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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o propósito de apresentar os benefícios uso do DRL, Daytime 

Running Lights, e o impacto de sua implantação no que se refere à redução de acidentes de 

trânsito durante o dia. Estudos em diversos países da Europa e América do Norte mostram 

resultados positivos desde que o uso de luzes acesas durante o dia foi adotado, reduzindo não 

só acidentes entre veículos, mas também reduzindo os índices de atropelamentos de pedestres 

e ciclistas. Os estudos indicam que a prática do uso do farol aceso durante o dia aumenta a 

visibilidade do veículo proporcionando maior tempo de resposta para os outros usuários do 

sistema viário. Outro aspecto importante é que o uso de um sistema dedicado pode ser mais 

eficiente, visto que ele poderá ser projetado para proporcionar uma distribuição de luz que 

permita a maior visibilidade possível. Com todos os benefícios observados nos estudos, a 

implantação de uma legislação no Brasil que obrigue os veículos a trafegarem com as luzes 

acesas durante o dia poderá contribuir para reduzir a quantidade de acidentes de trânsito no 

Brasil, que está entre os países com maiores índices de acidentes no mundo. 

 

Palavras chave: DRL – Daytime Running Lights. Farol. Segurança Veicular. Acidentes de 

trânsito. Visibilidade e conspicuidade. Legislação. 



 

 

ABSTRACT  

 

This work has the propose to present the DRL, Daytime Running Light, use benefits and its 

implementation impact for traffic accidents reduction during the daytime. Many studies 

conducted in Europe and North America shows positive results related to the daytime traffic 

accidents reduction since the DRL adoption, not only for vehicles crashes, but also for 

vehicles and pedestrians or cyclists. With the lights on during the daytime, the visibility of the 

vehicle increases and the road users has more time to react in case of crash risk. A dedicated 

DRL can be more efficient since its design can provide an appropriate light distribution for 

better visualization. A regulation for the DRL implementation in Brazil could be a good 

solution to reduce the accidents ratio that is one of the highest around the world. 

 

Keywords: DRL – Daytime Running Lights. Headlamp. Automotive safety. Traffic road 

accidents. Visibility and conspicuity. Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Visando a redução de acidentes e minimizar os efeitos dos acidentes de trânsito, a indústria 

automotiva está dando grande atenção ao desenvolvimento dos sistemas de segurança 

veicular. As empresas investem cada vez mais em novas tecnologias buscando soluções que 

venham garantir maior proteção e, consequentemente, a integridade física aos usuários do 

sistema viário. 

Os sistemas de segurança veicular podem ser classificados como passivo e ativo, sendo que o 

primeiro visa minimizar os efeitos em decorrência do acidente, agindo no momento da 

colisão, e o segundo,  visa evitar que o acidente venha a ocorrer, verificando as ações do 

condutor e atuando quando houver qualquer indício de risco de acidente. Este sistema 

restabelece a segurança da condução interferindo nos controles do veículo (CESVI 

BRASIL1). São exemplos de sistema passivo o cinto de segurança e airbag. O Anti-lock 

Braking System (ABS), Electronic Stability Program (ESP), Traction Control Sysytem (TCS), 

Lane Departure Warning (LDW) e Forward Collision Warning (FCW) são alguns itens de 

segurança ativa. 

Nos países mais desenvolvidos a grande maioria dos veículos já saem equipados da fábrica 

com muitos desses itens, não só devido às legislações, mas também por se tratar de 

consumidores mais conscientes e exigentes em relação à segurança e à qualidade dos 

veículos. 

Um item que tem gerado muita discussão ao redor do globo há muitos anos é a aplicação do 

DRL, sigla de daytime running light, que são as lâmpadas de uso diurno. Essas lâmpadas 

tornam os veículos mais visíveis durante o dia para todos os usuários do sistema viário, sejam 

eles ocupantes dos veículos, pedestres ou ciclistas. Com o veículo mais visível, pode-se 

considerar que condutores de outros veículos, pedestres ou ciclistas passam a ter mais tempo 

para reagir e evitar os acidentes, colisões entre veículo e atropelamentos. Em muitos países da 

Europa esse equipamento passou a ser obrigatório para veículos automotores de passeio e 

transporte e, nos Estados Unidos apesar de não ser obrigatório o seu uso, muitos veículos já 

saem equipados com esse dispositivo. 

                                                
1 CESVI BRASIL, Centro de Experimentação e Segurança Viária é um centro de pesquisa dedicado ao estudo da 
reparação automotiva, tendo como missão prover soluções para a qualificação do setor automotivo. 
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No Brasil, o uso de luzes acesas durante o dia somente é obrigatório dentro de túneis, mesmo 

que iluminados, e em dias chuvosos, com neblina ou com cerração. Porém, como a legislação 

automotiva brasileira costuma seguir a europeia apesar de certo atraso, presume-se que a 

legislação referente ao uso do DRL venha a ser aplicado no país também. Nessa mesma 

direção, nota-se nos últimos anos um crescente aumento de veículos equipados com o 

dispositivo, principalmente em luxuosos importados e em veículos de produção globalizada. 

Além do aspecto técnico da segurança, para alguns usuários o equipamento é visto como um 

ornamento ao veículo. Isso se deve ao fato do sistema poder ser composto de luzes de LED, 

Light-emitting Diode, que confere uma liberdade para os designers criarem formas 

diferenciadas e realçar linhas de expressão do veículo. As luzes para DRL podem ser 

acopladas ao farol ou então ser colocadas em outras posições, desde que atendam aos 

requisitos legais para o uso desse sistema. 

Por estes motivos, o presente trabalho analisará os benefícios e a importância da instalação do 

sistema de iluminação diurna DRL nos veículos automotores no Brasil em relação à segurança 

veicular. Com a possível obrigatoriedade do uso de faróis baixos durante o dia, também será 

verificada a eficiência das diversas configurações do sistema em comparação ao uso do farol 

de lâmpadas halógenas, já que essa prática envolve maior consumo de energia do veículo e, 

consequentemente, maior consumo de combustível e emissão de CO2. 

1.1 HISTÓRIA DA ILUMINAÇÃO AUTOMOTIVA 

Segundo Moore (1998), as carruagens movidas a cavalo do século XIX possuíam lanternas a 

vela queimadas a óleo como fonte de iluminação. Já os primeiros automóveis que surgiram no 

final do século XIX não possuíam qualquer tipo de iluminação e não eram utilizados durante a 

noite. Quando o automóvel passou a ser usado durante o período noturno, o principal meio de 

iluminação foi a lanterna queimada a querosene, que tinha apenas o objetivo de sinalizar 

outros veículos e pedestres, pois não tinham capacidade de iluminar o caminho. Segundo 

Martins (2005), para melhorar a eficiência e concentrar a luz na direção desejada, foi 

colocado um anteparo de metal polido ou espelho e para evitar que chama se apagasse, usou-

se um vidro na parte frontal deste farol. Estima-se que esse tipo de iluminação para 

automóveis tenham sido utilizados até 1901. Os faróis de carboneto (gás de acetileno), muito 

parecidos com os faróis utilizados pelos mineiros, foram utilizados até pouco mais de 1910. 

De acordo com  o autor francês Devaux (1970 apud Moore, 1998) a iluminação elétrica para 

automóveis teve início em 1901, em pequena escala, com a utilização de um pequeno dínamo 
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movido pelo volante do motor, muito parecido com os faróis utilizados atualmente em 

bicicletas. 

Figura 1 – Lanternas a óleo 

 

FONTE: Auto Agora 

Figura 2 – Farol de acetileno e veículo da época 

 

FONTE: Martins, 2005 

As tecnologias em iluminação elétrica desenvolvidas entre 1900 e 1910 tinham a finalidade 

residencial que depois foram adaptadas para os automóveis. No século XX, com a invenção 

da lâmpada incandescente ocorreu uma grande evolução em relação ao desempenho dos faróis 
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automotivos (Martins, 2005). Algumas fontes de iluminação elétrica desenvolvidas foram os 

filamentos de carbono, de ósmio, de tântalo e de tungstênio. Em 1915 as lâmpadas de 

filamento de tungstênio preenchidas com gás nitrogênio foram utilizadas pela primeira vez 

para fins automotivos (Carlson, 1929 apud Moore, 1998). A introdução de gás inerte reduziu a 

evaporação do tungstênio conferindo uma vida maior ao filamento. 

Por volta de 1924 surgiram as lâmpadas de dois filamentos, sendo um denominado facho alto 

que era projetado para frente conferindo um maior alcance e o outro, chamado de facho baixo, 

era projetado para baixo através de um defletor apenas para clarear a estrada evitando o 

ofuscamento para outros condutores (Martins, 2005). Os faróis “Sealed Beam” fabricados pela 

empresa General Electric, mostrado na figura 3 foram lançados em 1939 (Perracini, 1990 

apud Martins, 2005) e ficaram conhecidos no Brasil como faróis “silibim”. Porém, em 

publicação da fabricante de faróis ARTEB (2004 apud Martin, 2005), o veículo Marmom 

modelo 1928 já possuía faróis selados conforme mostrado na figura 4. Conforme descreve 

Martins (2005), esse tipo de farol era um conjunto totalmente selado composto por uma lente 

prismática, um refletor espelhado parabólico, filamentos e o interior do conjunto preenchido 

totalmente por gás inerte. 

Figura 3 – Farol "Sealed Beam" GE e esquema de funcionamento 

 

FONTE: carroantigo.com 
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Figura 4 – Marmon 1928 e seu farol "Sealed Beam" 

 

FONTE: Martins, 2005 

  

Por décadas, os bulbos de filamentos incandescentes de tungstênio foram os únicos meios de 

iluminação automotiva. Porém entre 1960 e 1970 desenvolveram-se os bulbos de filamentos 

incandescentes de halogênio com melhor desempenho, vida útil consideravelmente maior e 

economia de energia e, em pouco tempo, acabaram dominando o mercado automotivo até os 

dias atuais. Contudo, no início da década de 90 as lâmpadas de descarga de alta intensidade 

(HID – High Intensity Discharge) de gás de xenônio foram introduzidas no segmento 

automotivo provendo grande desempenho e economia de energia. E, desde a década passada 

as lâmpadas de diodos emissores de luz, mais conhecidas como tecnologia LED, vem 

surgindo em diversas aplicações de iluminação automotiva, como exemplificada na figura 6, 

fomentando grande expectativa no mercado automotivo (Liu, 2008). 

Figura 5 - Lâmpada Halógena (esq.) e Xenônio (dir.) 

 

FONTE: Revista Auto Esporte 
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Na tabela 1 seguem os marcos da iluminação segundo Wördenweber et al (2007). 

Tabela 1 – Marcos  da Iluminação automotiva 

FONTE: Adaptado de Automotive Lighting and Human Vision, Wördenweber et al, 2007. 

 

 

                                                
1 AFS – Adaptive Front Lighting System 

ANO EVENTO 

1908 Uso de lâmpada elétrica em veículos automotores (dínamo, farol, lâmpada lateral e 

lâmpada de placa de licença) 

1915 Introdução de lâmpadas traseiras vermelhas e lâmpadas de freio amarelas 

1919 Introdução do farol baixo para evitar o ofuscamento 

1925 Primeira lâmpada de duplo filamento para farol baixo e alto 

1936 Lançamento da lâmpada incandescente “Sealed Beam” 

1940 Lâmpadas indicadoras de direção dianteiras e traseiras com auto cancelamento 

1945 Integração do farol na carroceria do veículo 

1960 Introdução da 1ª lâmpada halógena na Europa 

1979 Introdução da 1ª lâmpada halógena “Sealed Bean” nos Estados Unidos 

1983 Introdução da 1ª lâmpada substituível nos Estados Unidos 

1991 Introdução das lâmpadas de alta descarga (HID – Xenon) na Europa 

1993 Lâmpada traseira em LED (Ford Thunderbird) 

1996 Obrigatoriedade do farol com regulagem de altura na Europa 

2003 Primeiro farol baixo com ângulo de esterçamento (pré-AFS1) 



 

 

18

Figura 6 – Farol com DRL em LED 

 

FONTE: O autor (São Paulo Autoshow 2012) 

1.2 LUZES DIANTEIRAS E SUAS FUNÇÕES 

A iluminação dianteira de um veículo automotor, mostrado na figura 7, é composta 

basicamente pelas luzes de posição, pelo farol baixo, pelo farol alto e pelas luzes indicadoras 

de direção (pisca-pisca). Outros faróis auxiliares podem ser acoplados ao veículo sendo eles o 

farol de neblina, o farol de milha e as lâmpadas de uso diurno DRL. 

Figura 7 – Lâmpadas dianteiras de um veículo de passageiros 

 

FONTE: Adaptado de Automyhotive Lighting and Human Vision, Wördenweber et al, 2007. 
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Basicamente, o farol e luzes do veículo deverão ser usados da seguinte forma: 

Farol baixo: deve ser usado durante a noite e em túneis, mesmo que iluminados durante o dia; 

Farol alto: deve ser usado em vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou 

segui-lo; 

Luzes de posição: usadas sob chuva, cerração ou neblina. Também deverão ser mantidas 

acesas durante a noite, quando o veículo estiver parado para embarque e desembarque e para 

carga e descarga de mercadorias; 

Luzes indicadoras de direção: devem ser acionadas para mudança de faixa e para realizar 

manobras de mudança de direção; 

O artigo 40 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) regulamenta o uso dos faróis no Brasil 

(ANEXO A). 
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2 DRL – DAYTIME RUNNING LIGHTS 

Segundo Rumar (2003), foi no início da década de 60, nos Estados Unidos, que o uso de 

faróis acesos durante o dia começou a ser usado. Muito provavelmente, não pelo aspecto do 

aumento da segurança nas ruas, mas como um símbolo para representar que a frota de 

determinada companhia trafegava de forma segura ou, de um modo genérico, representar uma 

forma de direção segura. Porém, Thompson (2003) descreve que a introdução do DRL 

começou nos países nórdicos tornando-se um requisito na Finlândia no ano de 1972. Devido 

ao grande período de pouca luminosidade durante o ano, muitos países localizados mais ao 

norte do globo terrestre adotaram, pouco tempo depois, medidas similares. De acordo com a 

Diretiva da União Europeia 2008/89/EC, todos os veículos de passageiros fabricados a partir 

de 2011 devem ser equipados com esse dispositivo e seu uso passa a ser obrigatório. E, desde 

agosto de 2012 a regulamentação passou a valer para e ônibus e vans. 

No Brasil, o CTB regulamenta, no parágrafo I do artigo 40, o uso do farol baixo durante o 

período diurno somente em túneis e apenas recomenda o seu uso nas estradas através da 

resolução no. 18/98 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). Sem a obrigatoriedade, 

a grande maioria dos veículos produzidos no país ainda não possui qualquer dispositivo com 

essa finalidade, sendo necessária, nesses casos, a utilização do farol baixo. 

Em 2007, o Deputado Otávio Leite propôs mudança ao artigo 40 do CTB através do projeto 

de lei no. 561 de 2007, onde descrevia a obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o dia e 

a noite. E ainda acrescentava ao artigo 105, a obrigatoriedade de dispositivo que gerasse luz 

de intensidade similar a do farol baixo para funcionar permanentemente enquanto o veículo 

estivesse em circulação. Porém, segundo reportagem do R7 Notícias (2012), o texto já foi 

alterado por diversas vezes ficando apenas a obrigatoriedade do uso do farol baixo durante o 

dia nas estradas e nos túneis mesmo providos de iluminação pública. De acordo com a 

reportagem da Folha de São Paulo (2012) a medida ainda deveria passar pela câmara dos 

deputados. Com a lei aprovada, pode-se dizer que esse é o primeiro passo em direção de uma 

regulamentação mais completa como a europeia no que se diz respeito ao uso dos faróis 

durante o período diurno. 
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2.1 CARACTERÍSTICAS DO DRL 

O DRL é um dispositivo de iluminação, acoplado ou não ao farol do carro, que deve acender 

junto com a ignição do veículo e tem a finalidade de aumentar a visibilidade do mesmo para 

condutores do sentido oposto, pedestres e ciclistas. O sistema pode ser configurado com 

qualquer tipo de lâmpada que atenda as especificações e não ofusque a visão de quem trafega 

pela via contrária. 

Como a legislação automotiva brasileira acaba seguindo as normas europeias, estas serão 

utilizadas como parâmetro para especificações do DRL. Os requisitos do equipamento estão 

especificados no item 6.19 da regulamentação No. 48 da UN/ECE e no item 6.19.4 está 

especificado seu posicionamento, conforme mostrado na figura 8. 

Figura 8 – Disposição do DRL no veículo 

 

FONTE: Adaptado de Catálogo Haztec 
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Na largura do veículo a distância entre as bordas internas do dispositivo não pode ser menor 

que 600 mm, salvo para veículos menores de 1300 mm que esta distância pode ser reduzida a 

400 mm; 

Na altura do veículo a borda inferior deve estar posicionada há pelo menos 250 mm do solo e 

não mais alto que 1500 mm; 

No comprimento do veículo ele deve estar posicionado na parte frontal evitando desconforto 

para o motorista devido à luz emitida diretamente ou indiretamente através de reflexo da luz 

na superfície do veículo. 

Já a visibilidade geométrica deve atender o item 6.19.5 onde os ângulos mínimos de 

distribuição no espaço são: 

Horizontalmente 20º para fora e 20º para dentro; 

Verticalmente 10º para cima e 10º para baixo. 

A intensidade da luz é determinada na regulamentação No. 87 da UN/EC, item 7. A 

intensidade de luz emitida por cada lâmpada no eixo de referência não pode ser menor que 

400 cd1. Fora do eixo de referência não pode ser menor que 400 cd multiplicadas pela 

percentagem contida em cada região angular conforme figura 8, não podendo exceder 1200 cd 

em qualquer direção em que a lâmpada seja visível e também não deve ser menor que 1 cd em 

ponto ao longo do diagrama. Nos casos de equipamentos com mais de uma fonte luminosa, o 

conjunto deve obedecer aos mínimos requisitos de intensidade quando uma fonte luminosa 

falhar e também não pode exceder quando todas as fontes estiverem em funcionamento. 

 

 

 

 

                                                
1
 Candela (cd) é a unidade no Sistema Internacional de medidas para intensidade luminosa, numa 

dada direção, de uma fonte que emite uma radiação monocromática de frequência 540 x 1012 hertz e 
que tem uma intensidade radiante nessa direção de 1/683 watt por esferorradiano. Conclui-se que a 
eficácia luminosa espectral de uma radiação monocromática de frequência 540 x 1012 hertz é 
exatamente igual a 683 lúmens por watt, K = 683 lm/W = 683 cd sr/W (INMETRO, 2012). 
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Figura 9 – Diagrama de distribuição de luz padrão 

 

FONTE: ECE R87 

A superfície aparente do dispositivo deve ter uma área compreendida entre 25 cm2 e 200 cm2 

na direção do eixo de referência da lâmpada. A cor da luz deve ser branca, conforme descrito 

no anexo 4 da regulamentação, mostrada no ANEXO B deste trabalho. 

Nos Estados Unidos o uso do DRL é regulamentado pela FMVSS 108 e seu uso é permitido, 

porém não obrigatório. As especificações estão sumarizadas pela Tabela 2. Diferente da 

norma europeia, que requer luz dedicada à função DRL e obrigatoriamente branca, a norma 

americana permite que o DRL seja adaptado a qualquer uma das lâmpadas do farol ou que 

seja dedicada, e não tem a necessidade de ser luz branca. 

Tabela 2 – Requisitos para lâmpadas DRL segundo a FMVSS 108 

 

FONTE:  Adaptado de FMVSS 108, pág. 478. 
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2.2 BENEFÍCIOS DO SISTEMA DRL 

De acordo com Rumar (2003) a detecção tardia é a causa básica das colisões durante o dia. 

Uma explicação para isso é distinção dos objetos que depende tanto de suas propriedades 

físicas como também das características do observador. Ou seja, se um veículo aparecer de 

algum lugar esperado, o condutor irá detectá-lo mesmo que não o tenha distinguido, podendo 

assim, evitar o acidente. Mas, para que o condutor consiga evitar um acidente quando um 

veículo aparecer de uma direção inesperada, dentro do campo periférico da visão, a distinção 

desse veículo deverá ser muito elevada. 

Figura 10 – Contraste entre veículo e ambiente com luz acesa e apagada à luz do dia 

 

FONTE: Revista Web Motors 

Koornstra et al (1997) também mostra a importância da percepção visual e discute conceitos 

como detecção, distinção ou conspicuidade e visibilidade que geralmente são mencionados 

nas literaturas sobre percepção. A relação entre visibilidade e detecção é descrita como quanto 

mais visível for o objeto, provavelmente este será detectado mais facilmente. Também se 

pode dizer que, o contraste entre o objeto e ambiente atrás dele é determinante para a sua 

detecção. Já na relação entre visibilidade e conspicuidade ou distinção não se pode dizer que 

tudo o que é visível é conspícuo. Um objeto é visível no meio de outros objetos similares, mas 

para ser conspícuo ele deve ser diferenciado para atrair a atenção, deve ter algo especial que 

atraia a atenção para ele. Dessa forma, quanto maior for o contraste entre o veículo e o 

ambiente ao fundo, maior será a probabilidade de o veículo ser detectado. Para Allen & Clark 

(1964) e Dahlstedt & Rumar (1976) carros de cor clara o contraste é geralmente maior que 

carros de cor escura, mas o contraste diminui conforme a iluminância diminui. Mesmo em 

dias ensolarados, há muita variação da iluminação, devido a sombras geradas por prédios e 
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árvores, como mostra a figura 10. Assim, o mesmo veículo pode ser altamente visível quando 

exposto ao sol e pode ser extremamente difícil de vê-lo à sombra. 

Segundo o relatório da SWOV Institute for Road Safety Research
1, não ter visto o outro 

usuário da rua representa 50% dos acidentes no período diurno e nas intersecções esse número 

aumenta para cerca de 80%. O DRL tem como seu principal atributo aumentar o contraste 

entre o veículo e o ambiente a sua volta, com isso melhora a visibilidade e por consequência 

aumenta sua identificação. Outro efeito que ocorre com veículos equipados com DRL é que 

aparentam estarem mais próximos do que realmente estão, reduzindo os riscos nas 

ultrapassagens ou passagem pelos cruzamentos. 

Rumar (2003) também considera sobre outros benefícios que o DRL pode trazer, além dos já 

descritos anteriormente. São eles a percepção de movimento, uma vez que o sistema deve 

acender com o motor ligado, assim há uma diferenciação entre o carro possivelmente em 

movimento e o carro inativo ou estacionado. Ele indaga se a combinação dos efeitos das 

potenciais vantagens pode resultar numa melhor e mais precisa estimativa de velocidade. 

Também questiona se o DRL poderá funcionar como uma forma de identificar a categoria do 

veículo. E, esse sistema ainda poderá servir como “lembrete” ao uso da lâmpada nas 

condições de intempéries, como chuva, cerração e neblina eliminando o risco do condutor 

esquecer-se de acender os faróis. 

No Brasil, há poucos dados sobre os benefícios do uso do farol aceso durante o dia. Como já 

mencionado neste trabalho, o CTB obriga o uso do farol baixo aceso durante o dia somente 

em túneis. A Resolução 18/98 do CONTRAN recomenda o uso do farol baixo nas estradas. O 

Art. 2º desta resolução determina que o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) 

faça o acompanhamento dos resultados obtidos nesta campanha. Os resultados desta 

campanha não foram encontrados no site do DENTRAN nem em busca pelos sites de procura 

existentes na internet. 

 

 

 

                                                
1 SWOV – Institute for Road safety Research é uma instituição científica independente fundada em 1962 na 
Holanda que tem a missão de contribuir com o desenvolvimento da segurança viária usando o conhecimento de 
pesquisas científicas. 
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2.3 POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS DO DRL 

Conforme mencionado por vários autores (Rumar, 2003), existem inúmeros potenciais efeitos 

adversos com relação ao uso do DRL, sendo que o mais frequente refere-se ao efeito de 

mascaramento: 

• Redução da distinção / conspicuidade dos veículos sem DRL; 

• Redução da distinção / conspicuidade de outros usuários do sistema viário, como 

pedestre e ciclistas, caso todos os veículos estiverem equipados com o DRL; 

• Redução da distinção / conspicuidade de motocicletas se todos os veículos possuírem 

o DRL; 

• Redução da visibilidade das luzes de sinalização (luzes de pisca e freio). 

Outras características que podem causar efeitos adversos estão listadas na tabela 3: 

Tabela 3 – Características e seus efeitos adversos 

CARACTERÍSTICA EFEITOS ADVERSOS 

Novidade Poderá perder o efeito caso todos os veículos possuam DRL 

Ofuscamento 
O DRL poderá causar ofuscamento dependendo da relação entre a 

intensidade da lâmpada e do nível de iluminação do ambiente 

Reações compensatórias 
O sentimento de aumento de segurança devido ao DRL pode 

implicar num comportamento imprudente do motorista 

Custo e segurança 
Aumento do custo e veículos “caolho” devido ao desgaste das 

lâmpadas 

Durabilidade 
Equipamentos que não estejam acoplados ao farol podem perder 

rapidamente sua eficiência devido a sujeira, corrosão, etc 

FONTE: Adaptado de Rumar, 2003. 

Além dos possíveis efeitos negativos já mencionados, deve-se destacar também o aumento de 

consumos de energia e por consequência o consumo de combustível (SWOV Fact Sheet, 

2010). O aumento no consumo de combustível, por sua vez, reflete diretamente no aumento 

de emissões de materiais poluentes. 
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O aumento no consumo de combustível dependerá do tipo de DRL usado e da eficiência do 

consumo de combustível do veículo. Considerando-se o uso dos faróis comuns de lâmpadas 

de 55W como DRL, o aumento no consumo pode variar de 3% a 2% para veículos com 

menor eficiência, que variam de 6,7 litros a 10 litros por 100 km rodados. Caminhões, que 

possuem eficiência de 33 litros para os mesmos 100 km rodados o aumento fica em apenas 

1%. (ETSC, 2003 apud Swov Fact Sheet, 2010). A emissão de materiais poluentes, como o 

CO2, terá um aumento entre 0,6% e 1,4%, mas esse número pode ser reduzido em mais de 

50% caso se use lâmpadas especiais de 21W dedicadas ao DRL e até 90% utilizando 

lâmpadas de LED com cerca de 5W cada (Evik et al, 2003 apud SWOV Fact Sheet, 2010). 

Com relação ao uso dos faróis comuns, também acarretará no desgaste prematuro das 

lâmpadas que possuem vida útil limitada, aumentando o custo com trocas das lâmpadas. Com 

o uso de lâmpadas de LED esse fator pode ser praticamente descartado. 

2.4 DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DO DRL 

O DRL pode ser configurado de diversas formas obedecendo às regulamentações locais de 

cada país. Enquanto na Europa, a ECE regulamenta o uso de DRL dedicado, nos Estados 

Unidos, a FMVSS 108 permite a funcionalidade de DRL aos componentes já existentes no 

farol, como por exemplo, o farol baixo ou luzes indicadoras de direção. 

Schlug (et al, 2000) estudou alternativas de construção do DRL afim de encontrar soluções de 

baixo consumo de energia e que atendessem os requisitos das normas americana FMVSS 108, 

da SAE J2087 e da europeia ECE R87. 

A FMVSS 108 permite o uso do DRL que contenha um mínimo de intensidade luminosa de 

500 cd no ponto HV do eixo de referência e o máximo de 3000 cd em qualquer local do 

facho. Também é legal o uso de farol baixo normal ou de voltagem reduzida ou farol alto 

reduzido com intensidade máxima de 7000 cd. 

A norma SAE J2087 Daytime Running Lamps for use on motor vehicles JUL97 contém os 

requisitos de desempenho fotométrico e guia de design. A intensidade no HV, mostrado na 

figura 11, é um pouco abaixo dos requisitos legais, mas o padrão requer um facho 

significantemente mais largo. Para a maioria das lâmpadas é aplicada uma voltagem de 12,8V 

nos testes. 
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A ECE R87 dita os requerimentos para DRL´s dedicados onde a intensidade luminosa no eixo 

de referência deve ser de no mínimo 400cd e voltagem de teste 13,5V. A mínima intensidade 

luminosa no facho é mostrada na figura 9, capítulo 2.1. No caso de dispositivos com mais de 

uma lâmpada, a mínima intensidade deve ser alcançada se uma lâmpada falhar. A mínima 

superfície luminosa deve ser de 40cm2 e a cor da luz deve ser branca, não sendo permitida luz 

indicadora de direção, ou luz de pisca. 

Figura 11 – Intensidade mínima [cd] requerida de acordo com os requisitos de 

desempenho fotométrico da SAE J2087 

 

FONTE: Schlug et al, 2000. 

A vida útil estimada de uma lâmpada (Schlug et al, 2000) é mostrada na tabela 4. As 

lâmpadas para DRL devem durar por toda vida do veículo com um consumo de energia menor 

possível. Esses dois objetivos devem ser balanceados, visto que são conflitantes. 

TABELA 4 – Vida útil estimada das lâmpadas para DRL 

Distância percorrida durante a vida útil do veículo a 

uma média de 50km/h 
300.000 km 

Tempo do veículo em movimento 6.000 horas 

Tempo de faróis ligados (45%) 2.700 horas 

Tempo  de DRL ligado (55%) 3.300 horas 

FONTE: Adaptado de Schlug et al, 2000. 
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Schlug et al (2000) estudou quatro alternativas para DRL, sendo eles: 

• Lâmpada adicional no refletor do farol baixo; 

• Farol alto com intensidade reduzida; 

• Lâmpada adicional no refletor do farol alto; 

• Refletor DRL separado. 

O uso do farol baixo durante o dia também é permitido em alguns países, porém como sua 

função é de iluminar a rua apenas uma pequena fração do facho de luz incide nos olhos de 

quem trafega pela via contrária, assim sua eficiência fica limitada para o uso como DRL 

(Schlug et al, 2000). A figura 12 mostra a vantagem do uso do DRL dedicado. 

Figura 12 – Comparativo entre lanterna, farol baixo e DRL 

 

FONTE: Catálogo Philips 

Verificando a distribuição luminosa do farol baixo e do DRL na figura 13, podemos concluir 

que o farol baixo é projetado para que o facho de luz não atinja os olhos do condutor da via 

contrária. Em contra partida, o DRL possui uma distribuição mais uniforme do facho de luz, 

contribuindo para aumentar a detecção durante o dia. 
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Figura 13 – Comparação fotométrica da distribuição de luz entre farol baixo e DRL 

 

Fonte: Adaptado de Decker, 2006 

No estudo realizado por Thompson (2003), além das cinco alternativas já mencionadas, ele 

também usou como DRL as lâmpadas indicadoras de direção (pisca-pisca), farol baixo com 

intensidade reduzida e farol alto e baixo com intensidade reduzida. 

Alguns poucos veículos fabricados para o mercado brasileiro, já estão saindo equipados com 

o dispositivo como item de série, mas o maior volume de veículos com DRL são os 

importados luxuosos. 

Mesmo assim, podem-se observar nas ruas alguns veículos com adaptações do dispositivo que 

já estão disponíveis no mercado de reposição. Nesses casos, não se pode afirmar se o 

dispositivo está sendo instalado pelo motivo da segurança ou simplesmente para “embelezar” 

o veículo. Nas figuras 14 e 15 são mostrados um kit de DRL e a facilidade de instalação do kit 

respectivamente. 

Figura 14 – Kit DRL vendido no mercado 

 

FONTE: Catálogo Philips 
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Figura 15 - Instalação do kit DRL 

 

FONTE: Catálogo Philips 
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3 MÉTODO 

3.1 LEVANTAMENTO DOS ESTUDOS SOBRE REDUÇÃO DE ACIDENTES DEVIDO A 

INTRODUÇÃO DO DRL NOS VEÍCULOS 

Diversos estudos realizados indicam que os DRLs são efetivos na redução de colisões e 

acidentes com pedestres e ciclistas durante o dia.  Como já mencionado anteriormente, 50% 

dos acidentes ocorridos durante o dia foram causados por não ter visto o outro veículo e para 

os ocorridos nas intersecções esse número aumenta para 80% (SWOV Fact Sheet, 2010). 

Thompson (2003) sumariza diversos estudos realizados sobre este tema conforme descrito na 

tabela 5. Apesar da efetividade dos resultados dependerem do tipo de colisão, os resultados 

variam de 3,2% a 27%. 

Tabela 5 - Resumo das pesquisas de redução de acidentes 

 

FONTE: Adaptado de Thompson, 2003 

O estudo conduzido por Sivak e Schoettle (2011) avaliou os efeitos do DRL na redução de 

colisões frontais fatais em veículos de passageiros durante a luz do dia, no amanhecer e no 

entardecer. Foi realizado um levantamento dos acidentes fatais entre os anos de 1994 e 2009 e 

projetou-se a quantidade de acidente que teriam ocorrido em 2009 caso não houvesse o DRL 

ou o mesmo não tivesse o efeito desejado. Nesse estudo concluiu-se que a redução de 
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acidentes à luz do dia foi 8,5% e no amanhecer e entardecer a foi de 28,2%, conforme 

apresentado na tabela 6. 

Tabela 6 – Variação na ocorrência entre acidentes projetados e ocorridos 

FONTE: Adaptado de Sivak et al, 2007 

O estudo realizado por Thompson (2003) teve o objetivo de verificar a eficácia do sistema 

DRL quanto à redução dos acidentes com pedestres. Nesse estudo constatou-se que, com a 

introdução do DRL nos veículos alvo do estudo, houve uma redução nos números de 

acidentes em geral, tanto em acidentes com múltiplos veículos como também com pedestres. 

Também foi verificada a influência por tipo de equipamento. Os DRL´s podem ser 

configurados da seguinte forma: 

• Farol Alto/Baixo com Intensidade Reduzida 

• Farol Alto com Intensidade Reduzida 

• Farol Baixo com Intensidade Reduzida 

• Farol Baixo 

• Luz Indicadora de Direção 

• DRL Dedicado 

E os resultados encontrados para colisões de múltiplos veículos seguem na tabela a seguir: 

 

Condição de 

Iluminação 
Acidentes esperados Acidentes ocorridos Variação Percentual 

Luz do dia 1695 1550 -8,5% 

Amanhecer e 

entardecer 
148 10 -28,2% 
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Tabela 7 – Resumo do efeito do DRL nas colisões de múltiplos veículos durante o dia. 

FONTE: Adaptado de Thompson, 2003. 

Neste estudo foi utilizado o intervalo de certeza de 95% para quantificar as estimativas de 

incerteza associadas às flutuações aleatórias na frequência de colisões, permitindo uma 

análise mais ampla dos resultados. Com os resultados, observa-se que, para o tipo de DRL 

equipado com Farol Baixo, a redução na taxa de colisões foi baixa e a amplitude no intervalo 

de 95% de certeza foi elevada. Com isso uma faixa significativa na taxa de colisões aparece 

no lado positivo, indicando até um possível aumento nas colisões mesmo com o uso desse 

tipo de equipamento. 

Já a redução obtida em relação aos pedestres chegou a 9,93% e para pedestres abaixo de 12 

anos, aqui consideradas como crianças, esse número passou a 14,91%. Nesse tipo de acidente, 

o tipo de equipamento empregado não resultou em diferenças significativas. 

Elvik (et al, 2003 apud SWOV Fact Sheet, 2010) realizou estudo referente a queda no número 

de acidentes chegando a 15% de redução nos acidentes fatais e 10% nos acidentes com 

vítimas gravemente feridas. 

 

 

Tipo de DRL Alteração na Taxa de Colisões 95% de Certeza 

DRL Dedicado -8,76% -14,59 a -2,53 

Farol Baixo -3,23% -11,59 a 5,93 

Farol Alto com Intensidade 

Reduzida 
-4,86% -6,71 a 2,97 

Farol Alto/Baixo com 

Intensidade Reduzida 
-6,81% -11,49 a 1,89 

Farol Baixo com Intensidade 

Reduzida 
-2,31% -4,60 a 0,03 

Luz Indicadora de Direção -12,4% -15,72 a -8,96 



 

 

35

3.2 LEVANTAMENTO DOS ACIDENTES NO BRASIL 

O anuário estatístico do Denatran do ano de 2009 levantou que a frota de veículos era de 59,3 

milhões e registrou mais de 400 mil acidentes de trânsito com vítimas. Segue, na tabela 8, o 

levantamento extraído do site www.brasil.gov: 

Tabela 8 – Acidentes no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: site www.brasil.gov 

Na cidade de São Paulo, em 2011, ocorreram 25.391 acidentes com vítimas, sendo 26,6% 

vítimas de atropelamento e 73,4%  foram acidentes com vítimas nos veículos. A figura 16 

mostra a estatística de tipos de acidentes, tipos de colisões fatais e tipos de obstáculos nos 

choques fatais. 

Figura 16 - Estatísticas dos acidentes ocorridos no município de São Paulo 

 

FONTE: Fatos e estatísticas  de acidentes de trânsito em São Paulo – 2011, CET, 2011 

Tipo de Acidente Quantidade 

Acidentes de trânsito com vítimas 403.278 

Colisão ou Choque 202.102 

Tombamento/Capotamento 31.524 

Atropelamento 49.052 

Choque com objeto fixo 31.752 
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Conforme José Aurélio Ramalho, diretor presidente do Observatório Nacional de Segurança 

Viária (ONSV), organização sem fins lucrativos preocupada com os altos índices de acidentes 

no trânsito brasileiro e que desenvolve ações de segurança viária e veicular, a maioria dos 

acidentes no Brasil acontece em condições favoráveis para o motorista, sendo: 

• 81% dos acidentes ocorrem em vias em boas condições; 

• 60% dos acidentes ocorrem durante o dia; 

• 67 % dos acidentes ocorrem em pistas secas; 

• 66% dos acidentes que ocorrem em piso molhado são em retas. 

• 25% são colisões traseiras; 

• 18% ocorrem em saídas de pistas; 

• 12% colisão lateral no mesmo sentido (mudança de faixa); 

• 9% choque com algum objeto fixo. 

Segundo a organização, o Brasil aparece em 3º no ranking mundial de países com maior 

índice de acidentes fatais, registrando cerca 40.000 por ano (Yahoo Autos, 2013). 
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4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através do estudo realizado para execução desta monografia foi possível compreender que 

uma das causas dos acidentes que ocorrem durante a luz do dia é o fato do motorista, pedestre 

ou ciclista não ter visto o veículo com o qual a colisão ocorreu. 

Diversos estudos mostraram uma redução nos acidentes durante o dia em países que 

regulamentaram o uso do DRL, visto que esse equipamento aumenta a visualização do 

veículo, mesmo à luz do dia, e facilita o entendimento do seu movimento por parte dos outros 

usuários do sistema viário. 

Como visto neste estudo, o uso do DRL também possui seus efeitos negativos, principalmente 

no que se refere ao aumento no consumo de combustível e por consequência o aumento de 

emissões de CO2. Contudo, os estudos também mostraram que esses efeitos podem ser 

minimizados com o uso da tecnologia correta, como por exemplo, o uso das lâmpadas de 

LED. 

No Brasil, que figura entre os países com maior número de acidentes de trânsito no mundo, a 

implantação do DRL poderá contribuir para a redução desse indesejado índice, visto que os 

estudos ao redor do mundo apontam neste sentido. Porém, para que o uso desse dispositivo 

não fique restrito somente para os veículos importados e luxuosos, é necessária uma ampla 

ação, como realizar estudos mais consistentes sobre os acidentes ocorridos no país e sobre a 

efetividade do DRL em relação à redução de acidentes durante o dia. Se confirmado o 

benefício do uso do equipamento, a atualização da legislação para que torne o uso dos faróis 

de rodagem diurno obrigatórios também deverá ocorrer. A legislação não servirá somente 

para obrigar as montadoras de automóveis a disponibilizar o dispositivo nos veículos, mas 

também normatizar e para garantir o uso de forma correta. 

Como sugestões para trabalhos futuros, conduzir estudos semelhantes aos realizados na 

Europa e América do Norte a fim de compreender melhor o comportamento do condutor 

brasileiro. Também buscar os resultados da campanha imposta pela Resolução 18/98 do 

CONTRAN que recomenda o uso do farol baixo nas estradas será um auxílio nas 

investigações sobre os benefícios do uso do sistema DRL em países como o Brasil. 
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ANEXO A – Texto extraído do artigo 40 do CTB 

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações: 

        I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando luz baixa, durante a 

noite e durante o dia nos túneis providos de iluminação pública; 

        II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar com 

outro veículo ou ao segui-lo; 

        III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por curto período de tempo, 

com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a 

intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a existência de risco 

à segurança para os veículos que circulam no sentido contrário; 

        IV - o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de posição do veículo quando 

sob chuva forte, neblina ou cerração; 

        V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: 

        a) em imobilizações ou situações de emergência; 

        b) quando a regulamentação da via assim o determinar; 

        VI - durante a noite, em circulação, o condutor manterá acesa a luz de placa; 

        VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição quando o veículo 

estiver parado para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou 

descarga de mercadorias. 

        Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular de passageiros, quando 

circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclos motorizados deverão 

utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. 
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ANEXO B – Anexo 4 da ECE R87 

 

 

 


