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RESUMO 

Este estudo propõe um método para o registro e dimensionamento do campo de 

visão frontal de veículos de passeio. Para a realização deste trabalho, inicialmente 

são apresentados os critérios para a representação da posição dos olhos do 

ocupante em projetos automotivos conforme as práticas propostas pela SAE 

adotadas mundialmente pelas montadoras de veículos. O método proposto baseia-

se na projeção luminosa do campo de visão em um plano perpendicular transversal 

ao veículo a ser avaliado. Para a realização do ensaio é proposto um dispositivo de 

construção simples e manuseio prático. Os requisitos para a realização deste 

método resumem-se em um ambiente escuro com solo plano horizontal para 

posicionamento do veículo, um plano vertical para a projeção luminosa, o dispositivo 

aqui apresentado, uma câmera fotográfica digital de uso pessoal e um computador 

pessoal para descarga e manipulação do arquivo contendo a imagem registrada. O 

resultado deste método permite a visualização e dimensionamento de qualquer 

obstrução ao campo de visão do condutor por componentes que compõem o 

habitáculo do veículo, bem como os limites mensuráveis (graus) superior, inferior e 

lateral do campo de visão frontal  

 

Palavras-chave: Campo de visão frontal. Pontos dos olhos. Obstrução. Dispositivo. 

  



 

 

ABSTRACT 

This study proposes a method for passenger car front field-of-view capturing and 

dimensioning. For accomplish this work, initially the driver eyes points positioning 

criteria for automotive design is presented according to the SAE proposed practices 

and adopted globally by the automakers. The presented method relies on field-of-

view light projection to a perpendicular transversal plane to the vehicle under 

evaluation. For achieving this procedure is proposed an easy construction and 

handling device. The requirements for accomplish this method summarizes a dark 

room with horizontal pavement for vehicle parking, a vertical plane for light projection, 

the device here presented, a personal digital photo camera and a computer for 

downloading and editing the captured images from this camera. The result of this 

method allows the visualization and dimensioning of any obstruction to the driver field 

of view, as well as the measurable up, down and side angle limits of the front field of 

view. 

 

Keywords: Front field-of-view. Eyes points. View obstruction. Device. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de um veículo de passeio para produção em série tem origem em um 

estudo de mercado, este é composto por necessidades funcionais, pessoais, 

financeiras ou simplesmente estratégicas. 

As necessidades funcionais referem-se às capacidades que o veículo deve possuir 

para atender às carências específicas de uma determinada aplicação, como 

exemplo, pode-se citar as dimensões internas, o volume e a carga máxima de 

transporte, o número de passageiros, o tipo de pavimentação para rodagem, a 

versatilidade para acesso à cabine, o tipo de tração, o tipo de combustível, a 

autonomia e outras. 

As necessidades pessoais estão diretamente relacionadas aos aspectos simbólicos 

e de aparência, como o design, o desempenho esportivo, a cor, a tecnologia 

embarcada como item de luxo, os acessórios de conforto e acabamento e a 

exclusividade. 

As necessidades financeiras referem-se basicamente ao custo de fabricação do 

veículo, as quais se desdobram em toda a cadeia produtiva, fortemente presente na 

escolha materiais serem empregados no projeto, os conceitos de fabricação e os 

requisitos básicos para homologação. 

As necessidades estratégicas representam a imagem que a montadora deseja 

transmitir ao mercado em termos de competências, o melhor exemplo para ilustrar 

esta proposta são os modelos de série limitada, com pacotes de opcionais e 

motorização excêntricos, voltados à propaganda e técnicas de divulgação, 

incorporados em plataformas de veículos com alto volume de produção. 

Independentemente da classificação do veículo e seu mercado alvo, deve-se 

atender à regulamentação do país ou região onde serão utilizados, portanto os 

órgãos competentes, como no caso do Brasil o CONTRAN, devem ser consultados 

para que determinadas características sejam respeitadas e outras implementadas 

para a respectiva homologação, como exemplos pode-se citar o índice de emissão 

de poluentes, o tipo de combustível, os sistemas de segurança, os requisitos de 

iluminação e visibilidade, as máximas dimensões externas, placas de identificação 

etc.  

Dada a conceituação do veículo, seu mercado, preço de venda, volume de produção 

e a concorrência na respectiva categoria, os departamentos de Design e Engenharia 
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recebem este conjunto de informações para que as primeiras linhas de característica 

e proporções externas da carroceria aliadas às dimensões características do veículo 

sejam traçadas. 

Os designers traduzirão as suas competências artísticas pessoais aliadas à imagem 

da empresa em um desenho ilustrativo da aparência externa do veículo à mão-livre 

da proposta inicial para o desenvolvimento. Normalmente mais de uma proposta é 

criada a fim de permitir a capitação de diferentes opiniões dentro do departamento 

de criação. 

Os engenheiros definirão as dimensões conforme experiências de outros 

desenvolvimentos ou até mesmo aproveitamento de partes de veículos existentes. 

As informações sobre os concorrentes servirão de referência para a eleição de 

dimensões estratégicas. 

Após suas respectivas aprovações junto às lideranças dos departamentos, inicia-se 

o processo de desenho CAD onde os projetistas do Design modelam as superfícies 

externas das carrocerias propostas. 

Na engenharia a estrutura do veículo é definida. Composta pela plataforma, pelo 

‘entre-eixos’, pela altura da carroceria em relação ao solo, pela motorização, pelo 

sistema de rodagem, posição do condutor e manequim de referência entre outras 

informações. 

A representação matemática do modelo é traduzida para um centro de usinagem por 

comando numérico, o qual esculpirá o modelo em tora de argila em escala menor. 

Em dimensões reduzidas o modelo oferece mobilidade entre departamentos 

fisicamente distintos para eventuais estudos e apresentações, são representações 

tangíveis e representativas do projeto permitindo a fácil assimilação da expressão do 

veículo apesar da escala reduzida. 

Realizadas as devidas aprovações e revisões dentro da fase de criação, o 

departamento de Design constrói um novo modelo em argila em escala 1:1 da nova 

proposta. As linhas de característica como interfaces de portas com carroceria, 

vidros, linha de cintura, faróis e lanternas e demais itens principais de aparência são 

definidas com auxílio de fitas adesivas no modelo em argila. Assim uma 

representação ainda mais representativa é obtida dando margem para novas 

revisões e ajustes. 

O modelo em argila resultante passa pela leitura em varredura por uma leitora 3D, 

então o arquivo contendo a nuvem de pontos lidos fornece os parâmetros para a 
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modelagem eletrônica de superfície, o qual é enviado ao departamento de 

engenharia como nova proposta de design para o projeto. 

A Engenharia recebe a ‘casca’ representando a superfície externa do veículo para 

que a estrutura seja adaptada e os componentes sejam posicionados 

correspondentemente, novos ajustes na superfície tornam-se necessários por 

limitações em técnicas de produção, reaproveitamento de componentes, custos 

envolvidos em caso de componentes novos ou até mesmo limitações da própria 

estrutura eleita para o projeto. 

Este ‘loop’ se repete conforme a necessidade, sendo que a cada estudo um maior 

número de detalhes são adicionados ao modelo. Desta forma obtém-se a melhor 

representação das características físicas do veículo final, dimensões características 

e o posicionamento do condutor com base em parâmetros de conforto, ergonomia e 

segurança. 

Toda informação é referenciada à grade de um sistema de referência tridimensional 

composto por um plano vertical-longitudinal (X-Z), um plano horizontal (X-Y) e um 

plano vertical transverso (Y-Z) conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Sistema de Referência tridimensional 
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A grade é utilizada para determinar a relação dimensional entre a posição dos 

pontos de desenho e a posição do veículo real. A representação matemática de um 

condutor, considerando as dimensões do corpo humano, posição dos olhos e 

membros necessários na operação e condução do veículo é baseada em normas 

citadas na legislação do país destino do projeto. 

Determinadas coordenadas são obtidas através de estimativas a serem validadas 

em ensaios práticos, como a posição resultante do condutor após a acomodação 

sobre o assento contendo materiais compressíveis, por exemplo, espuma para 

acolchoamento. Determinadas as coordenadas de assento do condutor, bem como o 

ângulo de inclinação de torso, dá-se início ao estudo de posicionamento dos olhos 

para estudo do campo de visão do condutor. 

A superfície caracterizada como área envidraçada transparente no modelo enviado 

pelo design é então avaliada para identificação das limitações no campo de visão do 

condutor quanto ao ambiente externo à cabine. Trata-se da visão necessária para a 

condução efetiva do veículo em um sistema rodoviário. As informações a serem 

recebidas pelos olhos do condutor durante a condução do veículo são basicamente 

o trajeto a ser percorrido, a sinalização de trânsito, outros veículos em movimento, 

pedestres, fenômenos naturais e outras. 

Mundialmente existem diferentes critérios estabelecidos pelos órgãos regionais de 

trânsito como método para definição do campo de visão a ser preservado em 

projetos de veículos de passeio. 

Uma vez produzido o veículo, seu projeto e parâmetros relacionados à visibilidade 

não são disponibilizados ao público, portanto cada montadora deve analisar os 

veículos de seus concorrentes através da aquisição de um exemplar e preparo do 

mesmo para leitura dos pontos de visão com uma leitora 3D e posteriormente 

realizar os estudos em sistemas CAD para obter os parâmetros de visibilidade para 

comparativos de mercado (benchmarking). 

Altos investimentos estão envolvidos para a realização destes estudos, desde a 

aquisição de equipamentos robotizados de precisão, estações de trabalho e 

software CAD, bem como os profissionais especializados na operação destes. 

O objetivo do estudo que segue é apresentar um método para o registro bi-

dimensional (planificado) do campo de visão frontal do veículo, sem a necessidade 

de recursos tecnológicos de precisão, como leitoras 3D, sistemas CAD e os 

respectivos profissionais especializados em suas operações. 
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O registro deve permitir o dimensionamento do campo de visão em graus e 

disponibilizar o contorno do mesmo resultante dos componentes próximos à linha de 

visão, assim como os limites superior, inferior e lateral do cone de visão do condutor. 

 

A visibilidade automotiva pertence ao grupo de características associadas a 

segurança veicular, pois eventuais deficiências no campo de visão do motorista pode 

representar um potencial de acidente de trânsito. 

Partindo da definição de acidente segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

trata-se de um evento independente do desejo do homem, causado por uma força 

externa, alheia, que atua subitamente (de forma inesperada) e deixa ferimentos no 

corpo e na mente. Alternativamente, pode-se considerar um acidente um evento não 

intencional que produz ferimentos ou danos. 

Acidente de trânsito é todo acidente com veículo ocorrido na via 

pública.(IPEA/DENATRAN/ANTP, 2006). 

A segurança veicular possui uma complexa variedade de fatores que, 

sistematicamente pode-se associá-los ao condutor, ao veículo ou ao meio com o 

qual ele interage. 

Os fatores associados ao condutor referem-se à sua referida habilitação, bem como 

sua condição física e emocional. 

Os fatores associados ao veículo referem-se à sua resposta aos comandos do 

condutor previstos em projeto e conhecidos pelo condutor, proteção do condutor 

dentro do habitáculo do veículo bem como conforto a ele oferecido, a visibilidade 

proporcionada ao condutor predominantemente através da área envidraçada da 

cabine e a sinalização proporcionada ao meio (dispositivos de iluminação e 

sinalização do veículo). 

Os fatores associados ao meio referem-se ao sistema viário e sua respectiva 

sinalização. 

O presente estudo considera os aspectos de segurança relacionados à visibilidade, 

portanto com foco na capacidade de interação do condutor com o meio pelo 

estímulo visual. 

Pode-se observar na Figura 2 a tendência da área envidraçada no desenvolvimento 

de veículos. Visto a tendência de a área envidraçada ser cada vez menor, torna-se 

ainda mais crítica a necessidade de alternativas para aumentar o peso da 
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visibilidade como característica a ser preservada nas decisões de futuros projetos de 

veículos. 

 
Figura 2 - Arquitetura de carros médios(Mueller, et al., 2009). 
 

O CONTRAN estabelece o campo de visão mínimo do veículo, porém o padrão de 

arquitetura encontrado nos projetos de automóveis, apesar de considerado crítico 

para os padrões de segurança veicular, oferece tais condições com relativa margem 

de segurança, exceto pela necessidade deste campo ser atendido também pelo 

funcionamento do sistema limpador de pára-brisas. Apenas a área envidraçada 

transparente será parâmetro deste trabalho. Com estas devidas considerações, as 

montadoras possuem por diferencial a capacidade em desenvolver projetos que, 

além de atender à legislação, oferecem maior visibilidade de acordo com a 

arquitetura escolhida.  
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2 CAMPO DE VISÃO 

2.1 Limitações anatômicas do campo de visão 

O sistema visual humano é o olho e o cérebro trabalhando juntos. Apesar deste fato, 

o ponto de partida óbvio para considerar o sistema visual é o olho. (Wördenweber, et 

al., 2007). 

Acuidade visual é definida como a capacidade de resolução visual de um sistema 

visual. É comumente aceito que a visão fóvea, ou acuidade visual central, é muito 

melhor que a acuidade periférica devido às construções da retina e do córtice 

(Figura 4). (Antis, 1998). 

O olho compreende aproximadamente 70% dos receptores sensoriais do corpo. 

Fotorreceptores são encontrados dentro do olho e respondem a estímulos luminosos 

em nosso redor. A corrente de resposta gerada é transmitida via nervo óptico para o 

cérebro onde seu significado é atribuído às transmissões deste receptor (Marieb, 

1995). 

Estruturalmente, o olho possui aproximadamente o formato esférico com um 

diâmetro aproximado de 24 mm. A esfera é formada por três camadas concêntricas. 

A camada mais externa é chamada esclera, protege o conteúdo do olho e mantém 

seu formato sob pressão. A superfície mais externa do olho é branca, mas na frente 

do olho a esclera possui uma saliência e torna-se transparente. É através desta 

área, chamada córnea, que a luz entra no olho. A próxima camada é a túnica 

vascular ou coróide. Esta camada contém uma densa rede de pequenos vasos 

sanguíneos que fornecem oxigênio e nutrientes para a camada interna, a retina. 

Conforme a coróide se aproxima da frente do olho ela se separa da esclera e forma 

o corpo ciliar. Este elemento produz o líquido lacrimoso que permanece entre a 

córnea e a lente, chamado humor aquoso fornece oxigênio e nutrientes para a 

córnea a lente, e retira o material descartado. O sangue realiza esta função para o 

restante do olho, mas no caminho óptico através do olho um meio transparente é 

necessário. 

Conforme o corpo ciliar se estende mais além da esclera e torna-se a íris. A íris 

forma uma abertura circular chamada pupila, a qual admite luz na parede interna 

traseira do olho. O tamanho da pupila varia com a quantidade de luz que chega à 

retina, mas é também influenciada pela distância do objeto até o olho, a idade do 
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observador e por fatores emocionais como o medo, excitação e raiva.(Figura 3). 

(Duke-Elder, 1944). 

 

 

Figura 3 - Anatomia do olho humano.(AHAF, 2010) 

 

Figura 4 - Macula normal. (AHAF, 2010) 
 

A retina é uma estrutura multicamadas. A porção externa é a camada pigmentada, a 

interna é a camada neural (Figura 5). A camada neural pode ser decomposta em 



9 

 

fotorreceptores, células bipolares e células ganglionares. Como uma função de 

resposta à luz, os fotorreceptores geram uma corrente que é transmitida para as 

células bipolares e subseqüentemente nas células ganglionares onde potenciais de 

ação são gerados. A coleção de células ganglionares converge ao disco Óptico e, 

portanto conduzido ao aspecto posterior do nervo óptico. (Marieb, 1995). 

Os fotorreceptores são divididos em duas categorias principais: hastes (rods) e 

cones. As hastes respondem por meia-luz e recepção de visão periférica. A 

sensibilidade das hastes à luz é maior que dos cones, mas sua resolução não é tão 

precisa e sua habilidade em decifrar propriedades de cores é baixa. Estas 

propriedades são a explicação intrínseca para a falta de precisão pra situações de 

meia-luz e periferia do campo de visão. Em contraste, os cones oferecem à visão 

alta acuidade em cores e, de fato, são subdividas em três tipos distintos: azul, verde 

e vermelho. 

 
Figura 5 - Detalhamento da estrutura da retina do olho. (University of Utah, 2003) 
 

O disco óptico, onde o nervo óptico atravessa o olho, é chamado ponto cego porque 

carece de fotorreceptores e, portanto, a luz focada nele não pode ser vista. 

Reciprocamente, ao redor do ponto cego encontra-se a mácula lútea em formato 

oval com um espaço de um minuto (0,4mm) dentro de seu centro chamada fóvea 

central. Nesta região, as estruturas da retina adjacentes ao humor vítreo são 

dispostas conforme ilustrado na figura Figura 5, desta forma a luz passa quase 
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diretamente ao fotorreceptor, que aumenta intensamente a acuidade visual. (Marieb, 

1995). 

Na fóvea, somente cones estão presentes. Na mácula, os fotorreceptores são 

primeiramente cones, entretanto hastes também estão presentes de forma dispersa. 

Movendo-se da mácula em direção à periferia do olho, a quantidade de cones reduz 

rapidamente e essencialmente paralisam em densidade até o extremo. 

Reciprocamente a quantidade de hastes rapidamente aumenta em densidade 

inicialmente desviando da macula em direção à periferia e então gradualmente 

diminui (Figura 6). 

Como mostrado na Figura 5, as hastes e cones contam com células ganglionares 

para transmitir potenciais para o córtex para processamento. A relação entre 

densidade de células ganglionares e aumento cortical foi cogitada no passado. 

(Curcio, et al., 1990). Curcio et al estimou que dos aproximadamente 1 milhão de 

células ganglionares no olho, sua densidade celular na região da fóvea alcança tão 

alto quanto 32.000-38.000 células/mm2. Curcio et al também reportou que o 

gradiente de células ganglionares da fóvea para a periferia é 1000:1, 50% estão nos 

16° centrais (7% centrais do campo de visão), a retina mediana excede a lateral por 

300%, e a superior excede a inferior por 60%. 
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Figura 6 - Disposição da densidade de hastes e cones em função do ângulo da pefireria a partir da 
fóvea. (Boggess, et al., 2008). 

2.2 Considerações dos fatores de visão 

O campo de visão para cada olho de um motorista estende-se em um plano 

horizontal de 150° (90° para fora e 60° para dentro da linha de visão.) Assume-se 

que a linha de visão está diretamente alinhada com o eixo longitudinal do veículo. 

Os campos de visão dos olhos esquerdo e direito se sobrepõem por 120°, definindo-

se assim o campo de visão binocular. Figura 7. O espaço na vertical ao campo 

binocular é aproximadamente 50 a 55° para cima e 60 a 70° para baixo da linha de 

visão frontal (Figura 8). (SAEJ985, 2009). 
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Figura 7 - Extensão horizontal do campo visual binocular. (SAEJ985, 2009) 
 

 

Figura 8 - Campo de visão binocular com cabeça e olhos fixos.(Connolly). 
 

A rotação horizontal do olho é ótima a 15° para esquerda e para direita da linha de 

visão (Figura 9), entretanto os olhos podem rotacionar 30° em um rápido e suave 

movimento. Figura 10. A rotação vertical é ótima a 15° para cima e para abaixo da 

linha de visão, enquanto a máxima rotação é de 45° para cima e 65° para baixo. 

(Figura 11). (SAEJ985, 2009). 
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Figura 9 - Lina de visão. (Vinayak, et al., 2009) 

 

Figura 10 - Extensão horizontal do movimento da cabeça e olhos. (SAEJ985, 2009) 
 

 

Figura 11 - Extensão vertical do movimento da cabeça e olhos. (SAEJ985, 2009) 
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2.3 O campo de visão do motorista 

Uma vez definidas as posições dos pontos dos olhos esquerdo e direito, torna-se 

possível o estudo do campo de visão do motorista.(SAEJ1050, 2009). 

2.3.1 Pontos de origem da visão 

As linhas de visão originam-se dos pontos dos olhos apresentados anteriormente. A 

distância adotada entre os olhos esquerdo e direito é de 65.0 mm. 

Os olhos podem girar em um máximo de 30° à esquerda e à direita, 45 ° para cima e 

65° para baixo da linha de projeção frontal (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Movimento dos olhos.(SAEJ1050, 2009) 
 

Com maior facilidade os olhos podem girar em 15° da linha de projeção frontal 
para qualquer direção. 

2.3.2 O movimento da cabeça 

A cabeça pode girar em torno de um eixo vertical em um máximo de 60° à esquerda 

e à direita da linha de projeção frontal (Figura 13). 
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Figura 13 - Movimento da cabeça. (SAEJ1050, 2009) 
 

Com maior facilidade a cabeça pode girar em torno de um eixo vertical á 45° à 

esquerda e à direita da linha de projeção frontal.(SAEJ1050, 2009). 

2.3.3 O campo de visão de dentro do veículo 

Define-se por campo de visão o ângulo formado pelas linhas de visão de um ou mais 

pontos dos olhos (Figura 14). Tem-se o campo monocular, compreendido pelo 

campo que pode ser visto por um olho, o campo binocular, compreendido pelo 

campo que pode ser visto por ambos os olhos simultaneamente e o campo 

ambinocular, compreendido pelo campo que pode ser visto por ambos os olhos 

separadamente, este inclui o campo binocular, bem como o campo monocular do 

olho direito, mas não o olho esquerdo e vice-versa. (SAEJ1050, 2009). 
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Figura 14 - Campo de Visão. (SAEJ1050, 2009). 
 

O intervalo do campo de visão é dado pela soma dos campos angulares de visão 

para a direita e esquerda (ou para cima e para baixo) que pode ser visto por um 

único motorista ou pelo percentual de motoristas especificado por uma elipse 

adotada. Embora o mesmo percentual de motoristas poderão ver o campo para a 

esquerda e o campo para a direita (ou para cima e para baixo), nem todos os 

mesmos motoristas serão incluídos em ambos os grupos (Figura 15).(SAEJ1050, 

2009). 
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Figura 15 - Intervalo do campo de visão. (SAEJ1050, 2009). 
 

O campo que se estende a um máximo de 90° na direção temporal é chamado 

Campo de Visão Periférico.(SAEJ1050, 2009). 

2.3.4 Obstrução 

Qualquer objeto dentro da vista binocular cria uma área atrás deste que não pode 

ser vista simultaneamente pelos olhos esquerdo e direito. A este efeito chama-se de 

obstrução binocular. 

Qualquer objeto visível para somente um olho que cria uma área atrás da qual não 

pode ser vista por este olho cria o efeito o qual chama-se de obstrução 

monocular.(SAEJ1050, 2009). 

2.3.5 Medindo o campo de visão direto 

O campo de visão direto é medido usando a visão ambinocular, então qualquer 

ponto ou ângulo é considerado visível se ao menos um dos olhos puder vê-lo. 

Portanto, quando um campo angular estiver sendo medido limitado pela abertura, 

por exemplo de uma janela, o campo de visão mais amplo a qualquer ponto ao longo 
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da abertura é aquele visto pelo ponto do olho no ponto mais extremo na abertura. O 

campo mais amplo à esquerda é encontrado usando o ponto do olho esquerdo. 

Quando é determinado se um ponto ou ângulo específico pode ser visto dentro de 

um campo de visão que não é limitado por uma abertura, o ponto do olho mais 

próximo a este ponto ou ângulo avistará o ponto ou ângulo com o menor movimento 

da cabeça e/ou rotação do olho. Portanto, o ponto do olho direito deve ser usado 

para avistar um ponto à direita e um ponto do olho esquerdo usado para avistar um 

ponto à esquerda.(SAEJ1050, 2009). 

2.3.6 Campo direto para um determinado motorista 

O intervalo horizontal do campo de visão ambinocular direto para o motorista 

escolhido é o ângulo horizontal entre dois planos verticais definidos pelo 

procedimento a seguir nos limites esquerdo e direito da área de visão. O campo 

pode ser limitado por uma abertura ou por limitações da rotação do olho. 

Da mesma forma, o campo de visão vertical pode ser definido usando os limites de 

campo superior e inferior. Se o campo for limitado por uma abertura, o ponto no 

extremo da abertura sob consideração é usado (Figura 16). Se o campo não for 

limitado por uma abertura, o ponto mais próximo ao ponto ou ângulo a ser visto é 

considerado (Figura 17). A linha de visão sobre o ponto do olho é rotacionado até 

alcançar o ponto especificado ou ângulo, mas não além da rotação horizontal 

máxima do olho. Se a linha de visão não alcançar o ponto ou ângulo, então este não 

é visível apenas com a rotação do olho.(SAEJ1050, 2009). 



19 

 

 

Figura 16 - Intervalo do campo de visão horizontal ambinocular direto para um motorista apenas com 
rotação dos olhos.(SAEJ1050, 2009) 
 

 

Figura 17 -Pontos de visão de um determinado motorista dentro de um campo que não é limitado por 
uma abertura.(SAEJ1050, 2009) 
 

O campo de visão apenas com rotação do olho é definido usando-se os ângulos 

horizontal e vertical da linha de visão descrito acima ou o ponto onde a linha de 

visão intercepta um alvo. 

Se a linha de visão passa através do ponto especificado ou não alcança o ângulo 

especificado, então esta é rotacionada sobre o ponto de giro do pescoço até 

alcançar o ponto ou a máxima rotação da cabeça. Se a linha de visão não alcançar o 

ponto ou ângulo, então este não é visível dentro dos limites da máxima rotação do 

olho e da cabeça (Figura 18). 



20 

 

 

Figura 18 - Intervalo do campo horizontal ambinocular através de uma abertura para um determinado 
motorista.(SAEJ1050, 2009). 

 

O campo de visão com rotação do olho e da cabeça é definido usando-se os 

ângulos horizontal e vertical da linha visão descrita acima ou o ponto onde a linha de 

visão intercepta o alvo. 

2.3.7 Campo direto para um grupo de motoristas 

As elipses dos olhos podem ser usadas para determinar o maior campo de visão 

direto que será visto por qualquer um dentro de um grupo seleto de motoristas. 

O grupo selecionado é determinado pela elipse dos olhos escolhida. Se a elipse dos 

olhos 95% é escolhida, pelo menos 95% dos motoristas enxergarão o campo de 

visão calculado. 

2.4 A elipse dos olhos  

A localização dos olhos dos motoristas é representada por modelos elípticos em três 

dimensões que traduzem a distribuição estatística da população em relação aos 

pontos de referência do interior do veículo (Figura 19). (SAEJ941, 2008). 
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Figura 19 - Típicas elipses tridimensionais para os olhos esquerdo e direito.(SAEJ941, 2008) 
 

2.4.1 O ponto médio dos olhos 

O ponto médio entre os pontos dos olhos esquerdo e direito ou entre os centróides 

das elipses na linha central do ocupante.(SAEJ941, 2008). 

2.4.2 O plano tangente à elipse 

Quando projetado a um ângulo específico ou a um alvo específico, um plano 

tangente pode ser considerado um plano de visão. Em uma vista bidimensional, um 

plano de visão pode ser considerado uma linha de visão (Figura 20).(SAEJ941, 

2008). 
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Figura 20 - Descrição bidimensional da elipse dos olhos 95%.(SAEJ941, 2008) 
 

As projeções ortogonais da elipse são derivadas do perímetro de um envelope 

formado por um infinito número de planos dividindo a localização dos olhos sendo 

que P% dos olhos estão de um lado do plano e (100-P)% estão do outro. Se um 

plano visto como uma linha reta em vista lateral é traçada tangente a um ponto 

superior da elipse 95%, então 95% dos olhos, ou dentro ou fora da elipse, estarão 

abaixo da linha e 5% dos olhos estarão acima da linha. Igualmente, se um plano 

similar for traçado tangente a um ponto inferior da elipse 95%, então 95% das 

localizações dos olhos, ou dentro ou fora da elipse, estarão abaixo da linha e 5% 

estarão acima da linha. Como exemplo, se a linha tangente mostrada na Figura 20 

for considerada como uma linha no ponto mais alto de visão do vidro pára-brisas, 

95% dos motoristas enxergariam este ponto ou acima e 5% enxergariam este ponto 

ou abaixo (visão restrita). Quaisquer alvos no campo de visão frontal acima da linha 

de visão não seriam vistos por 5% dos motoristas. Se o alvo estiver abaixo ou na 

linha de visão, pelo menos 95% dos motoristas enxergariam o alvo.(SAEJ941, 

2008). 

2.4.3 Os pontos do eixo do pescoço P 

Os pontos sobre os quais a cabeça do motorista gira em um plano horizontal. (Figura 

21). 
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Figura 21 - Localização dos pontos 'P' em relação ao ponto médio do centróide da elipse com 
percurso de trilho do assento >133 mm.(SAEJ941, 2008) 

 

Os pontos ‘P1’ e ‘P2’ são usados para posicionar os pontos dos olhos para 

dimensionamento da obstrução binocular devido às colunas ‘A’ dos lados esquerdo 

e direito do veículo. (SAEJ941, 2008). 

Os pontos ‘P3’ e ‘P4’ são usados para posicionar os pontos dos olhos para 

dimensionar o campo de visão dos retrovisores localizados à esquerda e à direita do 

motorista. (SAEJ941, 2008). 

2.4.4 Os pontos dos olhos direito Yr e esquerdo Yl 

Dois pontos representando os olhos esquerdo e direito do motorista, usados em 

conjunto com um ponto de eixo do pescoço para descrever atividades específicas de 

visão. Figura 22.(SAEJ941, 2008). 
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Figura 22 - Ponto do eixo do pescoço e pontos dos olhos associados.(SAEJ941, 2008) 

2.4.5 O assento ajustável 95% e as elipses 99% para uma 

composição de metade homens e metade mulheres (50/50) 

Estas elipses são baseadas em populações descritas na Tabela 1. Elipses de 

motoristas para 50/50 devem ser usadas para projetos de veículos de passeio. 

 

Tabela 1 - Referência Antropométrica (NHANES III)(1).(SAEJ941, 2008) 

Gênero 
Estatura média em 

mm 

Desvio padrão da 

estatura em mm 

Homens 1755 74,2 

Mulheres 1618 68,7 

1. Fonte: U.S.National Health and Nutrition Examination Survey (NHANESIII) 
Altura para homens (e mulheres) com 20 anos de idade ou mais, número de pessoas analisadas, erro padrão 
da média e percentuais adotados por etnia, raça e idade: Estados Unidos, 1988-1994, obtido em 
HTTP://www.cdc.gov/nchs/. Desvios padrão para cada gênero foram estimados dividindo-se a diferença entre 
os 95 e 5% pela diferença nos valores em z (3.29). 
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As elipses dos olhos 95 e 99% para a composição de gênero 50/50 são construídas 

das tabelas e equações dadas a seguir. Estas elipses dos olhos são aplicáveis à 

localização dos assentos do motorista e do passageiro frontal.(SAEJ941, 2008). 

 

2.4.6 Os comprimentos dos eixos das elipses 

Os comprimentos dos eixos são dados na Tabela 2. Figura 23. 

Tabela 2 - Comprimentos dos eixos das elipses dos olhos esquerdo e direito (vistas 
ortogonais).(SAEJ941, 2008) 

Percurso de 
trilho do 
assento 

% Comprimentos 
do eixo X 

Comprimentos 
do eixo Y 

Comprimentos 
do eixo Z 

>133 95 206,4 60,3 93,4 

 99 287,1 85,3 132,1 

1-133 95 173,8(1) 60,3 93,4 

 99 242,1(1) 85,3 132,1 

1. Para percursos de trilho de assento entre 100 e 133 mm, foi mantido o comprimento X do eixo da elipse da SAE J941 
precedente. Nenhuma posição de olhos foram coletadas para estes percursos reduzidos de trilho de assento. 

 

Figura 23 - Elipse para um olho em três vistas para assento ajustável.(SAEJ941, 2008). 
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2.4.7 Os ângulos dos eixos 

A elipse é alinhada aos eixos do veículo de vista de topo (plano Z) e vista traseira 

(plano X), mas é declinado para baixo à horizontal na parte frontal na vista lateral 

(plano Y). O ângulo formado com a horizontal é chamado ß. (SAEJ941, 2008). 

ß=12,0 (Eq.1) 

2.4.8 O ponto H 

As posições do assento são determinadas segundo os 
conhecimentos ergonômicos e com auxílio de gabaritos ou modelos 
da figura humana em 3D-CAD (DIN, SAE, RAMSIS): DIN 33408 para 
homens (5, 50 e 95%) e para mulheres (1, 5 e 95%). Por exemplo, o 
gabarito 5% representa a estatura “pequena”, ou seja, somente 5% 
da população apresenta estatura pequena enquanto 95% apresenta 
estatura grande [...]. 
O ponto do quadril (ponto H) é o ponto de intersecção das linhas 
médias do torso e da coxa e corresponde mais ou menos à 
localização da articulação do quadril. O ponto referencial do assento 
(Seating Reference Point, ISO 6549 e legislação dos EUA) ou Ponto 
R (ISO 6549 e Diretriz EWG/ regulamentação ECE) indicam para 
assentos reguláveis a localização do ponto H mais afastada com o 
condutor sentado em posição normal. Para definir a localização do 
ponto H, muitos fabricantes de automóveis usam a posição de 95% 
homem, ou seja, se esta não for atingida, a posição mais afastada 
permitida pela regulagem do banco. Para checar a posição medida 
do ponto H relativa ao veículo é usada uma máquina de medição 
tridimensional do ponto H com 75Kg. Ponto referencial do assento, 
ponto do calcanhar, distâncias vertical e horizontal destes pontos e 
inclinação do corpo especificada pelo fabricante do veículo 
constituem a base dimensional para a determinação da posição do 
assento do motorista. 
O ponto referencial do assento serve para [...] definir a posição da 
elipse dos olhos (SAE J941) e o ponto dos olhos (RREG 77/649) 
como base para determinar o campo visual direto do motorista [...]. 
(BOSCH, 2005) 

 

O propósito deste estudo considera uma alternativa ao uso da máquina do ponto H 

citada acima devido ao seu alto custo e complexidade de utilização uma vez que 

apenas para a avaliação da visibilidade frontal do veículo, poucas funções da 

máquina seriam fundamentais para este objetivo. Um protótipo simplificado será 

apresentado em Erro! Fonte de referência não encontrada. caracterizando uma 

satisfatória aproximação das referências de projeto no que tange ao campo de visão. 
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2.4.9 A máquina do ponto H 

Recursos relacionados ao Ponto H são usados para estabelecer pontos de 

referência chaves e dimensões no interior do veículo. O ponto de referência mais 

crítico a ser estabelecido é o próprio Ponto H. Existem três tipos de recursos que 

podem ser usados para definição do Ponto H: A máquina original do Ponto H (HPM) 

(Figura 24) e o padrão 2D do Ponto H (Figura 25) definido pela SAE J826, a nova 

máquina do Ponto H (HPM-II) definida na SAE J4002 e a ferramenta de projeto do 

Ponto H (HPD) como definida na SAE J4004. A HPM e a HPM-II são recursos físicos 

usados em propriedades físicas para o propósito de auditoria e benchmarking. A 

HPD é uma ferramenta CAD usada durante o projeto para estabelecer os critérios do 

ocupante.(SAEJ1100, 2005). 

 
Figura 24 - Máquina do Ponto H.(ETD, 2010) 
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Figura 25 - Padrão 2D da Máquina do Ponto H. (SAEJ826, 2008). 
 

A traseira e o forro da bacia da máquina do ponto H 3D são representações dos 

contornos de um homem adulto. Construída de plástico reforçado e metal, o forro da 

bacia e Ponto H. Uma haste graduada e deslizante é vinculada ao Ponto H para 

medir o espaço para a cabeça no compartimento. Um quadrante é fixado à haste 

para medir o ângulo de inclinação do torso. Uma barra de coxa ajustável, fixada ao 

forro da bacia, define linha de centro da coxa e serve como uma linha de base para 

o quadrante do ângulo do quadril. Segmentos de perna inferiores, também com 

comprimento ajustável, são conectados ao conjunto do forro da bacia na junção dos 

joelhos “T-bar”, que é uma extensão lateral da barra ajustável da coxa. Os 

quadrantes são incorporados nos segmentos inferiores da perna para medir ângulos 

de joelho. Os conjuntos de sapato e calcanhar são calibrados para medir a relação 

angular ao segmento inferior da perna. Limites positivos estão disponíveis na coxa e 

nos segmentos inferiores da perna para as dimensões de 10, 50 e 95% de homem 

adulto (Tabela 3). Dois níveis de bolha orientam a máquina no espaço. Pesos de 

segmentos do corpo são posicionados nos centros de gravidade para fornecer a 

penetração no acento equivalente a 77 kg. Os segmentos inferior da perna e coxa 

estão disponíveis nos comprimentos percentuais de 10, 50 e 95%.(SAEJ826, 2008). 
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Figura 26 - Descrição da Máquina do Ponto H. (SAEJ826, 2008). 
 

Tabela 3 - Comprimentos dos segmentos da perna. 

 
10% 

mm (pol.) 

50% 

mm (pol.) 

HPM 95% 

mm (pol.) 

Padrão 95% 

mm 

Segmento 

inferior da 

perna (A) 

392.7 (15.46) 417.1 (16.42) 458.7 (18.06) 
459.1 

 

Segmento da 

coxa (B) 
407.7 (16.05) 431.5 (16.99) 455.7 (17.94) 

456.0 

 

 

2.4.10 O ponto de referência do assento (SgRP) 

O SgRP é um específico e único Ponto H dada uma posição do assento. Como 

assentos ajustáveis oferecerão muitos pontos H dentro do intervalo projetado, há 

somente um Ponto H definido como SgRP para qualquer posição de assento. 

O SgRP é definido no início do processo de desenvolvimento do veículo e é o ponto 

normal de acomodação do condutor mais recuado possível. Ele usado para 

posicionar outras ferramentas de projeto na definição de dimensões chave do 
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veículo (por exemplo, espaço para pernas, ombros, etc.) e é referenciado por vários 

padrões nacionais e internacionais bem como legislações.(SAEJ1100, 2005). 

2.4.11 A localização do centróide 

As equações 1 a 5 são usadas para calcular a localização do centróide da elipse. 

Figura 27. 

 

Xc = L1 + 664 + 0,587 (L6) – 0,176 (H30) – 12,5t (Eq.2) 

Ycl = W20 – 32,5 (Eq.3) 

Ycr = W20 + 32,5 (Eq.4) 

Zc = H8 + 638 + H30 (Eq.5) 

onde: 

L1 é coordenada x do BOFRP 

L6 é o centro do volante ao BOFRP 

H30 é a coordenada z do SgRP, medido verticalmente do AHP 

t é o tipo de transmissão (1/0 com/sem pedal de embreagem) 

W20 é a coordenada y do SgRP e 

H8 é a coordenada z do AHP 

 

Para assentos que oferecem ajuste vertical, as equações 2 à 5 foram desenvolvidas 

com H30 (e SgRP) posicionados no meio do intervalo vertical de ajuste. Tipicamente 

seriam 20 a 25 mm verticalmente para cima do extremo inferior do percurso do ponto 

‘H’ (Figura 27). Se os fabricantes definem seus SgRP de forma que não esteja 20 

mm acima do fim de curso do percurso do ponto H, a precisão na localização vertical 

da elipse usando a dimensão H30 na equação 5 será reduzida. Se o ajuste vertical 

do ponto H for menor que 40 mm, então H30 e o Z do centróide devem ser 

localizados em um ponto médio entre os extremos superior e inferior do percurso. 

A distância entre centróide do olho esquerdo Ycl e o centróide do olho direito Ycr é 65 

mm. O olho médio (olho ciclópico) Ycycl é localizado na linha de centro do ocupante 

em W20. (SAEJ941, 2008). 
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Figura 27 - Localização do centróide e vista lateral do ângulo do eixo.(SAEJ941, 2008) 

2.4.12 O procedimento para localização da elipse dos olhos 

Uma vez definidas as características do assento A19, W20, H30 e TL23, determina-

se H8 e L6. Define-se t conforme o percentual de produção do veículo que possuirá 

pedal de embreagem sendo t=1 para 50% ou mais de carros com pedal de 

embreagem e, caso contrário, t=0. 

Criam-se elipses idênticas para ambos os olhos baseando-se nos eixos 

apresentados na Tabela 2. As equações 2 a 5 fornecem as coordenadas para 

localização dos centróides. 

Em vista lateral a parte frontal da elipse dos olhos é inclinada conforme a equação 1. 

(SAEJ941, 2008). 
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2.4.13 O procedimento para localização dos pontos do eixo do 

pescoço (P) e dos olhos (E) em veículos de passeio 

Estes pontos são definidos para simplificar a aplicação da elipse dos olhos para 

atividades específicas de visão que precisam da rotação da cabeça e dos olhos. 

Conforme a SAE J1050, em uma vista de topo os pontos do eixo do pescoço 

fornecem uma vista superior do eixo de rotação da cabeça, portanto os pontos E dos 

olhos esquerdo e direito podem ser reposicionados para atividades específicas de 

visão. Os pontos P são derivados da elipse dos olhos 95% 50/50. 

Para determinar os pontos P são construídas tangentes para um alvo frontal (coluna 

A ou espelho retrovisor externo). 

Os pontos P foram estabelecidos como pontos dos olhos esquerdo e direito mais 

próximos possíveis a um ponto tangente da superfície das elipses 95%. Pontos P 

não foram desenvolvidos para elipses dos olhos 99%. 

Estes pontos são localizados em relação ao centróide ciclópico da elipse dos olhos 

usando valores dados na  

Tabela 4. Figura 21. (SAEJ941, 2008). 

 
Tabela 4 - Pontos do eixo do pescoço relativos ao centróide da elipse dos olhos 95%.(SAEJ941, 
2008) 

Note que valores positivos de X estão atrás do centróide, valores positivos de Y 

estão à direita do centróide e valores positivos de Z estão acima do centróide. 

Os valores de X, Y e Z na Tabela 4 podem ser adicionados nas equações 2, 3, 4 e 5 

respectivamente, para se obter a localização do ponto P em relação à grade 

tridimensional. 

Os pontos dos olhos (E) relativos aos pontos P conforme mostrado na Figura 22 e 

nas seguintes equações: 

Nível do trilho 
do assento 

(TL23) 

Pontos do eixo 
do pescoço 
(Pontos P) 

X 

Y 
(Veículo com 

direção do lado 
esquerdo) 

Y 
(Veículo com 

direção do lado 
direito) 

Z 

>133 mm P1 0 -7,3 +7,3 -20,5 
>133 mm P2 26,2 +20,6 -20,6 -20,5 
>133 mm P3 191,0 -11,2 +11,2 +22,5 
>133 mm P4 191,0 +11,2 -11,2 +22,5 

      
<133 mm P1 16,3 -7,3 +7,3 -20,5 
<133 mm P2 39,2 +20,6 -20,6 -20,5 
<133 mm P3 175,0 -11,2 +11,2 +22,5 
<133 mm P4 175,0 +11,2 -11,2 +22,5 
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Ex = Px – 98 (Eq. 6) 

El = Py – 32,5 (Eq. 7) 

Er = Py + 32,5 (Eq. 8) 

Ez = Pz (Eq. 9) 

onde: 

Px, Py, e Pz compõem a coordenada (x,y,z) do ponto P, 

Ex, Ez compõem a coordenada (x,z) para os pontos dos olhos esquerdo e 
direito. 

El e Er são as coordenadas Y do olho esquerdo e do olho direito 

respectivamente.(SAEJ941, 2008). 

2.4.14  O campo para qualquer ângulo ou ponto 

O campo de visão direto é definido pelo plano tangente à elipse dos olhos e o ponto 

de interesse ou o ângulo desejado. O plano pode estar a qualquer orientação 

relativa ao sistema de coordenadas dentro dos limites da máxima rotação da cabeça 

e olhos. Como todos os pontos dos olhos do grupo de motoristas selecionado estão 

ao lado do plano tangente à Elipse dos Olhos, todos os motoristas enxergarão no 

mínimo até este ângulo na elipse deste lado do plano.(SAEJ1050, 2009). 

Se o plano tangente contém um ponto em uma abertura e é tangente ao lado da 

elipse dos olhos mais próximo ao ponto da abertura, todos os motoristas dentro do 

grupo serão capazes de enxergar através da abertura no ângulo do ponto. 

Se o plano da tangente contém um ponto específico no espaço e é tangente ao lado 

da elipse dos olhos mais distante do ponto, todos os motoristas dentro deste grupo 

serão capazes de enxergar este ponto. O ponto será visto com a mínima rotação da 

cabeça e olhos se a elipse dos olhos mais próxima do ponto especificado for 

usada.(SAEJ1050, 2009). 

2.4.15 Campo horizontal 

O intervalo horizontal do campo de visão ambinocular direto para o grupo de 

motoristas escolhido é o ângulo horizontal entre dois planos verticais definidos pelo 

procedimento a seguir nos limites esquerdo e direito da área de visão. Os limites 

podem ser impostos por uma abertura ou pela máxima rotação do olho e da cabeça. 
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Se o campo for limitado por uma abertura, a elipse dos olhos mais distante do ponto 

na abertura é usada e um plano ao lado da elipse dos olhos mais próxima do ponto. 

Figura 28.(SAEJ1050, 2009). 

 

Figura 28 - Intervalo do campo de visão horizontal ambinocular direto para um grupo de motoristas 
apenas com rotação dos olhos.(SAEJ1050, 2009) 

 

Se o campo não for limitado por uma abertura, a elipse dos olhos mais próxima ao 

ponto ou ângulo é usada, um plano ao lado da elipse dos olhos mais distante do 

ponto ou ângulo é construído. Figura 29.(SAEJ1050, 2009). 
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Figura 29 - Pontos visíveis para um grupo de motoristas dentro de um campo não limitado por uma 
abertura.(SAEJ1050, 2009). 

 

Para definir o plano tangente dentro dos limites da rotação do olho, localiza-se o 

plano vertical através do ponto ou ângulo especificado e tangente à elipse dos olhos. 

Se o ângulo do plano excede a máxima rotação dos olhos, o ponto especificado ou 

ângulo não estará visível. Neste caso, o plano tangente a elipse dos olhos deve ser 

reposicionado pela máxima rotação do olho. O campo de visão apenas com rotação 

dos olhos é definido pelo ângulo horizontal do plano. Se o plano vertical encontrado 

não passa através do ponto especificado ou alcança o ângulo especificado, pode-se 

adicionalmente rotacioná-lo sobre um eixo vertical através do ponto de giro do 

pescoço até encontrá-lo, mas não além da máxima rotação do cabeça. Se o plano 

não alcançar o ponto ou ângulo, então este não estará visível dentro dos limites da 

máxima rotação de olhos e cabeça. (Figura 30).(SAEJ1050, 2009). 
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Figura 30 - Intervalo horizontal do campo de visão ambinocular para um grupo de motoristas usando 
rotação dos olhos e da cabeça.(SAEJ1050, 2009). 
 

2.4.16 Campo vertical 

O campo vertical direto para um grupo de motoristas é definido usando-se planos 

tangentes à elipse dos olhos e perpendicular ao plano vertical ao longo do eixo 

longitudinal do veículo (o plano Y-Z). O grupo selecionado enxergará no mínimo o 

campo no lado da elipse do plano tangente.(Figura 31). O campo de visão é definido 

pelo ângulo formado entre a horizontal e os limites encontrados ou por abertura ou 

por limitação da rotação dos olhos e cabeça. (SAEJ1050, 2009). 
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Figura 31 - Intervalo vertical do campo de visão para um grupo de motoristas.(SAEJ1050, 2009). 
 

2.4.17 O ponto V (ponto da visão) 

O ponto V é desenvolvido para simplificar a medição dos campos de visão direto e 

indireto ou ângulos de obstrução. Ele é usado para posicionar os pontos dos olhos 

relativos ao sistema de coordenadas ao invés da elipse dos olhos. O ponto é 

desenvolvido partindo-se da elipse dos olhos e deve ser usado apenas em situações 

específicas para as quais ele foi desenvolvido. (SAEJ1050, 2009). 

O ponto da visão é um ponto específico em qualquer plano tangente à elipse dos 

olhos. Por exemplo, os pontos A, B e C na Figura 32 onde os planos são tangentes 

a uma elipse dos olhos podem ser considerados pontos V. Os pontos podem ser 

posicionados relativos ao sistema de coordenadas e medições angulares sem a 

necessidade da elipse dos olhos. 
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Figura 32 - Pontos A, B e C Visão. (SAEJ1050, 2009). 
 

Se os planos forem estendidos até se interceptarem no ponto F, um único ponto V 

localizado em F pode ser estabelecido permitindo a medição de ângulos para a 

esquerda, a direita e para cima a partir dele. Ao estudar-se a visão frontal superior 

de um veículo, usa-se a tangente na parte superior da elipse conforme ilustrado na 

Figura 32. Caso a visão frontal inferior seja o objetivo do estudo, adota-se o mesmo 

procedimento, porém a tangente inferior da elipse deverá ser considerada. Desta 

forma serão obtidos dois pontos V, o ponto V1 representando a posição mais alta de 

uma população de condutores e o ponto V2 representando a posição mais baixa 

desta população. 

O CONTRAN estabelece coordenadas definidas para os pontos V1 e V2 em relação 

ao ponto R (ou SgRP) para os critérios mínimos de visibilidade (Figura 33) 

Como proposta simplificada para esse estudo, a mesma referência do CONTRAN 

será utilizada no método proposto. 
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Figura 33 - Coordenadas dos pontos V1 e V2.(CONTRAN, 2006). 
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3 DISPOSITIVO 

Para que o campo de visão frontal do veículo seja mensurado (Figura 34), este 

método propõe a projeção luminosa da abertura do vidro pára-brisas em um plano 

vertical transversal tendo os pontos V como fontes de luz. 

 
Figura 34 - Projeção em plano vertical 
 

Conhecida a distância da fonte de luz até o plano transversal, torna-se possível o 

cálculo dos cones de visão para os respectivos pontos V (Figura 35), como será 

apresentado mais adiante. 
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Figura 35 - Dimensões das projeções 
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Para o início do projeto do dispositivo que permitirá a projeção luminosa do campo 

de visão, algumas dimensões características da máquina do ponto H original (Figura 

36) serão adotadas na confecção do dispositivo de forma que a reprodução da 

localização do ponto H seja satisfatória para o propósito deste trabalho, a 

reprodução exata só seria possível com a própria máquina do ponto H. 

 
Figura 36 - Dimensões características da máquina do ponto H 
 

O MDF foi escolhido devido ao seu baixo custo e facilidade de utilização, é 

principalmente destinado à indústria moveleira como componente de móveis para 

partes que requerem montagem. 
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A forma geométrica da bacia, responsável pela distribuição do peso da máquina 

sobre a superfície do assento do veículo será representada conforme o desenho da 

parte inferior do dispositivo (Figura 37). As placas em MDF utilizadas são de 10 mm 

de espessura. 

 
Figura 37 - Desenho da parte inferior do dispositivo 
 

Os furos laterais representam o eixo que passa pelo ponto H ao centro da bacia. 

Para a localização dos pontos V conforme o CONTRAN (Figura 33), a segunda parte 

do dispositivo será confeccionada com o mesmo material (MDF) e espessura da 

bacia (Figura 38). 
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Figura 38 - Desenho da parte superior do dispositivo 
 

A montagem entre as duas partes serão feitas com parafusos e porcas borboleta 

para permitir a articulação e travamento da parte superior. 

As lâmpadas utilizadas são de 21W alimentadas através dos respectivos soquetes 

fixados de forma que as lâmpadas respeitem a posição indicada no desenho. Um 

sistema elétrico simples contendo dois interruptores e um adaptador para a saída de 

12V disponível no painel de instrumentos da maioria dos veículos é suficiente para a 

execução do ensaio. 

O peso total do dispositivo deve ser 77 kg, logo o dispositivo deve ser pesado para 

que a diferença seja adicionada em forma de ferro fundido (aqui utilizadas anilhas 

para atividade física) sobre a bacia (Figura 39). 
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Figura 39 - Anilhas acomodadas na bacia 
 

O eixo ao qual o ponto H pertence foi considerado como articulação do dispositivo 

dos pontos V. As lâmpadas representando os pontos V1 e V2 estão posicionadas 

em relação ao ponto H conforme as dimensões definidas pelo CONTRAN (Figura 

38). 

Para o fácil dimensionamento da altura dos pontos V em relação ao solo e distância 

em relação ao plano de projeção, necessário para o cálculo do cone visão, dois laser 

pointers são posicionados sendo um entre os pontos V perpendicular ao plano de 

projeção e outro a 135 mm do plano paralelo ao plano de projeção e à linha formada 

pelos pontos V (Figura 40). 
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Figura 40 – Laser pointers para localização vertical e horizontal dos pontos V 
 

Durante o projeto e construção do dispositivo proposto surgiram alternativas de 

implementação que, como critério para este estudo, apenas as especificações 

diretamente relacionadas ao propósito inicial foram consideradas por uma questão 

de prazo e custo. O dispositivo não foi validado quanto a sua durabilidade e 

resistência a vibrações, temperatura, intempéries, corrosão, etc. Alguns itens foram 

adicionados após seu projeto inicial com o objetivo de facilitar o manuseio durante a 

instalação e desinstalação entre veículos e armazenagem, como a trava da parte 

superior na posição fechada, alça para transporte, gancho para acomodação do fio 

elétrico etc., os quais não constam no desenho apresentado por terem sido 

implementados sem qualquer estudo preliminar, resultado do reaproveitamento de 

componentes sucateados. 

Não foi possível encontrar o erro do ponto H entre o dispositivo e a máquina do 

ponto H, pois para a realização deste trabalho foram consideradas apenas as 

informações contidas na revisão bibliográfica. 
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Apesar de preservadas algumas características da máquina do ponto H durante o 

projeto do dispositivo, como peso total, posição das curvas das coxas e tronco em 

relação ao ponto H, é esperado que diferentes comportamentos na compressão do 

assento sejam refletidos na localização do ponto H, presentes na própria máquina 

do ponto H (Flannagan, 2005). 

Os componentes utilizados, como parafusos, porcas borboleta, nível bolha, suporte 

para lâmpadas foram facilmente encontrados em lojas de ferramentas e cumpriram 

com a função oferecendo a precisão necessária. 

Os laser pointers foram os únicos componentes que apresentaram vulnerabilidade 

ao manuseio devido a fixação empregada, neste caso é sugerido um procedimento 

de calibração antes de realizar o ensaio a fim de assegurar o alinhamento do feixe 

de luz ao seu propósito, ou seja, o posicionamento vertical e horizontal dos pontos 

V. 
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4 PROCEDIMENTO 

O veículo deve encontrar-se totalmente abastecido com todos os fluídos necessários 

para funcionamento e acionamento de dispositivos (óleo do motor, fluído de freio, 

fluído de arrefecimento, fluído de limpeza dos vidros etc) e apenas com os 

componentes salientes pertencentes ao modelo (jogo de ferramentas, roda e pneu 

reserva etc). Os pneus devem estar calibrados conforme especificações no manual 

do proprietário. 

O ambiente para realização do ensaio deve possuir plano horizontal onde o veículo 

possa ser estacionado de frente e alinhado perpendicularmente a um plano vertical 

transversal com altura mínima sugerida de 2,5 m. Alturas maiores podem ser 

necessárias em caso de veículos com um campo de visão superior elevado (>18°). 

Para facilitar o dimensionamento da imagem projetada, foram impressos banners de 

200x90 cm contendo uma malha gráfica com células de 1 x 1 cm em linhas de 

espessura menor compondo as células de 10 x 10 cm com linhas de espessura 

maior em escala 1:1 (Figura 41), então fixados de forma nivelada no plano conforme 

a Figura 42. 

 
Figura 41 - Malha quadriculada com células de 1x1 cm 
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Figura 42 - Posicionamento do banner contendo a malha quadriculada. 
 

A distância do veículo ao plano vertical deve considerar apenas o mínimo necessário 

para que o veículo não a toque. Quanto mais próximo do plano menor será a 

imagem projetada, o que representa maior facilidade e precisão na leitura de seu 

contorno. 

O assento deve ser ajustado na posição mais recuada possível (afastada do volante) 

limitada à distância mínima de 600 mm entre a base do dispositivo e o pedal do 

acelerador (Figura 43). 
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Figura 43 - Posição do banco em relação ao pedal do acelerador 
 

O encosto deve ser ajustado para uma inclinação aproximada de 22° em relação ao 

assento. O dispositivo deve ser acomodado no banco do motorista de forma a ser 

sustentado pelo assento e pelo encosto simultaneamente, simulando uma pessoa 

sentada confortavelmente (Figura 44). O sistema deve ser carregado com o peso 

complementar em ferro fundido. 

 
Figura 44 - Acomodação do dispositivo no banco do motorista 
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A parte superior deve ser ajustada através do nível bolha de forma a permanecer a 

90° do solo. A articulação deve ser travada nesta posição pelas porcas borboleta 

disponíveis em ambos os lados do protótipo. 

A lâmpada V1 (superior) deve ser ligada para a projeção do campo de visão de uma 

pessoa alta, apenas as dimensões limites verticais superiores devem ser anotadas 

(mais críticas). O registro da imagem projetada por uma câmera fotográfica 

possibilitará o acesso futuro das informações além de conter a linha de contorno do 

campo de visão, útil para avaliação do impacto de componentes no campo de visão 

(retrovisor, quebra-sol, componentes fixados no vidro pára-brisas, etc) 

A lâmpada V1 deve ser desligada e a V2 (inferior) ligada para a projeção do campo 

de visão de uma pessoa baixa, apenas as dimensões limites inferiores devem ser 

anotadas (mais críticas). Novamente o registro da imagem por uma câmera 

fotográfica torna-se oportuno para o registro do impacto de componentes no campo 

de visão (volante, componentes sobre o painel de instrumentos, etc). Mantendo-se a 

câmera fotográfica na mesma posição durante o registro de ambos os campos 

(inferior e superior) viabiliza uma posterior montagem das imagens em um único 

layout, representando vantagens no registro e avaliações posteriores. 

A altura do ponto indicado pelo laser pointer no plano vertical deve ser anotada, pois 

representa a projeção vertical da localização dos pontos V (Figura 45). 
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Figura 45 – Registro da projeção vertical da posição dos pontos V 
 

A distância do ponto indicado pelo laser pointer no plano horizontal em relação ao 

plano vertical deve ser anotada (Figura 46), pois representa a distância dos pontos V 

em relação ao plano. 

 
Figura 46 - Registro da projeção horizontal da posição dos pontos V 
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Dadas as dimensões anotadas acima, considera-se as vistas lateral e superior com 

suas respectivas dimensões críticas (Figura 47). 

 
Figura 47 - Vistas lateral e superior do sistema 

4.1 O cálculo do cone de visão 

Dispondo das dimensões das vistas lateral e superior do sistema (Figura 47) calcula-

se os ângulos de visão frontal superior (α), inferior (β), direito (γ) e esquerdo (δ) 

conforme as equações 10, 11, 12 e 13 respectivamente: 

 α � ������ �	
�
�� � (Eq. 10) 

 β � ��������
�
�� � (Eq. 11) 

 γ � ������ ���� (Eq. 12) 

 δ � ������ � ��� (Eq. 13) 



54 

 

Adicionalmente às dimensões do cone de visão representado pelos ângulos acima, 

tem-se a imagem capturada da projeção no plano vertical, a qual contém inúmeras 

informações de forma no contorno da mesma. 

A imagem capturada em forma de arquivo digital permite a montagem de um plano 

superposto contendo cones de visão de diferentes ângulos Figura 48. 

 
Figura 48 - Cones de visão sobre a projeção dos campos de visão superior e inferior. 
 

O resultado desta superposição representa o registro do campo de visão do 

condutor para o veículo utilizado. Diferentes veículos podem ter seus respectivos 

campos de visão registrados e comparados com referências objetivas sobre 

oportunidades em maximização do campo de visão frontal. 

Devido às limitações da câmera fotográfica empregada, por não possuir grande 

angular, apenas o lado esquerdo dos veículos foi registrado devido ao campo de 

visão limitado da câmera. 

Devido à simetria dos veículos, a posição da coluna em relação ao condutor não é 

crítica no lado direito, a omissão desta parte do campo de visão não representa 

prejuízos na avaliação do campo de visão frontal. 
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A maior dificuldade encontrada durante o ensaio foi a escolha do local adequado 

para realização do mesmo. A iluminação ambiente tem impactos diretos no contraste 

da imagem projetada no plano vertical. O ideal é uma sala escura, as imagens 

registradas para este estudo não foram realizadas em um ambiente totalmente 

escuro, motivo da falta de nitidez nas imagens capturadas. 

Segue o registro do campo de visão frontal de dois veículos distintos: 
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5 CONCLUSÕES 

O método proposto atingiu o resultado esperado, pois o registro planificado do 

campo de visão frontal do veículo contempla as informações necessárias para que 

suas características sejam mensuráveis sem a necessidade de recursos CAD, 

leitoras 3D nem profissionais especializados em suas operações. 

Os registros fornecem dados como os limites do campo de visão em graus e o 

contorno dos componentes que participam das obstruções da visão. 

Pode-se afirmar que com o auxílio do dispositivo proposto, a realização do 

respectivo procedimento possibilita uma avaliação detalhada e conclusiva do campo 

de visão frontal de veículos. 

Como sugestão para trabalhos futuros pode-se citar: 

1) Estudo para avaliação dos campos de visão laterais e traseiro (Figura 49) e 

seus impactos na condução do veículo, manobras e balizas. Este estudo pode 

apresentar propostas de dimensões das janelas laterais e traseira para 

reduzir incertezas do condutor na aproximação de obstáculos; 

 
Figura 49 - Visibilidade em todos os campos de visão do veículo 
 

2) Estudo de um método para registro mensurável da qualidade de limpeza do 

sistema limpador e lavador de pára-brisas e sua relação com as 

características de seus componentes: 

- perfil da borracha da palheta; 
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- composição química da borracha da palheta; 

- estrutura da palheta; 

- ângulo de ataque da palheta sobre o vidro durante a limpeza; 

- pressão da mola do braço sobre a palheta; 

- curvatura do vidro pára-brisas; 

- tipo de esguicho do lavador; 

- quantidade de esguichos/água; 

- composição química do solvente para sistema lavador, etc. 

Este estudo pode apresentar propostas de maximização do desempenho do 

sistema limpador e lavador através do gerenciamento das características 

técnicas de maior impacto no resultado.  

3)  Método para classificação das zonas dos campos de visão quanto ao tipo de 

informação recebida pelo condutor, por exemplo, sinalização de trânsito 

horizontal, vertical e semafórica, aproximação de motocicletas, crianças e 

animais. Este estudo pode atribuir diferentes importâncias às áreas do campo 

de visão e propor esforços direcionados nas áreas de maior importância. 
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