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“Acostume-se aos 
acessórios. Com o 
tempo, você vai
entender como
eles funcionam.”
RICARDO DILSER
Assessor técnico da Fiat 

Thiago Lasco 
thiago.lasco@estadao.com

Em outros tempos, fazer ba-
liza sem dificuldade era al-
go de que poucos motoris-

tas podiam se gabar. A tarefa fi-
cou bem mais fácil com a ajuda 
dos sensores de obstáculos e das 
câmeras na traseira dos carros, 
que estão se popularizando. 

Os  sensores  funcionam por  
meio de ultrassom. “Cápsulas co-
locadas em vários pontos da tra-
seira emitem uma vibração que 

bate nas barreiras físicas e retor-
na”, diz o diretor de engenharia 
da Pósitron,  fabricante desses  
equipamentos, Fabio Fávari. “O 
tempo de ida e volta da vibração 
permite identificar a distância e 
posição do obstáculo.”

A câmera traseira tem um sen-
sor que capta a luz, como nas 
máquinas fotográficas. O campo 
de visão depende do ângulo de 
abertura da lente. “Os modelos 
mais caros, de 170°, permitem 
ampla visualização”, ele afirma.

Na prática, os dois itens se com-
plementam. Enquanto o sensor 
emite um alerta quando o carro 
se aproxima de uma barreira físi-
ca, a câmera antecipa ao motoris-
ta a presença de elementos ain-
da distantes, como uma criança 
brincando, por exemplo.

A instalação dos acessórios é 
simples. Os dois podem ser em-
butidos  no  para-choque  ou,  
quando não é possível ou conve-
niente furar a peça, fixados em 
suportes próximos à placa trasei-
ra. Cabos coaxiais levam os si-
nais captados ao módulo, que se 

conecta à central multi-
mídia e à marcha 
a ré do veículo. 

Para os marinheiros de primei-
ra viagem, há algumas “pegadi-
nhas”. Algumas câmeras distor-

cem as imagens. Além disso, os 
sensores  de  obstáculos  come-
çam a enviar os avisos sonoros a 
uma distância considerável da 
barreira física. Se o motorista se 
intimidar com o primeiro bipe, 
terá a impressão de que o carro 
não cabe em nenhuma vaga. 

Assessor técnico da Fiat, Ricar-
do Dilser dá boas dicas a esse res-
peito.  “No começo,  o  ideal  é  
guiar da maneira como você está 
acostumado. Se virava a cabeça 
para trás, continue fazendo isso. 
Compare suas percepções com 
as imagens da câmera e analise a 
frequência dos alertas sonoros. 
Com o tempo, você entenderá o 
funcionamento dos acessórios e 
passará a manobrar o carro ba-
seando-se apenas neles.”

PREÇOS 
Há boa oferta de itens no merca-
do. As concessionárias vendem 
acessórios que não afetam a ga-
rantia do veículo, pois são ho-
mologados pelas montadoras.

Na Fiat Sinal, na zona oeste 
(3746-2600), os sensores saem 
por R$ 480 e as câmeras custam 
de R$ 980 a R$ 1.500. No siste-
ma mais caro, as imagens são 
exibidas no retrovisor interno.

Há concessionárias que ofere-
cem peças de fornecedores par-
ceiros. A garantia do item é da-
da por sua fabricante, enquan-
to a autorizada responde pela 
instalação. 

Em autorizadas VW, há senso-
res de obstáculos e câmeras tra-
seiras da Kostal -- por R$ 450,75 
e R$ 208,64, respectivamente.

Centros  automotivos  têm  
acessórios com preços meno-
res. Da Pósitron, o preço médio 
é de R$ 150 para os sensores e 
de R$ 170 para a câmera. 

Mas é preciso ter cuidado na 
escolha do profissional que fa-
rá a instalação, pois erros po-
dem levar ao cancelamento da 
garantia do veículo. “Em caso 
de pane elétrica, a montadora 
fará uma análise para ver se o 
defeito teve relação com a insta-
lação”, explica Dilser.

ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança 26

Ar-condicionado 26

Capotas e protetores -

CENTROS AUTOMOTIVOS
Alinhamento técnico -

Amortecedores e Molas 26

Concessionárias Ford -

Pneus e Rodas -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados 26

Baterias -

Câmbio -

Filtros 27

Manobras sem sufoco

Câmera 
traseira tem 
sensor que 
capta a luz. 
Campo de 
visão vai 
depender 
do ângulo 
de abertura 
da lente

Sensores de obstáculos e câmeras traseiras facilitam na hora da baliza
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Sensores de 
obstáculos 
têm várias 
cápsulas 
que ficam 
embutidas 
na traseira 
do veículo e 
podem ser 
pintados da 
cor do carro


