializados na Europa.  

Os fabricantes mais conhecidos que vendem os veículos na Europa (podendo-se utilizar este 

software) são a Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Nissan, Honda, Toyota e Volvo. Uma lista mais 

detalhada dos modelos compatíveis pode ser consultada no sítio oficial da Bosch Diagnostics na 

internet (ficheiro pdf v17.3 Supported Vehicle List) [26]. Um aspeto relevante é que em alguns dos 

veículos listados pela Bosch não é possível recolher certos dados do EDR. Este fator deve-se a 

alguns equipamentos dos veículos serem apenas opção quando saem da fábrica. 

Algumas das marcas Europeias não são suportadas por esta ferramenta. Por exemplo, a Peugeot, a 

Renault e a Citroen não são compatíveis com o Bosch CDR. 

Este software, com os dados recolhidos, tem como output um relatório com os vários dados do 

veículo e do EDR. Tipicamente são gravados até 5 segundos antes do acidente, em intervalos de 

tempo de 0,5 segundos [27]. Um exemplo de dados recolhidos pode ser encontrado na Tabela 7. 
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Tabela 7 – Exemplo do tipo de dados recolhidos pelo Bosch CDR Tool. 

 

Estes dados são importantes para a reconstituição e análise do acidente, sendo que informações 

como a luz do airbag, a velocidade e ângulo de direção são os aspetos mais pertinentes. 

Os relatórios gerados pelo Bosch CDR apresentam vários gráficos e dados sobre os parâmetros lidos 

do EDR do veículo, no entanto a existência de valores inválidos é comum, introduzindo lacunas nas 

sequências de eventos [28].  

Os dados obtidos através desta ferramenta podem ser usados como prova admissível em casos de 

tribunal, tanto civis como criminais. 
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CAPÍTULO II I  –  MÉTODOS DE RECOLHA DE 
DADOS 

Neste capítulo são considerados 2 estudos de aquisição de equipamentos, um para o Bosch CDR 

Tool e outro para o dispositivo de OBD Bluetooth (sendo avaliados dois dispositivos Bluetooth). É 

feita a conceção da implementação de um EDR externo e finalmente é analisada a ciência da 

reconstituição de acidentes.  

III.1. Estudo de aquisição do Bosch CDR Tool 

A ferramenta Bosch CDR é a única opção disponível do mercado para a extração da informação do 

EDR. É necessário fazer um estudo de aquisição do produto, apesar de não existirem outras 

soluções no mercado. De forma a esclarecer o modo de aquisição, relativo quer ao hardware Bosch 

CDR Tool quer ao software proprietário da Bosch, foi contactada a Bosch dos Estados Unidos da 

América (através do formulário de contacto do sítio da internet da Bosch Diagnostics). 

O método de subscrição do serviço de software CDR Tool consiste na compra da versão em vigor, 

não tendo limite de validade. No entanto só é possível receber novas versões durante 1 ano. Após 

esse período não é possível a atualização do software para novas versões (nem de correções de 

software). É importante realçar o facto da Bosch Diagnostics recomendar sempre o uso da última 

versão do software, algo que não seria possível passado um ano (a não ser que fosse renovado o 

serviço tendo o mesmo custo). A subscrição do software apenas permite o uso em 2 computadores. 

Em adição a estes fatores também é importante referir que os novos modelos de veículos 

introduzidos no mercado após o ano de serviço não seriam compatíveis com as versões anteriores do 

software. 

No sítio da internet da Bosch Diagnostics está disponível a lista de fornecedores dos equipamentos 

Bosch CDR Tool [29]. Da informação disponibilizada foram retirados os 2 únicos fornecedores do 

equipamento na Europa, presentes na Figura 23. 

  

Figura 23 – Distribuidores do Bosch CDR Tool a atuar na Europa. 

Ambos os distribuidores têm sede na Alemanha. Com a informação obtida foi necessário o 

esclarecimento relativamente aos produtos e preços praticados por cada um dos distribuidores. 
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No distribuidor asDARTS InH. foi possível obter através do seu sitio da internet a informação sobre o 

preço e os conteúdos [30]. 

Existe o kit base que consiste no módulo Bosch CDR, cabo de alimentação, cabo adaptador de USB 

para Serial, cabo Serial e o cabo DLC. O preço total deste kit é de 1.900€, excluindo impostos e 

portes de envio. O kit base contém todo o hardware necessário para fazer uma leitura do EDR 

através da OBD do veículo. Esta é a maneira menos dispendiosa de obter a informação do EDR. 

Também é disponibilizado o preço do software, sendo que um ano de subscrição do serviço com 

todas as atualizações do software (quer de nova compatibilidade quer de eliminação de bugs) durante 

esse período tem o custo de 899€. A este valor é necessário incluir os impostos. 

Os restantes cabos disponibilizados servem para a leitura direta do módulo de Airbag, com os preços 

a situarem-se nos 165€ por cada cabo. Normalmente cada cabo funciona para um certo fabricante 

(por exemplo um cabo da Volvo funcionaria em todos os Volvos). A única exceção é a Toyota que 

tem disponíveis 5 cabos para os seus modelos (com uso dependente do modelo do veículo) que 

custa 775€. 

É importante referir que para a conexão com o módulo de Airbag é necessário outro cabo que dá 

energia ao módulo. Este cabo (Adapter CDR ACM Power) tem o custo de 250€.  

O conteúdo e preços dos diversos componentes do Bosch CDR Tool vendidos pelo asDARTS podem 

ser consultados no Anexo F [30]. 

No sítio da internet do distribuidor IbB Engineering GmbH, os preços estão sob consulta [31]. Como 

tal foi necessário o contacto por correio eletrónico. A resposta obtida pelo distribuidor está 

apresentada no Anexo G. Do contacto com este distribuidor foram obtidos os preços da Tabela 8. 

Tabela 8 – Preços do Kit base e software do Bosch CDR Tool (distribuidor IbB Engineering GmbH). 

Descrição do Produto Nº Peça Preço Líquido Qt. Desconto Total 

Subscrição Software CDR F00E900038 899,00€ 1 10% 809,10€ 

Kit Base CDR, SN 1606V04032 F00K108943 1.900,00€ 1 10% 1.710,00€ 

Custos de envio     26,00€ 

Total líquido     2.545,10€ 

Os preços obtidos são exatamente iguais aos praticados pelo distribuidor asDARTS, com a diferença 

de terem um desconto de 10%. 

Para desenvolver uma melhor noção dos valores totais foi considerado o caso de ser necessário este 

equipamento para retirar informação de um veículo da marca Volvo. 

Para a conexão direta com o módulo de Airbag da Volvo é necessário o cabo CDR Volvo ACM (cabo 

para fazer a ligação ao módulo de Airbag) e o cabo CDR ACM Power (cabo para fornecer energia ao 

módulo de Airbag). 

Sendo os preços iguais em ambos os distribuidores e sabendo os custos de portes de envio do IbB 

Engineering GmbH e a percentagem de desconto praticada, foi colocada na Tabela 9 a informação 
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com os preços dos componentes necessários para a leitura de veículos e módulos Airbag presentes 

na Volvo. 

Tabela 9 – Preço dos componentes necessários para a análise do EDR presente num veículo da Volvo. 

Descrição do Produto Preço Líquido Qt. Desconto Total com desconto 

Subscrição Software CDR 899,00€ 1 10% 809,10€ 

Kit Base CDR, SN 1606V04032 1.900,00€ 1 10% 1.710,00€ 

Cabo Volvo ACM 165,00€ 1 10% 148,50€ 

Cabo ACM Power 250,00€ 1 10% 225,00€ 

Custos de envio    26,00€ 

Total líquido    2.918,60€ 

Foi considerado o desconto de 10% em todos os componentes (desconto do distribuidor IbB 

Engineering GmbH). 

Tendo em conta que ambos os distribuidores têm sede na Alemanha, é assumida a percentagem de 

impostos de 19%, valor que é praticado nesse país. 

Adicionando o valor dos impostos é obtido o preço final de 3.473,14€.  

Este é o preço considerado para o qual é possível retirar algum proveito dos equipamentos 

considerados. Este valor permitiria analisar todos os veículos da Volvo, mesmo que estivessem com 

elevados danos pois seria possível o levantamento das informações através do módulo de Airbag. 

III.2. Estudo de aquisição dispositivos OBD Bluetooth 

Devido a existirem duas soluções no mercado bastante atrativas é necessário considerar ambas. 

Uma das soluções existentes é o dispositivo OBD Bluetooth com ELM327, muito comum no mercado 

e de baixo custo. A outra solução é o OBDLink LX, funcionando também por Bluetooth no entanto 

usando o circuito STN1110, sendo uma opção muito atrativa.  

Estes dispositivos têm como funções principais a obtenção dos códigos de avaria e o registo dos 

parâmetros em tempo real através de um smartphone ou tablet. 

Foram descartadas as soluções de conexão por cabo com computador por serem de utilização mais 

complexa (é necessário ter o computador portátil acoplado ao veículo) e por essas soluções terem 

como principais objetivos o diagnóstico de problemas e a programação de componentes do veículo. 

Apesar destes dispositivos Bluetooth serem compatíveis com computadores, não se optou por esta 

via pelas mesmas razões acima indicadas. As soluções Bluetooth são mais próximas do que se 

pretende. É necessário um dispositivo que registe continuamente os parâmetros do veículo. 
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III.2.1. OBD Bluetooth com ELM327 

Devido ao ELM327 ser o mais popular e ao baixo custo optou-se por fazer um estudo de aquisição 

para um dispositivo OBD Bluetooth com este circuito.   

Foi adquirido um dispositivo deste tipo por 13 euros em Portugal. A escolha recaiu para a versão 2.1 

do ELM327, pelo menos foi o que foi dito na altura da compra. 

Existiam soluções na ordem dos 4 euros por intermédio de fornecedores da China. No entanto devido 

à baixa variação do preço optou-se pela solução mais rápida (obter o dispositivo em Portugal).  

Na Figura 24 pode ser visualizado o dispositivo OBD Bluetooth ELM327 adquirido. 

 

Figura 24 – Fotografia do dispositivo OBD Bluetooth ELM327 adquirido. 

A qualidade de materiais usados neste dispositivo é muito fraca. De modo a recolher informações 

sobre os circuitos integrados presentes na placa foi aberto o dispositivo e feita uma inspeção mais 

pormenorizada. Na Figura 25 pode ser visualizado o dispositivo desmontado. 

 

Figura 25 – Fotografia da desmontagem do dispositivo OBD. 
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Isolando a placa dos circuitos foi possível obter as informações sobre os circuitos integrados 

presentes no dispositivo. 

Foi encontrado o circuito integrado que regula o Bluetooth, sendo que o circuito presente é do 

fabricante Beken, tendo o número de série BK3231Q. Este circuito Bluetooth permite a transferência 

de ficheiros com a norma Bluetooth 2.1. 

Analisando os restantes circuitos rapidamente se concluiu que não estava presente o circuito 

integrado ELM327. O circuito encontrado é um circuito produzido pela Microchip com o número de 

série MCP2515. Os detalhes dos circuitos do dispositivo OBD podem ser observados na Figura 26. 

 

Figura 26 – Detalhe dos circuitos integrados presentes no dispositivo OBD. 

Analisando o circuito MCP2515 conclui-se que este só permite a comunicação por CAN (ISO 15765). 

Este protocolo de comunicação por CAN só está disponível nos veículos mais recentes sendo que 

por isso esta solução não é ideal. 

Este dispositivo é claramente um clone, algo que é muito comum nas soluções ELM327 em 

comercialização. Existe uma grande quantidade de clones no mercado, sendo por isso praticamente 

impossível adquirir o dispositivo com o circuito integrado verdadeiro. 

É previsível que este dispositivo tenha um desempenho inferior ao original. 

Há também outros circuitos clones de fabrico chinês, muito encontrados nos supostos dispositivos 

OBD com a identificação de ELM327. Um desses casos é o circuito do fabricante WCH com o serial 

number CH340T.  

Existem dezenas de soluções parecidas, com diversos circuitos clones e até por preços mais 

elevados. 

Devido ao elevado número de clones optou-se por uma solução melhor (OBDLink) e não foram 

adquiridos mais dispositivos ELM327. 
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III.2.2. OBDLink LX  

Existem diversos produtos da gama OBDLink. Os equipamentos OBDLink são soluções que têm 

como base o circuito integrado STN1110. 

Na Tabela 10 estão descritas as funcionalidades de cada um dos produtos OBDLink. 

Tabela 10 – Funcionalidades dos produtos OBDLink [32]. 

 

Existe o OBDLink SX que funciona por cabo USB, tendo sido descartado como opção de compra. 

Existe também uma opção que integra o funcionamento por Wi-Fi em vez de Bluetooth (OBDLink MX 

Wi-Fi), sendo mais usada para dispositivos da Apple (iOS), pois as restrições Bluetooth da Apple não 

permitem o uso dos dispositivos Bluetooth, algo que não acontece nos equipamentos Android. 

Restam as opções de Bluetooth LX e MX, sendo que a única diferença consiste no facto do OBDLink 

MX ter compatibilidade para CAN’s específicos da General Motors e da Ford (GMLAN e MS-CAN 

respetivamente). 

O OBDLink MX tem um preço de 79,95 dólares, valor ao qual são acrescidos mais 35,72 dólares de 

custos de envio para Portugal [33]. No total o custo deste dispositivo ascende aos 107 euros. 

Na Figura 27 pode ser observado o OBDLink MX. 

 

Figura 27 – Dispositivo OBDLink MX. 
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O OBDLink LX tem um preço de 49,95 dólares, acrescentando os custos de envio de 28,84 dólares 

[34]. No total o custo seria de 74 euros, sendo esta a opção mais económica com conexão sem fios. 

Na Figura 28 pode ser observado o OBDLink LX. 

 

Figura 28 – Dispositivo OBDLink LX. 

O elevado preço do OBDLink MX (incluindo portes de envio) torna-o pouco atrativo. O compromisso 

de não ter compatibilidade com os CAN’s específicos e o preço fez com que a escolha tenha recaído 

sobre o OBDLink LX. 

O OBDLink LX É a solução mais económica na gama média-alta dos dispositivos OBD disponíveis no 

mercado portanto decidiu-se proceder com a adquisição deste dispositivo. 

Através de uma promoção foi possível obter o OBDLink LX por cerca de 51 euros no Aliexpress [35]. 

Na Figura 29 está representado um excerto da encomenda feita no dia 4 de Julho de 2016. 

 

Figura 29 – Excerto da encomenda do dispositivo OBDLink LX. 

O preço obtido foi de 49,95 dólares pelo dispositivo e de 5,26 dólares pelos custos de envio, baixando 

consideravelmente o custo total (51 euros). 

A única desvantagem desta encomenda foi o elevado tempo de espera, algo comum às encomendas 

vindas do mercado Chinês, tendo em conta que foi usado o método de envio mais barato e de longa 

duração. 

O tempo total desde o pagamento até à entrega da mesma foi de 20 dias, tendo chegado no dia 

25 de Julho de 2016. 

A encomenda realizada pode ser observada com maior detalhe no Anexo H. 
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A embalagem recebida tinha como conteúdo o dispositivo OBDLink LX e também uma chave de 

licença do software OBDwiz para Windows [36]. Na Figura 30 pode ser observado a janela principal 

do software OBDwiz. 

 

Figura 30 – Janela principal do software OBDwiz. 

O software OBDwiz foi excluído de análise devido à reduzida mobilidade que os computadores 

oferecem em condições de condução. 

Este dispositivo ainda não foi alvo do fabrico de clones, sendo que a tecnologia usada é de difícil 

replicação e o fabricante tem patentes associadas à mesma. 

III.2.3. Vantagens e desvantagens 

De forma a analisar os dois dispositivos considerados foram consideradas as vantagens e 

desvantagens dos seus circuitos integrantes. 

A gama de preços dos dispositivos OBD é relativamente extensa. A diferença de preço é 

maioritariamente devida à tecnologia usada nos dispositivos. 

O OBDLink usa um circuito (STN1110) diferente do resto dos dispositivos ELM327 de baixo custo. 

O ELM327 permite a comunicação com todos os protocolos OBDII no entanto o STN1110 é 

compatível com o sistema de comunicação do ELM327 e ainda consegue funcionalidades adicionais, 

indo mais além do ELM327, desempenhando as funções com maior eficácia e eficiência. 

O STN1110 consegue executar o seu software 10 vezes mais rápido que o ELM327. Esta velocidade 

de execução permite a realização de mais tarefas ao mesmo tempo. Ao contrário do ELM327, o 

STN1110 permite melhores respostas do OBD do veículo e regista menos erros de capacidade de 

memória. 
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Outra grande desvantagem do ELM327 é que não é possível atualizar o seu firmware, tendo de ser 

substituído por uma nova versão quando existem novas atualizações. Pelo contrário é possível fazer 

atualizações ao STN1110, permitindo ao usuário acrescentar funcionalidade e tirar partido de novas 

características.  

As funcionalidades de segurança presentes no OBDLink são muito importantes para a estabilidade do 

funcionamento e levantamento das informações do veículo, impedindo o risco de erros e de acessos 

não autorizados. O OBDLink LX tem um botão para fazer a ligação Bluetooth, como modo de 

segurança para ninguém se ligar ao mesmo sem que o botão seja premido. 

Os produtos da gama OBDLink estão equipados com o circuito STN1110, permitindo um melhor 

desempenho que os dispositivos com circuitos ELM327. Os clones do ELM327, tendo menos 

funcionalidades em relação ao original, têm um desempenho muito inferior. 

O OBDLink pode ser deixado no veículo, sem que se esgote a bateria do veículo pois tem vários 

sistemas de reconhecimento de forma a desligar-se para não consumir bateria. 

A única grande desvantagem do OBDLink é o seu preço elevado, sendo que o produto mais barato 

da gama (OBDLink LX) tem um preço elevado. As restantes soluções de gama média-alta têm preços 

na gama dos 50 aos 150 euros (sem contar com os custos de envio). Em Portugal não existe nenhum 

fornecedor que comercialize diretamente estes produtos. 

Uma listagem das restantes opções de dispositivos OBD Bluetooth disponíveis no mercado pode ser 

consultada no Anexo I [37].  

III.3. Conceptualização da implementação do EDR externo 

A falta de soluções ao nível do EDR presente no veículo fazem com que se leve a pensar em 

alternativas para a recolha de informações do veículo em tempo real, gravando-as para posterior 

análise [38]. 

Na Figura 31 está representado um diagrama com as principais funções que o EDR externo teria de 

incorporar. 

 

Figura 31 – Conjunto das principais funcionalidades do EDR externo. 
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A ideia sugerida prende-se com a projeção de um dispositivo externo, à semelhança do dispositivo 

OBD Bluetooth. No entanto, o objetivo deste EDR externo é trabalhar de forma independente, sem 

requerer uso de um smartphone ou qualquer outro tipo de dispositivo adicional. 

A função principal deste dispositivo seria ler e gravar os parâmetros do veículo de modo a serem 

posteriormente usados para reconstituição de acidentes e como prova de tribunal, ligando-se à porta 

OBD presente nos veículos. 

No lado contrário à conexão da porta OBD do veículo poderia ser implementada uma porta fémea 

OBD, de modo a ser possível conectar outro OBD para diagnóstico (tal como presente na Figura 31). 

Desta forma era mantida toda a funcionalidade OBD sem ser necessário retirar o EDR externo, 

comportando-se como uma ligação em série. 

Este EDR deveria ter funções semelhantes às do EDR interno, tais como a gravação de vários 

eventos, regravando-os por cima dos anteriores quando já não houvesse espaço ou quando tivesse 

decorrido um dado número de eventos muito anteriores.  

Outro aspeto importante seria ter uma função de gravação contínua que parasse e criasse um evento 

(último evento) quando o veículo fosse desligado pois por vezes decorrem acidentes nos quais não 

são atingidos os níveis de aceleração, e outros parâmetros necessários para que o EDR interno 

comece a gravar. Isto levaria a que fosse necessário uma grande memória de gravação de todos os 

parâmetros do veículo, no entanto com o constante crescimento da indústria informática já se 

encontram soluções que permitem estas capacidades de memória mais exigentes. 

Um aspeto também referido na Figura 31 é a inclusão de sensores adicionais dentro deste EDR 

externo. Parâmetros como a posição GPS, componentes de acelerações e aceleração total, 

velocidade GPS e altitude são componentes importantes que por vezes não são possíveis de retirar 

do EDR do veículo (por não corresponderem à realidade ou pelo facto do veículo não ter essa função 

disponível). A velocidade é principalmente um parâmetro de elevada importância que por vezes é lida 

através do EDR interno e não corresponde à velocidade real pois essa velocidade é lida na caixa de 

velocidades do veículo, podendo as rodas não estarem em contacto com o piso ou haver avarias no 

sistema. 

De modo a não se perderem dados importantes do acidente pode ser implementada uma bateria para 

que os sensores complementares do EDR externo pudessem continuar a gravar por um certo espaço 

de tempo definido mesmo que fosse cortada a corrente da bateria do veículo. Esta hipótese seria 

importante pois grande parte dos desenvolvimentos do acidente ocorre por vezes após o impacto 

inicial, sendo que este impacto danifica os componentes elétricos do veículo (principalmente quando 

é cortada a fonte de energia) 

Teria de existir uma encriptação na gravação destes dados ou no acesso aos mesmos pois se tal não 

fosse implementado qualquer pessoa poderia apagar ou editar os dados recolhidos pelo dispositivo. 

Esta encriptação teria de ser normalizada de forma a poder ser usada como prova em tribunal. 
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Este EDR externo poderia funcionar com um cartão do tipo microSD para que fosse possível retirá-lo 

e ler o seu conteúdo. Ligando este cartão a um computador e tendo um software correspondente com 

a encriptação podiam ser lidos os dados, usando-os posteriormente para a reconstituição do 

acidente. 

O EDR externo também poderia ter sistemas de alerta para a manutenção de certos componentes, 

algo que tem um papel importante na sinistralidade rodoviária 

A principal aplicação do EDR externo seria nos veículos mais antigos, visto que o EDR interno 

presente nesse tipo de veículos é mais arcaico. No entanto estes veículos mais antigos estão 

equipados com OBDII, podendo funcionar com este dispositivo. 

III.4. Reconstituição de Acidentes 

A reconstituição científica de acidentes é baseada numa análise dinâmica direta da evolução 

temporal das trajetórias dos veículos intervenientes no acidente. Esta análise é feita através de 

ajustes dos parâmetros físicos que caracteriza as condições dinâmicas anteriores e posteriores à 

colisão. 

De forma a otimizar e explorar todos os cenários do acidente (nomeadamente velocidades e direções 

possíveis), o tipo de modelo mais utilizado é o modelo de veículos sem ocupantes. Este modelo 

permite análises mais rápidas pois não utiliza modelos de corpos múltiplos mais complexos (por 

exemplo modelos biomecânicos dos condutores e/ou passageiros). 

O programa mais utilizado para estas análises computacionais é o PC-Crash [39]. Este programa é 

um software de ambiente Windows, que permite a simulação de trajetórias e colisões que permite 

análises precisas de uma grande variedade de veículos e elementos constituintes de acidentes 

(guardas metálicas, rails, separadores, etc.).  

Na Figura 32 pode ser visto um exemplo de uma simulação em ambiente PC-Crash. 

 

Figura 32 – Exemplo de uma simulação no PC-Crash. 

O PC-Crash efetua a simulação de acidentes, dadas certas instruções no início e durante o acidente 

(veículos, condições e dimensões da via, sequências de velocidade e direções, etc.).  
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É também possível recorrer a algoritmos genéricos de otimização disponíveis no próprio software. 

Na Figura 33 é apresentado um diagrama dos diferentes passos para a reconstituição de acidentes 

com recurso ao PC-Crash [40]. 

 

Figura 33 – Diagrama dos passos necessários para a reconstituição de acidentes no PC-Crash [40]. 

Na etapa inicial é feito um levantamento de todas as condições do acidente, tais como as 

deformações dos veículos, declarações dos intervenientes e croquis do acidente. Na etapa seguinte é 

feita uma construção do cenário do acidente com todos os modelos virtuais do acidente, tais como 

veículos, via de circulação e objetos de importância ao caso tais como postes e barreiras. De seguida 

são colocados os parâmetros de simulação, tais como velocidades, ângulos de direção, posições, etc. 

Com estes dados são feitas as simulações e caso não sejam atingidos os objetivos pretendidos são 

otimizados os parâmetros de simulação até que se atinja a simulação desejada, procurando estar de 

acordo com o que ocorreu realmente. 

Nos modelos computacionais do veículo são considerados vários aspetos característicos do veículo 

real tais como a massa, a motorização do veículo, o amortecimento do sistema de suspensão, o 

sistema de travagem, o atrito das rodas, entre outros. 

As características dinâmicas do veículo também são importantes, sendo necessário introduzir as 

acelerações e sequências de direção do mesmo. 

Inicialmente é necessária uma reconstituição do cenário do acidente com todos os modelos virtuais 

do acidente, tais como veículos, via de circulação e objetos de importância ao caso tais como postes 

e barreiras. Esta reconstituição do cenário tem de ser fiel à realidade, sendo o mais próximo possível 

das condições observadas do acidente. 

Esta etapa é das mais importantes para a correta reconstituição dos acidentes e para se observarem 

simulações de acordo com o que seria esperado. 

  



39 
 

CAPÍTULO IV –  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são analisadas as aplicações OBD para os dispositivos considerados. É feita uma 

análise pormenorizada a três casos de estudo. O caso mais importante referido nesta secção é o 

caso de um veículo da marca Lexus GS300h, em que foi possível utilizar o Bosch CDR Tool para a 

obtenção dos dados presentes no EDR. Nos restantes casos foi impossível utilizar o Bosch CDR Tool 

devido às condições do acidente e à dificuldade em obtenção da ferramenta (custos de aquisição). 

Os restantes casos servem apenas de exemplo para o que poderia ser feito com as diversas 

ferramentas estudadas. Posteriormente são discutidas as opções relativas ao Bosch CDR Tool e 

EDR, dispositivo OBD e EDR externo. 

IV.1. Aplicações do dispositivo OBD Bluetooth 

Existem diversas aplicações disponíveis para smartphones Android. Uma das aplicações mais 

usadas é o Torque Pro (OBD2 & Car), tendo uma avaliação de 4,5 estrelas (em 5) no Google Play 

Store. Esta avaliação é das mais altas podem ser encontradas para aplicações deste tipo.  

A aplicação é muito completa tendo várias funcionalidades, entre elas destacam-se a gravação de 

parâmetros (logging) em tempo real, a leitura de códigos de avaria (permitindo apagá-los), 

mostragem de parâmetros no visor em tempo real e função de mapa. 

Esta aplicação tem um custo de 3,55 euros, tendo sido adquirida de forma a analisar o seu 

funcionamento. Também existe uma versão grátis com classificação de 4,0 estrelas, denominada de 

Torque Lite (OBD2 & Car), no entanto a sua funcionalidade é limitada. 

Existem outras opções no mercado de aplicações. Uma delas é aplicação oficial do OBDLink, todavia 

nenhuma outra aplicação tem melhores funcionalidades do que o Torque Pro. Uma listagem das 

melhores aplicações para os dispositivos OBD Bluetooth pode ser consultada no Anexo J. Todas as 

outras aplicações do mesmo género do Torque Pro têm uma avaliação de 4,1 ou inferior. 

Na Figura 34 é apresentado um conjunto de capturas de ecrã sobre a aplicação Torque Pro. 
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    a)          b)        c) 

Figura 34 – Capturas de ecrã da aplicação Torque Pro. 

Na captura de ecrã a) é possível confirmar a avaliação de 4,5 em 5 da aplicação. Esta avaliação é 

uma média de todas as avaliações feitas pelos consumidores, sendo que no total foram feitas 

48.633 classificações da aplicação.  

A captura de ecrã b) é mostrada a vista inicial quando se abre a aplicação, permitindo selecionar uma 

das opções centrais ou ir para as definições da aplicação. No topo desta captura são mostrados 

alguns ícones, correspondentes a diversos componentes de conexão, como por exemplo a conexão 

entre a aplicação e o dispositivo OBD ou relativo à comunicação estabelecida entre a aplicação e o 

módulo ECU do veículo. 

Na captura c) é apresentado um gráfico correspondente ao logging que é possível ter na aplicação. 

No caso apresentado corresponde à componente transversal da aceleração relativo ao sensor do 

smartphone. 

Uma das vantagens desta aplicação é o suporte para correr programas adicionais na forma de 

plugins. Uma listagem das aplicações plugin disponíveis para o Torque Pro pode ser consultada no 

Anexo K [41]. 

Nenhum dos plugins atualmente disponíveis tem algo a acrescentar na análise e reconstituição de 

acidentes portanto não foram analisados com mais detalhe. 

As principais funções do Torque Pro a serem analisadas é a leitura de códigos de avaria, o logging e 

os controladores e sensores constituintes. Para análise dos mesmos nas seguintes subsecções é 

utilizado o dispositivo OBDLink LX. 
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IV.1.1. Códigos de Avaria 

Através do Torque Pro é possível fazer uma leitura dos códigos de avaria presentes no veículo. De 

forma a exemplificar foram levantados os DTC’s presentes num veículo. O veículo utilizado foi um 

ligeiro de passageiros Opel Zafira 2.2 DTI do ano 2002. Um exemplo deste veículo pode ser 

observado na Figura 35. 

 

Figura 35 – Exemplo do veículo utilizado para ler DTC’s. 

Este veículo é movido a gasóleo, sendo que apesar de ter como 2002 como ano de fabricado é 

compatível com o protocolo de comunicação OBDII (apenas obrigatório na Europa em 2003 para os 

veículos a diesel). Esta compatibilidade com alguns veículos anteriores ao ano 2003 deve-se ao facto 

dos fabricantes terem implementado a norma OBDII mais cedo de modo a evitarem fazer mudanças 

na gama de veículos em comercialização. Foram testados os dois dispositivos OBD Bluetooth, sendo 

que o OBDLink LX conseguiu ligar-se mas o Clone ELM327 insistia em não fazer a conexão com o 

módulo ECU do veículo. 

O levantamento dos códigos de avaria presentes no veículo encontra-se na Figura 36. 

 

Figura 36 – Códigos de avaria presentes no veículo analisado. 

No veículo estão presentes 3 tipos de erros, sendo eles de Powertrain (transmissão), Body (estrutura 

do veículo) e Network (sistema de comunicação interno do veículo). 
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Os códigos de estrutura do veículo e sistema de comunicação são erros antigos que foram apagados 

e não voltaram a aparecer. Este tipo de erros é comum pois por vezes há erros de comunicação entre 

módulos que provocam estes DTC’s. Em regra este tipo de erros não volta a aparecer, sendo devidos 

a erros esporádicos. 

Os códigos de erro de transmissão devem-se a um problema que foi detetado na bomba de ABS, que 

depois de resolvido e após os erros terem sido apagados não voltaram a aparecer. 

Existe diversa informação sobre os códigos de erro, sendo que é importante verificar o fabricante e o 

modelo do veículo aquando da pesquisa dos erros pois muitas vezes os códigos de erro têm várias 

correspondências, dependo do fabricante. É também importante referir que os erros apenas indicam 

a falha do sistema, sendo por vezes de significado muito geral. É necessário fazer o correto 

diagnóstico de forma a encontrar o componente específico que foi danificado ou que tem problemas. 

IV.1.2. Logging (registo) 

Outra das funções do Torque Pro é o logging. É possível ler os parâmetros reais do veículo tais como 

acelerações, ângulos de direção, velocidade, rotações do motor, etc. Através do logging é possível 

gravar os parâmetros ao longo do tempo, fazendo uma cronologia de eventos. 

Estes dados são lidos pelos diversos módulos do veículo e transmitidos ao dispositivo OBD. Este 

comunica-os à aplicação Torque Pro, sendo que esta por fim grava os valores no ficheiro com uma 

extensão específica (.log). Este ficheiro pode ser aberto e editado por um editor de texto (por exemplo 

o editor de texto do Windows). Na Figura 37 é apresentado um excerto de um logging feito para 

exemplo (as setas azuis são indicativas da extensão do documento na vertical e na horizontal). 

 

Figura 37 – Excerto de um logging da aplicação Torque Pro. 

Os valores de cada parâmetro são tipicamente colocados na horizontal (como se de colunas se 

tratasse), sendo separados por vírgula. A cada instante é adicionada uma linha de código com os 

dados referentes a esse instante.  
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É importante notar que dependendo dos sensores e controladores que se pretende monitorizar, as 

dimensões podem ser maiores ou menores no que toca à quantidade de colunas. Em relação ao 

número de linhas, este é tanto maior consoante o número de instantes da amostragem. O número de 

instantes depende do tempo entre instantes e a duração total do evento. 

Na Figura 38 está apresentado o gráfico das rotações do motor em função do tempo. 

O gráfico da Figura 38 foi traçado com uma amostragem retirada de um ficheiro .log do Torque Pro. 

Neste caso a amostragem é de 1300 segundos, equivalente a cerca de 21 minutos e 40 segundos. 

Esta foi a duração da viagem, desde o arranque do motor, até à imobilização do mesmo. A duração 

entre instantes da Figura 38 é de 1 segundo ou seja, a cada segundo era lida e gravada o regime de 

rotação do motor por minuto. 

Podem ser programados eventos, criando marcadores que iniciam ou terminam a gravação, de forma 

a obter amostragens com uma duração total menor. 

É possível gravar com uma maior precisão (intervalos de por exemplo 0,2 segundos). 

No caso da aplicação Torque Pro é possível gravar com 12 diferentes intervalos de tempo. O 

intervalo mínimo é de 0,1 segundos e o máximo é de 5 segundos. 

 

 

Figura 38 – Gráfico das rotações do motor ao longo do tempo. 

IV.1.3. Controladores e Sensores 

Através da aplicação Torque Pro é possível ler e gravar os dados dos controladores e sensores. 

Estes parâmetros podem ser classificados segundo a sua origem. É possível ler a informação dos 

sensores originários do veículo, do smartphone e do dispositivo OBD Bluetooth. Os sensores que não 

são do veículo servem por vezes de complemento, servindo de sistema de redundância. É também 
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possível calcular dados a partir desses sensores dentro da aplicação, podendo estes cálculos serem 

usados para logging. 

Os parâmetros que podem ser lidos são variados. É possível ler desde o ângulo de direção do veículo 

à posição do pedal do acelerador, referente ao veículo. Sensores como a tensão da corrente no 

dispositivo OBD pode ser lida e gravada. No que toca ao smartphone podem ser lidos quaisquer 

sensores do mesmo, sendo um exemplo as coordenadas longitudinais GPS. 

Encontra-se disponível uma listagem de todos os sensores e controladores que podem ser lidos e 

gravados pelo Torque Pro no Anexo L. 

No logging da aplicação Torque Pro é possível selecionar quais os sensores que se pretende ler e 

gravar, de forma a selecionar e gravar apenas o que é necessário. 

É importante referir que os sensores do veículo que podem ser lidos dependem do equipamento 

presente, sendo que é o fabricante que dita o que vem de fábrica no veículo. Por vezes até pode ter 

certo sensor e não estar acessível por parte do OBD. Os sensores disponíveis também são 

dependentes do tipo de combustível do veículo. 

O logging no seu formato atual não pode servir de prova em caso de acidente devido a ser possível 

alterar posteriormente os valores dos parâmetros lidos. 

IV.2. Caso de Estudo 1 – Lexus GS300h 

Neste acidente o proprietário do veículo, e condutor do mesmo no momento, estava a estacionar e 

escorregou-lhe o pé para o acelerador. Alegadamente o acelerador terá bloqueado e o condutor não 

conseguiu travar nem reduzir a velocidade, tendo embatido num murete e árvores, rolando sobre si 

mesmo e acabando por se imobilizar noutra faixa de rodagem.  

IV.2.1. Características do Veículo e Danos 

As características gerais deste veículo, assim como uma fotografia do modelo, podem ser 

encontradas na Tabela 11.  

Tabela 11 – Características gerais do veículo Lexus. 

Fabricante Lexus 

 

Modelo GS300h Luxury 

Motorização 2,5 L Híbrido (Gasolina e elétrico) 

Cor Cinzento 

Ano 2015 
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Na Figura 39 estão presentes duas fotografias do local do acidente, a fotografia a) é a perspetiva 

aérea do local e a fotografia b) são os locais de embate (estrelas a laranja) e o local de imobilização 

indicado por uma cruz vermelha. 

 

        a)        b) 

Figura 39 – Fotografias do local do acidente. 

A fotografia da vista aérea foi obtida com recurso ao software Google Maps.  

Do acidente apenas resultaram estragos no veículo, no murete das escadas e em duas árvores. 

Antes de embater no murete o veículo teve de galgar um passeio anterior. Não existiram danos 

noutros veículos nem em peões. 

Na Figura 40 é possível observar o veículo na sua posição final na fotografia a) e os danos na 

vegetação na fotografia b). 

 

        a)        b) 

Figura 40 – Fotografias do veículo acidentado e danos. 

Na Figura 41 é possível verificar com mais detalhe os danos nas árvores, identificadas com 

retângulos. Na fotografia a) estão presentes os danos na primeira árvore e na fotografia b) estão os 

danos na segunda árvore. 
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        a)        b) 

Figura 41 – Danos nas árvores. 

Este veículo estava equipado com um sistema de Segurança de Pré-Colisão (PCS) que não foi 

ativado. O PCS é composto por diferentes etapas de funcionamento. Quando existe uma forte 

possibilidade de colisão frontal o sistema avisa o condutor através de uma luz de aviso, um mostrador 

de aviso e um sinal sonoro. Se o sistema determinar que a colisão é inevitável aplica os travões 

automaticamente de modo a reduzir a velocidade de colisão [42]. 

Existem alguns requisitos para que o sistema seja ativado. O veículo tem de circular a uma 

velocidade superior a 15 km/h e ter a função PCS ativada. 

O sistema consegue detetar vegetação, podendo ou não ser ativado consoante o algoritmo próprio. 

Segundo o condutor nenhum destes avisos nem a travagem de pré-colisão foram acionados no 

momento do acidente. 

IV.2.2. Dados registados no EDR 

De forma a perceber as condições nas quais resultou o acidente foi feito um levantamento dos dados 

do EDR através da ferramenta Bosch CDR. Esta recolha de dados foi feita por um técnico belga da 

Toyota Europe. Da leitura do EDR resultou um ficheiro de dados com 28 páginas, contendo a 

informação relativa a 7 eventos correspondentes a 7 triggers (TRG). Na Figura 42 estão 

apresentados os eventos presentes no EDR, com a indicação do tipo de impacto de cada evento. 

 

Figura 42 – Resumo da sequência de eventos registados no EDR. 

Os eventos correspondentes ao TRG1 e TRG2 são anteriores ao acidente e os seus dados foram 

apagados como consequência das novas gravações posteriores. 
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O evento TRG3 não foi guardado pelo sistema, existindo apenas uma vaga informação no TRG4 de 

que se trata de um impacto lateral. 

O TRG4 tem uma duração de 260 milissegundos e trata-se de um impacto frontal, para o qual foi 

registado o gráfico da variação de velocidade longitudinal apresentado na Figura 43. Atinge-se um 

delta-v longitudinal de -16 km/h. Os gráficos e tabelas obtidos foram retirados do ficheiro de output 

(.pdf) do Bosch CDR Tool. 

 

Figura 43 – Variação da velocidade longitudinal (delta-v) para o evento TRG4. 

Este impacto frontal estará provavelmente relacionado com o embate do veículo no murete. 

O evento TRG5 não foi guardado pelo sistema, existindo apenas uma vaga informação no TRG6 de 

que se trata de um impacto lateral. 

Adicionalmente foram registados os eventos TRG6 (impacto lateral) e o evento TRG7 (impacto 

lateral), sendo este último o evento mais recente. O EDR gravou os dados a cada 0,5 segundos. A 

sequência do evento TRG6 pode ser consultada na Tabela 12.  

Tabela 12 – Evento TRG6 do ficheiro de dados do Bosch CDR Tool. 

 

O tempo de gravação do TRG6 é dos -4,8 segundos aos 0 segundos. 
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A sequência do evento TRG7 pode ser consultada na Tabela 13. 

Tabela 13 – Evento TRG7 do ficheiro de dados do Bosch CDR Tool. 

 

O tempo de gravação do TRG6 obtido é dos -4,95 segundos aos 0 segundos. 

O instante -2,45 do evento TRG7 (Tabela 13) coincide com o instante -0,3 do evento TRG6 (Tabela 

12) podendo-se fazer uma junção de ambos os eventos, incluindo os instantes adicionais do evento 

7, sendo assim possível obter o tempo total gravado nos registos. 

No Anexo M pode ser consultado o fio cronológico dos dois últimos eventos gravados no EDR. Nesta 

cronologia de eventos é possível verificar que a mudança do veículo passa de Drive (D) a Neutral (N) 

no instante -1,45. Não parece plausível que o condutor durante o movimento de descida do veículo 

ao longo do talude tenha colocado o veículo na posição N, pelo que será provavelmente uma 

característica do próprio veículo em caso de acidente. 

Foram traçados alguns gráficos com os dados obtidos do ficheiro de dados do Bosch CDR Tool. 

As acelerações longitudinais são apresentadas na Figura 44. O pico máximo de desaceleração ocorre 

para t= -2.45 antes do evento TRG6.  

 

Figura 44 – Gráfico da Aceleração Longitudinal (gravada no EDR). 
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Os pontos correspondentes aos tempos -2.15 (TRG6) e -1.45 são instantes em que não existe registo 

da aceleração longitudinal (informação invalid no ficheiro de dados). É possível verificar que cerca de 

1 segundo antes do TRG6 houve uma rápida desaceleração, possivelmente devido ao embate do 

veículo no passeio. A colocação do TRG4 antes do TRG6 faz sentido, pois trata-se do embate com o 

passeio e posteriormente com o murete. Este evento faz com que o veículo sofra uma rápida 

desaceleração. O TRG4 foi colocado no momento em que se dá uma maior desaceleração 

longitudinal, ou seja maior declive da tangente ao gráfico no momento da maior desaceleração. Este 

ponto corresponde sensivelmente ao instante -3.2 segundos. 

A posição do pedal do acelerador em percentagem é apresentada na Figura 45. 

 

Figura 45 – Posição do pedal do acelerador. 

 

É possível verificar que o acelerador é pressionado de forma a entrar no estacionamento (primeiro 

pico de 94%) e posteriormente, aquando do TRG4, é acionado a 100% em vez do travão, durante 

cerca de 2 segundos. 

As rotações do motor elétrico e motor de combustão podem ser consultadas na Figura 46. 

 

Figura 46 – Rotações do motor de combustão e motor elétrico. 
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Ambos os motores (motor elétrico e motor de combustão) têm o pico de rotações antes do TRG6. O 

mesmo é verificado no gráfico da velocidade lida pelo veículo. 

A variação da velocidade ao longo do tempo é apresentada na Figura 47. 

 

Figura 47 – Evolução da velocidade lida pelo veículo ao longo do tempo. 

É possível verificar que o sistema teve cerca de 2 segundos até ao embate para atuar o PCS, com 

velocidades superiores a 15 km/h a partir do instante -4,95. O veículo atinge o passeio (TRG4) a 

cerca de 1 segundo do embate (TRG6). 

É importante referir que os valores da velocidade real do veículo podem ser diferentes em situações 

em que a roda descola do solo, o que pode ter acontecido durante a descida do talude, mas os 

valores serão os reais antes da primeira colisão. 

A variação do ângulo de direção é apresentada na Figura 48. 

 

Figura 48 – Gráfico do ângulo de direção. 

Foi observada uma grande variação na direção no tempo -2.45, sendo obtido um valor de 375 graus. 

A partir do ângulo de direção pode ser analisado a entrada do veículo no estacionamento, sendo que 

a entrada se dá aproximadamente quando o ângulo de direção varia de negativo para positivo ou 

seja, ao descrever a curva o veículo vira para a esquerda, mas para entrar no estacionamento é 

necessário virar para a direita. 
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Um pouco antes do evento TRG6 houve uma grande mudança de direção, possivelmente devido ao 

embate no murete. 

Nos últimos dois eventos (TRG6 e TRG7) são gravadas as variações de velocidade longitudinal nos 

vários sensores do veículo (delta-v). 

A localização dos sensores é indicada na Figura 49. 

 

Figura 49 – Localização dos sensores laterais do veículo. 

De acordo com a informação constante do relatório dos dados do EDR o sentido positivo do delta-v é 

da esquerda para a direita. 

O evento TRG6 é identificado como um impacto lateral pelo EDR, sendo apresentados os gráficos do 

delta-v do sensor nº 2 (side satellite sensor 2) e do sensor nº 4 (side satellite sensor 4) na Figura 50. 

 

Figura 50 – Variação da velocidade longitudinal (delta-v) para o evento TRG6 (sensor nº2 e sensor nº4). 

O evento TRG7 é também identificado como um impacto lateral pelo EDR, sendo apresentados os 

gráficos do delta-v do sensor nº 2 e do sensor nº 4 na Figura 51. 
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Figura 51 – Variação da velocidade longitudinal (delta-v) para o evento TRG7 (sensor nº2 e sensor nº4). 

 

De forma a calcular as acelerações g foram levantadas as equações que regulam a física deste 

problema. As acelerações g são o rácio entre a aceleração instantânea e a aceleração gravítica. O 

rácio de acelerações g é dado pela Equação (1). 

 𝑔′𝑠 =  
𝑎𝑡

𝑎𝑔
 (1) 

A aceleração g é representada por 𝑔′𝑠, a aceleração instantânea por 𝑎𝑡 e a aceleração gravítica  por 

𝑎𝑔 . As unidades neste caso são irrelevantes, desde que sejam utilizadas as mesmas nas duas 

grandezas. 

A aceleração instantânea é dada pela Equação (2). A aceleração instantânea é representada como o 

quociente entre a variação de velocidade e o tempo na qual ocorre. 

 𝑎𝑡 =  
𝛥𝑣

𝛥𝑡
 [𝑚/𝑠2] (2) 

A aceleração instantânea é apresentada como 𝑎𝑡, a variação de velocidade 𝛥𝑣 [m/s] e a variação do 

tempo ou duração 𝛥𝑡 [seg.]. Neste caso o delta-v é lido pelo sensor do veículo e o 𝛥𝑡 é lido pelo EDR. 

Na Tabela 14 podem ser consultados os valores máximos obtidos da aceleração g instantânea para 

os dois últimos eventos, utilizando as equações anteriores e considerando 𝑎𝑔 = 9,81 m/s
2
. 

Tabela 14 – Valores máximos de desaceleração para os eventos TRG6 e TRG7. 

 Delta-v máximo Duração (Δt) Desaceleração 

TRG 6 1,2 km/h (0,333 m/s) 0,004 seg. 8,5 g 

TRG 7 1 km/h (0,278 m/s) 0,004 seg. 7,1 g 

Interpretando os resultados do Delta-V do TRG6 presente no EDR, existe uma aceleração lateral 

superior junto à traseira do carro. 

O diagrama de forças e momentos dos dois últimos eventos presentes no EDR TRG6 pode ser 

consultado na Figura 52. O diagrama a) resulta do TRG6 e o diagrama b) resulta do TRG7. 
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        a)              b) 

Figura 52 – Diagramas de forças e momentos dos dois últimos eventos no EDR. 

 

No diagrama a) as acelerações laterais devem-se ao impacto frontal oblíquo (seta azul) no murete. O 

EDR interpreta este impacto como lateral mas tal não é observado. Esta interpretação deve-se ao 

facto de existirem elevadas desacelerações na lateral do veículo. O impacto faz com que se dê um 

momento em torno do centro de massas do veículo, fazendo com que sejam obtidas as acelerações 

máximas junto à traseira do veículo (setas vermelhas). 

No diagrama b) estão apresentadas as acelerações máximas na traseira esquerda do veículo, 

resultando no momento correspondente. Tanto no TRG6 como no TRG 7 são medidos valores de 

acelerações superiores a 7G. Com este tipo de acelerações era espectável a abertura dos airbags de 

cortina. 

IV.2.3. Análise Computacional do Acidente 

Neste caso é importante a reconstituição do acidente no software PC Crash, para se correlacionarem 

as posições do veículo e respetivas velocidades e acelerações com o cenário do acidente. 

Para esta análise foi necessário obter as dimensões do local de forma a obter a inclinação (slope) das 

escadas que dão acesso à estrada onde o veículo se imobilizou e da distância à via de circulação, 

tendo sido realizadas medições no local do acidente. Na Figura 53 são apresentadas as medições e 

cálculos efetuados do local. Na figura a) é mostrada a inclinação das escadas e na figura b) é 

apresentada a distância do início do estacionamento ao murete. 

 

        a)                  b) 

Figura 53 – Medições e cálculos efetuados no local do acidente. 
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O valor da slope (inclinação) é um parâmetro importante para colocar no software PC-Crash. 

Foi efetuada a reconstituição, definindo sequências de direções e acelerações do veículo de acordo 

com os dados recolhidos do EDR. Os ângulos da direção definidos no software no PC Crash estão 

apresentados na Figura 54. 

 

Figura 54 – Sequência de ângulos de direção do veículo. 

 

Foram considerados os valores de aceleração até ao 1º embate, porque os valores posteriores 

resultam do impacto e não do movimento do veículo.  

Os valores da sequência de acelerações podem ser consultados na Figura 55. 

 

Figura 55 – Sequência de acelerações do veículo. 
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De forma a otimizar e proceder à análise da reconstituição do acidente em ambiente PC-Crash foram 

feitas diversas simulações. 

Na Figura 56 é possível visualizar os dois cenários de reconstituição do acidente. Na figura a) é 

apresentado o cenário do acidente em 2D e na figura b) é apresentado o cenário do acidente em 3D. 

 

     a)           b) 

Figura 56 – Cenários de reconstituição do acidente em 2D e 3D. 

É possível consultar uma sequência de fotogramas (frames) da reconstituição 2D no Anexo N. A 

sequência de frames do acidente em 3D é mostrada no Anexo O. 

A partir da simulação computacional no PC-Crash foi possível retirar alguns gráficos das principais 

variáveis em estudo. 

O gráfico da distância do veículo ao 1º obstáculo em função do tempo está apresentado na Figura 57. 

 

Figura 57 – Distância do veículo ao 1º obstáculo em função do tempo (PC-Crash). 

Foram recolhidas as acelerações do veículo ao longo do tempo. O gráfico com as acelerações 

longitudinal, vertical e transversal em função do tempo pode ser consultado na Figura 58. 

A partir dos dados foi isolada a aceleração longitudinal, tendo sido construídos dois gráficos, um com 

um passo (amostragem) de 0,1 segundos e outro com o passo de 0,5 segundos, ambos em função 

do tempo. 
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Figura 58 – Gráfico das acelerações do veículo (longitudinal, transversal e vertical). 

 

Na Figura 59 estão representados os gráficos obtidos. No gráfico a) é apresentada a aceleração 

longitudinal com um passo de 0,1 segundos e no gráfico b) é apresentada a aceleração longitudinal 

com um passo de 0,5 segundos (do género do que é feito no EDR). 

 

       a)                     b) 

Figura 59 – Gráficos da aceleração longitudinal em função do tempo (PC-Crash). 

 

É possível verificar a diferença de magnitudes quando o passo é maior. É por isso importante o facto 

de o EDR só gravar de 0,5 em 0,5 segundos. A magnitude das acelerações pode variar 

exponencialmente dentro desses intervalos de tempo. 

IV.2.4. Conclusões 

Deste caso podem ser retiradas algumas conclusões acerca do Bosch CDR Tool, EDR do veículo e 

sobre os sistemas de segurança do veículo. 

De forma a comparar os gráficos da aceleração longitudinal de cada método foi feito um 

levantamento dos mesmos. A comparação do gráfico da aceleração longitudinal com os dados do 

EDR a) com o gráfico da aceleração longitudinal do PC-Crash b) está presente na Figura 60. 
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       a)                        b) 

Figura 60 – Comparação da aceleração longitudinal do EDR com a do PC-Crash. 

Foi utilizado o gráfico da aceleração longitudinal do PC-Crash com o passo de 0,5 segundos de forma 

a compará-lo com o gráfico obtido pelo Bosch CDR Tool. 

Podem verificar-se algumas semelhanças entre os gráficos da aceleração longitudinal sendo a 

magnitude da aceleração positiva muito parecida. No gráfico do PC Crash não é verificada a 

aceleração negativa devido ao passo de 0,5 segundos, não permitindo um maior detalhe nessa zona.  

Como o EDR grava a informação a intervalos de apenas 0,5 segundos, muita da informação é 

perdida entre estes instantes. 

Através da análise dos dados verifica-se que o pedal do travão não esteve acionado, mas uma vez 

que o EDR grava apenas de 0,5 em 0,5 segundos e não continuamente, não será possível afirmar se 

alguma vez foi utilizado o travão. O pedal de travão podia ser premido e ter escorregado muito 

rapidamente, sendo por isso não detetado quando o sistema faz a referida amostragem de 

0,5 segundos.  

Com o tipo de acelerações obtidas era espectável a abertura dos airbags de cortina.  

Dos dados recuperados do EDR não há evidências da ocorrência do bloqueio do acelerador, sendo 

que o travão nunca foi ativado. (com a ressalva anterior) 

O Sistema de Segurança de Pré-colisão (PCS) não atuou porque o veículo colidiu com a árvore. Não 

existe informação do sistema EDR se o condutor terá sido alertado, pois no sistema não é registada 

nenhuma informação relativa à ativação do sistema PCS. O sistema PCS não ativou a travagem de 

pré-colisão, porque não existe pressão no sistema de travagem, sendo que se verifica na análise da 

velocidade é que o veículo só perdeu velocidade devido à colisão.  

Na leitura dos parâmetros do acidente feita pelo Bosch CDR Tool não há nenhuma referência ao 

sistema PCS, nem de aviso pré colisão nem de travagem pré colisão portanto é difícil perceber qual 

seria o correto funcionamento do sistema. 
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IV.3. Caso de Estudo 2 – Mercedes SLK 200 

Neste acidente o condutor do veículo perde o controlo do veículo e atinge uma árvore a alta 

velocidade. O veículo atinge violentamente a árvore com a sua frente, apresentando elevados danos. 

O Airbag do volante não disparou, sendo que o cinto de segurança estava colocado. O condutor do 

veículo faleceu no local.  

IV.3.1. Características do Veículo e Danos 

As características gerais deste veículo, assim como uma fotografia do modelo, podem ser 

encontradas na Tabela 15. 

Tabela 15 – Características gerais do veículo Mercedes. 

Fabricante Mercedes 

 

Modelo SLK 200 Kompressor 

Motorização 1,8 L (Gasolina) 

Cor Preto 

Ano 2005 

São mostradas duas fotografias do acidente na Figura 61. Nestas fotografias é percetível a elevada 

violência do acidente. 

 

Figura 61 – Fotografias do acidente. 

Do acidente resultaram enormes estragos no veículo. A Figura 62 mostra com maior detalhe os 

danos no veículo. 

 

Figura 62 – Fotografias dos danos do veículo. 
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O historial de DTC’s do veículo, registado pelas ações de manutenção do fabricante pode ser 

encontrado na Figura 63. 

 

Figura 63 – Listagem dos códigos de avaria no veículo. 

Do historial de códigos de avaria do veículo é possível verificar que existiram erros nos componentes 

do veículo. Teve de ser substituído o painel de instrumentos, tendo sido codificado o novo. Estas 

ações foram feitas pelo fabricante. 

IV.3.2. Croqui 

O croqui do acidente, elaborado pela GNR de Lisboa pode ser consultado na Figura 64. 

 

Figura 64 – Croqui elaborado pela GNR de Lisboa. 

Da análise deste croqui destacam-se os seguintes pontos: 

- No croqui é indicado que o mesmo está elaborado à escala de 1:400. 

- A posição final do veículo acidentado é assinalada com o número 1.  

- A letra I assinala o início de despiste (aí existem marcas de travagem de 1 m comprimento).  

- A letra G assinala marcas de pneumático na linha férrea. 

- A letra E também assinala marcas de pneus junto à linha férrea. 

- A letra F assinala a localização do sinal de final de proibido ultrapassar (sinal C20c). 

- A letra C representa o local de embate com a árvore. 
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É importante referir que algumas das marcas de pneus podem ter sido de outros despistes e nada 

terem a ver com este acidente. 

De forma a analisar o acidente foram feitas simulações computacionais. 

IV.3.3. Simulações Computacionais 

As simulações computacionais foram feitas com recurso ao software PC-Crash. 

Foi elaborado o cenário com o veículo e a árvore de embate. Na Figura 65 podem ser consultadas 

duas perspetivas do embate do veículo com a árvore. 

 

Figura 65 – Fotografias da simulação em PC-Crash. 

É possível verificar que a traseira do veículo levanta um pouco a quando do embate do mesmo com a 

árvore. Isto pode fazer com que se perca tração nas rodas traseiras momentaneamente. 

Foi questionada a Bosch Diagnostics para se perceber que o Bosch CDR Tool era compatível com o 

modelo deste veículo. A resposta foi que o Bosch CDR Tool apenas funciona, quer através da porta 

OBD quer através do módulo de airbag, apenas com o modelo de 2014 e anos seguintes do 

Mercedes SLK 200.  

Sendo este veículo de 2005, não é possível a realização da leitura do EDR com o Bosch CDR Tool. 

A realização desta operação de retirar o conteúdo do EDR só poderia ocorrer com ferramentas 

proprietárias da Mercedes. 

Este caso poderia beneficiar de um EDR externo, sendo que se estivesse instalado um sistema deste 

tipo seria possível verificar com melhor precisão as condições do acidente. 

IV.3.4. Análise do Odómetro 

Foi feita uma análise ao odómetro pois o mesmo aparenta incoerências relativas à velocidade de 

rotação do motor e velocidade de circulação do veículo. Na Figura 66 pode ser encontrada uma 

fotografia do painel de instrumentos do veículo, com os ponteiros bloqueados devido ao acidente. 
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Figura 66 – Fotografia do odómetro do veículo no momento do acidente. 

É possível verificar com a fotografia do odómetro que o veículo circulava a cerca de 100 km/h e com 

o motor nas 3.400 rotações por minuto no momento do embate. De acordo com o relatório técnico de 

acidente de viação da GNR o veículo circulava com a 5ª mudança engrenada no momento do 

acidente. Os ponteiros do odómetro deste veículo funcionam eletronicamente, sendo necessário uma 

corrente elétrica para mudarem a sua posição. No acidente os estragos no veículo levam a que seja 

cortada a corrente elétrica. 

De forma a calcular a velocidade a partir da rotação do motor foi feito um levantamento das 

características do motor, transmissão e pneus do veículo. Estas características podem ser 

encontradas na Tabela 16. 

Tabela 16 – Características do motor, transmissão e pneus do veículo. 

Rotação do motor 3.400 RPM 

Diâmetro do pneu (𝒅) 654 mm 

Relação de engrenagem da 5ª velocidade 1 

Relação de engrenagem final 3,46 

Fator de correção (𝒇) 0,965 

O diâmetro do pneu corresponde a um pneu perfil 225/55 R16, o mesmo que está montado nas rodas 

traseiras do veículo (rodas motrizes). O fator de correção tem em conta vários fatores que podem 

afetar a velocidade, sendo que a pressão e a altitude contribuem para a diferença de pressão exterior 

do pneu, reduzindo o tamanho do mesmo e consequentemente a velocidade do veículo. Outros 

fatores como a temperatura, humidade e transferência de peso do veículo podem afetar o tamanho 

do pneu. 

Para calcular a velocidade de circulação do veículo foi utilizada a fórmula da Equação (3). 

 𝑣 = 𝑓 ∗ 
𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

∗ 𝜋𝑑 (3) 
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A velocidade do veículo é representada por 𝑣, o fator de correção é representado pela letra 𝑓, a 

relação total de engrenagem é representada por 𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 e o diâmetro do pneu é representado por 𝑑. As 

unidades de cada variável têm de ser compatíveis (por exemplo todas no sistema internacional de 

unidades) de modo a ser executado o cálculo corretamente. 

A relação total de engrenagem é calculada através da Equação (4). 

 𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∏ 𝑤 (4) 

A relação total é o piatório das relações de engrenagem do veículo desde o motor até às rodas. Neste 

caso apenas existe a relação da 5ª velocidade e a relação de engrenagem final sendo que 

𝑤𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  3,46. 

A velocidade final calculada é de 117 km/h, sendo que não corresponde à velocidade lida pelo 

odómetro. O odómetro lê uma velocidade de 100 km/h, valor menor que o que foi calculado. 

A velocidade calculada corresponde à velocidade calculada no PC-Crash, ver Figura 67. 

 

Figura 67 – Motor e relações de transmissão do PC-Crash para 3400 RPM. 

Normalmente os odómetros podem ter erro mas essa variação é sempre correspondente a uma 

menor velocidade de circulação do veículo, sendo uma característica de fábrica dos veículos. Por 

exemplo se o veículo marcar 100 km/h, ele terá obrigatoriamente de circular a uma velocidade igual 

ou inferior aos 100 km/h. 

Impõe-se a questão da velocidade residual, sendo que Yuan et al [43] provam que nestes casos em 

que os ponteiros funcionam eletronicamente (sendo excitados com uma certa corrente elétrica de 

forma a subirem ou descerem) a velocidade residual corresponde à real velocidade lida nas rodas. 

Yuan et al  [43] acrescentam que a partir de 40 km/h e tratando-se de colisões frontais (o que é 

verificado neste caso) a velocidade lida pelo odómetro corresponde à velocidade lida pelo veículo no 

impacto. 
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Uma justificação para esta diferença de velocidades que deveria ser lida pelo odómetro do veículo 

pode ser o facto da traseira se elevar no momento do impacto, aumentando a rotação do motor, 

sendo que a velocidade já estaria a diminuir. Outra justificação pode ser o acionamento momentâneo 

da embraiagem, aumentando as rotações do motor. 

IV.3.5. Conclusões 

Deste acidente podem-se tecer algumas conclusões. O veículo circulava a uma velocidade superior à 

que era adequada para a via, tendo-se despistado e embatido na árvore. O cinto estava colocado e 

portanto o Airbag do condutor teria de disparar, algo que não aconteceu. Era importante avaliar o 

EDR do veículo para perceber as causas do airbag não ter disparado. 

A velocidade marcada pelo veículo no momento do acidente não corresponde totalmente à rotação e 

mudança do veículo no momento do acidente. Este fator pode ser explicado pelo aumento da 

distância ao solo da traseira do veículo, devido ao embate frontal. É aceite que a velocidade residual 

do veículo lida pelo painel de instrumentos corresponde à real velocidade do veículo no embate [43]. 

A conceção de um EDR externo neste caso fazia sentido. Poderia ser implementado um dispositivo 

anteriormente ao acidente, sendo possível o levantamento dos dados posteriormente. Isto poderia 

trazer uma melhor compreensão dos elementos que levaram à ocorrência do acidente, percebendo 

de que forma o airbag não disparou. 

IV.4. Caso de Estudo 3 – Peugeot 607 

Neste acidente circulava no veículo uma condutora e um passageiro. A condutora terá alegadamente 

perdido o controlo do veículo, tendo embatido em vários obstáculos até se imobilizar numa rotunda. 

Do acidente apenas resultaram danos nos obstáculos e no veículo. 

IV.4.1. Características do Veículo e Danos 

As características gerais deste veículo, assim como uma fotografia do modelo, podem ser 

encontradas na Tabela 17. 

Tabela 17 – Características gerais do veículo Peugeot. 

Fabricante Peugeot 

 

Modelo 607  

Motorização 2,7 L (Gasóleo) 

Cor Cinzento 

Ano 2007 
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Os danos do veículo consequentes do acidente estão presentes na Figura 68, sendo possível 

verificar os danos com maior detalhe. 

 

Figura 68 – Danos do veículo. 

O croqui do acidente elaborado pela Polícia de Segurança Pública pode ser consultado na Figura 69. 

 

Figura 69 – Croqui do acidente. 

A partir do croqui é possível verificar que o veículo derrubou um sinal de trânsito, tendo partido o 

passeio do lancil, embatendo contra o muro da rotunda, sendo estes os únicos danos na via da 

circulação.  

IV.4.2. Características do acidente 

Segundo a condutora do veículo, sofreu um estrondo tendo embatido contra o passeio direito. Após 

este embate o veículo terá rebentado o pneu direito, sendo que a condutora em vez de travar 

acelerou tendo embatido contra um lancil e subindo a rotunda, acabando por imobilizar o veículo no 

muro da rotunda. 

Os airbags do condutor e passageiro foram abertos. Na Figura 70 pode ser vista uma fotografia do 

interior do veículo. 
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Figura 70 – Interior do veículo (airbags disparados). 

O veículo circulou durante cerca de 42 metros com o pneu direito furado. Não existe razão para que o 

veículo tivesse percorrido a elevada distância até se imobilizar sendo que não existem vestígios que 

apontem para um problema técnico do veículo.  

Pode ter ocorrido uma falha no entanto não era possível obter a informação do EDR com o Bosch 

CDR pois esta ferramenta não é compatível com o fabricante francês (Peugeot). Era provável que 

alguma informação estivesse no EDR interno do veículo, até porque tanto o airbag do condutor como 

o airbag do passageiro dispararam. 

Neste caso a implementação de um EDR externo fazia sentido. Poderia ser implementado um 

dispositivo anteriormente ao acidente de forma a serem lidos os dados do veículo, sendo que o Bosch 

CDR Tool não é compatível com este fabricante. As informações lidas pelo EDR externo poderiam 

servir de base para entender as causas do acidente e o porquê dos airbags terem disparado. 

IV.5. Discussão Bosch CDR Tool e EDR 

O Bosch CDR é a única ferramenta comercial disponível para a leitura dos dados presentes no EDR 

dos veículos. 

É importante a análise desta ferramenta e dos seus custos. Na europa ainda não existe 

regulamentação legal para a instalação do EDR [44]. Existe a necessidade de medidas legislativas 

para a regulação e implementação desta ferramenta. 

Este dispositivo tem compatibilidade com grande parte das marcas de automóveis, no entanto é mais 

direcionada ao mercado americano. Outro aspeto é a compatibilidade com os veículos. 

Na Tabela 18 estão presentes alguns dos fabricantes de veículos mais populares no continente 

europeu, mostrando a gama de anos de fabrico de veículos que suportam esta ferramenta. 

 

 



66 
 

Tabela 18 – Gama de anos de fabrico dos veículos compatíveis com o Bosch CDR Tool. 

Fabricantes 
Gama de anos dos 

veículos compatíveis 

BMW 2013 a 2017 

Volvo 2011 a 2017 

Mercedes 2014 a 2017 

Lexus 2001 a 2017 

Honda 2012 a 2017 

Ford 2001 a 2017 

As marcas de fabrico europeu têm uma gama menor e mais recente de veículos compatíveis com o 

Bosch CDR Tool. 

Algumas marcas de fabrico europeu tais como Renault, Citroen e Peugeot não têm compatibilidade 

com este sistema. 

A compatibilidade com os veículos é um aspeto negativo, sendo que a ferramenta é mais direcionada 

para o mercado americano. 

Os custos para a obtenção desta ferramenta são relativamente altos, tendo em conta a subscrição do 

software. Numa relação de funcionalidades-preço esta solução torna-se pouco atrativa pois é 

compatível apenas com os veículos mais recentes de alguns fabricantes.  

Os custos constituem um fator crítico para a aplicação da ferramenta no mercado europeu. 

Os relatórios gerados pelo Bosch CDR Tool apresentam vários gráficos e dados sobre os parâmetros 

lidos do EDR do veículo, no entanto têm algumas falhas. A existência de valores inválidos é comum, 

introduzindo lacunas nas sequências de eventos.  

Existe alguma informação sobre os sistemas de segurança do veículo no ficheiro de dados lido pelo 

Bosch CDR Tool. É apresentada informação sobre os cintos de segurança. No caso do airbag é 

mostrado se a luz de airbag acendeu, revelando se o aibag disparou. No caso da abertura do airbag, 

é mostrada o tempo até o primeiro disparo do airbag. Toda esta informação é aplicada para cada 

evento do EDR, sendo que nos mais antigos apenas é mostrada a informação do tipo de impacto e se 

a luz de airbag foi ligada. 

São também mostrados os DTC’s, caso existam, na altura do acidente. 

Cada evento é categorizado em relação ao tipo de impacto (lateral, frontal, etc.) consoante as 

acelerações que sofre, sendo que é necessário analisar as acelerações com atenção pois por vezes 

são reações a forças inversas. No entanto, por exemplo em relação ao sistema PCS do veículo Lexus 

não existe qualquer informação presente no EDR. 

Algumas das falhas apresentadas no relatório podem não dever-se à ferramenta em si mas sim ao 

tipo de EDR e seu funcionamento. 
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Um aspeto que poderia ser considerado neste tipo de ferramentas era a exportação dos valores 

diretamente para o software PC-Crash. 

No geral esta ferramenta providencia uma boa avaliação das condições em que ocorre o acidente, 

revelando-se essencial para a reconstituição de acidentes. 

O EDR interno grava normalmente durante 5 segundos, o que para a maior parte dos casos é 

suficiente esta duração de gravação. 

O EDR grava a informação a intervalos de apenas 0,5 segundos, muita da informação é perdida entre 

estes instantes. O passo de gravação devia ser menor, sendo que um passo de 0,1 segundos 

permitiria que muito mais informação fosse lida. Este facto faz com que os gráficos traçados com um 

passo menor representem mais fielmente a realidade do que aconteceu. 

IV.6. Discussão OBD Bluetooth 

Dos testes realizados aos dois dispositivos OBD adquiridos resultaram vários cenários. 

Para o clone ELM327 foram encontrados vários erros, sendo que por vezes o dispositivo conectava-

se à ECU do veículo, mas por vezes era impossível, mesmo sendo todas as condições de acesso 

iguais, ou seja mesmo veículo e mesmo smartphone.  

Existe uma aplicação que faz o teste ao ELM327 de modo a descobrir os erros no envio de pacotes 

de dados na transmissão de informação, sendo também mostrada a compatibilização com as 

diversas versões ELM327. 

Na Figura 71 estão apresentadas duas capturas de ecrã da aplicação ELM327 Identifier. Na captura 

a) é apresentada a classificação de 4,3 em 5 estrelas, sendo o resultado da avaliação de 

320 usuários. Na captura b) é apresentado o ecrã inicial da aplicação, tendo sido ligado o dispositivo 

OBD Bluetooth ELM327 clone. A captura b) mostra as versões que o dispositivo suporta e a sua taxa 

de sucesso na transferência de pacotes de informação. 
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              a)    b) 

Figura 71 – Aplicação ELM327 Identifier com as diversas versões ELM327. 

O dispositivo clone ELM327 tem apenas suporte para as versões 1,0, 1,2, 1,3 e 1,4 sendo que em 

todos apresenta falhas, não conseguindo fazer a correta comunicação com a ECU. 

Este dispositivo apresentou falhas quer na ligação à ECU quer na ligação Bluetooth ao smartphone. 

Devido a este dispositivo suportar apenas a norma CAN do OBDII na maior parte dos veículos era 

impossível a ligação, uma vez que a norma CAN é mais utilizada nos veículos mais recentes. Este 

dispositivo foi descartado do uso como ferramenta viável para a recolha de informações da porta 

OBD pois a sua eficiência é muito baixa. 

No uso do dispositivo OBDLink LX não existiram quaisquer dificuldades de ligação, funcionando 

sempre na primeira tentativa e não apresentando erros. Os elevados padrões de segurança também 

transmitem confiança a quem circule nas estradas com este dispositivo pois os seus sistemas de 

segurança previnem a conexão de outros smartphones. Este dispositivo recolhe com facilidade as 

informações presentes no veículo, tanto em relação à leitura dos códigos de avaria como na recolha 

de informações em tempo real e na gravação de parâmetros.  

Este dispositivo pode ser usado como ferramenta no caso de acidentes, no entanto apenas permite 

aceder a informações no momento e não tem acesso às informações do EDR interno do veículo. 

IV.7. Discussão do EDR externo 

A implementação de um EDR externo é importante para o desenvolvimento das ferramentas de caixa 

negra dos veículos pois o EDR interno apenas grava durante o máximo de 5 segundos por evento, 

sendo um bom intervalo mas que em alguns casos poderia fazer mais sentido um intervalo maior. 
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A portabilidade e acesso fácil a este dispositivo são aspetos que poderiam ajudar ao seu sucesso, 

sendo que a normalização das suas funções e a regulação legal do seu funcionamento constituiriam 

uma boa base para o uso como prova em tribunal. 

Para o passo de gravação deste EDR interno o ideal seria de 0,1 ou 0,05 segundos, visto que 

intervalos de 0,5 segundos não são suficientes para uma boa amostragem dos parâmetros do 

veículo. Esta gravação teria de ser regulamentada por Normas/Diretivas de modo a ser 

convencionada a melhor forma para a leitura e gravação dos dados. 

O EDR interno grava normalmente durante 5 segundos por evento constituindo um bom intervalo de 

amostragem, no entanto a frequência com que lê os parâmetros (passo de 0,5 segundos) não é 

suficiente. Muita informação é perdida em 0,5 segundos. 

A ligação em série de outra porta OBD é uma funcionalidade que apesar de permitir mais facilidade 

ao diagnóstico não é um requisito fundamental deste dispositivo.  

Este dispositivo era ideal para o uso em veículos mais antigos, não suportados pelo  

Bosch CDR Tool. Para os veículos que não são suportados pelo Bosch CDR Tool e para os que não 

têm um EDR recente esta era a única forma de aplicar um método de leitura e gravação dos eventos 

do veículo, até com melhorias funcionais provenientes de sensores montados no EDR externo. Esta 

forma seria importante para o apuramento das causas dos acidentes e na sua reconstituição. 

A reconstituição de acidentes com o software PC-Crash poderia beneficiar de uma compatibilização e 

função de leitura e processamento de dados obtidos no EDR interno. Esta funcionalidade poderia 

aumentar a eficiência da reconstituição de acidentes. 

Este é um tema em constante desenvolvimento, sendo que esta é uma ferramenta que tem de ser 

mais explorada a nível de conceção, para que possa ser implementada de uma forma consistente e 

definitiva. 
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CAPÍTULO V –  CONCLUSÕES  

Desta dissertação podem ser retiradas várias conclusões sobre os temas abordados, assim como 

ideias e lições para trabalhos futuros. Na seção Trabalho Futuro são tecidas algumas considerações 

relativas ao que pode ser feito futuramente no seguimento desta dissertação, de acordo com o que 

foram os objetivos propostos e as dificuldades encontradas durante a realização deste trabalho. 

V.1. Conclusões 

Com a implementação cada vez mais crescente de veículos elétricos e autónomos existe a 

necessidade de uma evolução dos sistemas de comunicação interna do veículo, aumentando a sua 

qualidade e quantidade. Existe a necessidade de novas normas, principalmente no que toca à recolha 

de informações e às informações obrigatórias que os EDR’s devem ler e gravar. Existe a necessidade 

de se incorporarem maiores dispositivos de redundância, tal como acontece na indústria 

aeroespacial. Estes dispositivos de redundância são necessários na segurança dos sistemas 

existentes nos veículos quer na informação que é lida e guardada no EDR, de forma a proceder-se às 

reconstituições de acidentes de forma mais objetiva e acessível.  

O aparecimento das normas OBD resulta da necessidade de análise e controlo de emissões do 

veículo, sendo que a grande parte dos sensores e controladores do veículo prendem-se com esse 

objetivo. Este facto pode ser confirmado pelo Anexo L, que mostra os parâmetros do veículo que 

podem ser lidos em tempo real. 

Existe a necessidade de se fustigar e reduzir a sinistralidade rodoviária. Uma das medidas que deve 

ser implementada é uma maior investigação das causas dos acidentes, para que se possa intervir 

nos pontos principais que causam os acidentes e encontrar sistemas de segurança que reduzam 

essas possibilidades, tanto em causas ligadas ao erro humano como circunstâncias adversas à 

condução.  

Tem de haver uma maior responsabilização dos fabricantes automóveis, para que não fujam das 

suas obrigações e não cortarem caminho de modo a serem mais competitivos e realizarem mais lucro 

que a concorrência. Este é um facto presente na atualidade pois os fabricantes não realizam todos os 

testes necessários e mesmo quando o fazem introduzem os produtos no mercado sabendo que têm 

defeitos, sendo que na maior parte das vezes esses defeitos são uma pequena percentagem. Os 

fabricantes preferem lidar (judicialmente) com esses casos, arranjando maneiras de se 

desresponsabilizarem com o único objetivo de manterem a sua reputação e continuarem com 

elevados lucros. Esta é talvez uma das causas que faça com que não se progrida mais nesta área. A 

mitigação e correta análise às causas dos acidentes por vezes é prejudicial à marca e por isso 

existem pressões para que o sistema de recolha de informações continue da mesma forma atual. 

Esta causa é a única justificação possível para a não evolução dos sistemas de gravação e leitura de 

dados. 
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É também importante referir a questão da manutenção dos veículos automóveis porque por vezes os 

componentes já não estão nas melhores condições e podem provocar consequências bastante 

graves em caso de acidente. Mais uma vez é necessário olhar para a indústria aeroespacial pois 

nesta indústria a manutenção tem um papal muito mais preponderante. É necessário a existência de 

normas mais apertadas que regulem a manutenção dos veículos. Os planos de manutenção 

atualmente, pelo menos em Portugal, não são cumpridos à regra e revelam várias lacunas. A 

inspeção anual não é suficientemente rigorosa nem contempla alguns dos aspetos relevantes da 

segurança ativa e passiva do veículo. Este é um fator importante na sinistralidade rodoviária. 

Deste trabalho podem ser retiradas algumas medidas recomendadas para a indústria automóvel. A 

introdução e implementação de um EDR externo para veículos mais antigos com sensores no próprio 

EDR constitui um grande passo para a mitigação de acidentes. Este EDR externo serviria como uma 

câmara de constante gravação (muito usada atualmente de forma a identificar os culpados de 

acidentes de causa humana) que grava continuamente os parâmetros do veículo.  

As funções principais do EDR externo teriam a capacidade de leitura e gravação dos parâmetros do 

veículo com maior detalhe (maior amostragem ao longo do tempo para cada evento), a 

implementação de novos sensores (a adição de sensores GPS e sensores de aceleração seriam 

indispensáveis) e a encriptação dos ficheiros de modo a serem utilizados em tribunal. 

Através da análise aos dispositivos OBD Bluetooth foi possível verificar que estes não são capazes 

de ler de forma acessível e simples os parâmetros do veículo, sendo que não podem ser usados em 

tribunal pois alguns dos dados são facilmente editados. A impossibilidade de lerem os parâmetros do 

EDR interno também contribui para a exclusão desta ferramenta como análise para a reconstituição 

de acidentes. As únicas capacidades relevantes neste dispositivo são o logging e a leitura dos 

códigos de erro presentes no veículo. 

No que diz respeito ao EDR interno do veículo existem muitas dificuldades na implementação e 

regulamento deste dispositivo. É necessário a definição de normas na Europa, melhoria das funções 

disponíveis e aumento das soluções para a leitura dos dados. A ferramenta Bosch CDR, apesar de 

ajudar significativamente, revela lacunas tanto na compatibilidade dos veículos como na informação 

recolhida. 

Sem a adição de novo hardware nos veículos, atualmente a única solução disponível no mercado 

para a recolha de dados da porta OBD em casos de acidente é o Bosch CDR Tool. No entanto o seu 

elevado preço e as suas limitações (descritas neste trabalho)  levam a que esta não seja a solução 

ideal para o problema. 

V.2. Trabalho Futuro 

Em trabalhos futuros, sugere-se o aperfeiçoamento da conceção do EDR externo e da sua 

implementação. Este é um dos dispositivos que poderá trazer concorrência às soluções disponíveis. 
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Poderão ser implementadas novas soluções que recolham informação do EDR interno do veículo, 

baixando o custo destas ferramentas, para que os custos análise deste componente do veículo sejam 

menores. 

Pode ser implementada uma extensão no PC-Crash na forma de plugin para que o PC-Crash recolha 

automaticamente a informação do ficheiro de dados com a informação do EDR interno. Na 

eventualidade do fabrico de um EDR externo poderia também ser aplicado a mesma solução de 

recolha automática. Consoante o tipo de recolha poderia ser imediatamente colocado pelo software 

(de forma automática) o veículo e as suas sequências de aceleração e direção. 

Propõe-se ainda a conceção de um OBDIII. Devido ao constante aumento tecnológico dos veículos e 

seus sistemas e principalmente devido à inevitável expansão dos veículos autónomos. É necessário a 

definição de regras de operação destes veículos e de inter-relacionamento com os outros utentes das 

estradas. 
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Anexo A – Acidentes e vítimas segundo a natureza do acidente 

(2014 e 2015) 
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Anexo B – Pontos negros nas vias rodoviárias portuguesas em 

2015 
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Anexo C – Mapa com os pontos negros em Portugal (2015) 
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Anexo D – Perfil rodoviário de Portugal em 2013 
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Anexo E – Cronograma da história de desenvolvimento do OBD 
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Anexo F – Conteúdo e preços dos componentes Bosch CDR Tool 

vendidos pelo distribuidor asDARTS [30] 
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Anexo G – Correio eletrónico recebido por parte do distribuidor 

IbB, com aos preços do Bosch CDR Tool 
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Anexo H – Encomenda do OBDLink LX 
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Anexo I – Listagem das opções OBD Bluetooth existentes no 

mercado [37]. 
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Anexo J – Listagem das melhores aplicações OBD Bluetooth 
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Anexo K – Listagem de alguns Plugins compatíveis com a 

aplicação Torque [41]. 
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Anexo L – Listagem de todos os parâmetros que podem ser 

gravados pela aplicação Torque Pro. 
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Anexo M – Fio cronológico dos dois últimos eventos gravados no EDR do Lexus GS300h. 

 

 TRG6  TRG7 

Instante -6,95 -6,45 -5,95 -5,45 -4,95 -4,45 -3,95 -3,45 -2,95 -2,45 -2,15 -1,95 -1,45 -0,95 -0,45 0 

Velocidade (Km/h) 12 13 13 14 15 17 23 29 32 54 50 46 33 38 36 32 

Posição Acelerador (%) 3 2,5 2 3,5 12 94 37 100 100 100 100 100 100 0 0 0 

Motor de Combustão 
(RPM) 

1 400 1 400 1 400 1 400 1 500 1 900 3 200 3 100 3 600 3 100 2 600 2 600 2 000 2 000 1 800 1 500 

Motor Elétrico (RPM) 900 1 000 1 000 1 000 1 100 1 300 1 700 2 200 2 500 4 300 3 700 3 100 2 700 2 900 2 800 2 500 

Pedal Travão OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

Acel. Longitudinal (m/s
2
) 0 0 0,072 0,144 0,574 2,799 3,948 2,369 -2,512 -8,973 Invalid 1,507 Invalid 1,148 -3,23 -2,728 

Yaw Rate (º/s) -4,39 -8,78 -4,39 -0,98 -0,49 -0,98 3,9 6,34 15,13 21,96 61 31,72 -18,54 -8,3 15,62 -42,94 

Ângulo de Direção (º) -60 -96 -33 -3 -3 0 27 39 78 375 195 45 -6 -6 -45 -78 

Mudança Selecionada  D D D D D D D D D D D D N N N N 
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Anexo N – Sequência de imagens da simulação 2D 

Frame 1 

 

Frame 2 

 

Frame 3 

 

Frame 4 

 

Frame 5 

 

Frame 6 

 

Frame 7 

 

Frame 8 
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Anexo O – Sequência de imagens da simulação 3D 

Frame 1 

 

Frame 2 

 

Frame 3 

 

Frame 4 

 

Frame 5 

 

Frame 6 

 

Frame 7 

 

Frame 8 

 

 


