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O Sistema de controle de estabilidade é constituído por diversos sistemas que operam em
conjunto.
Tem como objetivo auxiliar o motorista em situações perigosas, como por exemplo quando um
animal atravessa repentinamente a estrada, bem como compensar a reação dos motoristas em
casos de perda de controle do veiculo.
Importante observar que o sistema está limitado as leis da física, tampouco foi projetado para
desafia-las.

1 - Introdução



Diferentes sistemas compõem o Sistema de Controle de estabilidade.
Dependendo do modelo do seu Porsche, bem como dos opcionais instalados, os seguintes
sistemas poderão estar presentes:

• ABS - Anti Lock Braking
• EBD - Electronic Brake Distribution
• EPS - Electric Power Steering
• PAA - Porsche Active Aerodynamics
• PADM - Porsche Active Drivetrain Mounts
• PDCC - Porsche Dynamic Chassis Control
• PSM - Porsche Suspension Management
• PTV - Porsche Torque Vectoring
• PTV Plus - Porsche Vectoring Plus
• RAS - Rear Axle Steering

2 – Visão Geral dos Sistemas



Os diversos sistemas, bem como suas siglas poderão ser encontrados no nosso site:
http://help.porscherj.com

Ou no nosso endereços
www.porscherj.com/help/acronimos_en.pdf

3 - Visão Geral dos Sistemas

http://www.porscherj.com/help/acronimos_en.pdf


De forma simplificada, apresentaremos uma introdução aos seguintes sistemas:

• ABS Anti Lock Braking

• PADM Porsche Active Drivetrain Mounts

• PDCC Porsche Dynamic Chassis Control

• PSM Porsche Stability Management

• RAS Rear Axle Steering

• PTV Porsche Torque Vectoring

3 – Sistemas de Controle de Estabilidade



De uma forma geral, todos os sistemas seguem os
seguintes princípios básicos de funcionamento.

3 – Sistemas de Controle de estabilidade

Atuadores

Unidade de 
controle

sensores

De forma similar ao nosso corpo, os sistemas 
são equipados com unidade de controle, 
sensores e atuadores. Os diversos sensores 
identificam situações criticas, que são 
processadas pela unidade de controle, 
denominada ECU.
A ECU, por sua, vez, processa as informações 
recebidas, identifica as ações necessárias, 
comandando os atuadores.
Os sensores e atuadores dos diversos 
sistemas podem ser comuns entre si, trocando 
informação através da rede existente entre as 
diversas ECUs.



Os sensores utilizados nos sistemas de estabilidade podem, de forma simplificada, serem
classificados em:

3 – Sistemas de Controle de estabilidade

• Sensores de rotação
• Sensores de aceleração
• Sensores de torque
• Sensores de pressão
• Sensores de giro, que medem a velocidade 

angular

Sensor de rotação

Sensor de giro



3 – Sistemas de Controle de estabilidade

Podemos classificar os sistemas  de 
controle de estabilidade de acordo 
com o seu status de funcionamento:
• Estático
• Em movimento
• Freando

estático movimento freando
AHA
EPB
HSA

ACC
TCS
E-ABS
ESP
EBC
BSW
ROP
HDA
TSA

ABS
EBD
CBC
ABS
YMC
HBA
HBS
FRAD
ESP
FBS



3 – Sistemas de Controle de estabilidade
AHA       Auto Hold Assist
EPB       Electric Parking Brake
HSA       Hill Start Assist

ACC       Adaptative Cruise Control
TCS       Traction Control System
ESP       Electronic Stability Program
EBC       Engine Braking Control
RBS       Rain Brake Support
HDA      Hill Descent Assist
TSA       Trailer Stabilization Assist
E-ABS   Engine Intervention ABS

ABS       Anti-lock Brake System
EBD       Electronic Brake Distribution
CBC      Cornering Brake Control
YMC     Yaw Moment Control
HBA     Hydraulic Brake Assist
HBS     Hydraulic Brake Servo
ESP      Electronic Stability Program
FBS      Fading Brake Support



O Sistema ABS pode ser considerado
como a base para os sistemas de
frenagem, tração e controle de
estabilidade.
O primeiro sistema ABS eletrônico para
controle da frenagem foi lançado em
1969.
Durante uma frenagem forte ou de
emergência, uma ou mais rodas poderão
sofrer travamento, uma vez que a força
de atrito entre a superfície e os pneus
varia constantemente. Podemos
comparar uma roda travada a uma
borracha que desliza sobre um papel.
Neste momento não é mais possível
manter o curso da direção.
O ABS permite a manutenção do curso
do veiculo, através da prevenção do
travamento das rodas.

3.1 - PSM - ABS
Sem ABS

Com ABS

Rodas traseiras 
SEM travamento

Rodas traseiras 
COM travamento



3.1 - PSM - ABS

O Sistema ABS consiste basicamente de:

• Unidade hidráulica

• Unidade de controle

• Sensores de velocidade das 4 rodas

• Sensor de luz de freio

• Lâmpada de advertência

• 2 Circuitos separados de freio, com Servo freio

sensores

Unidade 
hidráulica

Unidade de 
controle 

Servo freio e 
circuitos 
separados



O sensor de velocidade , montado em
cada uma das 4 rodas faz uma medição
continua da velocidade de cada uma
destas rodas, bem como do sentido de
rotação.
A medição é bastante precisa.

O acelerômetro irá “sentir” se o veiculo
possui uma aceleração ou desaceleração
longitudinal e/ou transversal, e se está
girando sobre o próprio eixo.

Estas informações são transmitidas para
a Unidade de Controle.

3.1 - PSM - ABS

Rodas traseiras 
COM travamento

Baixa 
velocidade

Alta 
velocidade



Basicamente, e de forma bastante
simplificada, o sistema ABS funciona da
seguinte forma:
• Durante uma frenagem, a Unidade de

controle compara a velocidade do
sensor de cada roda.

• Identificada a possibilidade de
travamento de uma ou mais rodas, o
sistema impede o aumento da
pressão no circuito de frenagem,
MESMO que o motorista exerça mais
forca no pedal de freio, atuando nas
válvulas de controle.

• Caso persista a possibilidade de
travamento, o sistema diminui a
pressão no circuito de frenagem,
também através das válvulas de
alivio. Neste momento a bomba de
retorno do ABS entra em
funcionamento e o motorista sente
uma pulsação no pedal de freio.

3.1 - PSM - ABS

Pedal de freio

Sensor de roda



O Sistema de controle de estabilidade Porsche Stability Management opera basicamente utilizando
os recursos do ABS sem que se faça necessário atuar o pedal do freio, combinada com a atuação
da Unidade de controle do motor (também chamada de DME).

3.2 - PSM – Controle de tração 



O Sistema reconhece, de forma
antecipada, uma situação critica de
condução.

Inicialmente o freio é atuado de
forma individual em cada uma das
rodas, e a unidade de controle do
motor atua no torque disponível.

3.2 - PSM – Controle de tração 

Dependendo da situação, o PSM reduz o torque do motor e pode atuar na troca de marchas, no caso
de cambio automático.
No caso de UNDERSTEERING, a intervenção no torque do motor tem precedência sobre a frenagem
individual de uma ou mais rodas.
No caso de OVERSTEERING, a ordem é inversa.
A atuação do sistema se faz de forma continua, até que a condição considerada critica desapareça.

A frenagem individual das rodas provoca uma força de rotação em torno do eixo central do veiculo.
Esta forca possui o sentido contrario ao sentido do veiculo, de forma a contrabalançar a perda de
controle. Desta maneira, tanto o UNDERSTEERING quanto o OVERSTEERING podem ser evitados.



Identificada a condição de

UNDERSTEERING, o sistema freia as

rodas internas da curva, de forma a

recuperar a trajetória.

Atuação sobre o torque do motor tem

precedência sobre a frenagem

individual.

3.2 - PSM – Controle de tração

UNDERSTEERING Com PSM



Identificada a condição de

OVERSTEERING, o sistema freia as

rodas externas da curva, de forma a

recuperar a trajetória.

Atuação sobre a frenagem individual

tem precedência sobre o torque do

motor.

3.2 - PSM – Controle de tração

OVERSTEERING Com PSM



O sistema PSM utiliza os dados gerados pelos comandos do motorista, para calcular a trajetória desejada do
veiculo, comparando-a com a trajetória real. Através desta comparação, o software detecta situações criticas,
atuando de forma necessária para a correção.
O sistema PSM possui diversos sistemas auxiliares, como Auxilio de partida em subidas, Auxilio de frenagem em
descidas íngremes, Auxilio de frenagem de pânico, estabilização de trailer, Ajuda em desvios, Sistema de
secagem dos discos de freio, Piloto automático adaptativo, Pre-filling das pinças de freio , e outros.

3.2 - PSM – Controle de tração

Comando do motorista

Comportamento do veiculo

Direção da viagem
Velocidade desejada
Desaceleração desejada

Aceleração
Desaceleração
Rotação
Aceleração longitudinal e 
transversal

Sensor de posição do volante
Unidade de controle do motor
Sensor do pedal de freio
Pressão de frenagem

Sensor de pressão de frenagem
Sensor de velocidade
Acelerômetro
Unidade de controle do cambio

Trajetória DESEJADA 
do veiculo

Trajetória REAL 
do veiculo

Intervenção do 
sistema PSM, no 
momento em que 
o veiculo muda de 
trajetoria



O PTV – Porsche Torque Vectoring,
melhora o comportamento em curvas,
e a precisão da direção, através da
frenagem seletiva da roda traseira
direita ou esquerda.
De forma análoga aos demais
sistemas, a Unidade de Controle
processa os sinais de diversos
sensores, calculando a pressão de
frenagem ideal em cada uma das rodas
traseiras.
Adicionalmente, no sistema PTV Plus, o
diferencial traseiro blocante promove
um ganho de estabilidade nas saídas
de curva.
O diferencial traseiro blocante pode
ser mecânico ou eletrônico.

PTV e PTV Plus



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/1_PTV_Plus.mp4



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/2_PTV_Plus.mp4



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/3_PTV_Plus.mp4



O Porsche Dynamic Chassis Control
PDCC é um sistema de controle ativo
do chassis.
O sistema permite:
• redução substancial da inclinação

do veiculo em curvas, melhorando a
estabilidade

• Melhor desempenho fora de
estrada ao desativar a barra
estabilizadora

• Mais conforto em pisos irregulares,
através da redução do efeito da
barra estabilizadora quando o
veiculo estiver trafegando em linha
reta.

O PDCC está disponível para Cayenne,
Panamera e 911.

PDCC



O PDCC atua através das barras
estabilizadoras (através de dispositivos
hidráulicos nos esportivos).
Durante uma curva, um torque é criado
devido a forca centrifuga. Esta força
provoca a inclinação do veiculo em
direção às rodas externas a curva.
Utilizando dados dos sensores que
registram a inclinação do veiculo, ângulo
do volante e velocidade, entre outros, a
unidade de controle calcula o esforço
que devera ser aplicado nos atuadores,
de forma a compensar a inclinação.

PDCC

O corpo de válvulas dianteiro e traseiro comandam os atuadores, utilizando a pressão hidráulica gerada pela
bomba. Em media, o PDCC poderá reduzir a inclinação em até 2.5 graus.
O sistema também permite um maior conforto de utilização em estradas irregulares, através de acentuada
redução do balanço lateral, característico de estradas onduladas.
Nos veículos mais recentes, os atuadores do PDCC tem sido substituídos por atuadores elétricos operando com
48V, que permitem um controle mais preciso e extremamente rápido, quando comparado ao controle
hidráulico. Estes sistemas eliminam a necessidade da bomba e do corpo de válvulas, tornando-o mais simples.



PDCC
A ilustração abaixo mostra uma barra estabilizadora
convencional, sem o atuador PDCC, utilizada na Porsche Cayenne.



PDCC
A ilustração mostra a suspensão dianteira de uma Cayenne, equipada com o PDCC instalado
na barra estabilizadora.
Durante a atuação, as partes da barra estabilizadora podem girar em sentido oposto, de
forma a compensar a inclinação do veiculo em curvas.

Atuador PDCC



PDCC
O sistema PDCC contém os seguintes componentes:
• Atuador da barra estabilizadora dianteira
• Atuador da barra estabilizadora traseira
• Bomba de alta pressão
• Válvulas de controle dianteira e traseira
• Unidade de controle



PDCC
Aqui vemos uma visão mais detalhada do atuador da barra
estabilizadora e da bomba de alta pressão.

Bomba de alta pressão

Atuador da barra estabilizadora

pressão retorno



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/4_PDCC.mp4



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/5_PDCC.mp4



O calço do motor deverá, ao mesmo tempo, ser rígido o suficiente para transmitir
instantaneamente o torque do motor, durante uma direção esportiva, bem como absorver as
vibrações, de modo a tornar a condução do veiculo mais confortável.
O PADM – Porsche Active Drivetrain Mount, apresenta uma solução para estas características
aparentemente conflitantes.

PADM



O PADM promove um amortecimento variável, com
características sob demanda, atuando de forma ideal
durante uma direção esportiva ou priorizando o
conforto.
• Durante uma direção esportiva, o PADM aumenta

sua rigidez, evitando atrasos e perdas na
transmissão de torque do motor. Este aumento de
rigidez, por sua vez, traz como consequência um
aumento da vibração transmitida para o
motorista, diminuindo o conforto.

• Durante a direção em condições normais, o PADM
aumenta a absorção das vibrações, promovendo
um maior conforto em pavimentos irregulares,
minimizando as vibrações transmitidas ao
motorista

PADM



O calço PADM é basicamente constituído dos
seguintes componentes:

1 Bobina
2 Camara superior
3 Carcaça
4 Campo magnético
5 Conexão elétrica
6 Sensor interno de pressão
7 Desacoplador
8 Mola
9 Camara inferior

10 Carcaça

PADM



Baseado em cálculos
efetuados a partir de
dados obtidos dos
sensores, a Unidade de
Controle PADM calcula
os requisitos ótimos de
rigidez de CADA coxim.
Os coxins PADM tem
uma construção similar
aos coxins hidráulicos,
possuindo elastômeros e
fluido hidráulico para
amortecimento.
Porem, os coxins
possuem um fluido
magneto-reológico, e
quando submetidos a
uma corrente, calculada
pela Unidade, tornam-se
mais rígidos.

PADM

>Velocidade
>Aceleração Lateral
>Aceleração Axial
>Velocidade das 4 rodas
>Torque do motor
>Modo de condução ( Sport, etc )
>PDK switch
>Angulo da direção
>Velocidade da direção
>Rotação do motor
>Posição do pedal do acelerador
>Sensores de aceleração
>Pressão do freio
>Tipo de pneu
>Cabriolet ou Targa
>Piso molhado
>Start/Stop ativado ?
>PASM programa de estabilidade

Velocidade
Rotaçao do motor
Temperatura do oleo

PA
DM

  U
ni

da
de

 de
 C

on
tro

le

Sport/Sport Plus
Direçao esportiva ?

Gateway

Painel de 
instrumentos

Calco DIREITO
• Atuação
• pressão

Calco ESQUERDO
• Atuação
• pressão

Unidade de Controle do Chassis



Fluidos magneto-reológicos possuem micro-
partículas magnetizáveis em suspensão.
Sob condições normais, o fluido possui
viscosidade semelhante a um óleo lubrificante. 
Entretanto, quando submetido à ação de um 
campo magnético, o fluido aumenta sua
viscosidade , com tempo de resposta na escala
de milissegundos.
Com a mesma rapidez, o fluido retorna a sua
viscosidade normal, assim que o campo 
magnético é removido.
O grau de alteração do fluido depende da 
magnitude do campo magnético aplicado.

PADM Fluido magneto-reólogico



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/6_PADM.mp4



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/7_Dyno.mp4



RAS

Sem RAS

Com RAS

O RAS – Rear Axle Steering, sistema de direção no eixo traseiro permite que o ângulo de direção
das rodas traseiras possa ser continuamente alterado, de acordo com a dinâmica de utilização
do veiculo.
Este ajuste possui basicamente duas variantes distintas:
• ambas as rodas são atuadas por um sistema central, similar ao sistema de direção das rodas

dianteiras ( Panamera e Cayenne)
• Cada roda é individualmente atuada através de um atuador próprio. ( 911 Turbo S )



No 911 Turbo S o RAS – Rear Axle Steering, sistema
de direção no eixo traseiro, é composto de atuadores
eletromecânicos instalados nas rodas traseiras.
Através destes atuadores as rodas traseiras poderão
ser esterçadas no mesmo sentido das rodas
dianteiras, ou no sentido oposto.
O ângulo máximo de direção nas rodas traseiras é de
aproximadamente 3 graus.
O ângulo é uma função da posição do volante, da
velocidade do veiculo, e do modo de direção.

RAS

Sistema individual

Sistema central



Em velocidades de até 50 km/hr, o sistema atua
em direção oposta a direção do eixo dianteiro.
Em termos de geometria de direção, o veiculo se
comporta como se a distancia entre eixos (M1)
fosse menor (M2), aumentando a agilidade e
facilitando manobras e estacionamento.

Em velocidades acima de aproximadamente 80
km/hr, o sistema atua em paralelo a direção
dianteira, resultando em um aumento virtual da
distancia entre eixos. Nesta condição, a troca de
faixa em estradas torna-se mais suave e segura.

Entre 50-80 km/hr o sistema varia entre direção
paralela e oposta, de acordo com a condição de
direção.

RAS

Redução virtual da
distancia entre eixos

<50 km/hr >80 km/hr



Troca de faixas mais estável, proporcionando
uma melhor dinâmica de direção.

RAS

sem RAS com RAS



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/8_RAS.mp4



Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/9_RAS.mp4



Tivemos a oportunidade de conhecer os principais
sistemas que atuam no controle de estabilidade.
O vídeo a seguir mostra o resultado pratico dos
sistemas em ação, em testes realizados na pista de
testes da Porsche em Leipzig *

5 - Atuação simultânea dos sistemas

* Visite Porsche Leipzig.
https://www.porsche-leipzig.com/en/offers/event-packages/factory-tour/

https://www.porsche-leipzig.com/en/offers/event-packages/factory-tour/


Video: www.porscherj.com/palestras/cafe_da_manha/2_Sistemas_Estabilidade/10_Chassis.mp4



Obrigado !


