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Resumo 

  

 A introdução de um nível de segurança acrescido torna-se essencial no setor automóvel, 

nomeadamente na mobilidade intra-urbana no que respeita a autocarros urbanos. O setor 

encontra-se em constante desenvolvimento, através da inclusão de veículos 100% elétricos, nos 

quais os sistemas elétricos e eletrónicos implementados são cada vez mais complexos. É então 

necessário garantir que estes sistemas são dotados de tecnologias que previnam o acontecimento 

de falhas, que se possam tornar gravosas para os utilizadores dos veículos e da via pública. 

 O presente trabalho consiste na introdução de segurança funcional nos sistemas 

implementados no autocarro elétrico urbano (UEB – Urban Electric Bus), desenvolvido no 

departamento de Engenharia e Desenvolvimento da empresa CaetanoBus. Os sistemas 

implementados e submetidos a análise são: sistema de aceleração, sistema de travagem e 

sistema de seleção de velocidades. A introdução de segurança funcional é conseguida através 

da implementação da norma ISO 26262, que refere as diretrizes necessárias para que seja 

possível a inclusão de medidas a nível de hardware e software. 

 Na primeira fase deste trabalho foi efetuada uma análise à norma ISO 26262, 

principalmente às partes de conceção e de desenvolvimento e foram analisados os sistemas 

existentes. Durante todas as fases de análise da norma ISO 26262 foi realizada a gestão 

documental referente às tarefas a executar pela empresa. 

 De seguida, foi proposta a implementação de medidas de hardware e software a partir 

da análise realizada anteriormente. A nível de hardware foi escolhida uma unidade de controlo 

eletrónico que garante uma maior segurança dos sistemas. O software proposto possui funções 

referentes à funcionalidade dos sistemas e de prevenção de possíveis falhas que possam ocorrer. 

 De modo a aperfeiçoar o software foram elaborados os testes que deveriam ser 

realizados ao projeto de programação. Estes testes foram obtidos através de recomendações 

existentes na norma ISO 26262.  

 Por fim, foram descritas as conclusões mais relevantes e efetuadas propostas de 

trabalhos futuros.  
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Functional Management of Safety Systems applied to Urban Electric 

Bus 

 

Abstract 

 

 The introduction of an increased safety level may become essential in the automotive 

area namely in the intra-urban mobility in respect to urban buses. The inclusion of 100% electric 

vehicles makes this an area of constant development, in which the electric and electronic 

systems that are implemented are becoming more and more complex. So it’s necessary to ensure 

that the technology in which this systems are made can prevent failure events, which may 

become very serious for the vehicle owners and others road users. 

 The present work consists in the introduction of functional safety in the systems 

implemented in urban electric bus (UEB), developed in the department of engineering at 

CaetanoBus. The systems implemented and submitted to analysis are: accelerating system, 

braking system and gear selecting system. The introduction of functional safety is managed 

through the use of the ISO 26262 standard, which contains the necessary guidelines to achieve 

the implementation of hardware and software measures.  

 Primarily, an analysis of the ISO 26262 standard has been done, mainly to the 

conception and development phases; the existent systems were also analysed. During all these 

phases of ISO 26262 analysis it was necessary to document all the main tasks regarding 

company procedures. 

 Next, having the previous analysis results in mind, the implementation of hardware and 

software measures was proposed. In terms of hardware an electronic control unit that ensures 

higher system safety has been chosen. Concerning the software, several functions relating to 

systems functionality and to failure prevention have been proposed. 

 As a way of improving the software project the needed tests that shall be applied to the 

program were developed. These tests were obtained through the recommendations of ISO 

26262.  

 At last, the most relevant conclusions were described and several proposals for future 

works have been made. 
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1. Introdução  

 

 O setor automóvel encontra-se em constante desenvolvimento e a cada novo modelo 

que é apresentado são reveladas evoluções tecnológicas que representam um aumento na 

complexidade dos sistemas elétricos e eletrónicos. Igualmente, o transporte pesado de 

passageiros encontra-se em constante evolução, começando a surgir no mercado soluções de 

motorização 100% elétricas. Juntamente com estas motorizações, surgem sistemas elétricos e 

eletrónicos de elevada complexidade. No desenvolvimento destes sistemas, é necessário 

assegurar um elevado grau de segurança. Neste sentido, surge a norma ISO 26262 (International 

Standard Organization) que fornece os meios necessários para os fabricantes de automóveis 

possuírem a capacidade de construir, avaliar e implementar estes sistemas por forma a garantir 

a segurança dos mesmos. 

Consequentemente surge este trabalho, no qual é requerida a aplicação de segurança 

funcional a nível de hardware e software concordante com as diretrizes presentes na norma ISO 

26262. Este projeto foi realizado em ambiente empresarial na CaetanoBus, com a orientação 

do Engenheiro José Carlos Costa, e com a orientação do Professor Fernando Gomes de Almeida 

na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

1.1. A CaetanoBus 

 

A CaetanoBus é uma empresa do Grupo Salvador Caetano e a sua origem remonta ao 

ano de 1946 pelo seu fundador Salvador Fernandes Caetano. Em 2002 nasceu a denominada 

CaetanoBus, em parceria com o Grupo Daimler-Chrysler, que desde o ano de 2010 não detém 

qualquer participação na empresa. Sediada em Vila Nova de Gaia, realiza o desenvolvimento e 

produção de carroçarias, posteriormente montadas em chassis de várias marcas que são 

destinadas a serviço de turismo, intra-urbano e serviço de aeroporto.  

O seu desenvolvimento e inovação são fator de distinção no ramo, permitindo um 

grande reconhecimento por parte do mercado. Este reconhecimento foi demonstrado durante os 

seus anos de existência através de várias distinções, nomeadamente as Menções Honrosas nos 
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“Design Management European Awards” e nos “Green Project Awards” pelo autocarro 100% 

elétrico em 2010. Apesar de a CaetanoBus ser reconhecida pela construção de carroçarias, 

desde 2010 que iniciou o desenvolvimento e construção de chassis para o seu modelo de 

aeroporto. 

Vários foram os modelos produzidos pela marca que ficaram icónicos, como o modelo 

Óptimo e Enigma.  

Atualmente encontram-se em produção vários modelos, como representado na Tabela 

1.1. 

 

Tabela 1.1 - Modelos produzidos pela CaetanoBus 

Turismo 

Winner 

 

Modelo com carroçaria projetada para a 

montagem em chassis de várias marcas. 

 

Levante 

 

Modelo com plataforma elevatória, para 

acessibilidade a pessoas de mobilidade 

reduzida. 

 

Urbano 

 

City Gold Midi 

 

Autocarro urbano sobre um chassis MAN. 

 

MiniBus 
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CSV 

 

Miniautocarro de turismo, com chassis 

CRAFTER. Possibilidade de conversão para 

urbano, com uma lotação máxima de 19 

pessoas. 

 

 

iTrabus 

 

Miniautocarro com chassis IVECO, com 

capacidade até 33 lugares. 

 

Elétrico 

 

e.COBUS 

 

Primeiro modelo 100% elétrico da 

CaetanoBus, para aeroporto. 

 

Aeroporto 

 

Cobus 2700/3000 

 

Modelo para transporte de passageiros nos 

aeroportos. 

 

 

1.2. Urbano Elétrico e.City Gold 

  

O autocarro urbano elétrico da CaetanoBus, o modelo e.City Gold, a partir de agora 

designado como UEB - Figura 1.1 - é uma grande inovação no que respeita ao transporte público 

urbano de passageiros. Apesar de não ser o primeiro modelo elétrico a ser desenvolvido nesta 

empresa (o modelo de aeroporto e.COBUS), este é um projeto ambicioso que denota grandes 

desafios na mobilidade interurbana.  
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 Este projeto possui financiamento QREN (Quadro de Referência Estratégico Nacional), 

através do concurso na área de Inovação. Esta candidatura deve-se ao desenvolvimento da 

capacidade estrutural que este veículo apesenta permitindo a fixação das baterias na sua parte 

superior. Esta estrutura, para uma capacidade de 85 kW.h, suporta uma massa total de baterias 

de 1500 kg, podendo ser expandida. Assim, pode ser conseguido o aumento de autonomia de 

80 km para 200 km. No entanto tal compromete o número de pessoas que é possível transportar 

uma vez que o peso máximo admitido é de 18000 kg. 

 

 

Figura 1.1 – e.City Gold (UEB) 

 

Com o crescimento contínuo das áreas urbanas, é necessário encontrar soluções que 

permitam controlar o nível de emissões de gases poluentes dos veículos, diminuir o ruído e 

diminuir custos de mobilidade. Este projeto possui as vantagens de um veículo de transporte de 

passageiros comum, mas com a grande vantagem do seu baixo consumo energético por 

quilómetro, conforto dos passageiros em relação ao seu baixo ruído, sem emissão de gases 

poluentes e uma excelente acessibilidade. Devido à dinâmica de uma cidade, desde os 

constantes congestionamentos até ao elevado número de sinalizações que obriga às constantes 

paragens, o UEB apresenta uma grande vantagem em relação aos veículos com motor de 
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combustão interna (sem START & STOP1), pois no tempo que está efetivamente parado tem um 

consumo energético nulo. 

As suas principais vantagens e desvantagens são: 

Vantagens: 

 Baixo ruído; 

 Baixo consumo energético; 

 Manutenção menos frequente (em relação a veículos de combustão interna). 

Desvantagens: 

 Custo Inicial; 

 Manutenção especializada. 

O UEB tem um design de autocarro de piso rebaixado, com capacidade para 37 pessoas 

sentadas, 1 cadeira de rodas ou 2 lugares reclináveis, 46 pessoas em pé e uma rampa de acesso 

a pessoas com mobilidade reduzida.  

De forma idêntica aos autocarros com motor de combustão interna, este modelo 

apresenta uma direção assistida hidráulica mas neste caso acionada por motor elétrico, 

suspensão e sistema de travagem pneumático com compressor igualmente acionado por motor 

elétrico.  

O motor de tração elétrico (AC Brushless - síncrono) encontra-se diretamente acoplado 

ao diferencial traseiro, sem caixa de velocidades. Tem uma velocidade máxima de 3500 rpm, 

com uma potência nominal de 160 kW@1500 rpm, um binário nominal de 1500 N.m, 

permitindo assim que o autocarro alcance uma velocidade máxima de 70 km/h. 

Uma das principais características deste veículo é a sua capacidade de regeneração de 

energia quanto este se encontra sem consumo energético por parte do motor de tração. Nos 

momentos de desaceleração, as baterias são recarregadas aumentando a autonomia do UEB, 

uma vez que o motor de tração se torna num gerador de energia. 

Na Tabela 1.2 encontram-se representadas as principais características do UEB. 

 

 

 

 

                                                 

1 START & STOP – Sistema que permite a paragem do motor de combustão interna, quando o veículo se encontra 

parado durante alguns segundos, e liga novamente quando é premido um botão ou pedal (definido pelo 

fabricante). 
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Tabela 1.2 – Características do UEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Problema Proposto 

 

No âmbito da unidade curricular “Dissertação” inserida no quinto ano do Mestrado 

Integrado em Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

propõe-se a realização de um trabalho referente à aplicação de segurança funcional, no novo 

projeto do autocarro elétrico urbano (UEB), na empresa CaetanoBus. 

O problema proposto está relacionado com o projeto de introdução de segurança 

funcional, no âmbito do estudo e análise de sistemas que se encontram implementados no 

autocarro elétrico urbano, através da aplicação norma ISO 26262. Estes sistemas são: 

 Sistema de aceleração; 

 Sistema de travagem; 

 Sistema de seleção de velocidades. 

Motor 

Potência Nominal [kW] 160 @ 1500rpm 

Binário nominal [N.m] 1500 @ 210A 

Binário Máximo [N.m] 2500 @ 350A 

Corrente Nominal [A] 210 

Velocidade Máxima [rpm] 3500 

Sistema de arrefecimento Água/Glicol 50/50% 

Baterias 

Capacidade [kW.h] A partir de 85 

Voltagem [V] 700 

Outras características 

Autonomia [km] A partir de 80 

Lotação 85 Pessoas 

Velocidade máxima [km/h] 70 
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A análise pretende estudar estes sistemas e verificar se estão concordantes com o 

conceito de segurança funcional referido na norma ISO 26262. Desta análise resulta a proposta 

de introdução de elementos de hardware e software que permitem assegurar um nível de 

segurança acrescido.  

1.4. Objetivos da Dissertação  

 

O principal objetivo deste trabalho é a aplicação de segurança funcional aos sistemas 

referidos na secção 1.3.  

A aplicação da norma ISO 26262 representa uma preparação, da CaetanoBus, para o 

desenvolvimento de futuros sistemas elétricos e eletrónicos. Revela um conjunto de processos 

e de procedimentos que devem ser colocados em prática de modo a integrá-los nos 

desenvolvimentos realizados, principalmente ao nível do software.  

Os objetivos desta dissertação são: 

 Análise da norma ISO 26262 – Análise às diferentes partes da norma com o intuito 

de definir os diferentes processos e procedimentos que são necessários colocar em 

prática; 

 Análise dos sistemas existentes no UEB segundo a norma ISO 26262 – Através da 

análise da norma, verificar e se necessário aplicar medidas de segurança; 

 Definir os processos e procedimentos, referidos na norma ISO 26262, para a 

CaetanoBus – Processos e procedimentos a cumprir para futuros desenvolvimentos 

segundo a norma; 

 Proposta de implementação de medidas de segurança (hardware e software) para 

atingir a segurança funcional – A análise efetuada anteriormente irá revelar quais 

as medidas efetivamente necessárias aplicar para assegurar a segurança dos 

sistemas; 

 Programação de software – Projeto de programação cumprindo as diferentes 

recomendações impostas pela norma ISO 26262; 

 Definição de testes em banca – Depois de realizada a programação, definir métodos 

de teste e verificação de cumprimento dos requisitos inicialmente propostos; 
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1.5. Estrutura e Organização da Dissertação 

 

Esta dissertação encontra-se dividida em seis capítulos. Este primeiro capítulo apresenta 

uma breve descrição da história da empresa CaetanoBus, o projeto onde está inserido o presente 

trabalho e os seus objetivos. 

No capítulo 2, alusivo ao estado de arte, encontra-se referida a parte tecnológica 

automóvel, nomeadamente os problemas referentes a sistemas “by-wire”. Encontra-se 

igualmente descrita, uma breve introdução à resolução de problemas relacionados com sistemas 

elétricos e eletrónicos segundo a norma ISO 26262. 

No capítulo 3 é feita uma elaboração puramente teórica, de acordo com a norma ISO 

26262. Este capítulo tem como objetivo definir os requisitos que a norma afirma serem 

necessários para atingir a segurança funcional. Neste capítulo é descrito o método de resolução 

para o problema inicialmente proposto. 

A aplicação prática da norma encontra-se desenvolvida no capítulo 4, através dos 

procedimentos referidos anteriormente. 

Esta aplicação resulta na proposta de implementação de elementos de hardware e 

software, que se encontra no capítulo 5. Igualmente neste capítulo encontram-se os testes 

propostos ao software. 

No capítulo 6 apresentam-se as conclusões mais relevantes e uma proposta de trabalhos 

futuros.  

De referir que no Anexo E encontram-se as tabelas originais da norma ISO 26262 que 

foram adaptadas para o presente documento.
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2. Segurança dos Sistemas de Comando 

2.1. Problemas de Sistemas Elétricos e Eletrónicos em Automóveis  

 

Na indústria automóvel existem vários problemas no que diz respeito a sistemas 

eletrónicos. No documento publicado por Kirchhoff [1] estão descritos vários desses casos, 

nomeadamente o problema da aceleração inesperada. 

A NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) é uma agência 

responsável por redigir e melhorar normas de segurança, aplicadas a veículos, que faz parte do 

departamento de transportes dos Estados Unidos da América. Esta agência recebe todos os anos 

reclamações de condutores que detetam defeitos ou anomalias nos seus veículos. Anualmente 

das 30.000 a 50.000 queixas recebidas por esta agência, cerca de 2% a 5% estão relacionadas 

com o problema de possível aceleração intempestiva [1]. Esta aceleração pode ter vários 

motivos, desde erro do condutor, defeitos no design do pedal, posicionamento do tapete, 

defeitos eletromecânicos e eletrónicos. Das queixas recebidas pela NHTSA, existem várias 

sobre os veículos da Audi nos anos 80. O problema incidia sobre o seletor de velocidades 

automáticas que, quando mudado da posição Park (P) para a posição Drive (D) ou Reverse (R), 

levava a que o veículo subitamente acelerasse de forma intempestiva. Neste caso a Audi 

recolheu às suas instalações o modelo 5000 que era portador deste problema e instalou um novo 

seletor de velocidades automáticas, no qual era necessário os condutores pisarem o pedal do 

travão para poderem selecionar a velocidade. 

Igualmente, a NHTSA recebeu queixas por parte dos proprietários de veículos da marca 

Toyota. No ano de 2000 estas queixas totalizavam 4% do total, em 2008 subiram para 17% e 

em 2009 para 33%. No período de 2000 a 2010, das queixas que envolviam a aceleração 

inesperada, resultaram 43 acidentes totalizando 52 mortes. Destes 43 acidentes, 33 envolviam 

veículos equipados com controlo de aceleração eletrónico [1].  

Várias investigações foram levadas a cabo pela Toyota e a NHTSA, e em 2007 

atribuíram o problema da aceleração inesperada a um friso que interferia com o correto 
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funcionamento do acelerador. Mais recentemente novas investigações resultaram na troca dos 

tapetes no lado do condutor e na substituição do pedal do acelerador.  

Apesar de nenhuma investigação atribuir os problemas de aceleração inesperada ao 

software, recentemente a Toyota instalou o sistema BOS (Brake Override System) nos seus 

veículos, como uma medida extra de segurança. O BOS é um sistema que retira a potência ao 

motor quando estão aplicados em simultâneo o pedal do travão e acelerador, com uma 

velocidade superior a 8 km/h. Esta atualização de software permite a paragem segura do veículo 

por ação de dois sinais elétricos, o sinal do sensor do pedal do travão e o sinal do sensor do 

pedal do acelerador, quando aplicados ao mesmo tempo por um período superior a 1,5 

segundos. 

Além dos casos anteriormente descritos existem muitos outros relacionados com a 

aceleração intempestiva e a Figura 2.1 mostra a evolução das queixas relacionadas com várias 

marcas de automóveis nos Estados Unidos da América. 

 

 

Figura 2.1 – Registo de queixas dos proprietários de veículos com aceleração intempestiva [2] 

 

Além dos problemas da aceleração intempestiva anteriormente descritos, surgiram 

outros relacionados com a travagem intempestiva. Este problema está relacionado com o 

veículo da Mercedes, modelo ML430, em que a pessoa envolvida num dos incidentes 
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testemunhou a travagem espontânea e abrupta do veículo, em curtos períodos de tempo. Uma 

das causas identificadas relacionava o mau funcionamento no sensor que regista o valor da 

velocidade angular do veículo em relação ao seu eixo vertical (Yaw-rate sensor). O controlo 

eletrónico de estabilidade (ESP) reage a breves falhas elétricas neste sensor, aplicando os 

travões em curtos períodos temporais, isto é, quando o sensor funciona de um modo incorreto, 

o ESP entende isto como um evento em que o veículo está a perder tração ou a desviar-se do 

percurso pretendido e aplica assim os travões de modo a corrigir a trajetória. Este problema de 

aplicação espontânea do sistema de travagem poderia levar à perda de controlo por parte do 

condutor causando um acidente [3]. 

Assim, a introdução de novas tecnologias e as constantes mudanças no setor automóvel, 

são fatores contributivos para um aumento de complexidade dos sistemas elétricos e 

eletrónicos. Como tal é necessário cada vez mais aplicar medidas de segurança que permitam 

agir em caso de emergência por forma a garantir a segurança dos ocupantes dos veículos e 

utilizadores da via pública. Estas medidas de segurança são asseguradas através de 

cumprimento de normas aplicadas ao setor automóvel, com regulamentos a nível de hardware 

e software. 

2.2. Evolução da Eletrónica em Veículos 

2.2.1. Unidade de Controlo Eletrónico 

 

Por forma a compreender como surgiram os primeiros controlos eletrónicos 

programáveis em automóveis, são apresentadas neste capítulo as ECU (Electronic Control 

Unit). 

Os primeiros controladores eletrónicos surgiram nos anos 70, sendo que um dos 

principais foi o controlador eletrónico do motor que atualmente está implementados em larga 

escala nos automóveis. Os controladores eletrónicos são utilizados para o controlo da maioria 

dos dispositivos instalados nos automóveis, desde os travões, suspensão, ar-condicionado, 

airbag, fecho e abertura de portas, entre outros, como exemplificado na Figura 2.2. Os sistemas 

de controlo eletrónico são constituídos pelas unidades de controlo eletrónico (ECU), por 

sensores e atuadores. Através da leitura de entradas, obtidas através de sensores, é adquirida a 

informação posteriormente processada por um algoritmo de controlo na ECU e, por último, são 

atualizadas as saídas por meio de atuadores [4]. No Anexo A encontra-se uma descrição da 

evolução tecnológica em veículos, que fornece uma perspetiva do avanço dos sistemas 

eletrónicos realizado, com realce para os últimos 30 anos. 
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Figura 2.2 - Exemplos de unidades de controlo eletrónico implementadas em veículos [4] 

 

A unidade de controlo eletrónico é um elemento de hardware que é constituído por 

microcontroladores, circuitos integrados, entre outros, em que o seu comportamento é definido 

através da implementação de algoritmos definidos por software. Um automóvel pode ser 

constituído por várias unidades de controlo eletrónico, que estão ligadas entre si através de uma 

rede de comunicação CAN-Bus (Controller Area Network) - Figura 2.2 - que controlam os 

vários sistemas eletrónicos. Esta ligação em rede permite a troca de informação entre as 

unidades de controlo eletrónico. Por exemplo, a unidade de controlo eletrónico que realiza o 

controlo do motor de combustão interna é responsável pelo cálculo das quantidades necessárias 

de injeção de combustível, os tempos de ignição e controla igualmente a temperatura do fluido 

refrigerante, informação que é enviada para o indicador de temperatura do painel de 

instrumentos. Esta comunicação CAN encontra-se descrita na secção 2.2.3. 

Na Figura 2.3 encontra-se a evolução dos sistemas de controlo eletrónico, desde os 

sistemas individuais, até aos atuais sistemas em que todos os controladores cooperam de modo 

a atingir funções de elevada complexidade. 
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Figura 2.3 - Evolução do controlo eletrónico [4] 

2.2.2. Sistemas “By-Wire” 

 

Juntamente com a evolução das unidades de controlo eletrónico e a injeção eletrónica, 

começaram a surgir soluções “by-wire”.  

Esta tecnologia foi inicialmente introduzida nos BMW serie 7 em 1988 e permite 

realizar de modo eletrónico o que antigamente era realizado de um modo totalmente mecânico 

[5]. Por exemplo, o controlo de aceleração que antigamente era realizado por um cabo que 

conectava o acelerador à válvula de admissão (válvula que regula a quantidade de ar admitido 

no motor – “Admissão do motor” e consequentemente a aceleração imposta ao veículo) é 

atualmente realizado de modo eletrónico. Este sistema é conhecido como “throttle-by-wire” e 

a sua função é realizada por um sinal elétrico que adquire o valor de deslocamento do pedal do 

acelerador, medido através de um transdutor. Esse valor é transmitido à unidade de controlo 

eletrónico, que por sua vez calcula e envia um sinal a um servomotor que está acoplado à 

válvula de admissão e realiza a abertura da mesma [6]. A Figura 2.4 mostra essa evolução da 

solução mecânica (parte superior da Figura 2.4) para a solução eletrónica (parte inferior da 

Figura 2.4).  

 

Figura 2.4 - Evolução do sistema de aceleração [7] 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

14 

Além do “throttle-by-wire” existe atualmente o “brake-by-wire”, aplicado ao sistema 

de travagem, “steer-by-wire”, aplicado à direção, entre outros. Atualmente os veículos pesados 

de passageiros elétricos ou de combustão incorporam este sistema “by-wire” no seu pedal do 

acelerador e pedal do travão.  

Através da instalação deste tipo de sistemas é possível garantir a eliminação gradual dos 

mecanismos mecânicos e consequentemente aumentar a flexibilidade automóvel, com os 

benefícios de diminuir peso, diminuir o consumo de combustível e, por exemplo, aumentar o 

espaço disponível. No entanto, apesar da evolução destes sistemas ter crescido de forma 

substancial nos últimos anos, ainda não existe um controlo completo através do uso exclusivo 

destes sistemas. Por exemplo, na travagem de um veículo através do sistema “brake-by-wire”, 

além da transmissão de sinal ser realizada de forma eletrónica, este mantém um mecanismo de 

segurança mecânico que em caso de falha garante a travagem. No caso de veículos pesados esta 

travagem é realizada através de um sinal eletrónico e do sistema mecânico, em que o pedal está 

ligado diretamente ao sistema de travagem pneumático. Com a evolução dos sistemas “by-

wire”, tende-se a deixar o “controlo físico” sobre o sistema, passando a ter um controlo 

exclusivamente eletrónico e assim surgem problemas relacionados com a fiabilidade e 

segurança que estes podem fornecer, devido às falhas de hardware e software. Como tal é 

necessário um esforço de desenvolvimento de soluções através da otimização dos sistemas 

existentes e a implementação de redundâncias que permitam afirmar a segurança dos mesmos 

[8]. 

2.2.3. Protocolo de Comunicação CAN-Bus 

 

Como referido na secção 2.2.1, a comunicação entre as várias unidades de controlo 

eletrónico e entre outros dipositivos (por exemplo: pedal do acelerador) é realizada por uma 

rede de comunicação CAN.  

O protocolo CAN foi desenvolvido em 1986, pela Robert Bosch GmbH para aplicação 

automóvel e é largamente utilizado nesta indústria. Este protocolo de comunicação tem o 

objetivo de simplificar os sistemas de cablagens existentes [9]. Assim, a transmissão de 

mensagens é conseguida através de duas linhas dedicadas, o CAN High e o CAN Low - Figura 

2.5, sendo atingidas velocidades de 1 Mbps para sistemas com comprimento de barramento até 

40m [10].  

Uma característica fundamental deste tipo de comunicação é o sistema de arbitragem 

baseado no bit recessivo (1) e no bit dominante (0). Na rede de comunicação CAN vários nós 

podem iniciar a transmissão de mensagens. Se dois nós (“0” e “1”) iniciarem em simultâneo a 
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transmissão de mensagem, o nó que envia bit “0” (dominante) fica com o controlo do 

barramento e envia a mensagem. Portanto um bit dominante tem prioridade sobre um bit 

recessivo - Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 - CAN H e CAN L (bit recessivo e dominante) [11] 

 

Trata-se de uma comunicação diferencial, que permite reduzir as interferências e operar 

em ambientes com ruido elétrico no sinal. Consegue-se assim garantir que esta rede de 

comunicação não é sensível a ruídos.  

2.2.3.1. SAE J1939 

 

A norma SAE J1939 (Society of Automotive Engineers) fornece práticas recomendadas 

para a aplicação dos protocolos de comunicação, que inclui o protocolo CAN. O objetivo destas 

práticas é prover uma arquitetura padrão de modo a permitir uma comunicação normalizada 

entre as unidades de controlo eletrónico. Isto significa que, por exemplo, duas unidades de 

controlo eletrónico que obedeçam a esta norma podem ser ligadas através de uma rede de 

comunicação sem que haja interferências funcionais [12]. 

Esta norma define um conjunto de requisitos a nível de hardware; por exemplo, limita 

a dimensão das linhas de comunicação e o número de nós da rede. Igualmente define requisitos 

para a normalização das mensagens trocadas. A nível do formato da mensagem é definida por 

um identificador de 29-bit, como ilustrado na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 - Identificador de 29-bit [12] 
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Os 29-bit estão divididos por: 

 Prioridade: 3-bit – Define o nível de prioridade da mensagem; 

 Reservado: 1-bit – Reservado para um possível uso futuro; 

 DP: 1-bit – Expansão de capacidade da mensagem; 

 PF: 8-bit – Define se a mensagem é transmitida para um elemento específico ou 

para todos os elementos constituintes da rede; 

 PS: 8-bit – Indica o endereço de envio de mensagem, depende de PF; 

 SA: 8-bit – Endereço do elemento de onde é enviada a mensagem. 

A informação a transmitir, para a rede de comunicação, é enviada em 64 bit (8 bytes). 

Além destes elementos, as mensagens contém modos de verificação de erros, conseguindo 

assim verificar-se a existência de anomalias na mensagem.  

2.3. Introdução aos Sistemas de Segurança de Software 

 

Com a introdução das unidades de controlo eletrónico em automóveis nos anos 70, 

surgiram as aplicações de software, que atualmente representam mais de 40% dos custos totais 

de cada veículo [1]. 

Com o aumento da complexidade e interação de sistemas elétricos e eletrónicos 

incluídos nos veículos pesados de passageiros, torna-se necessário garantir que estes sistemas 

são fiáveis assegurando o pleno funcionamento do veículo e conforto para os seus condutores 

e passageiros [13].  

O software de segurança cresce continuamente e o desafio desta indústria é alargar 

inovação que marque a diferença. Com a evolução da tecnologia, foram adaptados componentes 

já existentes em veículos, como por exemplo: 

 BBW (Brake-by-Wire); 

 SBW (Steer-by-Wire); [14] 

Igualmente foram implementados sistemas de assistência à condução, tais como:  

 ABS (Anti-lock Braking Systems); 

 ESP (Electronic Stability Program); 

 Lane Departure Warning (Mobileye LDW) [14]. 

Estes sistemas são importantes para a segurança dos ocupantes dos veículos e de todos 

os outros utilizadores da via pública. Estes utilizam soluções com um maior número de sensores 

e atuadores e têm como consequência a necessidade de se desenvolver sistemas de validação e 

avaliação de segurança funcional para estes sistemas. 
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Figura 2.7 - Consequências das falhas de software (Adaptado de [14]) 

 

Na Figura 2.7 está representado como uma falha de software pode desencadear 

sucessivos problemas, podendo constituir um fator de risco para a segurança do condutor, 

passageiros e outros utilizadores da via. 

Como tal, os sistemas implementados em veículos exigem segurança e fiabilidade, que 

resulta na consideração de requisitos de segurança com o mesmo nível de prioridade que os 

próprios requisitos funcionais [13]. Estes requisitos funcionais representam as funções a que se 

destina o sistema; no entanto, os requisitos de segurança adicionam uma maior seguridade para 

evitar a ocorrência de erros graves no decorrer do normal funcionamento do mesmo. 

É exigido aos fabricantes de automóveis um desenvolvimento rigoroso com a 

verificação e validação de todo processo. Torna-se igualmente necessário definir um padrão de 

segurança, normas que a indústria automóvel cumpre, para o desenvolvimento de software que 

seja implementado nos seus produtos. Várias normas foram criadas ao longo dos anos, tais 

como:  

 MISRA-C – Secção 2.4.1; 

 IEC 61508 – Functional Safety of Eletrical/Eletronic/Programmable Eletronic 

Safety – Secção 2.4.2; 

 ISO 26262 – Functional Safety in Automotive Electronics – Secção 2.4.3 [14]. 

2.4. Normas Implementadas pela Indústria Automóvel 

2.4.1. MISRA-C 

 

O projeto MISRA (Motor Industry Software Reliability Association) foi publicado em 

1998 e contém orientações de desenvolvimento de software para veículos. Este documento foi 

alvo de modificações, existindo 3 versões, MISRA-C 1998, 2004 e 2012. 

MISRA-C é um conjunto de processos seguidos pela indústria automóvel, que define 

um padrão para o desenvolvimento de software em linguagem de programação C/C++. Este 
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recurso serve de guia para uma prática de um bom desenvolvimento de linguagem de 

programação. 

A norma MISRA-C:2012 é constituída por 143 regras, sendo cada regra classificada 

como “obrigatória”, “necessária” ou “aconselhada”. Estas regras são divididas por categorias, 

nomeadamente, evitar as diferenças na utilização de diferentes compiladores, evitar o uso de 

funções que são mais sujeitas a falhas, limites de complexidade de código, produção de código 

que seja facilmente compreendido e código a partir do qual a deteção do erro seja mais fácil 

[15]. 

2.4.2. IEC 61508 

 

 A norma IEC 61508 (International Electrotechnical Commission) é aplicada a sistemas 

relacionados com segurança, elétricos ou eletrónicos programáveis. Conta com várias edições 

sendo a mais recente a Edição 2.0. Esta associa possíveis perigos a faltas associadas com 

operações de segurança. Esta foi a primeira norma onde foi definido o conceito de segurança 

funcional, que viria a ser implementado mais tarde pela norma ISO 26262.  

Uma grande vantagem desta norma é que os sistemas são classificados segundo níveis 

de segurança chamados SIL (Safety Integrity Level). Estes níveis vão desde o SIL 1 até ao SIL 

4, sendo o nível 1 o menor e o 4 o maior. A IEC 61508 é constituída por requisitos e 

recomendações que englobam toda a fase de desenvolvimento de sistemas de segurança.  

Esta norma esta dividida em 7 partes. Da parte 1 até à parte 4 está contida a informação 

principal da norma, no que diz aos requisitos acima referidos. Esta norma pode ser aplicada 

isoladamente, mas também pode ser aplicada servindo de base a outras normas, como é exemplo 

a ISO 26262. 

A aplicação desta norma é vasta e não se limita à indústria automóvel, sendo também 

aplicada a outras indústrias, como exemplo, as centrais nucleares de produção de energia 

elétrica ou as indústrias de processos.  

2.4.3. Breve Introdução à norma ISO 26262  

 

A norma ISO 26262 resulta de uma interpretação da norma IEC 61508 para a segurança 

funcional de sistemas elétricos e eletrónicos, e segurança relacionada com sistemas eletrónicos 

programáveis em automóveis [16]. Neste momento tem aplicação em veículos com um peso 

bruto até 3500 kg. Apesar de a norma não considerar veículos pesados de passageiros, esta pode 

ser interpretada de forma a adaptar as regras para este tipo de veículos, estando previsto, sem 

data definida, o alargamento do âmbito desta norma a veículos pesados. 
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A grande diferença entre a norma IEC 61508 e a norma ISO 26262, baseia-se no facto 

que a ISO tem em consideração a controlabilidade. A controlabilidade é a capacidade de evitar 

situações perigosas por ações realizadas pelo motorista, passageiros ou outros intervenientes 

dessa mesma situação [17]. Da mesma forma que a IEC 61508 utiliza os SIL para classificação 

dos níveis de segurança, a ISO 26262 utiliza os ASIL (Automotive Safety Integrity Level). 

Estes são compostos por 4 níveis, ASIL A a ASIL D, sendo o nível mais baixo o nível A e o 

mais elevado o nível D. Estes são dependentes de 3 fatores: a severidade, controlabilidade e 

probabilidade de exposição, que são determinados através de uma análise de perigos e avaliação 

de riscos (HARA - Hazard Analysis and Risk Assessment). Depois da determinação do 

correspondente ASIL, o produto é desenvolvido consoante as medidas correspondentes a esse 

mesmo nível de ASIL. 

A aplicação desta norma obriga a manter todos os registos das atividades relacionadas 

com segurança do processo de desenvolvimento por forma a garantir a segurança funcional. 

2.4.3.1. Caso Prático de Aplicação da Norma ISO 26262 

 

O caso prático analisado foi o caso da Volvo [18]. O objetivo é analisar a arquitetura 

dos sistemas elétricos e eletrónicos dos mecanismos que constituem o travão de motor de 

maneira a propor e implementar mudanças em conformidade com os requisitos da norma ISO 

26262. 

Este caso prático é aplicado aos sistemas auxiliares de travagem implementados nos 

motores de combustão interna a Diesel nos veículos pesados da Volvo, nomeadamente o travão 

de escape e o travão de compressão. Estes sistemas ajudam a diminuir o esforço aplicado aos 

travões, significando assim uma diminuição de velocidade por efeito de binário travão.  

O travão de escape retarda a velocidade de movimento do veículo através do 

estrangulamento do sistema de exaustão dos gases provenientes das câmaras de combustão, 

criando uma contrapressão nos cilindros, gerando assim um binário “negativo” (contrário ao 

movimento).  

O travão de compressão gera binário “travão” através de uma ligeira abertura das 

válvulas de escape durante a fase de admissão e compressão. Como os dois travões funcionam 

em conjunto, a contrapressão gerada no travão de escape é refletida no interior dos cilindros 

quando ocorre a abertura das válvulas de exaustão. 

O primeiro objetivo é a definição do sistema, que está descrito na norma como 

“Definição do Item”. Nesta fase são descritos todos os parâmetros relevantes para a 
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caracterização do sistema, desde os elementos que o compõem, as interações com outros 

sistemas, qual a sua principal função. 

Para a determinação do seu nível de ASIL foi admitida uma análise de perigos e 

avaliação de riscos que envolvia a aplicação espontânea de binário de travagem no travão de 

escape. Esta análise foi realizada como mostrado na Tabela 2.1, descrevendo que a aplicação 

intencional do travão do motor pode deixar o veículo incontrolável levando assim a um nível 

de ASIL C, após a atribuição de severidade, probabilidade de exposição e controlabilidade. De 

modo a evitar esta situação indesejada é definido o objetivo de segurança. 

 

Tabela 2.1 - Análise de Perigo e Avaliação de Risco 

Função Falta 
Situação 

Operacional 

Evento 

Perigoso 

Pessoas em 

risco 

S 

E

V 

E

X

P 

C

O

N

T 

A

S

I

L 

Objetivos 

de 

Segurança 

Travão de 

escape 

Aplicação 

espontânea 

e não 

desejada de 

binário de 

travagem de 

motor 

Condução em 

estrada, com 

velocidade 

superior a 60 

km/h 

O motor 

travão é 

aplicado, 

bloqueando as 

rodas 

Ocupantes 

do veículo 

 

S3 

 

E3 

 

C3 

 

C 

Ação não 

desejada de 

travão de 

motor não 

deve ocorrer 

(OS1) 

 

Na fase seguinte é definido o conceito de segurança funcional através da definição dos 

requisitos de segurança funcional, como é visível na Tabela 2.2. Estes requisitos são obtidos 

através dos objetivos de segurança definidos anteriormente de modo a cumpri-los. Cada 

requisito de segurança funcional deve ser alocado à arquitetura preliminar do sistema a 

desenvolver e adquire o nível de ASIL do objetivo de segurança que o origina. 

 

Tabela 2.2 - Requisitos de segurança funcional (RSF) 

Objetivo de 

Segurança - ID 

Requisito de 

Segurança Funcional- 

ID 

Descrição ASIL 

OS1 

RSF1 

O estado das entadas/saídas do travão de motor deve 

ser monitorizado para evitar comportamentos 

indesejados 

C 

RSF2 

O microcontrolador deve inativar o atuador do travão 

de motor se um comportamento indesejado for 

detetado 

C 
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De seguida são definidos os requisitos de segurança técnicos, nos quais se especificam 

como implementar os requisitos de segurança funcional definidos anteriormente nos elementos 

de hardware e software. É então implementado um microcontrolador, um monitor de voltagem 

e de erro, e um Watchdog2. No software é definida a programação por forma a cumprir a norma 

ISO 26262, de modo a monitorizar o sistema de travagem evitando um comportamento 

indesejado. 

Por último é analisado todo o sistema de segurança implementado, hardware e software, 

para verificar se cumpre os requisitos técnicos assumidos.  

Esta é uma breve descrição da aplicação da norma ISO 26262 por parte da Volvo. A 

implementação inicial presente na unidade de controlo eletrónico não cumpria os requisitos de 

forma a satisfazer a norma ISO 26262 devido à falta de mecanismos de segurança. Com a 

adaptação do sistema existente, através da implementação do protótipo realizado, de hardware 

e software, é conseguida uma monitorização eficaz para evitar comportamentos não desejados. 

A interpretação desta norma não é única, significando que apesar desta solução podem ser 

considerados novos métodos de resolução do problema.  

2.5. Introdução ao Conceito de Segurança Funcional 

 

Na norma IEC 61508 e na norma ISO 26262 é continuamente referido o conceito de 

segurança funcional. Este termo torna-se fundamental para um entendimento da gestão da 

segurança que é realizada nos sistemas implementados nos veículos. Segurança funcional é 

definida como a ausência de risco razoável, devido aos perigos causados pelo funcionamento 

incorreto dos sistemas elétricos ou eletrónicos, que é igualmente o principal objetivo da norma 

ISO 26262. O conceito de segurança baseia-se na especificação dos requisitos de segurança 

funcional e as informações necessárias associadas, como os requisitos definidos para os 

elementos arquitetónicos e a interação entre estes elementos. Estes definem metas de segurança 

para o sistema, derivados dos resultados da análise de perigos e avaliação de riscos. A segurança 

funcional é influenciada pelo desenvolvimento do processo, pelas especificações de requisitos, 

implementação, integração e a validação de verificação. 

Para uma correta identificação da segurança funcional, é efetuada uma análise aos 

sistemas programáveis, onde se identificam as condições potencialmente perigosas, situações 

que advém de faltas dos sistemas, que podem resultar num acidente em que haja dano humano 

                                                 

2 Watchdog – Dispositivo usado para proteção de um sistema devido a falhas de hardware ou software que levem 

o sistema a não responder. Quando o sistema principal deixa de responder, o Watchdog ativa funções corretivas 

como por exemplo o reset. 
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e material. Assim este conceito permite ações preventivas ou corretivas de modo a reduzir o 

impacto desse erro. Por exemplo, uma porta de abertura e fecho automático de autocarro 

acionada pelo motorista pode provocar dano no caso de uma pessoa ficar retida no seu 

movimento de fecho. Então, além do seu conceito funcional, que é a abertura e fecho de porta 

automático por meio de um circuito pneumático de acionamento pelo motorista, esta tem o seu 

conceito de segurança funcional que permite que em caso de obstrução da porta, esta retorne à 

sua posição de abertura. Este retorno é efetuado pela existência de 2 sensores: um sensor de 

pressão incorporado no sistema pneumático, que verifica o aumento de pressão no circuito por 

uma força externa a bloquear a porta e outro na estrutura da porta, sensor resistivo, que deteta 

um elemento de obstrução, enviando um sinal para a abertura imediata da porta. Porém, em 

caso de falha destes sensores, existe um botão de emergência que possibilita a inativação do 

sistema de pressão de ar no circuito pneumático, ficando a abertura de portas disponível 

manualmente. 

Para conseguir obter todos estes mecanismos que permitem uma segurança acrescida 

aos utilizadores do veículo, foi necessário realizar uma análise com todos os possíveis cenários 

de falha por forma a obter os requisitos de segurança funcional. 

Tal como o sistema explicado anteriormente, os veículos possuem um elevado número 

destes sistemas que permitem que em caso de acontecimento de falha, o risco seja diminuído 

por forma a não representar perigo para os utilizadores. 

2.6. Veículos Pesados de Passageiros Elétricos 

 

Após vários anos de desenvolvimento começam a surgir no mercado várias opções de 

motorização de veículos pesados de passageiros, de que são exemplo os híbridos e os elétricos. 

Várias marcas começam a distinguir-se e a revelar soluções promissoras num futuro sem 

recurso a combustíveis fosseis. CaetanoBus, Volvo, Irizar e BYD, são alguns exemplos que 

apresentam autocarros 100% elétricos ou híbridos. 

A Irizar é um grupo Espanhol que fabrica carroçarias de veículos pesados de 

passageiros, nomeadamente autocarros de turismo e autocarros urbanos. O seu modelo i2e é 

um autocarro urbano totalmente elétrico. 

Por sua vez, a Volvo é uma empresa Sueca, que se dedica ao fabrico de vários tipos de 

veículos, como pesados de mercadorias e pesados de passageiros. O seu autocarro urbano 

elétrico é o Volvo 7900 Eletric. 

A BYD é um fabricante Chinês de veículos ligeiros, pesados de passageiros e de 

empilhadores. O seu modelo de autocarro urbano elétrico é o ebus. 
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A CaetanoBus dedica-se ao fabrico de carroçarias de autocarros de aeroporto, autocarros 

de turismo e autocarros urbanos. A empresa apresenta um modelo elétrico, o e.COBUS que é o 

modelo de aeroporto totalmente elétrico. Em fase final de desenvolvimento encontra-se o 

modelo e.City Gold, um autocarro urbano. 

Na Tabela 2.3 encontram-se representados, os modelos das marcas referidas com as 

principais características. 

Tabela 2.3 - Comparativo de modelos 

Características/ 

Fabricantes 
Irizar i2e 

Volvo 7900 

Electric 

BYD 

ebus 

Caetano 

e.City Gold 

Potência Nominal 

[kW] 
180 160 150 160 

Binário [N.m] 1400 400 700 1200 

Voltagem Nominal 

[V] 
600/650 600 400 600/620 

Capacidade (baterias) 

[kW.h] 

376 (Sódio-

Níquel) 
76 (Iões de Litio) 324 (Iões de Lítio) 

A partir de 85 

(Tecnologia LTO) 

Autonomia [km] 250 - 250 80  

Tempo de 

carregamento 
6 Horas 

Carregamento 

Rápido de 6 

minutos (por cada 

minuto de 

carregamento 

permite 5-10 

minutos de 

condução) 

5 Horas 

Carregamento 

rápido de 45 

minutos 
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3. Análise da Norma ISO 26262 

3.1. Âmbito 

 

A norma ISO 26262 “Segurança Funcional – Veículos Rodoviários”, é aplicada a 

sistemas elétricos e eletrónicos instalados em veículos ligeiros de passageiros com um peso 

máximo de 3500 kg [19]. Contudo, esta norma pode ser interpretada de forma a ser aplicada a 

veículos pesados. Apesar de ainda não ser conhecida a data prevista da adaptação desta norma 

a este tipo de veículos, a sua inclusão torna-se essencial para assegurar a segurança dos sistemas 

dos mesmos. A nível da CaetanoBus a implementação desta norma visa a aplicação de práticas 

importantes para o desenvolvimento de novos produtos. Assim, trata-se de um modo de 

preparação para a futura homologação de veículos segundo esta norma, quando esta for aplicada 

a veículos pesados. 

O grande objetivo da ISO 26262 é a redução dos riscos causados por perigos 

relacionados com o mau funcionamento de sistemas elétricos e eletrónicos ou sistemas 

programáveis. Como tal, esta norma define um conjunto de processos que devem ser seguidos 

de modo a atingir os sistemas de segurança que podem ser necessários implementar. Estes 

processos estão definidos nas diferentes partes da norma e cada parte é constituída por uma 

série de cláusulas onde estão definidos requisitos para que o trabalho desenvolvido esteja em 

conformidade com a norma. De cada cláusula resultam os “Work Products”, isto é, do 

cumprimento dos requisitos de cada cláusula é obtido um resultado, que é definido como 

“produto”.  

A norma encontra-se dividida em 10 partes: 

 Parte 1 – Vocabulário; 

 Parte 2 – Gestão da Segurança Funcional; 

 Parte 3 – Fase de Conceito; 

 Parte 4 – Desenvolvimento do Produto a nível do Sistema Global; 

 Parte 5 – Desenvolvimento do Produto a nível de Hardware; 

 Parte 6 – Desenvolvimento do Produto a nível de Software; 
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 Parte 7 – Produção e Operação; 

 Parte 8 – Processos de Suporte; 

 Parte 9 – ASIL (Automotive Safety Integrity Level); 

 Parte 10 – Orientações ISO 26262.  

Na parte 1 está descrito todo o vocabulário técnico usado ao longo de todas as partes da 

norma ISO 26262. Esta primeira parte não será descrita, e o vocabulário técnico que será 

abordado nas diferentes partes será explicado.  

A parte 2 é dedicada à gestão dos processos, as partes 3, 4, 5, 6 e 7 são destinadas ao 

desenvolvimento e a parte 8 é destinada aos processos de suporte aos processos das partes 

anteriores. 

Esta norma é baseada no modelo em V, como representado na Figura 3.1. O ciclo de 

vida é constituído pelas partes 3, 4, 5, 6 e 7, que estão inseridas nesse mesmo modelo. 

 

 

Figura 3.1 - Visão global ISO 26262 

 

Como referido anteriormente esta norma é uma adaptação da IEC 61508, com o 

propósito de fornecer aos construtores de automóveis as orientações necessárias para garantir 
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que os sistemas elétricos e eletrónicos de segurança implementados nos seus veículos são 

seguros. A norma é baseada na avaliação de riscos destes sistemas, isto é, para se obter os 

requisitos de segurança funcional é necessário avaliar as situações de possíveis faltas, que são 

causadas pelo mau funcionamento destes. Desta avaliação resulta um nível de ASIL, 

estabelecido a partir de 3 fatores: severidade, probabilidade de exposição, e controlabilidade 

que serão analisados no capítulo 3.3.2. Este nível de ASIL irá atribuir, se necessário, medidas 

de segurança capazes de mitigar as faltas encontradas. 

3.2. Gestão de Segurança Funcional 

 

A gestão documental torna-se essencial para realizar os procedimentos descritos ao 

longo das diferentes partes, para estar em conformidade com os requisitos definidos pela norma. 

O desenvolvimento de um sistema segundo a norma ISO 26262 implica a sequência de vários 

procedimentos. Esses procedimentos encontram-se na Figura 3.2 e descrevem o normal 

desenvolvimento segundo a norma ISO 26262.  

 

 

Figura 3.2 - Desenvolvimento segundo a norma ISO 26262 

  

 A fase de desenvolvimento, Figura 3.2, é iniciada através da identificação do sistema 

que queremos submeter a análise. É necessário então realizar uma descrição do funcionamento 

desse sistema através da identificação de todas as características que sejam importantes, como, 

Identificar e 

descrever o sistema 

em análise

Identificar os Perigos 

e Avaliar os Riscos

Atribuir Objetivos de 

Segurança

Definir os Requisitos 

de Segurança 

Funcional

Definir os Requisitos 

de Segurança 

Técnicos

Desenvolver o 

Sistema (hardware e 

software)

Implementar 

hardware

Implementar 

software

Verificar se cumpre 

os Requisitos iniciais 

(Testes) 
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por exemplo, a sua interação com outros sistemas, a sua funcionalidade, tipo de comunicação, 

entre outros. Esta primeira fase torna-se essencial para o desenrolar de todo o processo de 

aplicação da norma ISO 26262. De seguida, é efetuada uma identificação de todos os perigos e 

avaliados os riscos associados, isto significa submeter o sistema a uma análise de possíveis 

fontes de faltas que podem levar a situações graves. A avaliação de riscos é a análise dessas 

faltas segundo o método dos níveis de ASIL. Nesta fase é atribuído um nível de ASIL a cada 

uma das faltas identificadas anteriormente, com o intuito de perceber quais as medidas 

necessárias atribuir para tornar este sistema seguro. A atribuição de objetivos de segurança 

significa a negação da falta anteriormente identificada, isto é, evitar as consequências 

resultantes. As fases de definição dos requisitos funcionais e técnicos atribuem medidas efetivas 

que são necessárias aplicar ao sistema e definem de forma técnica os elementos de hardware e 

software. Na etapa seguinte são analisadas essas medidas e verificado se os requisitos de 

software podem ser cumpridos por meio dos elementos de hardware escolhidos. Por fim, são 

desenvolvidos e implementados esses elementos de hardware e software e realizados os testes 

respetivos para verificar o cumprimento dos requisitos inicialmente propostos. Nesta fase é 

verificado se as faltas, inicialmente identificadas são mitigadas pelos elementos de hardware e 

software implementados. 

3.3. Fase de Conceito 

3.3.1. Definição do Item 

 

A primeira fase da norma ISO 26262 passa por descrever o item a ser analisado. O item, 

como é referido na norma, é um “sistema ou variedade de sistemas ou uma função a que se 

pode aplicar a norma ISO 26262”, isto é, um sistema elétrico ou eletrónico que implementa 

uma função a nível do veículo. De modo a um entendimento mais simples, “item”, será a partir 

de agora designado como “sistema”. Assim, é necessário definir qual ou quais os sistemas 

sujeitos a análise, referindo quais são as suas características, as suas dependências, a interação 

com outros sistemas [20]. Nesta definição é realizada uma análise funcional, onde é 

determinada qual a sua principal função ou funções e qual é o perímetro de análise na 

globalidade do sistema, isto é, definir quais os elementos a sofrer um estudo. Este primeiro 

objetivo é extremamente importante para as fases seguintes, portanto deve ser realizada uma 

análise onde sejam clarificadas e entendidas todas as funções e interações.  
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3.3.2. Análise de Perigos e Avaliação de Riscos 

  

Nesta fase é necessário identificar as consequências resultantes do mau funcionamento 

de sistemas elétricos, eletrónicos ou programáveis e formular os objetivos de segurança de 

modo a evitar risco não razoável. A identificação das faltas devem ser determinadas a partir de 

técnicas adequadas como o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)3 ou “Brainstorming”4 

[19]. Cada falta determinada terá uma grande variedade de potenciais causas e apenas podem 

ser identificadas faltas relacionadas com o sistema, assumindo que os outros sistemas 

envolvidos funcionam corretamente. Ao realizar a análise considera-se que os sistemas 

constituintes do veículo funcionam de forma correta e que podem conter a capacidade de evitar 

o perigo, que advém dessa falta, através da sua funcionalidade. Por exemplo, se o sistema de 

tração pode assegurar o “brake override”, isto significa que, ao realizar uma análise de perigo 

de aceleração inesperada por parte de um sistema independente deste, concluímos que ao 

carregar o pedal do travão este vai impedir uma possível falha na aceleração.  

Na identificação de faltas, devem ser descritas as situações operacionais que podem 

conduzir ao acontecimento de um perigo, destacando as condições mais relevantes. Na Tabela 

3.1 está descrita a base que será usada na análise de perigos, que é sustentada numa análise de 

função e falha. 

 

Tabela 3.1 - Análise de perigos 

Função Modo de Falha Falta 
Situação 

Operacional 
Pessoas em risco 

ID - 

Consequência 

      

 

Na primeira coluna da Tabela 3.1 é descrita qual ou quais as principais funções que o 

sistema realiza através de uma breve descrição. O modo de falha é como ocorre a falha dessa 

função. A falta refere o problema da falha do sistema, a situação operacional indica as condições 

de condução e de estrada em que é admitida a falha, as pessoas em risco são aquelas que se 

encontram envolvidas na situação operacional. A consequência menciona qual será a 

repercussão da falha do sistema no desempenho do veículo, para o condutor e ocupantes e 

utilizadores da via. 

                                                 

3 Análise de modo e efeito de falha – Estudo de potenciais falhas de um sistema, de modo a verificar qual o seu 

efeito noutros sistemas, como objetivo de o melhorar. 
4 Explorar a criatividade individual ou de grupo de modo a encontrar ideias relevantes para um certo problema. 
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 A avaliação de riscos e a consequente determinação do nível de ASIL, referidos na 

Tabela 3.2, são usados para definir os objetivos de segurança. 

 

Tabela 3.2 - Avaliação de riscos 

ID - Consequência Outros Sistemas que possam evitar SEV EXP CONT ASIL 

      

 

Na primeira coluna da Tabela 3.2 é identificada a consequência obtida anteriormente na 

Tabela 3.1. Na coluna seguinte descrevemos qual ou quais os sistemas que podem evitar a 

consequência identificada. Nesta análise, os sistemas considerados devem ser independentes do 

sistema a analisar. Com base na Tabela 3.1 e na Tabela 3.2, definimos o nível de ASIL. O nível 

de ASIL é utilizado por forma a determinar quais os requisitos necessários para reduzir o risco 

das faltas analisadas e é determinado através da atribuição de 3 fatores: 

 Severidade (SEV); 

 Probabilidade de exposição (EXP); 

 Controlabilidade (CONT). 

O nível de severidade é determinado através do dano causado às pessoas em risco, desde 

o condutor, passageiros, peões ou ocupantes de outros veículos, através de diferentes classes 

que se subdividem de S0 a S3, sendo que S0 é a classe mais baixa e S3 a mais elevada. A 

atribuição desta classe é realizada com a análise da perigosidade, tendo em conta a descrição 

presente na Tabela 3.3. A classe S0 não envolve qualquer dano das pessoas envolvidas, as 

classes seguintes evoluem de forma crescente até à classe S3 em que existe risco de vida. No 

Anexo B, severidade encontra-se descrita de forma mais pormenorizada através de vários 

exemplos de acidentes atribuídos às várias classes e a classe AIS (Abbreviated Injury Scale), 

que serve de guia para realizar a classificação de severidade. Apesar do Anexo B referir de 

forma pormenorizada os exemplos de severidade, no âmbito desta dissertação serão utilizados 

os métodos de classificação mais simples, sem detalhes quanto ao tipo de severidade ocorrida. 

 

Tabela 3.3 - Classe de severidade 

 
Classes 

S0 S1 S2 S3 

Descrição Sem ferimentos 
Ferimentos leves e 

moderados 

Ferimentos graves 

e risco de vida 

(Sobrevivência 

Provável) 

Risco de vida 

(sobrevivência 

incerta), ferimentos 

fatais 
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No nível de exposição existem 5 classes, desde a E0 que é a mais reduzida até à E4 a 

mais elevada. Esta determinação é realizada através da avaliação da exposição do veículo à 

situação operacional descrita. No Anexo C estão representadas duas tabelas que dependem de 

dois fatores: a quantidade de tempo em que ocorre a condução naquela situação operacional e 

a frequência de ocorrência. A Tabela 3.4 contém de forma sumária as probabilidades assumidas 

para classificação da exposição. 

 

Tabela 3.4 - Classe de probabilidade de exposição (Consideração com a situação operacional) 

 
Classes 

E0 E1 E2 E3 E4 

Descrição Impossível 
Probabilidade 

muito baixa 

Probabilidade 

baixa 

Probabilidade 

média 

Probabilidade 

alta 

 

 Para a determinação do nível de controlabilidade, estão definida 4 classes, de C0 a C3. 

O nível de controlabilidade consiste em conseguir controlar o perigo, que advém da falta 

identificada, por parte do condutor ou por parte das pessoas envolvidas. Na Tabela 3.5 encontra-

se a descrição das diferentes classes, que são baseadas na probabilidade de conseguir controlar 

a situação de modo a evitar o dano humano. No Anexo D encontram-se exemplos descritivos 

das diferentes classes. 

 

Tabela 3.5 - Classe de controlabilidade 

 
Classes 

C0 C1 C2 C3 

Descrição 
Controlável em 

geral 

Simplesmente 

controlável 

Normalmente 

controlável 

Dificuldade em 

controlar ou 

incontrolável 

 

Depois de definir a classe de severidade, probabilidade de exposição e controlabilidade 

é determinado o nível de ASIL através da Tabela 3.6. O conjunto das 3 classes resultam na 

atribuição de um nível que varia entre A e D, sendo o nível A o mais baixo e o D o mais elevado. 

Na Tabela 3.6, além dos níveis acima referidos encontra-se o QM (Quality Management), em 

que não é necessário atribuir medidas adicionais ao sistema em análise. Quando é atribuído S0 

de severidade, E0 de probabilidade de exposição e C0 de controlabilidade é atribuído o nível 

QM.  

 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

32 

Tabela 3.6 - Determinar o nível de ASIL baseado em severidade, controlabilidade e probabilidade de exposição 

Classe de 

Severidade 

Classe de 

Probabilidade de 

Exposição 

Classe de Controlabilidade 

C1 C2 C3 

 

S1 

E1 QM QM QM 

E2 QM QM QM 

E3 QM QM A 

E4 QM A B 

 

S2 

E1 QM QM QM 

E2 QM QM A 

E3 QM A B 

E4 A B C 

 

S3 

E1 QM QM A 

E2 QM A B 

E3 A B C 

E4 B C D 

  

 Por último é necessário atribuir a cada falta, com um nível de ASIL igual ou superior a 

A, um ou mais objetivos de segurança.  

 Os objetivos de segurança definem qual a prevenção que deve ser adotada para evitar 

ou mitigar o perigo associado das faltas analisadas. Estes herdam o nível de ASIL atribuído à 

consequência e são requisitos de segurança para o sistema. São expressos em termos de 

objetivos funcionais mas sem referir termos tecnológicos para incorporar no sistema, por 

exemplo, “O sistema de aceleração não deve adquirir súbita aceleração sem ordem do condutor 

– ASIL B”. No exemplo anterior formulamos qual a falta que queremos evitar, definindo o 

objetivo de segurança correspondente.  

  

Tabela 3.7 - Objetivos de Segurança 

ID – 

Consequência 
ASIL Descrição  Objetivo de segurança - ID 

    

 

 Na Tabela 3.7 encontra-se a descrição dos atributos que são necessários associar a cada 

objetivo de segurança. Na primeira coluna encontra-se o ID que foi previamente atribuído a 

cada consequência (Tabela 3.1). Como referido, o objetivo de segurança herda o nível de ASIL 

atribuído à consequência, sendo esse mesmo nível especificado na coluna “ASIL”. Na coluna 
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“Descrição”, descrevemos a consequência que queremos mitigar ou evitar e é atribuído um ID 

a esse objetivo de segurança que é inserido na coluna “Objetivo de segurança – ID”.  

3.3.3. Conceito de Segurança Funcional 

 

O objetivo do conceito de segurança funcional é obter os requisitos de segurança 

funcional a partir dos objetivos de segurança e aloca-los à arquitetura preliminar do sistema ou 

a medidas externas5 que possam ser implementadas. A arquitetura preliminar consiste em 

descrever que elementos de hardware e software poderão ser usados para cumprir os requisitos 

de segurança anteriormente descritos. 

Os requisitos de segurança funcional adquirem o nível de ASIL dos objetivos de 

segurança correspondentes. Pelo menos um requisito de segurança funcional deve ser atribuído 

a cada objetivo de segurança mas um requisito de segurança funcional pode ser válido para 

vários objetivos de segurança. Se vários requisitos forem alocados ao mesmo elemento do 

sistema, este deve ser desenvolvido segundo o requisito com o nível ASIL mais elevado.  

 

Tabela 3.8 - Requisitos de Segurança Funcional 

Objetivo de 

Segurança -  

ID 

ASIL Descrição 

Requisitos de 

Segurança 

Funcional-  

ID 

    

 

A Tabela 3.8 permite a descrição dos diferentes elementos atribuídos pelos requisitos 

de segurança funcional. Na primeira coluna é inserido o ID do objetivo de segurança ao qual 

queremos atribuir um requisito de segurança funcional e na coluna seguinte é inserido o nível 

de ASIL herdado do objetivo de segurança respetivo. Na coluna “Descrição” é definido qual o 

tipo de requisito necessário aplicar para tornar o sistema seguro. Nesta coluna inicia-se a 

alocação dos requisitos à arquitetura preliminar do sistema (hardware e software). Por último 

atribui-se a cada requisito um ID. 

 

 

 

                                                 

5 Medidas externas – Medidas fora do âmbito da norma ISO 26262. Medidas que não sejam de origem elétrica ou 

eletrónica e que não adquirem um nível de ASIL. Medidas externas: função realizada de forma mecânica, como 

pneumática ou hidráulica. 
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3.3.4. Especificação dos Requisitos de Segurança Técnicos 

 

A especificação dos requisitos de segurança técnicos é obtida a partir de cada requisito 

de segurança funcional. Os requisitos de segurança técnicos descrevem como implementar os 

requisitos de segurança funcional em termos de alocação aos elementos de hardware e software. 

As medidas a implementar permitem definir como o novo sistema será idealizado, como, por 

exemplo, a nível das funções de programação de software e a que elementos de hardware serão 

impostas essas funções. No que respeita a elementos de hardware, a CaetanoBus é um 

integrador de sistemas eletrónicos que são disponibilizados por vários fornecedores, portanto, 

apenas será necessário desenvolver qual o tipo de sistema elétrico ou eletrónico que será 

utilizado. Este sistema será então adquirido diretamente a um fabricante que dê garantias que 

este sistema assegura um nível de ASIL compatível com o requerido. Estes elementos de 

hardware devem ser definidos de forma a não impedir ou impossibilitar os requisitos atribuídos 

aos elementos de software ou vice-versa. Por exemplo, se for definido que uma das funções de 

software deve ser capaz de processar informação relativa a uma entrada através da medição da 

corrente imposta, o elemento de hardware deve ser capaz de fornecer essa capacidade de 

medição. 

 

Tabela 3.9 - Requisitos de Segurança Técnicos 

Requisito de Segurança 

Funcional - 

ID 

Requisito de Segurança 

Técnico - ID 
Descrição  

   

 

 Na primeira coluna da Tabela 3.9 é inserido qual o ID do requisito de segurança 

funcional definido anteriormente na Tabela 3.8. Na segunda coluna é atribuído um ID ao 

requisito de segurança técnico e é descrito esse mesmo requisito na coluna “Descrição”. 
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4. Aplicação da Norma ISO 26262 

4.1. Definição do Item 

 

Esta secção é uma aplicação prática da secção 3.3.1. Definição do Item. Com os 

requisitos referidos pela norma ISO 26262 para a descrição dos sistemas, encontram-se 

descritos os diferentes sistemas implementados no Urban Electric Bus (UEB).  

Os sistemas existentes no UEB encontram-se divididos por três partes distintas: 

Powertrain; Chassis; Carroçaria. Devido ao âmbito deste trabalho, são descritos os sistemas 

existentes no powertrain, nomeadamente o sistema de aceleração, sistema de travagem e de 

seleção de velocidades (DNR). 

4.1.1. Rede de Comunicação Powertrain-CAN 

 

A rede de comunicação existente no UEB utiliza um protocolo de comunicação CAN 

(descrito na secção 2.2.3). Este protocolo de comunicação permite o envio e partilha de 

informação entre os vários elementos constituintes da rede. Esta rede de comunicação permite 

uma velocidade máxima de envio de dados de 250 kbps. 

Na Figura 4.1 encontram-se representadas as ligações de comunicação existentes. 

 

 

Figura 4.1 - P-CAN 

 

 Como referido, os sistemas eletrónicos do UEB encontram-se divididos em três partes, 

powertrain, chassis e carroçaria. A parte referente ao chassis tem implementado as unidades de 
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controlo eletrónico referentes à monitorização e controlo do ar-comprimido usado na suspensão 

e na travagem e referente, por exemplo, à direção assistida hidráulica. Os sistemas eletrónicos 

referentes à carroçaria controlam, por exemplo, o funcionamento da abertura e fecho de portas 

pneumático.  

 A rede de comunicação mostrada na Figura 4.1 representa apenas a parte powertrain, 

onde estão implementadas, por exemplo, as unidades de controlo de tração, travagem e o 

sistema de gestão de baterias de tração. O tipo de design existente possui uma arquitetura 

distribuída, isto é, os diferentes sistemas, como o sistema de aceleração ou o sistema de 

travagem, não estão dependentes de uma única unidade de controlo eletrónico. Isto significa 

que em caso de falha de um único sistema os outros podem continuar em funcionamento, 

permitindo uma segurança acrescida através de múltiplas redundâncias. Por exemplo, se neste 

caso o controlador do sistema de tração sucumbir perante uma falha grave, deixando-o assim 

inativo, garantimos que conseguimos parar em segurança o UEB através da independência que 

existe perante o controlador do sistema eletrónico de travagem. 

De modo a clarificar o funcionamento dos diferentes elementos que constituem o 

powertrain – CAN (P-CAN), descrevem-se de seguida as diferentes funções: 

 

 Controlador do sistema de tração (Siemens): Controlador que determina o 

binário requerido para o motor de tração conforme o solicitado pelo condutor através das 

informações necessárias relativas ao pedal do acelerador, seletor de velocidades (informações 

recebidas pelo painel de instrumentos) e o pedal do travão (informação recebida pelo 

controlador do sistema eletrónico de travagem). Uma das suas principais funções é o BOS, 

quando o pedal do acelerador e travão são pressionados ao mesmo tempo, o sinal de travão 

sobrepõe-se ao sinal de acelerador, como referido na secção 2.1. 

Outra função implementada é relativa ao arranque em subida, quando o seletor de 

velocidades está no modo “Drive”. Se o UEB descair com a inclinação da estrada, o motor de 

tração aplica um binário que assegura que o veículo não descaia.  

Através da rede de comunicação P-CAN, comunica com o controlador do sistema 

eletrónico de travagem, permitindo aplicar as funções de ASR/ATC (Antislip 

Regulation6/Automatic Traction Control7). Possibilita, ainda, a limitação do binário aplicado 

ao motor de tração, de modo a evitar o deslizamento das rodas (ABS). 

                                                 

6 ASR – Sistema de controlo de tração que evita que as rodas motrizes percam a tração através da redução do 

binário imposto pelo motor. 
7 ATC – Sistema de controlo que limita o binário aplicado a uma roda, através do uso do travão, quando esta perde 

tração. 
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 O controlador do sistema de tração comunica por CAN com o inversor do motor de 

tração -Figura 4.2. O inversor envia para o controlador do sistema de tração, informações 

relativas ao binário, velocidade e corrente no motor e regula a corrente aplicada ao motor de 

tração trifásico.  

 

 

Figura 4.2 - D-CAN 

Também realiza uma função de controlo de regeneração, essencial para prolongar a 

longevidade da energia armazenada nas baterias. Esta função, chamada de recuperação de base, 

regenera energia quando se retira o pé do acelerador ou quando é aplicado o pedal do travão. A 

desaceleração resultante origina um binário no motor de tração que permite o seu 

funcionamento como gerador durante esta fase. 

 

 Tacógrafo: Realiza o registo do tempo, da distância e da velocidade do veículo. 

O registo do valor da velocidade é conseguido através da leitura de um sensor (KITAS) que 

regista o número de rotações que realiza o veio do motor. O valor da velocidade é enviado 

através de uma mensagem via CAN para o controlador do sistema eletrónico de travagem, para 

o controlador eletrónico de suspensão e para o painel de instrumentos. 

 

 Sistema de gestão de bateria: Realiza a gestão e proteção das células das baterias 

de tração, através da medição de tensão e temperatura das mesmas.  

Contém um algoritmo próprio de modo a conhecer o estado de carga das baterias e com 

este dado informa o controlador do sistema de tração, os limites da corrente que pode ser 

aplicada ou retirada (modo de regeneração – por forma a carregar as baterias) do motor de 

tração. Com o conhecimento do estado de carga, realiza o balanceamento das células das 

baterias. O balanceamento pode ser ativo ou passivo, estando neste caso implementado o 

balanceamento passivo. O balanceamento ativo consiste no carregamento de células da bateria 

com menor carga através da energia existente nas células com um estado de carga mais elevado. 

O balanceamento passivo consiste na dissipação da energia se existir uma célula com um estado 

de carga superior a outra. Durante o tempo de carregamento com o veículo parado, monitoriza 

e controla os limites de corrente de alimentação das baterias. 
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 Interface de carregador externo/Carregador Interno: A interface de carregador 

externo realiza a comunicação entre as baterias de tração e o carregador externo. Quando se 

introduz a tomada de carregamento, o sistema de gestão da bateria envia a informação relativa 

à corrente e tensão necessárias durante o carregamento. A tomada de carregamento CCS 

(Combined Charging System) - Figura 4.3, tem uma interface de carregamento DC e trifásico 

AC. 

O carregador interno realiza o carregamento quando é conectado um tipo de 

carregamento lento.  

 

 

Figura 4.3 - Carregador CCS 

 

 Controlador eletrónico de suspensão a ar (Wabco): Controla as funções 

relacionadas com a suspensão do veículo. As principais funções são: levantar e baixar a 

suspensão e a função de Kneeling8. Ajusta automaticamente a altura do veículo consoante o 

peso que está imposto, através da variação relativa da altura entre o eixo e a carroçaria com a 

leitura de um sensor. 

 

 Painel de instrumentos (Actia): Contém um display que disponibiliza 

informações para o condutor como o estado das baterias, velocidade e a ocorrência de avarias. 

Além do display possui uma unidade de controlo eletrónico que engloba o processamento de 

informação, este é o Master da rede de chassis e do powertrain. Possui as funções dos sistemas 

que constituem o chassis, como o sistema de direção assistido hidráulica, permite o comando 

das funções da suspensão, como por exemplo o Kneeling, por parte do condutor. Processa 

informações relativas ao pedal do acelerador, travão de mão, seletor de velocidades e botão de 

emergência. O botão de emergência, quando atuado, corta a potência das baterias de tração 

                                                 

8 Kneeling - Inclinação do veículo sobre o lado de entrada de passageiros, para facilitar a entrada de pessoas com 

mobilidade reduzida. 

Legenda: 

PE: Ground; 

L1, L2, L3: Corrente alternada trifásica; 

N: Neutro; 

PP, CP: Protocolo de comunicação IEC 62196; 

DC–, DC+: Corrente continua. 
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(700V) e consequentemente desliga a direção assistida, o motor de tração e o compressor de ar, 

funções vitais para a normal condução do UEB. As baterias de tração debitam elevadas 

correntes e tensões, assim o botão de emergência não deve ser pressionado enquanto o UEB 

não se encontra totalmente imobilizado. Se este for pressionado em movimento, os contatores 

podem sucumbir a diversas falhas (por exemplo: soldadura dos contatos) que impossibilitam o 

corte efetivo da potência das baterias. Apesar de os contatores estarem dimensionados para o 

corte da potência gerada, é recomendado pelo fabricante das baterias que o procedimento do 

uso do botão em condições de movimento seja evitado. Uma vez que um uso excessivo pode 

levar à falha dos contactores ao fim de poucos ciclos, resultando numa ocorrência ainda mais 

gravosa, não se conseguir desligar as baterias de tração. Mesmo assim, o sistema de gestão de 

baterias mostra um aviso quando é atingido um certo número de ciclos de utilização do botão 

de emergência, para se proceder à troca dos contatores. 

 

 Sistema de travagem: A analisar na secção 4.1.1.1; 

 

 Sistema de aceleração: A analisar na secção 4.1.1.2; 

 

 Sistema de seleção de velocidades: A analisar na secção 4.1.1.3; 

4.1.1.1. Sistema de Travagem  

 

A unidade de controlo eletrónico de travagem é da Wabco e está diretamente ligada ao 

P-CAN. O sistema de travagem de pé implementado no UEB tem como designação “brake-by-

wire”. O pedal tem um protocolo de comunicação CAN que permite a comunicação com o 

controlador do sistema eletrónico de travagem e é também ligado diretamente, de forma 

mecânica através de uma válvula, ao sistema pneumático - Figura 4.4.  

Quando pressionado o pedal do travão, é enviado um sinal ao sistema eletrónico, que a 

partir do valor recebido atua o sistema pneumático. Como é natural, a velocidade de propagação 

do sinal elétrico é mais rápida que a atuação do sistema pneumático e, portanto, o sinal 

pneumático é utilizado apenas como recurso, quando existe uma falha elétrica. Assim é 

garantido uma redundância de segurança, em caso de falha do sinal elétrico.  
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Figura 4.4 – Ligação do pedal do travão 

 

O travão de mão implementado, quando pressionado, aciona o circuito de ar 

comprimido, isto é, quando acionamos a alavanca do travão de mão retiramos o ar do circuito 

pneumático e, com isto, uma mola pressiona as pastilhas de travão contra o disco. Com este 

sistema é garantido que o UEB, mesmo ficando parado durante algum tempo e devido às perdas 

existentes no sistema pneumático, não perca a sua capacidade de travagem. De modo oposto, 

quando destravamos o veículo adicionamos ar ao circuito pneumático e libertamos a tensão das 

molas que estão a pressionar as pastilhas de travão contra os discos. De modo a obter um sinal 

elétrico de atuação/não atuação do travão de mão, está instalado um pressostato ON/OFF no 

circuito pneumático, que envia um sinal digital para o painel de instrumentos onde é processado, 

indicando quando este perde pressão, isto é, quando o travão está pressionado – Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Ligação travão de mão 
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4.1.1.2. Sistema de Aceleração 

 

O sistema de aceleração implementado no e.City Gold tem por nome de “throttle-by-

wire”. Este sistema é constituído pelo pedal do acelerador, o controlador do sistema de tração, 

o painel de instrumentos e a comunicação CAN. 

O pedal do acelerador tem incorporado um sensor de posição (APP1 – Accelerator Pedal 

Position) e um interruptor (IVS1). O sensor de posição instalado é um potenciómetro, que 

converte em sinal de tensão, o ângulo de movimento do pedal. O interruptor está instalado de 

forma a registar a posição de repouso. Neste caso a posição de repouso é registada até 7± 3% 

do curso total do pedal. Na Figura 4.6 está representado o diagrama dos sensores instalados no 

pedal do acelerador, na parte superior da figura encontra-se o sinal do interruptor e na parte 

inferior do sensor de posição. Os dois sinais são transmitidos via CAN, pelo módulo do pedal 

do acelerador, para o painel de instrumentos. 

 

Figura 4.6 – Sinais do pedal do acelerador 

4.1.1.3. Sistema de Seleção de Velocidades  

 

O seletor de velocidades (DNR) permite ao condutor a seleção da velocidade pretendida 

e a sua informação é enviada e processada no painel de instrumentos. Do painel de instrumentos 

é enviado para o controlador do sistema de tração, a informação relativa à velocidade 

selecionada. Como se trata de um autocarro elétrico sem caixa de velocidades, a opção varia 

entre D-Drive, N-Neutral, R-Reverse.  

Ao contrário do que é habitual neste dispositivo, este não contém encravamento 

mecânico, isto é, podem estar premidos ao mesmo tempo os botões D,N,R. Assim, é necessário 
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um tipo de programação de software eficaz, de modo a evitar o acontecimento de problemas de 

segurança relacionados com este dispositivo. 

4.1.2. Perímetro de Análise 

 

 Depois de analisados os sistemas constituintes da rede de comunicação CAN relativa ao 

powertrain é definido um perímetro de análise. Este perímetro é definido a partir dos sistemas 

propostos no início deste trabalho que se encontram em análise nas secções 4.1.1.1, 4.1.1.2, 

4.1.1.3. 

 O perímetro de análise é constituído por (Figura 4.7): 

 Painel de instrumentos; 

 Seletor de velocidades (DNR); 

 Travão de mão; 

 Pedal do acelerador. 

  

 

Figura 4.7 - Perímetro de análise 

 

 O pedal do travão e o controlador do sistema eletrónico de travagem fazem parte de um 

sistema independente. Isto é, o fabricante do controlador do sistema de travagem, Wabco, 

garante a seguridade deste sistema através da aplicação de múltiplas normas de segurança, como 

por exemplo a de compatibilidade eletromagnética.  

 Como o âmbito da norma se situa na aplicação em sistemas elétricos ou eletrónicos os 

constituintes mecânicos dos diferentes sistemas, como o circuito pneumático, não serão alvo de 

análise. 
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 Em relação ao sistema de aceleração e seleção de velocidades, não será analisado o 

controlador do sistema de tração, uma vez que pertence à Siemens que garante o cumprimento 

de normas de segurança.  

4.2. Análise de Perigos  

 

Depois de definido o perímetro, é necessário agora proceder-se à análise de perigos 

através da aplicação da Tabela 3.1 da secção 3.3.2, onde as várias colunas se encontram 

explicadas. 

Na Tabela 4.1 encontra-se a análise de perigos onde são admitidas as funções, referentes 

ao perímetro referido na secção 4.1.2. As funções admitidas são: 

 F1 - Aceleração consoante a posição do pedal do acelerador; 

 F2 - Travagem com o travão de mão; 

 F3 - Escolha de velocidade (Seletor de velocidades - DNR). 

 A função F1 admite o objetivo normalmente esperado quando o condutor do UEB aplica 

diferentes acelerações, através da depressão do pedal do acelerador. As funções F2 e F3 

acontecem devido à aplicação do travão de mão e do seletor de velocidades. 

 Na segunda coluna da Tabela 4.1 situa-se o modo de falha, sendo os admitidos: 

 Intempestivo - função retorna valores não constantes ou não plausíveis; 

 Perda – função não retorna nenhum tipo de valor; 

 “Preso” a um valor - função retorna um valor constante; 

 Envio/ Receção/ Processamento de informação – função alterada devido ao 

processamento de informação (imprevisível). 

 O modo de falha “Envio/ Receção/ Processamento de informação” foi admitido uma 

vez que o processamento das informações relativas ao seletor de velocidades (DNR), pedal do 

acelerador e travão de mão são realizados no painel de instrumentos e este não contém as 

características necessárias a nível de hardware e software que assegure que este não irá falhar 

ou ser passível de um erro grave. Isto porque, a nível de software, o firmware9 do 

microcontrolador do painel de instrumentos bloqueia certas funções, como, por exemplo, o 

Watchdog. Se o painel de instrumentos falhar as funções de segurança e funcionalidade não 

estarão asseguradas, podendo levar a uma falha grave com consequências para todo o veículo.  

                                                 

9 Firmware – Operações de programação de baixo nível, inseridas diretamente ao nível do hardware. 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

44 

 A nível da situação operacional, foi admitido que o UEB se encontra em circulação na 

zona mais provável. Como se trata de um autocarro urbano, é mais provável durante maior parte 

do tempo ser conduzido em estradas urbanas. 

 Na coluna referente às pessoas em risco, foram admitidos apenas as que circulam no 

interior do veículo e na via pública, pois são mais propícias a danos derivados das 

consequências. 

 Na última coluna encontram-se as consequências resultantes das faltas associadas.  

 Após definidos todos os parâmetros é realizada a análise como apresentado na Tabela 

4.1. 

Tabela 4.1 - Análise de Perigos 

ID-Função Modo de Falha Falta 
Situação 

Operacional 
Pessoas em risco 

ID – 

Consequência 

F1 - 

Aceleração 

consoante a 

posição do 

pedal do 

acelerador 

Intempestivo 

O UEB não 

acelera em 

conformidade 

com o requerido 

pelo condutor 

Condução em 

estrada urbana; 

Em movimento. 

Passageiros; 

Condutor; 

Outros utilizadores 

da via. 

Cq1 – 

Aceleração 

anómala, falha 

de controlo do 

UEB 

Perda 

O UEB não 

acelera quando o 

condutor 

pressiona o pedal 

do acelerador 

O UEB perde 

capacidade de 

aceleração (Sem 

consequência) 

“Preso” a um valor 

O UEB acelera 

com um valor 

constante 

Cq2 – 

Aceleração 

constante com 

alteração da 

posição do 

pedal do 

acelerador 

Envio/ Receção/ 

Processamento de 

informação 

Comportamento 

incorreto por 

parte do sistema 

de aceleração do 

UEB 

Cq3 – 

Aceleração 

inconstante 

F2 - Travagem 

com o travão 

de mão 

Envio/ Receção/ 

Processamento de 

informação 

Comportamento 

incorreto do 

travão de mão 

Cq4 – Falha na 

leitura do estado 

do travão de 

mão 

F3 – 

 Escolha de 

Velocidade 

(Seletor de 

velocidades - 

DNR) 

Perda 

O UEB desloca-se 

sem seleção de 

“Drive” ou 

“Reverse” 

Cq5 – O UEB 

desloca-se com 

a posição do 

seletor em 

“Neutro” 

Envio/ Receção/ 

Processamento de 

informação 

Comportamento 

incorreto do 

seletor de 

velocidades 

Cq6 – Anomalia 

na seleção de 

velocidades no 

UEB que pode 

resultar em 

múltiplas falhas 
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 Da análise da Tabela 4.1, na função F1 (Aceleração consoante a posição do pedal do 

acelerador) são admitidos todos os modos de falha acima referidos. Do modo de falha 

“Intempestivo” resultam picos de aceleração no UEB, isto é, valores de aceleração que variam 

de forma elevada num curto espaço de tempo. Daqui resulta a consequência Cq1 (Aceleração 

anómala, falha de controlo do UEB), que impede o correto funcionamento e controlo do UEB. 

O modo de falha “Perda” resulta da omissão da função de aceleração. Neste foi admitido que 

não existe consequência, uma vez que o UEB entra em desaceleração, reduzindo a sua 

velocidade, e no pior dos casos o UEB consegue ser parado em segurança, através do seu 

sistema de travagem, pelo condutor. No terceiro modo de falha “Preso a um valor”, admite-se 

que o UEB acelera a um valor constante. Deste modo de falha resulta a consequência Cq2 

(Aceleração constante com alteração da posição do pedal do acelerador), apesar de variar a 

posição do pedal do acelerador, o UEB acelera de um modo constante. Por último, do modo de 

falha “Envio/ Receção/ Processamento de informação” resulta o comportamento incorreto por 

parte do sistema de aceleração que resulta na consequência Cq3 (Aceleração inconstante). Desta 

consequência resulta uma aceleração incorreta na qual o condutor não tem controlo. 

 Da análise da função F2 (Travagem com o travão de mão) foi apenas admitido o modo 

de falha “Envio/ Receção/ Processamento de informação”, uma vez que o travão de mão aciona 

o circuito pneumático apenas com a pressão de ar do circuito. Como a análise de sistemas 

mecânicos sai fora do âmbito da norma ISO 26262, este sistema não é analisado. O sinal digital 

recebido é apenas de confirmação dessa mesma ativação/inativação. Então, o “Envio/ Receção/ 

Processamento de informação” origina um comportamento incorreto na leitura do estado do 

travão de mão. Assim, é originada a consequência Cq4 (Falha na leitura de estado do travão de 

mão). 

 Após análise dos modos de falha da função F3 (Escolha de Velocidade (Seletor de 

velocidades - DNR)) foram admitidos dois modos de falha, “Perda” e “Envio/ Receção/ 

Processamento de informação”, que englobam as principais faltas. Do modo de falha “Perda” 

resulta uma falta que advém do facto do UEB se deslocar sem a seleção da velocidade “Drive” 

ou “Reverse” que gera a consequência Cq5 (O UEB desloca-se com a posição “Neutro”). No 

modo de falha “Envio/ Receção/ Processamento de informação” é admitido a falta relativa ao 

incorreto funcionamento do seletor de velocidades criando a consequência Cq6 (Anomalia na 

seleção de velocidades no UEB que pode resultar em múltiplas falhas). 
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4.3. Avaliação de Riscos 

 

 Após efetuada a análise de todos as possíveis faltas, é necessário agora efetuar a 

avaliação de riscos. Esta avaliação resulta da Tabela 3.2 previamente apresentada na secção 

3.3.2, que se encontra completa na Tabela 4.2. 

  

Tabela 4.2 - Avaliação de riscos 

ID – Consequência 
Outros sistemas que possam 

evitar 
SEV EXP CONT ASIL 

Cq1 – Aceleração anómala, falha de 

controlo do veículo 
Brake Override System 

(BOS) – Controlador do 

sistema de tração (Siemens); 

S1 E4 C0 

QM 
Cq2 – Aceleração constante com 

alteração da posição do pedal do 

acelerador 

S1 E4 C0 

Cq3 – Aceleração inconstante - S2 E4 C2 B 

Cq4 – Falha na leitura de estado do 

travão de mão 
- S2 E4 C2 B 

Cq5 – O UEB desloca-se com a 

posição do seletor em “Neutro” 

Possibilidade de uso do pedal 

do travão (parar o UEB o 

mais rapidamente possível) 

(BOS) 

- 

S3 E4 C1 B 

Cq6 – Anomalia na seleção de 

velocidades no UEB que pode resultar 

em múltiplas falhas 

Possibilidade de uso do pedal 

do travão (parar o UEB o 

mais rapidamente possível) 

(BOS) 

- 

S3 E4 C1 B 

 

 Na análise de todas as consequências é admitido o nível mais elevado de exposição, E4, 

uma vez que este está diretamente ligado à situação operacional analisada anteriormente no 

capítulo 4.2. 

 As consequências Cq1 (Aceleração anómala, falha de controlo do veículo) e Cq2 

(Aceleração constante com alteração da posição do pedal do acelerador) são evitadas pelo 

sistema BOS (referido no capítulo 3.3.2). Este sistema, implementado pelo controlador do 

sistema de tração da Siemens, permite a travagem segura do veículo quando o condutor do UEB 

deteta uma situação anómala no sistema de aceleração. Destas duas consequências resultam os 

níveis de severidade e controlabilidade, S0 e C0 respetivamente. A severidade foi encontrada, 

tendo em conta que ambas as consequências não admitiam um perigo elevado para o condutor, 

passageiros e outros utilizadores da via, uma vez que são relativamente controladas evitando 

assim danos de maior grau. O nível de controlabilidade C0 foi admitido uma vez que se 
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acontecer uma anomalia do sistema de aceleração é apresentado no display do painel de 

instrumentos um aviso para o condutor do UEB com os passos necessários para parar o veículo 

em segurança, conseguindo assim uma controlabilidade elevada. Assim, do cruzamento dos três 

fatores, a partir da Tabela 3.6 da secção 3.3.2, resulta um nível de ASIL QM. Significa então 

que em relação às consequências Cq1 e Cq2 não será necessário atribuir medidas de segurança 

adicionais. A consequência Cq3 (Aceleração inconstante) não pode ser evitada por nenhum 

sistema implementado no UEB, assim não consegue ser controlada eficazmente por ações do 

condutor, resultando assim a atribuição de um nível de controlabilidade de C2. O nível de 

severidade obtido, S2, resultou de uma possibilidade de danos moderados ou graves para as 

pessoas envolvidas na consequência. Da conjugação dos três fatores resulta um nível de ASIL 

B, que significa uma implementação de medidas adicionais para controlar e mitigar esta 

consequência. 

 A consequência Cq4 (Falha na leitura de estado do travão de mão) também não possui 

sistemas independentes que possibilitem evitá-la, uma vez que é uma questão de processamento 

de informação a nível do painel de instrumentos. Portanto admite-se que o nível de 

controlabilidade situa-se em C2, uma vez que o condutor não consegue obter um controlo eficaz 

da consequência. O nível de severidade, S2, resulta de uma igualdade de raciocínio em relação 

à consequência Cq3. A conjugação dos três fatores resulta num ASIL B, sendo que esta 

consequência irá resultar numa atribuição de medidas adicionais. 

 A consequência Cq5 (O UEB desloca-se com a posição do seletor em “Neutro”) e Cq6 

(Anomalia na seleção de velocidades no UEB que pode resultar em múltiplas falhas) não possui 

um sistema que anule de forma efetiva o problema. Foi apenas admitido que uma vez que 

aconteça esta consequência o único meio para impedir uma situação gravosa é através da 

aplicação do pedal do travão. É conseguida uma paragem mais rápida e possivelmente para uma 

situação de segurança. Com estas premissas são obtidos os níveis S3 e C1 para severidade e 

controlabilidade, respetivamente. O nível de severidade representa uma situação que poderá ser 

fatal para as pessoas presentes na consequência. O nível de controlabilidade admitido resulta 

da existência de uma possibilidade de diminuir a consequência por ação do condutor. 

4.4. Objetivos de Segurança 

 

 Neste capítulo pretende-se definir quais os objetivos de segurança para as consequências 

anteriormente definidas no capítulo 4.3. A Tabela 4.3 aloca as consequências a objetivos de 

segurança. 
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Tabela 4.3 - Objetivos de segurança 

ID – 

Consequência 
ASIL Descrição 

Objetivo de Segurança 

- ID 

Cq3 

B 

Deteção e controlo de situações relativas a erros 

relacionados com a aplicação do sistema de aceleração, 

travão de mão e seleção de velocidades 

OS1 

Cq4 

Cq5 

Cq6 

 

 A norma ISO 26262 refere que se um objetivo de segurança for idêntico para as 

diferentes consequências, este pode ser integrado num objetivo único. Assim, foi determinado 

um objetivo de segurança único que engloba as funções relativas às diferentes consequências. 

O objetivo de segurança OS1 (Deteção e controlo de situações relativas a erros relacionados 

com a aplicação do sistema de aceleração, travão de mão e seleção de velocidades) relativo às 

consequências Cq3 a Cq6 foi definido de modo a realizar a deteção de erros relativos ao sistema 

de aceleração, travão de mão e seleção de velocidades. Este objetivo pretende evitar todas as 

fontes de falha possíveis, de hardware e de software. 

4.5. Requisitos de Segurança Funcional 

 

 Nesta secção pretende-se definir os requisitos de segurança funcional a partir do 

objetivo de segurança definido na secção 4.4. A Tabela 4.4 define os requisitos de segurança 

funcional a atribuir ao objetivo de segurança OS1. 

 

Tabela 4.4 - Requisitos de segurança funcional 

Objetivo de 

Segurança 

- ID 

Requisito de 

Segurança 

Funcional 

- ID 

Descrição ASIL 

OS1 

RSF1 
Unidade de controlo eletrónico com capacidade de 

recuperação de erro  

B 
RSF2 

Unidade de controlo eletrónico com capacidade de 

monitorização de corrente fornecida aos periféricos 

(pedal do acelerador) 

RSF3 

Implementação de funções de erro (pedal do 

acelerador, seletor de velocidades) em software de 

controlo implementado na unidade de controlo 

eletrónico 
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 Do objetivo de segurança OS1 foram obtidos 3 requisitos de segurança funcional. O 

RSF1 diz respeito à capacidade que o hardware deve ter para recuperar de situações de erro 

grave. O requisito RSF2 refere a capacidade que o elemento implementado deve ter quando à 

monitorização de corrente aplicada nos diferentes componentes (pedal do acelerador). Por 

último deve ser implementado software com funções obtidas a partir da análise de perigos 

realizada anteriormente, este tópico diz respeito ao requisito RSF3.  

4.6. Requisitos de Segurança Técnicos 

  

 Nesta secção é realizada a aplicação em termos “práticos” dos requisitos funcionais 

obtidos na secção 4.5, isto é, refere-se em termos práticos o que é necessário implementar para 

atingir a segurança funcional. A Tabela 4.5 resume essa proposta de implementação. 

  

Tabela 4.5 - Requisitos de segurança técnicos 

Requisito de 

Segurança 

Funcional 

 - ID 

Requisito de 

Segurança 

Técnico - ID 

Descrição  

RSF1 

RST1 

Implementação Power33 Actia (hardware) 

 

A analisar de forma mais pormenorizada na secção 5.1 RSF2 

RSF3 RST2 

Software implementado no Power 33 da Actia 

 

A analisar de forma mais pormenorizada na secção 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

50 

 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

51 

5. Proposta de Implementação e Testes 

5.1. Hardware  

 

A proposta de aplicação de elementos de hardware foi conseguida através da análise 

referida na secção 4.6. Com esta análise, foi definida a implementação de uma unidade de 

controlo eletrónico com características que cumprem os requisitos de segurança técnicos. Como 

tal foi integrada a unidade de controlo eletrónico – Power 33 do fornecedor Actia, a partir de 

agora referida como EVCU (Electric Vehicle Control Unit) - Figura 5.1.  

 

 

Figura 5.1 - Power 33 

 

 A partir das informações obtidas pelo fabricante, é possível verificar que esta EVCU 

possui características que possibilitaram a sua escolha. As principais características são: 

 

 Integração com as unidades de controlo eletrónico já existentes: O facto de a 

EVCU ser implementada sem a ocorrência de erros em relação à integração com as outras 

unidades existentes no powertrain, revela-se uma opção vantajosa sem a necessidade de 

alterações à rede de comunicação existente; 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

52 

 Garantida a construção do elemento, segundo a norma ISO 26262, cumprindo o 

nível de ASIL B: O fabricante refere igualmente que a construção desta unidade de controlo 

eletrónico cumpriu os requisitos que constituem a parte de desenvolvimento de hardware da 

norma ISO 26262 referente aos elementos elétricos e eletrónicos que a constituem. Isto resulta 

numa atribuição de nível de ASIL B concordante com os requisitos de segurança técnicos 

assumidos. 

 

 MCU MB96340 – Microcontrolador principal: Microcontrolador de 

processamento; 

 

 Capacidade de monitorização de corrente nas entradas e saídas da unidade - O 

requisito de segurança funcional RSF2, admitido na Tabela 4.4 da secção 4.5, referia que a 

unidade de controlo eletrónico deveria ter a possibilidade de garantir uma constante 

monitorização dos dispositivos analisados, nomeadamente o pedal do acelerador, de modo a 

garantir que não ocorre uma falha na alimentação. 

 

 Watchdog Externo – Microcontrolador auxiliar: Encontra-se diretamente ligado 

ao microcontrolador principal por I2C bus10. As principais características são: 

 “Acordar” o microcontrolador principal; 

 Monitorizar o fornecimento de energia ao microcontrolador principal; 

 Habilitar/desabilitar a energia fornecida; 

 Assumir o controlo das saídas da EVCU em caso de perda do 

microcontrolador principal. 

 Esta última característica torna-se essencial para assegurar o controlo de todas as 

funções implementadas mesmo quando existe uma perda do microcontrolador principal. 

 Com a proposta de implementação da EVCU, a rede de comunicação é modificada como 

ilustrado na Figura 5.2. 

                                                 

10 I2C bus – Barramento multimestre que é usado para conectar periféricos. 
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Figura 5.2 - P-CAN, implementação de EVCU 

 

 Esta modificação permite a transferência das funções relacionadas com o pedal do 

acelerador, seletor de velocidades e travão de mão do painel de instrumentos para a EVCU. 

Consegue-se assegurar assim um nível mais elevado de segurança, em relação ao anteriormente 

existente, a nível de processamento de informação.  

5.2. Software  

 

Em primeiro lugar é necessário iniciar um desenvolvimento que possibilite transcrever, 

por meio de um modelo ou através de linguagem de programação, as funções que serão 

implementadas a nível software.  

A EVCU permite uma linguagem de programação em C e de modo a apresentar o 

software que é proposto implementar, são mostradas neste capítulo as diferentes funções através 

da representação por diagramas de fluxo. 

O desenvolvimento de software é conseguido através de requisitos definidos pela norma 

ISO 26262, que especifica as diretrizes recomendáveis para o desenvolvimento de linguagem 

de software consoante o nível de ASIL. As tabelas que se encontram na Parte 6 da norma ISO 

26262, utilizam uma linguagem específica para representação da recomendação dos métodos, 

segundo os vários níveis de ASIL: 

 o – Indica que o método não tem recomendação a favor ou contra o seu uso para o 

nível de ASIL identificado; 

 + - Indica que o método é recomendado para o nível de ASIL identificado; 

 ++ - Indica que o método é altamente recomendado para o nível de ASIL 

identificado. 

  Estão definidos um conjunto de métodos a colocar em prática na programação de 

software como representados na Tabela 5.1. Esta tabela refere especificamente, em relação à 
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programação usada, o tipo de atributos que deve possuir, com os respetivos níveis de 

recomendação. Alguns dos métodos listados nesta tabela, são idênticos aos definidos pela 

norma MISRA C. 

  

Tabela 5.1 - Princípios de design de software 

Métodos 
ASIL 

A B C D 

Um ponto de entrada e saída em subprogramas e funções ++ ++ ++ ++ 

Inicialização de variáveis ++ ++ ++ ++ 

Sem o uso múltiplo de nomes de variáveis + ++ ++ ++ 

Evitar variáveis globais ou justificar o seu uso + + ++ ++ 

Uso limitado de apontadores o + + ++ 

 

 Na norma é definido igualmente que a implementação da linguagem de software deve 

apresentar as seguintes características: 

 Simplicidade de programação; 

 Ordem de execução correta; 

 Ser facilmente compreensível; 

 De acordo com estas características é de seguida apresentado o software que é proposto 

para implementação na EVCU. 

5.2.1. Mensagens Recebidas pela EVCU por CAN e Sinais Digitais 

5.2.1.1. Pedal do Acelerador   

  

 Para iniciar o desenvolvimento da programação, foi necessário identificar as mensagens 

relevantes dos diferentes componentes da rede de comunicação P-CAN, de modo a assegurar a 

segurança dos sistemas identificados anteriormente. 

 Como analisado anteriormente no capítulo 2.2.3.1, uma mensagem CAN contém várias 

informações, como, por exemplo, o identificador e os dados. O identificador encontra-se 

representado na primeira coluna da Tabela 5.2 e está descrito em sistema de numeração 

hexadecimal. De salientar que as mensagens têm um tempo de ciclo, isto é, qual a frequência 

temporal com que é transmitida. Na segunda coluna encontra-se o nome atribuído ao sinal de 

modo a ser de fácil identificação. A coluna referente ao comentário refere em que “posição” da 
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mensagem é enviada a informação do sinal (byte – bit), qual a resolução e a gama. Na última 

coluna são referidas as condições que são admitidas pela EVCU na entrada do sinal. 

 O sistema de aceleração, analisado na secção 4.1.1.2, tem como o principal constituinte 

o pedal do acelerador (Identificador: 0C F0 03 00H). Como analisado, o pedal envia dois sinais 

via CAN o sinal IVS e o APP1. Estes sinais encontram-se representados na Tabela 5.2, sendo 

que o sinal IVS (Pedal_Acelerador_IVS) verifica o pedal no seu estado de repouso até 7± 3% 

do seu curso total e o APP1 (Pedal_Acelerador_APP1) regista o valor do seu deslocamento.  

 

Tabela 5.2 – Mensagens recebidas do pedal do acelerador 

Mensagem/Endereço Sinal Comentário Condições de entrada 

Identificador: 

0C F0 03 00H 

Tempo de ciclo: 50ms 

Pedal_Acelerador_IVS 

Byte 1, bit 1-2 

Resolução:1 

Gama:0-3 

00 - Pedal do acelerador 

sem sinal do interruptor 

IVS 

01 - Pedal do acelerador 

com sinal do interruptor 

IVS 

10 – Erro 

11 – Não disponível 

Identificador: 

0C F0 03 00H 

Tempo de ciclo: 50ms 

Pedal_Acelerador_APP1 

Byte 2 

Resolução:0.4%/LSB 

Gama:0-100% 

 

Exemplo: 

50  » 50*0.4=20% 

 

 

 A mensagem CAN proveniente do interruptor IVS (Pedal_Acelerador_IVS) é enviada 

com um tempo de ciclo de 50ms, através do bit 1 e 2 do byte 1, significa então que pode ter 

várias condições de entrada. As condições de entrada podem ser 00, 01, 10 e 11, que representa 

respetivamente o interruptor não ativo, interruptor ativo, erro e não disponível. As condições, 

erro e não disponível são essenciais para programar as funções de segurança a implementar na 

EVCU. 

 A mensagem proveniente do potenciómetro (Pedal_Acelerador_APP1) é enviado 

através de 8 bits que constituem o byte 2, igualmente com um tempo de ciclo de 50ms. Para 

analisar o valor no qual o pedal se encontra pressionado, é realizado o cálculo de conversão do 

número inteiro binário para percentagem, sabendo que a resolução é de 0.4% por unidade 

(LSB). 

 Exemplo: 

50LSB ∗ 0.4 = 20% 

250LSB ∗ 0.4 = 100% 
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 Apesar de não estar definido na Tabela 5.2, o pedal envia a condição de entrada de 

“erro” e “não disponível”, que significam um problema associado ao pedal. A condição de erro 

é recebida quando o número inteiro binário é igual a 255 e de não disponível quando o número 

está entre 251 e 254.  

 

Erro = 255 

251 ≥ Não Disponível < 255 

 

 Isto significa que tanto na função de entrada de “erro” como na de “não disponível”, o 

valor percentual calculado é superior a 100%, traduzindo-se na existência de um problema com 

o sensor APP1 do pedal do acelerador. 

5.2.1.2. Tacógrafo   

 

É igualmente necessário o conhecimento da velocidade do veículo, para identificação 

das diferentes fases de movimento - Tabela 5.3. A velocidade enviada pelo tacógrafo 

(Identificador: 0C FE 6C EEH) tem o seu valor em módulo, pelo que não permite o 

conhecimento do sentido de marcha do veículo. Esta informação é enviada através do byte 7 e 

8 com uma resolução de 1/256 km/h/LSB. 

 

Tabela 5.3 - Mensagem recebida do tacógrafo 

Mensagem/Endereço Sinal Comentário Condições de entrada 

Identificador: 

0C FE 6C EEH 

Tempo de ciclo: 50ms 

Velocidade_Veículo 

Byte 7-8 

Resolução:1/256km/h/LSB 

Gama:0-250.996km/h 

- 

 

5.2.1.3. Controlador do Sistema de Tração 

 

 O controlador do sistema de tração (Identificador: 18 FF 8F 03H) envia a informação 

relativa à velocidade de rotação do motor de tração (Velocidade_Rotação_Motor) e do estado 

de movimento (Estado_Movimento) em que se encontra o controlador - Tabela 5.4. A 

informação relativa à velocidade de rotação do motor de tração é enviada através do byte 3 e 4, 

com uma resolução de 0.467rpm/LSB até à velocidade máxima de 3500rpm do motor. O estado 

de movimento é enviado através do byte 1, bit 5 a 7, com uma resolução de 1. As condições de 
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entrada são relativas ao estado atual em que se encontra o controlador do sistema de tração, 

001, 100, 010 respetivamente “Drive”, “Reverse” e “Neutral”. 

 

Tabela 5.4 – Mensagens recebidas do controlador do sistema de tração 

Mensagem/Endereço Sinal Comentário Condições de entrada 

Identificador: 

18 FF 8F 03H 

Tempo de ciclo: 50ms 

Velocidade_Rotação_Motor 

Byte 3-4 

Resolução: 0.467 rpm/LSB 

Gama: 0 – 3500 rpm 

- 

Identificador: 

18 FF 8F 03H 

Tempo de ciclo: 50ms 

Estado_Movimento 

Byte 1, bit 5-7 

Resolução:1 

Gama: 0-7 

001 – D, Drive ativo 

100 – R, Reverse 

ativo 

010 – N, Neutral 

ativo 

Outro - Erro 

 

5.2.1.4. Seletor de Velocidades 

 

 O sistema de seleção de velocidades tem como principal dipositivo o seletor de 

velocidades. O sinal enviado é digital tendo assim dois estados, o ativo e o inativo, para cada 

um dos botões, sendo que cada botão é monoestável - Tabela 5.5. O botão 

“Botão_DNR_Neutral” aciona o estado de neutro, que não realiza o movimento do UEB. Por 

sua vez o “Botão_DNR_Drive” e “Botão_DNR_Reverse” acionam o estado de movimento de 

marcha frontal e marcha traseira, respetivamente.  

 

Tabela 5.5 – Sinal recebido da DNR 

Mensagem/Endereço Sinal Comentário Condições de entrada 

- 

Botão_DNR_Neutral 

Estado 
0 = Inativo 

1 = Ativo 
Botão_DNR_Drive 

Botão_DNR_Reverse 

 

5.2.2. Mensagens Enviadas pela EVCU 

 

 Por último é necessário definir as mensagens que são enviadas pela EVCU 

(Identificador: 0C FF 3F 27H). O controlador do sistema de tração recebe da EVCU a 
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informação relativa ao estado dos botões do seletor de velocidades (Estado_DNR_ CST 

(Controlador do sistema de tração)) e outro relativo ao valor da posição do pedal do acelerador 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST (Controlador do sistema de tração)) - Tabela 5.6. 

Relativamente ao sinal “Estado_DNR_ CST” é enviado através do bit 1 a 3 do byte 1, com as 

condições de entrada idênticas às analisadas na secção 5.2.1.3. O sinal 

“Pedal_Acelerador_Posição_CST” é enviado a partir do byte 2 com uma resolução de 

0.4%/LSB. De salientar que o tempo de ciclo do “Pedal_Acelerador_Posição_CST” é de 10ms 

enquanto que a mensagem recebida pelo pedal do acelerador é de 50ms. Isto significa que 

durante cinco vezes o tempo de ciclo do “Pedal_Acelerador_Posição_CST” é enviado o mesmo 

valor recebido do pedal do acelerador (Pedal_Acelerador_APP1). 

 

Tabela 5.6 - Mensagens enviadas pela EVCU 

Mensagem/Endereço Sinal Comentário 
Condições de 

entrada 
Destino 

Identificador: 

0C FF 3F 27H 

Tempo de ciclo: 

10ms 

Estado_DNR_ CST (Controlador 

do sistema de tração) 

Byte 0, bit 1-3 

Resolução: 1 

Gama: 0-7 

001 – D, Drive 

ativo 

100 – R, 

Reverse ativo 

010 – N, 

Neutral ativo 

Outro - Erro Controlador 

do sistema 

de tração 

Identificador: 

0C FF 3F 27H 

Tempo de ciclo: 

10ms 

Pedal_Acelerador_Posição_CST 

(Controlador do sistema de 

tração) 

Byte 2 

Resolução: 

0.4%/LSB 

Gama: 0-

100% 

- 

Identificador: 

0C FF 3F 27H 

Tempo de ciclo: 

10ms 

Erro_Nível_1 

Byte 0, bit 4-5 

Resolução: 1 

Gama: 0-2 

00 - Inativo 

01 - Ativo  

10 – Erro 

Painel de 

Instrumentos 

Identificador: 

0C FF 3F 27H 

Tempo de ciclo: 

10ms 

Erro_Nível_2 

Byte 0, bit 6-7 

Resolução: 1 

Gama: 0-2 

00 - Inativo 

01 - Ativo  

10 – Erro 
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 Relativamente aos erros que devem ser mostrados no display do painel de instrumentos, 

foram reservados os bits 4-5 e os bits 6-7 para o nível 1 e nível 2, respetivamente. Estes erros 

encontram-se especificados na secção seguinte. 

5.2.3. Definição dos Níveis de Erro   

 

De modo a definir a gravidade das falhas ocorridas, é necessário estabelecer níveis de 

erro. Foram definidos: 

Erro nível 1 – Associado ao símbolo de “STOP” de cor vermelha - Figura 5.3. É 

necessário parar o UEB, pois a segurança pode estar comprometida. Este erro é o mais crítico, 

com consequências para o normal comportamento do UEB. 

 

Figura 5.3 - Sinal de erro nível 1 

 Erro nível 2 – Associado ao símbolo triângulo amarelo com um ponto de exclamação - 

Figura 5.4. Não é necessário parar o UEB, no entanto fica ao critério do condutor se deve efetuar 

a paragem ou não. 

 

Figura 5.4 - Sinal de erro nível 2 

 Estes dois erros aparecem representados no painel de instrumentos, através de sinais 

luminosos que aparecem na parte superior - Figura 5.5. 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

60 

 

Figura 5.5 - Painel de instrumentos 

5.2.4. Diagramas de Fluxo de Software 

 

 As funções ilustradas nesta secção encontram-se suportadas pelo sistema operativo da 

EVCU, garantindo assim uma periocidade de execução e programação das mesmas. Para uma 

melhor compreensão, estas funções foram representadas recorrendo a diagramas de fluxo. 

 O fluxograma ilustrado na Figura 5.6 representa a ignição do UEB. Apesar da 

modificação de hardware implementada, esta função manter-se-á processada no painel de 

instrumentos. 
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Não Sim
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Figura 5.6 - Fluxograma Ignição 

 

 O diagrama apresentado representa a função de ativar e inativar a Ignição do UEB. Para 

iniciar a ignição é necessário obter o sinal de tensão de 24V das baterias auxiliares 

(Tensão_Bateria_24V) e ter pressionado durante um segundo o botão de StartStop 

(Botão_StartStop). Caso a ignição esteja ativa, não é necessária fazer a verificação inicial e a 

função fica à espera das condições de inativação. Para inativar a ignição é necessário pressionar 

o botão de StartStop, não estar ativo o sinal proveniente do interruptor do travão 

(Pedal_Travão_Interruptor) e não estar ativo o início de movimento (Ini_Movimento). Se 
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alguma das condições anteriores não se verificar, a função recomeça novo ciclo, continuando 

ativa a ignição.  

 A função de início de movimento está ilustrada na Figura 5.7.  

 

InícioInício
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(Velocidade_Veículo

<5km/h)
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Figura 5.7 - Fluxograma Inicio de movimento 
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O início de movimento (Ini_Movimento) ativa os sistemas de 700V, podendo de seguida 

dar-se início à marcha do UEB. Para ativar esta função são necessárias as seguintes condições: 

 Ini_Movimento (Caso esteja ativo, a função fica à espera das condições de 

inativação do Ini_Movimento); 

 Seletor de velocidades em “Neutral” (Botão_DNR_Neutral); 

 O UEB não estar em carregamento (sinal da Interface de carregador externo) 

(Carregamento); 

 O sensor de posição do pedal do travão maior que 1% 

(Pedal_Travão_Posição>1%); 

 Travão de mão ativo (Travão_Mão); 

 Ignição ativa (Ignição); 

 Pressionar o botão de StartStop durante um segundo (Botão_StartStop). 

Com estes sinais é ativado o Ini_Movimento e fica à espera de um sinal da DNR e do 

pedal do acelerador para iniciar o movimento.  

Para inativar o inicio de movimento, é necessário uma velocidade inferior a 5km/h 

(Velocidade_Veículo< 5km/h) e pressionar o botão de StartStop (Botão_StartStop). Portanto, 

se alguma destas condições não se verificar, a função recomeça novo ciclo continuando ativo o 

início de movimento. 

5.2.4.1. Funções do Sistema de Aceleração 

 

A função de time_out está definida pelo SAE J1939 e verifica até ao tempo de cinco 

vezes o tempo de ciclo se a mensagem não foi recebida, isto é, se durante este tempo não receber 

qualquer mensagem esta função ativa-se. Exemplo para um tempo de ciclo de 50ms: 

 

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 > 250𝑚𝑠 → 𝑡𝑖𝑚𝑒_𝑜𝑢𝑡 = 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒  

 

A primeira função realizada é relativa ao sinal Pedal_Acelerador_APP1 e a função de 

time_out - Figura 5.8. 
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 Figura 5.8 – Fluxograma Função 1 – Acelerador 
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 Inicialmente, a variável “Estado_Erro_APP1” permite a verificação do estado da 

função. Assim, é possível verificar a existência de erro de um ciclo executado anteriormente.  

 De seguida, após 3 segundos de estar ativa a ignição do UEB, quando a EVCU receber 

a informação de “erro” ou “não disponível”, do sensor APP1, por parte do pedal do acelerador 

ou a função de time_out ativa, é enviado o valor de 0% para o controlador do sistema de tração, 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%). É definida a existência de um erro através da variável 

“Estado_Erro_APP1=Ativo” e é enviada uma mensagem de aviso para o display do painel de 

instrumentos (Erro_Nível_1=Ativo), por forma a informar o condutor quais as ações que deve 

realizar para parar o veículo de forma segura. Este erro é de nível 1, portanto é necessário 

realizar os procedimentos para desligar o veículo, isto é, inativar a função de ignição (Figura 

5.6) e consequentemente a função Ini_movimento (Figura 5.7). Quando é desligada a ignição, 

é inativada a mensagem de erro do painel de instrumentos (Erro_Nível_1=Inativo), enviado de 

forma inalterada o valor de deslocamento do potenciómetro do pedal de acelerador 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST) para o controlador do sistema de tração e a inativada a 

variável de estado da função (Estado_Erro_APP1=Inativo). 

 Referente ao possível erro proveniente do interruptor do pedal do acelerador 

(Pedal_Acelerador_IVS), foi realizado o fluxograma ilustrado na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 - Fluxograma Função 2 – Acelerador 
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 De forma idêntica à primeira função, é utilizada uma variável para verificação inicial 

do estado da função (Estado_Erro_IVS). De seguida são verificadas as condições de entrada de 

“erro” e “não disponível” do sinal do “Pedal_Acelerador_IVS”. Caso algumas destas condições 

se verifique, é enviado um aviso para o painel de instrumentos (Erro_Nível_2=Ativo) de forma 

a avisar o condutor que existe um problema a nível do pedal do acelerador e é ativada a variável 

“Estado_Erro_IVS”. Este não limita a aceleração do veículo, pelo que pode prosseguir em 

movimento. Este erro de nível 2 é removido quando é desligada a ignição 

(Erro_Nível_2=Inativo) e é inativada a variável “Estado_Erro_IVS”; no entanto, se algum dos 

erros persistir, quando a ignição for ligada, é novamente mostrado o aviso no painel de 

instrumentos. 

 A próxima função verifica a existência de problemas com o sensor IVS e APP1 - Figura 

5.10. Em termos lógicos não pode estar ativo o sinal do sensor IVS com uma percentagem 

recebida pelo sensor APP1 superior a 10%. De forma idêntica, não pode estar inativo o sensor 

IVS com o sensor APP1 menor que 4%.  

 Inicialmente, é utilizada uma variável para verificação do estado inicial da função 

(Estado_Erro_IVS_APP1). Caso esta variável já esteja ativa, a função espera a condição de 

ativação ou inativação da ignição.  

 A verificação das condições lógicas dos sensores APP1 e IVS é efetuada após três 

segundos do início da ignição. Na ocorrência de um ou de outro erro, é iniciado o erro de nível 

1 enviando um aviso para o painel de instrumentos (Erro_Nível_1=Ativo), é enviada a 

mensagem de 0% do pedal do acelerador (Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%) para o 

controlador do sistema de tração e é definida como ativa a variável “Estado_Erro_IVS_APP1”. 

Para inativar as condições anteriores, é necessário desligar a ignição. Assim, irá remover a 

mensagem de erro do painel de instrumentos (Erro_Nível_1=Inativo), enviar de forma 

inalterada o valor do potenciómetro do pedal de acelerador (Pedal_Acelerador_Posição_CST) 

para o controlador do sistema de tração e inativar a variável “Estado_Erro_IVS_APP1”. 
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“Inativo” do sensor IVS

Recebido o valor inferior a 4% 

do sensor APP1 e o valor 

“Inativo” do sensor IVS

Sim

Não

Não

- Enviar sinal de 0% referente ao sensor 

APP1 do pedal do acelerador para o 

controlador do sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%)

- Mensagem de erro para o painel de 

instrumentos 

(Erro_Nível_1=Ativo)

-Definir Estado_Erro_IVS_APP1= Ativo

- Enviar sinal de 0% referente ao sensor 

APP1 do pedal do acelerador para o 

controlador do sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%)

- Mensagem de erro para o painel de 

instrumentos 

(Erro_Nível_1=Ativo)

-Definir Estado_Erro_IVS_APP1= Ativo

Sim

Estado_Erro_IVS_APP

1 = Ativo

Estado_Erro_IVS_APP

1 = Ativo

Não

FimFim

- Enviar sinal referente ao sensor APP1 do 

pedal do acelerador para o controlador do 

sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST)

- Desativar mensagem de erro do painel de 

instrumentos

(Erro_Nível_1=Inativo)

-Definir Estado_Erro_IVS_APP1= Inativo

- Enviar sinal referente ao sensor APP1 do 

pedal do acelerador para o controlador do 

sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST)

- Desativar mensagem de erro do painel de 

instrumentos

(Erro_Nível_1=Inativo)

-Definir Estado_Erro_IVS_APP1= Inativo

Ignição inativaIgnição inativa

Sim

Não

Não

Sim

Sim

 

Figura 5.10 - Fluxograma Função 3 – Acelerador 
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 A função ilustrada na Figura 5.11 deteta o problema relacionado com a alimentação de 

corrente excessiva do pedal do acelerador. Em testes realizados em banca, foram obtidos 

valores de consumo de corrente do pedal no valor compreendidos entre os 40 e os 50mA. Assim, 

admite-se que o pico máximo de corrente tem uma margem significativa até os 100mA (Foi 

adicionada uma margem pela possibilidade de valores irregulares durante o seu normal 

funcionamento). No início, é utilizada uma variável de verificação do estado da função 

(Estado_Erro_Current). Se esta variável já se encontrar ativa, a função espera a condição de 

ativação ou inativação da ignição. Para acionar este modo de erro é necessário que se obtenha 

um valor de corrente superior a 100mA durante 2000ms 

(eCurrentFeedback_Saída_Pedal_acelerador> 100mA). Este erro é verificado após três 

segundos do início da ignição, para evitar picos de corrente ao ligar a energia. Este erro irá 

desligar a alimentação do pedal do acelerador (Saida_Acelerador=Inativa), consequentemente 

enviar o valor de pedal do acelerador de 0% (Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%) para o 

controlador do sistema de tração, enviar um aviso para o condutor através do painel de 

instrumentos (Erro_Nível_1=Ativo) e ativar a variável “Estado_Erro_Current”. Para inativar as 

condições anteriores é necessário desligar a ignição. Assim, será ligado o acelerador 

(Saida_Acelerador=Ativa), enviado de forma inalterada o valor do potenciómetro do pedal de 

acelerador (Pedal_Acelerador_Posição_CST) para o controlador do sistema de tração, inativada 

a variável “Estado_Erro_IVS_APP1” e removida a mensagem de erro (Erro_Nível_1=Inativo). 
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InícioInício

- Pedal_Acelerador_IVS

- Pedal_Acelerador_APP1

- Ignição

-Saída_Acelerador

eCurrentFeedback_Saida_

Pedal_Acelerador

- Estado_Erro_Current

- Pedal_Acelerador_IVS

- Pedal_Acelerador_APP1

- Ignição

-Saída_Acelerador

eCurrentFeedback_Saida_

Pedal_Acelerador

- Estado_Erro_Current

Ignição ativa mais de 3 

segundos

Ignição ativa mais de 3 

segundos

Recebido o valor 

100mA durante 2 

segundos do pedal de 

acelerador

Recebido o valor 

100mA durante 2 

segundos do pedal de 

acelerador

Sim

Não

-Desligar o pedal do acelerador 

(Saída_Acelerador=Inativa)

- Enviar sinal de 0% referente ao sensor 

APP1do pedal do acelerador para o 

controlador do sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%)

- Mensagem de erro para o painel de 

instrumentos 

(Erro_Nível_1=Ativo)

- Estado_Erro_Current = Ativo

-Desligar o pedal do acelerador 

(Saída_Acelerador=Inativa)

- Enviar sinal de 0% referente ao sensor 

APP1do pedal do acelerador para o 

controlador do sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST=0%)

- Mensagem de erro para o painel de 

instrumentos 

(Erro_Nível_1=Ativo)

- Estado_Erro_Current = Ativo

Sim

Estado_Erro_Current = 

Ativo

Estado_Erro_Current = 

Ativo

Não

FimFim

-Ligar o pedal de acelerador

(Saída_Acelerador=Ativa)

- Enviar sinal referente ao sensor APP1 do 

pedal do acelerador para o controlador do 

sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST)

- Desativar mensagem de erro do painel de 

instrumentos

(Erro_Nível_1=Inativo)

- Estado_Erro_Current = Inativo

-Ligar o pedal de acelerador

(Saída_Acelerador=Ativa)

- Enviar sinal referente ao sensor APP1 do 

pedal do acelerador para o controlador do 

sistema de tração 

(Pedal_Acelerador_Posição_CST)

- Desativar mensagem de erro do painel de 

instrumentos

(Erro_Nível_1=Inativo)

- Estado_Erro_Current = Inativo

Ignição inativaIgnição inativa

Sim

Não

Não

Sim

 

Figura 5.11 - Fluxograma Função 4 – Acelerador 
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5.2.4.2. Funções do Sistema de Seleção de Velocidades (DNR) 

  

 A análise efetuada anteriormente, secção 5.1, resulta numa transferência das principais 

funções do seletor de velocidades, do painel de instrumentos para a EVCU. Foram assim 

implementadas funções que permitam evitar a ocorrência de erros. Na Figura 5.12 está 

representado o fluxograma de funcionamento do seletor de velocidades referente ao modo 

“Drive”.  

InícioInício

Botão_DNR_Neutral

Botão_DNR_Drive

Botão_DNR_Reverse

Estado_DNR_ CST 

Estado_Movimento

Velocidade_Rotação_Mot

or

Botão_DNR_Neutral

Botão_DNR_Drive

Botão_DNR_Reverse

Estado_DNR_ CST 

Estado_Movimento

Velocidade_Rotação_Mot

or

Estado de “Neutral” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Neutral)

Estado de “Neutral” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Neutral)

Botão “Drive” pressionado

durante 250ms

(Botão_DNR_Drive)

Botão “Drive” pressionado

durante 250ms

(Botão_DNR_Drive)

Botão “Reverse” 

pressionado

(Botão_DNR_Reverse)

Botão “Reverse” 

pressionado

(Botão_DNR_Reverse)

Sim

Rotação do motor de tração 

superior a -1km/h
(Velocidade_Rotação_Motor >

 -40 rpm)

Rotação do motor de tração 

superior a -1km/h
(Velocidade_Rotação_Motor >

 -40 rpm)

Definir estado “Drive” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = Drive)

Definir estado “Drive” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = Drive)

Botão “Neutral” pressionado 

250ms e velocidade inferior a 

5km/h

(Velocidade_Veículo <5km/h) 

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” pressionado 

250ms e velocidade inferior a 

5km/h

(Velocidade_Veículo <5km/h) 

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” pressionado 

2000ms e velocidade superior a

 5kmh

(Velocidade_Veículo>5km/h)

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” pressionado 

2000ms e velocidade superior a

 5kmh

(Velocidade_Veículo>5km/h)

(Botão_DNR_Neutral)

Não

Sim

Definir estado “Neutral” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = Neutral)

Definir estado “Neutral” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = Neutral)

FimFim

Não

Botão “Neutral” 

pressionado

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” 

pressionado

(Botão_DNR_Neutral)

Não

Estado de “Drive” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Drive)

Estado de “Drive” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Drive)

Sim

Sim

Sim

Estado de “Erro” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Erro)

Estado de “Erro” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Erro)

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

 

Figura 5.12 - Fluxograma Função 1 – DNR modo “Drive” 
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Inicialmente, é necessário verificar o estado do controlador do sistema de tração. Caso 

esteja ativo o modo de “Neutral” no controlador de sistema de tração 

(Estado_Movimento=Neutral), são verificadas as seguintes condições para ativar o modo 

“Drive”: 

 Não pressionar o Botão de Neutro no seletor de velocidades (Botão_DNR_Neutral); 

 Botão “Drive” pressionado durante 250ms (Botão_DNR_Drive); 

 Não pressionar o Botão de Reverse no seletor de velocidades 

(Botão_DNR_Reverse); 

 Ter uma velocidade de rotação de motor superior a -40 rpm (-1km/h). 

 Esta última condição serve para verificar se o UEB se encontra a descair numa subida - 

Figura 5.13. Esta verificação é importante, pois não deve ser imposto o modo “Drive” quando 

o veículo se encontra a descair a grande velocidade, pois poderia neste caso danificar 

gravemente alguns componentes do sistema de tração. Então foi assim considerado o valor de 

-40rpm no veio do motor (1km/h - UEB) através do controlador do sistema de tração 

(Velocidade_Rotação_Motor) que informa o sentido de rotação do motor tração. Este valor não 

é possível obter através do tacógrafo, pois este envia o valor da velocidade do UEB em módulo. 

Após um método de cálculo simples, foi possível obter qual a transformação de rpm no veio do 

motor para km/h do UEB: 

 Razão de transmissão entre o eixo e o veio motor = 7.38; 

 Dimensão da roda = 961mm; 

 

40

7.38
= 5.42 𝑟𝑝𝑚 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎 

 

5.42 ∗ 2𝜋 = 34.04 𝑟𝑎𝑑/𝑚𝑖𝑛  

 

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑥 = 34.04 ∗
0.961

2
= 16.36 𝑚/𝑚𝑖𝑛 ↔ 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑥 ≈ 1 𝑘𝑚/ℎ 
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Figura 5.13 - UEB velocidade máxima a descair – modo “Drive” 

 

 Após a confirmação das condições é ativado o modo “Drive” (Estado_DNR_CST = 

Drive) no controlador do sistema de tração.   

 De forma idêntica é realizada a verificação de condições para ativar o modo “Reverse” 

- Figura 5.14. As condições são: 

 O controlador do sistema de tração estar em modo “Neutral” (Estado_Movimento 

= Neutral); 

 Pressionar durante 250ms o botão “Reverse” (Botão_DNR_Reverse); 

 Não pressionar o botão de “Neutral” no seletor de velocidades 

(Botão_DNR_Neutral); 

 Não pressionar o botão de “Drive” no seletor de velocidades (Botão_DNR_Drive); 

 Ter uma velocidade de rotação de motor inferior a +40 rpm (+1km/h). 
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InícioInício

Botão_DNR_Neutral

Botão_DNR_Drive

Botão_DNR_Reverse

Estado_DNR_ CST 

Estado_Movimento

Velocidade_Rotação_Mot

or

Botão_DNR_Neutral

Botão_DNR_Drive

Botão_DNR_Reverse

Estado_DNR_ CST 

Estado_Movimento

Velocidade_Rotação_Mot

or

Estado de “Neutral” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Neutral)

Estado de “Neutral” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Neutral)

Botão “Reverse” 

pressionado

durante 250ms

(Botão_DNR_Reverse)

Botão “Reverse” 

pressionado

durante 250ms

(Botão_DNR_Reverse)

Botão “Drive” pressionado

(Botão_DNR_Drive)

Botão “Drive” pressionado

(Botão_DNR_Drive)

Sim

Rotação do motor de tração 

inferior a +1km/h
(Velocidade_Rotação_Motor >

 +40 rpm)

Rotação do motor de tração 

inferior a +1km/h
(Velocidade_Rotação_Motor >

 +40 rpm)

Definir estado “Reverse” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = 

Reverse)

Definir estado “Reverse” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = 

Reverse)

Botão “Neutral” pressionado 

250ms e velocidade inferior a 

5km/h

(Velocidade_Veículo <5km/h) 

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” pressionado 

250ms e velocidade inferior a 

5km/h

(Velocidade_Veículo <5km/h) 

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” pressionado 

2000ms e velocidade superior a

 5kmh

(Velocidade_Veículo>5km/h)

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” pressionado 

2000ms e velocidade superior a

 5kmh

(Velocidade_Veículo>5km/h)

(Botão_DNR_Neutral)

Não

Sim

Definir estado “Neutral” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = Neutral)

Definir estado “Neutral” para o 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_DNR_ CST = Neutral)

FimFim

Não

Botão “Neutral” 

pressionado

(Botão_DNR_Neutral)

Botão “Neutral” 

pressionado

(Botão_DNR_Neutral)

Não

Estado de “Reverse” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Reverse)

Estado de “Reverse” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Reverse)

Sim

Sim

Sim

Estado de “Erro” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Erro)

Estado de “Erro” no 

controlador do sistema de 

tração

(Estado_Movimento = 

Erro)

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

 

Figura 5.14 - Fluxograma Função 2 – DNR modo “Reverse" 
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 A verificação da velocidade é idêntica ao modo “Drive” sendo que se inverte o sentido 

de rotação de motor, uma vez que é admitido o UEB a descer. A gama de velocidades é então 

a representada na Figura 5.15. 

 

 

Figura 5.15 - Gama de velocidades 

 Para desligar o modo “Drive” ou “Reverse” podemos ter duas condições: 

 Com uma velocidade superior a 5km/h é necessário pressionar o botão “Neutral” 

na DNR (Botão_DNR_Neutral) durante 2000ms. Este tempo foi admitido para ter 

uma confirmação que essa era realmente a ação requerida pelo condutor do UEB.  

 Para velocidades inferiores a 5km/h é necessário pressionar o botão “Neutral” na 

DNR (Botão_DNR_Neutral) durante 250ms. Este tempo de confirmação é menor 

que o anterior uma vez que, para velocidades reduzidas, mesmo que o condutor se 

engane e carregue no botão “Neutral” não existe um perigo elevado da ocorrência 

de um acidente. 

As duas condições anteriores permitem definir o estado “Neutral” no controlador do 

sistema de tração (Estado_DNR_CST=Neutral). 

 Se o controlador do sistema de tração estiver em modo de “Erro” 

(Estado_Movimento=Erro), é de igual modo definido “Neutral”, em ambos os casos, de forma 

assegurar uma maior segurança (Estado_DNR_CST = Neutral). 

5.2.5. Definição de Tempos de Resposta Máximos 

 

 Nas diferentes situações que possam colocar a vida das pessoas em risco, é de elevada 

importância a definição de tempos máximos de resposta. Com esta definição temporal é 

permitido o conhecimento de qual será o tempo que o sistema demora a reagir a uma 

determinada alteração das suas condições de entrada.  

 No documento correspondente à linguagem de programação fornecido pelo fabricante 

da EVCU [21], estão descritas as principais características que permitem definir a performance 

temporal da unidade de controlo eletrónico.  
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 Uma dessas características é a performance relativa à EVCU que é de certa forma 

idêntica à de um PLC. Esta performance é relativa ao tempo que demora a unidade de controlo 

eletrónico a ler as entradas, executar o seu programa e a atualizar as suas saídas. Esta 

característica encontra-se associada ao tempo de ciclo em que uma determinada tarefa pode ser 

executada. Este pode ser programado entre 5ms e 30000ms, mas o tempo de ciclo atribuído a 

uma determinada função tem de ser superior ao tempo que a própria função demora a executar. 

Deste modo é assim evitado a ocorrência de erros na execução das diferentes funções. 

 Na Tabela 5.7 encontram-se representadas as diferentes funções com os respetivos 

tempos de resposta. 

 

Tabela 5.7 - Tempo máximo de resposta 

Elemento Função 
Tempo de resposta máximo 

(ms) 

Acelerador 

1 250 (time_out) 

2 5 

3 5 

4 
2000 (Verificação de 

corrente) 

DNR 1 e 2 5 

 

 A Tabela 5.7 está divida em 3 colunas: 

 Elemento - Identificação do elemento analisado anteriormente; 

 Função - Relativa às funções analisadas na secção 5.2.4; 

 Tempo de resposta máximo – Tempo que demora a resposta de uma função. 

 Na função 1, do pedal de acelerador, é possível verificar um tempo de resposta de 

250ms. Isto é relativo à função de time_out que demora um tempo máximo de verificação de 

erro de cinco vezes o tempo de ciclo, que no caso do pedal do acelerador é de 50ms, 

representando um tempo de resposta que no máximo pode atingir o valor de 250ms que é igual 

ao tempo de ciclo. 

 Portanto, é possível verificar que no caso de ocorrência da função 1 o tempo que demora 

desde a sua ocorrência até que é executada a tarefa, é relativamente curto, situando-se no total 

de 250ms. Este tempo de resposta é relativamente baixo, podendo assim evitar consequências 

de maior para os ocupantes do veículo. 
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 Nas funções 2 e 3 é possível definir o tempo de resposta de 5ms, uma vez que não possui 

tarefas internas que demorem um tempo superior. 

 A função 4 tem um tempo máximo de resposta de 2000ms, isto deve-se ao tempo de 

verificação de corrente excessiva no pedal de acelerador. 

5.3. Testes ao Software 

 

 A realização de testes a software é essencial para obter uma aprovação relativamente ao 

cumprimento dos requisitos inicialmente definidos. Assim, neste capítulo é proposto um 

método de testes ao software. 

 Normalmente, nas diferentes organizações estes testes são efetuados por uma entidade 

que não tenha participado no desenvolvimento do software. Tal implica a existência de um 

departamento de qualidade que detete possíveis erros, através de testes com verificação de 

certos requisitos. Neste sentido surge a Tabela 5.8 da norma ISO 26262 que define um conjunto 

de métodos para a realização de testes ao software. 

 

Tabela 5.8 - Métodos de teste de software 

Métodos 
ASIL 

A B C D 

Teste baseado em requisitos ++ ++ ++ ++ 

Teste de interface ++ ++ ++ ++ 

Teste de injeção de falhas + + + ++ 

Teste de uso de recursos + + + ++ 

Teste de comparação entre modelo e código + + ++ ++ 

   

 A Tabela 5.8 contém 5 métodos de teste que podem ser aplicados aos diferentes níveis 

de ASIL, sendo a leitura da tabela idêntica à Tabela 5.1 da secção 5.2. Do nível de ASIL B 

obtido anteriormente, na secção 4.6, são obtidos dois métodos altamente recomendados: 

 Teste baseado em requisitos; 

 Teste de interface. 

 O primeiro método, teste baseado em requisitos, consiste na definição de vários casos 

de teste para verificar se o software cumpre os requisitos inicialmente propostos. O segundo 

método, teste de interface, baseia-se na verificação da comunicação entre os diferentes 

componentes do sistema cumprindo os requisitos de software. De ambos os métodos foi 
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escolhido o primeiro, teste baseado em requisitos, uma vez que permite uma melhor avaliação 

do software que se pretende implementar, a nível de criação de casos de teste. Este método 

consiste na definição critérios nos quais o software deve obter aprovação de modo a ser 

permitida a sua instalação efetiva no UEB. As etapas deste método são: 

 Definição de Critérios de Concretização de Teste; 

 Definição dos Casos de Teste; 

 Execução do Teste; 

 Verificação da Existência de Erros. 

 As diferentes etapas acima definidas encontram-se ilustradas na Figura 5.16. 

 

 

Figura 5.16 - Teste baseado em requisitos – software 

 

 Depois de desenvolvido o software, é necessário definir critérios de modo a obter 

aprovação no teste em banca. Estes critérios são definidos tendo em conta as funcionalidades 

que foram definidas à partida, através dos requisitos atribuídos antes do desenvolvimento de 

software. Portanto, torna-se necessário realizar uma descrição detalhada de todas as 

funcionalidades que se pretendem testar. Na Tabela 5.9 encontram-se os critérios que foram 
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desenvolvidos de modo a avaliar o software. Na primeira coluna encontra-se o identificador da 

funcionalidade que pretendemos analisar e de seguida a sua descrição. Na última coluna 

pretende-se identificar as diferentes modificações realizadas nas versões de software de modo 

a obter aprovação no critério. De modo ao software ser liberado é necessário a obtenção de 

aprovação em todos os critérios aqui definidos. 

 

 

 

Tabela 5.9 - Critérios de concretização de teste 

 Versão software (Aprovação (S/N)) 

ID – CCT Critérios de Concretização de Teste V0.1 V0.2 V0.3 …. 

CCT1 

Aprovação na verificação da função 

1 do pedal do acelerador e respetivo 

tempo de resposta 

- - - … 

CCT2 

Aprovação na verificação da função 

2 do pedal do acelerador e respetivo 

tempo de resposta 

- - - … 

CCT3 

Aprovação na verificação da função 

3 do pedal do acelerador e respetivo 

tempo de resposta 

- - - … 

CCT4 

Aprovação na verificação da função 

4 do pedal do acelerador e respetivo 

tempo de resposta 

- - - … 

CCT5 

Aprovação na verificação das 

funções 1 e 2 da DNR e respetivo 

tempo de resposta 

- - - … 

 

 Os quatro primeiros critérios analisados (CCT1-4) referem-se às funções relativas ao 

pedal do acelerador e o quinto critério refere-se à função definida para o seletor de velocidades, 

sendo que todas estas funções foram definidas na secção 5.2.4.1.  

 Na Tabela 5.10 encontram-se representados os diferentes casos de teste para os 

diferentes critérios, com a identificação da versão de software em análise, na primeira linha.
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Tabela 5.10 - Definição de casos de teste 

V0.1 

ID – CCT Tarefas 
Descrição do 

procedimento 
Dados ou variáveis existentes Entradas Saídas Resultado Esperado 

Resultado 

Obtido 

CCT1 

Time_out 

Desligar fisicamente a 

comunicação CAN do 

pedal do acelerador à 

EVCU 

 Ignição (ativa à mais de 3 

segundos) 

 Análise da 

rede de 

comunicação 

CAN através 

de ligação 

PEAK à saída 

de CAN da 

EVCU (Ver 

Figura 5.17) 

 

Alimentação 

do pedal do 

acelerador; 

CAN 

Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de 0% para o 

controlador do sistema de 

tração e respetivo tempo de 

resposta (Tmax=250ms) 

- 

APP1=Erro 
Forçar o erro através de 

computador (CAN) 

- 

APP1=Não 

disponível 
- 

CCT2 

IVS=Erro 
Forçar o erro através de 

computador (CAN) 

Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de mensagem para o 

painel de instrumentos e 

respetivo tempo de resposta 

(Tmax=5ms) 

- 

- IVS=Não 

disponível 

CCT3 

IVS=Ativo e 

APP1> 10% 

Forçar o erro através de 

computador (CAN) 

Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de 0% para o 

controlador do sistema de 

tração e respetivo tempo de 

resposta (Tmax=5ms); 

Verificar com um 

multímetro se o pedal do 

acelerador é desligado  

- 

IVS=Inativo e 

APP1 <4% 
- 

CCT4 

eCurrentFeedback 

> 100mA durante 

2 segundos 

Implementar o circuito da 

Figura 5.18 

Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de 0% para o 

controlador do sistema de 

tração e respetivo tempo de 

resposta (Tmax=2000ms); 

Verificar com um 

multímetro se o pedal do 

acelerador é desligado 

- 
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CCT5 

Verificar modo 

“Drive” 

Implementar a DNR em 

banca e realizar as 

respetivas ligações à 

EVCU; 

Pressionar durante 250ms 

no botão de Drive sem 

carregar o botão de Neutral 

e Reverse. 

Ignição; 

Estado_DNR_CST=Neutral; 

Estado_Movimento=Neutral; 

Velocidade_Rotação_Motor> 

- 40 rpm 

Análise da 

rede de 

comunicação 

CAN através 

de ligação 

PEAK à saída 

de CAN da 

EVCU; 

Entradas 

digitais 

relativas à 

DNR. 

CAN 

Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de 

Estado_DNR_CST=Drive 

para o controlador do 

sistema de tração e respetivo 

tempo de resposta 

(Tmax=5ms) 

- 

Verificar modo 

“Reverse” 

Implementar a DNR em 

banca e realizar as 

respetivas ligações à 

EVCU; 

Pressionar durante 250ms 

no botão de Reverse sem 

carregar o botão de Neutral 

e Drive. 

Ignição; 

Estado_DNR_CST=Neutral; 

Estado_Movimento=Neutral; 

Velocidade_Rotação_Motor< 

+ 40 rpm 

Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de 

Estado_DNR_CST=Reverse 

para o controlador do 

sistema de tração e respetivo 

tempo de resposta 

(Tmax=5ms) 

- 

Verificar se 

quando 

pressionado botão 

de Neutral durante 

2 segundos inativa 

modo “Drive” ou 

“Reverse” com 

velocidade 

superior a 5 km/h 

Implementar a DNR em 

banca e realizar as 

respetivas ligações à 

EVCU; 

Pressionar durante 2 

segundos no botão de 

Neutral. 

Ignição; 

 Modo “Drive” ou “Reverse” 

ativo; 

Velocidade_Veículo> 5km/h Verificar através da análise à 

rede de comunicação CAN o 

envio de 

Estado_DNR_CST=Neutral 

para o controlador do 

sistema de tração e respetivo 

tempo de resposta 

(Tmax=5ms) 

- 

Verificar se 

quando 

pressionado botão 

de Neutral durante 

250ms inativa 

modo “Drive” ou 

“Reverse” com 

velocidade inferior 

a 5km/h 

Implementar a DNR em 

banca e realizar as 

respetivas ligações à 

EVCU; 

Pressionar durante 250ms 

no botão de Neutral. 

Ignição; 

 Modo “Drive” ou “Reverse” 

ativo; 

Velocidade_Veículo <5km/h 

- 
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 A Tabela 5.10 é constituída pelas seguintes colunas: 

 ID_CCT – Identificação do critério de concretização de teste; 

 Tarefas – Identificação das funções que se pretendem avaliar considerando o 

respetivo critério de concretização de teste; 

 Descrição do procedimento – Descrição da ação que se deve realizar para testar a 

função; 

 Dados ou variáveis existentes – Variáveis que devem ser “forçadas” na 

programação; 

 Entradas – Entradas implementadas na EVCU; 

 Saídas – Saídas implementadas na EVCU; 

 Resultado Esperado – Resultado que se pretende do teste; 

 Resultado Obtido – Resultado que se obtém do teste; 

 No CCT1 e CCT2 foram admitidas três funções relativamente ao sinal proveniente do 

potenciómetro (Pedal_Acelerador_APP1) e do interruptor de verificação de repouso 

(Pedal_Acelerador_IVS), respetivamente. A função de time_out é verificada com a interrupção 

física da comunicação CAN, que é conseguida através do corte de sinal entre o acelerador e a 

EVCU. A função relativa ao “Erro” e “Não disponível” é testada com o envio de uma mensagem 

a partir do computador para a EVCU - Figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17 - Esquema de ligação PEAK CAN 

  

 A análise à rede de comunicação CAN é conseguida através de um adaptador que 

possibilita a ligação a uma porta USB (PEAK CAN –USB). Desta maneira é igualmente 

possível “forçar” os valores relativos a variáveis, através do envio de mensagens CAN do 

computador.  

 As tarefas relativas ao CCT3 são conseguidas igualmente com o esquema de ligação da 

Figura 5.17. 



Gestão Funcional de Sistemas de Segurança aplicado a Autocarro Elétrico Urbano 

 

83 

 Para identificação de deteção de corrente excessiva no pedal do acelerador, CCT4, é 

exemplificado através da Figura 5.18 como se poderá forçar esse erro. É colocada em paralelo 

uma resistência de 240ohm e um interruptor (normalmente aberto). Quando é ligada a EVCU 

o interruptor encontra-se aberto e não permite a passagem de corrente pela resistência. Quando 

é fechado o interruptor, o consumo de corrente no circuito totaliza ± 150mA (± 50mA do pedal 

do acelerador + 100 mA da resistência), o que permite identificar se a função implementada na 

EVCU desliga o pedal do acelerador e se envia o valor de 0% referente ao sensor APP1 para o 

controlador do sistema de tração.  

 

 

Figura 5.18 - Esquema elétrico de verificação 

 

 Por último, as tarefas do critério CCT5 são verificadas através da implementação das 

ligações da DNR e verificação da sua funcionalidade através do PEAK CAN – USB. 

 No final para que o critério de concretização de teste seja aprovado, é necessário que as 

diferentes tarefas correspondentes obtenham o resultado obtido igual ao do resultado esperado. 

Caso tal não aconteça, é necessário documentar e voltar à fase de desenvolvimento de software 

com a introdução de mudanças numa nova versão. 

5.4. Verificação dos Requisitos Inicialmente Propostos 

 

 Esta secção tem o objetivo de analisar se os requisitos de segurança funcional 

inicialmente propostos foram efetivamente cumpridos. Na Tabela 5.11 encontram-se descritos 

os requisitos propostos na secção 4.5 e a respetiva atribuição  
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Tabela 5.11 - Verificação de requisitos 

Requisito de 

Segurança 

Funcional 

- ID 

Descrição Atribuição 

RSF1 
Unidade de controlo eletrónico com 

capacidade de recuperação de erro  
Hardware - EVCU 

RSF2 

Unidade de controlo eletrónico com 

capacidade de monitorização de corrente 

fornecida aos periféricos (pedal do 

acelerador) 

Função 4 - Acelerador 

RSF3 

Implementação de funções que evitem o erro 

(pedal do acelerador, seletor de velocidades) 

em software de controlo implementado na 

unidade de controlo eletrónico 

Função 1 – Acelerador 

Função 2 – Acelerador 

Função 3 – Acelerador 

Função 1 – DNR 

Função 2 - DNR 

 

 Da análise da Tabela 5.11, verifica-se que os requisitos inicialmente propostos são 

cumpridos com a integração de diferentes elementos a nível do hardware e do software. No 

caso do RSF1 a introdução da EVCU cumpre esse requisito com a existência do Watchdog 

externo que assume a lógica das saídas da unidade de controlo eletrónico no caso de perda do 

microcontrolador principal. O RSF2 é conseguido através de uma característica própria da 

implementação de software na EVCU, que consegue monitorizar a corrente fornecida ao pedal 

do acelerador e atuar em caso de falha. Em relação ao RSF3 as diferentes funções anteriormente 

descritas resultam no cumprimento efetivo deste requisito. 
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6. Conclusões e Proposta de Trabalhos Futuros 

6.1. Conclusões 

 

 Após a conclusão deste trabalho é possível verificar que a aplicação da norma ISO 

26262 é vasta e complexa, podendo o seu âmbito ser alargado a todo o tipo de sistemas elétricos 

e eletrónicos implementados em veículos.  

 Este trabalho permitiu realizar um estudo à norma ISO 26262, com especial ênfase nos 

procedimentos que são necessários executar para atingir a segurança funcional. É de todo 

relevante referir o papel extremamente importante que a implementação desta norma representa 

para o futuro próximo da CaetanoBus. Mesmo antes do início deste trabalho, a empresa 

demonstrou uma grande vontade em aplicar os procedimentos que da norma seriam retirados, 

nomeadamente em relação aos testes aplicados ao software. Na CaetanoBus foi criada, a nível 

interno da empresa, a documentação que serve de apoio para a implementação da norma em 

futuros desenvolvimentos.  

 O estudo da norma culminou na análise aos sistemas já implementados no UEB, em 

exclusivo aos sistemas propostos no início deste trabalho: sistema de aceleração, travagem e 

seleção de velocidades. Da análise destes sistemas resultou a proposta de implementação de 

uma unidade de controlo eletrónico capaz de cumprir determinados requisitos. Resultou 

igualmente numa proposta de implementação de software que respeita as diretrizes definidas 

na norma ISO 26262.  

 O software desenvolvido propôs a implementação de medidas que possam tornar os 

sistemas em análise mais seguros, no que respeita às falhas analisadas. O desenvolvimento de 

software além de cumprir os requisitos propostos pela norma ISO 26262, respeita igualmente a 

informação obtida, em relação ao fabricante da unidade de controlo eletrónico, referente à 

programação em linguagem C. 

 Em relação às funções de software propostas e dado que não existe meio de 

confirmação, foi admitido que, em relação ao pedal do acelerador, os valores rececionados do 

interruptor IVS e pelo potenciómetro APP1 são os corretos. Este meio de confirmação poderia 
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ser conseguido através de um pedal que fosse construído com uma redundância de interruptor 

(IVS) e sensor (APP1). 

 Na parte final do desenvolvimento de software foram igualmente definidos os tempos 

de resposta máximos na ocorrência de uma falha, isto é, o tempo que demora a reação do sistema 

quando este é sujeito a uma das falhas. 

 Por último foram propostos testes de análise ao software de modo a verificar o 

cumprimento dos requisitos resultantes da análise da norma ISO 26262. Os testes propostos 

foram igualmente definidos a partir das recomendações presentes na norma.  

 Em conclusão, este trabalho pretendeu realizar um projeto de implementação de 

segurança funcional através da aplicação da norma ISO 26262 e tornou-se assim uma mais-

valia para os futuros projetos que possam vir a ser desenvolvidos pela CaetanoBus. 

6.2. Proposta de Trabalhos Futuros 

 

 No final deste projeto encontram-se várias propostas de trabalhos futuros no que respeita 

principalmente à implementação prática do software. Depois de definidos os requisitos do 

software a implementar, torna-se necessário aplicá-lo realmente na EVCU. Como tal é 

necessário transcreve-lo para a linguagem de programação C, através do programa Softune 

Workbench disponibilizado pela Actia.  

 De seguida é necessário realizar os testes em banca que foram propostos, de modo a 

comprovar se os requisitos inicialmente designados são verdadeiramente cumpridos. Este 

método de testes implica a documentação de possíveis alterações que se possam realizar às 

versões de software. 

 Por fim, é necessária a implementação da unidade de controlo eletrónico no UEB e 

implementar um procedimento de teste para verificar se a segurança do veículo se encontra 

assegurada. Como tal, é necessário definir métodos de teste, que sejam constituídos por vários 

marcos, que sejam efetivamente cumpridos, de modo a assumir a total confiança no sistema 

implementado no UEB. Inicialmente estes testes devem ser realizados em circuito fechado nas 

instalações da CaetanoBus, sem passageiros, e, por fim, devem ser levados a cabo em estrada, 

para efetivamente o sistema ser colocado à prova em ambiente normal de funcionamento. 

 Com a conclusão deste trabalho, a aplicação da norma ISO 26262 pode ser alargada a 

novos sistemas a incorporar no UEB ou a novos modelos que sejam desenvolvidos na 

CaetanoBus. 
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ANEXO A – Evolução Eletrónica em Automóveis 
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ANEXO B - Classificação de Severidade 
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Além da classificação através de classes de severidade, pode igualmente ser usada a 

classificação AIS (Abbreviated Injury Scale). A AIS classifica a severidade de lesões através 

da divisão por classes: 

 AIS 0: Sem lesões; 

 AIS 1: Lesões leves como feridas e dores musculares; 

 AIS 2: Lesões moderadas, tais como feridas profundas, fraturas sem 

complicações; 

 AIS 3: Lesões graves sem risco de vida; 

 AIS 4: Lesões graves, risco de vida, sobrevivência provável; 

 AIS 5: Lesões graves, risco de vida, sobrevivência improvável; 

 AIS 6: Lesões críticas ou fatais; 

 

 
Classes 

S0 S1 S2 S3 

Escala AIS 

- AIS 0 e menos de 

10% de 

probabilidade de 

AIS 1-6 

- Mais de 10% de 

probabilidade de 

AIS 1-6 (e não S2 e 

S3) 

- Mais de 10% de 

probabilidade de 

AIS 3-6 (e não S3) 

Mais de 10% de 

probabilidade de 

AIS 5-6 

Exemplos 

- Colisões com 

infraestrutura 

rodoviária; 

- Colisão ligeira 

- Danos na 

entrada/saída do 

estacionamento; 

- Perder o controlo 

e sair da estrada 

sem colisão ou 

capotamento. 

- Colisão lateral 

com uma 

velocidade muito 

baixa; 

- Colisão lateral 

com um carro de 

passageiros com 

uma velocidade 

muito baixa; 

-Colisão 

traseira/colisão 

frontal com outro 

veículo de 

passageiros com 

uma velocidade 

muito baixa; 

- Colisão com 

sobreposição 

mínima de veículo 

(10% a 20%); 

- Colisão frontal, 

sem deformação do 

habitáculo. 

-Colisão lateral 

com um carro de 

passageiros (por 

exemplo invade 

habitáculo), com 

baixa velocidade; 

-Colisão 

frontal/traseira com 

outro veículo de 

passageiros com 

velocidade baixa; 

- Acidente de 

peão/bicicleta 

(cidade cruzamento 

e ruas). 

-Colisão lateral 

com um carro de 

passageiros (por 

exemplo invade 

habitáculo), com 

velocidade média; 

-Colisão 

frontal/traseira com 

outro veículo de 

passageiros com 

velocidade média; 

- Colisão frontal, 

com deformação do 

habitáculo. 
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ANEXO C - Classificação de Probabilidade de Exposição 
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Classes 

E1 E2 E3 E4 

Duração 

(% tempo de operação médio) 
- <1% Entre 1% e 10% >10% 

Exemplos 

Tipo de 

estrada 
- 

- Faixa de saída da 

autoestrada 

- Faixa de entrada 

da autoestrada 

 

- Rua com um 

sentido 

- Autoestrada 

- Estrada 

secundária 

Superfície da 

estrada 
- 

- Neve ou gelo na 

estrada 

- Estrada 

escorregadia 

- Estrada 

molhada 
- 

Elementos 

próximos 

- Carga perdida 

ou obstáculo na 

faixa de 

rodagem 

(Autoestrada) 

- Numa estação de 

lavagem 

-Aproximação ao 

fim de um 

congestionamento 

(Autoestrada) 

- Num túnel 

- Tráfego 

congestionado 

- 

Veículo 

estacionário 

- Na oficina de 

reparação 
- Abastecer 

- Veículo numa 

estrada com 

declive 

- 

Manobra 
Descidas com o 

motor desligado 

-Ultrapassagem 

- Marcha atrás 

- Estacionar 

- Trânsito 

Intenso 

- Acelerar 

- Desacelerar 

- Executar uma 

curva 

- Mudança de 

faixa (Urbano) 

- Mudança de 

faixa 

(Autoestrada) 

- Parar com 

sinal de trânsito 

vermelho 

Visibilidade - - 

Estradas sem 

luz, durante a 

noite 

- 
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Classes 

E1 E2 E3 E4 

Frequência 

Ocorre com 

menos 

frequência do 

que uma vez por 

ano para a 

grande maioria 

dos condutores 

Ocorre algumas 

vezes por ano para 

a grande maioria 

dos condutores 

Ocorre uma vez 

por mês ou mais 

frequentemente 

para um 

condutor 

Ocorre em 

média quase 

todos os dias 

Exemplos 

Tipo de 

estrada 
- 

- Faixa de saída da 

autoestrada 

- Faixa de entrada 

da autoestrada 

 

- - 

Superfície da 

estrada 
- 

- Neve ou gelo na 

estrada 

 

- Estrada 

molhada 
- 

Elementos 

próximos 
- - 

- Num túnel 

- Tráfego 

congestionado 

- 

Veículo 

estacionário 
- A ser rebocado - Com atrelado 

- Veículo numa 

estrada com 

declive 

- 

Manobra - - Manobra evasiva 
Ultrapassagem 

 

- Acelerar 

- Desacelerar 

- Executar uma 

curva 

- Mudança de 

faixa (Urbano) 

- Mudança de 

faixa 

(Autoestrada) 
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ANEXO D - Classificação de Controlabilidade 
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Classes 

C0 C1 C2 C3 

Cenários e fatores de condução 
Controlável em 

geral 

99% ou mais de 

todos condutores 

conseguem evitar 

o dano 

90% ou mais de 

todos os 

condutores 

conseguem 

evitar o dano 

Menos de 90% 

de todos os 

condutores 

geralmente são 

capazes de 

evitar o dano 

Exemplos 

Situações que 

são 

consideradas 

distração 

- Manter a 

condução 

pretendida 

- - - 

Aumento 

inesperado do 

volume do 

rádio 

- Manter a 

condução 

pretendida 

- - - 

Mensagem de 

aviso- nível de 

combustível 

baixo 

- Manter a 

condução 

pretendida 

- - - 

Defeito no 

ajuste de 

posição de 

condução do 

condutor 

- 

- Travar para 

abrandar/parar o 

veículo 

- - 

Coluna de 

direção 

bloqueada 

quando 

arranca 

- 

- Travar para 

abrandar/parar o 

veículo 

- - 

Falha ABS 

durante uma 

travagem de 

emergência 

- - 

- Manter a 

condução 

pretendida 

- 

Luzes do 

veículo falham 

durante a noite 

com uma 

condução com 

velocidade 

média/alta 

com uma 

estrada sem 

luz 

- - 
- Travar até 

parar 
- 

Motor falha 

(saída da 

autoestrada) 

- - 

- Manter a 

condução 

pretendida 

- 
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Falha do ABS 

quando trava 

com estrava 

com baixo 

atrito durante 

uma curva 

- - - 

- Manter a 

condução 

pretendida, 

ficar na faixa de 

rodagem 

Falha de 

travões 
- - - 

- Travar até 

parar 

Ângulo de 

coluna de 

direção 

incorreto com 

velocidade 

média/alta 

- - - 

- Manter a 

condução 

pretendida, 

ficar na faixa de 

rodagem 

Libertação do 

airbag do 

condutor 

quando viaja a 

velocidade 

elevada 

- - - 

- Manter a 

condução 

pretendida, 

ficar na faixa de 

rodagem 

- Travar até 

parar 
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ANEXO E – Tabelas Norma ISO 26262  
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 As tabelas deste anexo foram inseridas pela ordem em que aparecem ao longo deste 

trabalho. 

 Tabela 3.3, Secção 3.3.2; 

 

 

 Tabela 3.4, Secção 3.3.2; 

 

 

 Tabela 3.5, Secção 3.3.2; 

 

 

 Tabela 3.6, Secção 3.3.2; 
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 Tabela 5.1, Secção 5.2; 

 

 

 Tabela 5.8, Secção 5.3; 
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 Anexo B 
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 Anexo C 
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 Anexo C 
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 Anexo D 

 

 

 


