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RESUMO 

Os veículos autônomos são uma promessa de menos acidentes para a área de transportes, mas eles próprios 

trazem diversos problemas que precisam ser resolvidos antes de poderem ser usados cotidianamente. Enquanto 

isso a indústria automobilística avança em um caminho paralelo, oferecendo soluções em veículos inteligentes. 

A convergência destas duas vertentes se mostra um caminho natural. 

 

Este artigo apresenta soluções desenvolvidas na área de veículos inteligentes para apoiar o condutor e reduzir a 
influência do fator humano nos acidentes. Também descreve novos desenvolvimentos, principalmente na área de 

cooperação inter-veicular, lista problemas que surgiram com a nova tecnologia e os esforços no sentido de 

convergir as duas opções. 

 
ABSTRACT 

The driverless vehicles are a promise for less crash in the transportation field of knowledge. However, they have 

its own problems that shall be resolved before being used in the ordinary life. Meanwhile the automotive 
industry runs forward in a parallel way, offering solutions for intelligent vehicles. The convergence of these two 

alternatives seems a natural path. 

 

This article presents solutions developed in the field of intelligent vehicles to support the driver and reduce the 

influence of the human factor in the accidents. It also describes new developments, mainly in the intervehicular 

cooperation and enlists problems that arose with the new technology and the efforts to converge both ways. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o conceito de veículo autônomo (VA), ou sem condutor (“driverless 

vehicle”), que tem a capacidade de ir de um ponto de origem a um ponto de destino sem a 

necessidade de intervenção humana, ganhou muito espaço, tanto na sociedade e 

principalmente no meio científico. A divulgação de casos de sucesso como o do veículo 

Stanley, vencedor do desafio “DARPA Grand Challenge” de 2005 (Thrun, et al. 2006), e do 

carro do Google, que está em testes urbanos na Califórnia, induz a idéia de que, em um curto 

período de tempo, teremos veículos andando em nossas vias, sem um condutor humano a 

bordo e sem a necessidade de vias especialmente adaptadas para a sua circulação. 

 

O veículo autônomo teria a vantagem de ser imune ao fator humano, principal causador de 

acidentes, fornecendo conforto para o seu ocupante, aumentando o espectro de usuários 

possíveis, através da eliminação da necessidade de qualificação do condutor, e, sendo 

extremamente bem disciplinados e bem comportados, melhorariam a fluidez do trânsito. 

 

Entretanto, o veículo autônomo é uma tecnologia nova de transporte e sofre com vários tipos 

de barreiras, tanto técnicas quanto não técnicas. Enquanto estas barreiras não são vencidas (e, 

com certeza, elas serão vencidas) a indústria automobilística continua avançando, provendo 

recursos de apoio que quase dispensam a presença do condutor. 

 

Enquanto o VA não é uma realidade, o foco da tecnologia automobilística atual é prover 



mecanismos que melhorem as condições do motorista, reduzindo a influência do fator  

humano e capacitando-o a evitar ou reduzir os acidentes. É a direção assistida que está 

presente em carros de luxo, mas que, com o aumento de escala produtiva, vai barateando e 

sendo incorporada aos carros de entrada.  

 

Neste artigo é feito um levantamento do estado atual dos recursos de direção assistida, 

agrupada sob a sigla ADAS (“Advanced Driving Assistance System”), incluindo alguns que 

estão em estágio experimental. Em seguida são listados alguns dos esforços de evolução do 

veículo inteligente em direção ao veículo autônomo e as barreiras que se apresentam no 

caminho. A conclusão traz propostas e possíveis alternativas para a evolução até a 

independência completa do condutor. 

 

 

2. RECURSOS DISPONÍVEIS ATUALMENTE 

Diversas pesquisas sobre acidentes com veículos foram feitos com foco nas suas causas 

raízes. Não bastava saber que o carro bateu em outro por causa de uma derrapagem. Era 

necessário saber as condições inicias que causaram e iniciaram a derrapagem . Um destes 

estudos é o FARS (“Fatality Analisys Reporting System”) (NHTSA, 2011), conduzido pelo 

Departamento de Transportes dos Estados Unidos desde 1975 e que recolhe dados de 

acidentes veiculares em todos os estados dos Estados Unidos. 

 

Baseado nas estatísticas deste relatório e somando-se todos os acidentes em que o fator 

humano tenha contribuído para a sua ocorrência, chegou-se a um porcentual de 78,3% em 

2011. Isso mostra que o ser humano ainda é o principal causador de acidentes, pelo menos nas 

rodovias americanas. 

 

Para fazer uma avaliação dos recursos disponíveis hoje para o veículo assistido, a condução 

de um veículo foi dividida em fases (Spainhour, et al. 2005) (Continental AG, 2013): 

(i) Tráfego Normal: Os veículos trafegam mantendo distâncias e velocidades compatíveis em 

vias de condições variadas. Ocupa a maior parte do tempo de operação de um veículo e 

permanecer nele é o objetivo a ser alcançado. 

(ii) Risco Incipiente: São momentos em que o conjunto veículo-condutor opera em alguma 

situação limite. Alguns exemplos: condições ambientais adversas (pista molhada, pouca 

visibilidade), aproximação de algum obstáculo, mudança de pista. Os acidentes se originam 

em problemas nesta fase. 

(iii) Pré-acidente ou conflito: São as situações em que um acidente se torna iminente e as 

ações imediatas procuram reduzir a gravidade do impacto para os passageiros, para o veículo 

e para o entorno. 

(iv) Pós-acidente: Nesta fase todos os recursos se dirigem para a minimização dos danos e do 

número e gravidade das vítimas. 

 

A seguir é apresentado um resumo dos principais dispositivos existentes nos veículos atuais, 

agrupados de acordo com a sua característica principal. 

 

2.1. Melhoria no ambiente de direção 

Procuram dar condições mais favoráveis para o motorista para se concentrar nas tarefas de 

direção, reduzindo fatores de distração ou aumentando o destaque para a estrada. 

 Acionamento automático de luzes, controle de temperatura e limpador de para-brisas 



de acordo com o ambiente externo. 

 Mudança no foco dos faróis de acordo com a mudança de direção (curva) do veículo; 

 Detecção de comportamentos do motorista e do veículo através de câmeras e sensores, 

reconhecendo movimentos anormais tais como fechamento da pálpebra, foco do olhar 

para fora da pista e direção errática. 

 Fornecimento de informações ao motorista apresentadas apenas quando conveniente e 

de acordo com o contexto, evitando desvio de atenção.  

 

2.2. Apoio à direção 

Os sistemas embarcados ajudam o motorista a manter o veículo dentro da condição de tráfego 

normal com a correção de pequenos erros ou aumentando a eficiência de algum recurso já 

existente. 

 ABS (“Anti-lock Brake System”) para evitar o travamento de rodas e melhorar a 

eficácia de uma frenagem; 

 TCS (“Traction Control System”) para controlar individualmente a força transmitida a 

cada roda, melhorando o controle do veículo em diferentes condições de atrito; 

 EBD (“Electronic Brake Distribution”) controla individualmente a força de frenagem 

em cada roda, melhorando as frenagens em curvas; 

 AYC (“Active Yaw Control”) controla a execução de curvas pela distribuição 

individual de forças de tração pelas rodas; 

 ESC (“Electronic Stability Control”) junta vários dos sistemas anteriores para permitir 

o controle do veículo, mesmo em situações adversas tais como curva em pista 

escorregadia; 

 ACC (“Adaptative Cruise Control”) ajusta a distância e a velocidade de acordo com o 

tráfego adjacente. Utiliza radar e sistema eletrônico de frenagem e de tração; 

 “Lane keeping” ou “Lane Departure Warning” mantém o veículo dentro da faixa de 

rolamento, impedindo uma saída involuntária. 

 

Apenas como demonstração da eficiência de recursos de apoio à direção, a figura 1 (Hahn, 

1996) compara o afastamento do centro de uma pista de um veículo dirigido por uma pessoa 

(gráfico A) e por um sistema de acompanhamento automático de faixa (gráfico B). 

 

 
Gráfico A     Gráfico B 

 

Figura 1 – Dispersão do centro – Operador manual x Sistema de Guiagem 

 



 

2.3. Estendendo o alcance dos sentidos 

O veículo auxilia o condutor a prever situações e reagir antecipadamente. 

 BSW (“Blind Spot Warning”) informa a presença de obstáculos em pontos cegos do 

veículo. Evita colisões laterais durante mudanças de faixa; 

 Mapas digitais com apresentação sincronizada via posicionamento por dados GNSS 

(“Global Navigation Sattelite System”) do terreno à frente para permitir 

antecipadamente o conhecimento de obstáculos e curvas, também conhecidos como 

horizontes estendidos; 

 Detecção de pedestres, obstáculos e sinais de trânsito. 

 

2.4. Reduzindo danos 

Caso um acidente seja inevitável, os sistemas a bordo iniciam ações para tentar reduzir o 

dano, tanto para os ocupantes quanto para o entorno. 

 EBA (“Emergency Brake Assistance”) aciona os freios quando detecta uma situação 

de colisão iminente; 

 Preparação para colisão com pré-tensionamento dos cintos de segurança, fechamento 

de vidros e preparação dos sistemas de air-bags; 

 Desligamento automático do fluxo de combustível para evitar explosões; 

 Abertura de todas as travas após a parada total do veículo para facilitar o acesso de 

socorristas; 

 Envio de mensagem de emergência com informação de localização e dados de 

telemetria do veículo. Isso permite uma primeira avaliação para o envio de socorro. 

 

 

3. RECURSOS EM DESENVOLVIMENTO 

Em parte devido às pesquisas visando o veículo autônomo, novas técnicas (Duchon, et al. 

2012) estão sendo testadas, principalmente com o uso de comunicação entre veículos 

(“Vehicle-to-Vehicle” ou V2V) e do veículo com a infraestrutura (“Vehicle-to-Infrastructure” 

ou V2I). O ITS America (“Intelligent Transportation Society of America) também publica 

regularmente estudos sobre tecnologia corrente (ITSA 2013) na área de veículos conectados. 

 

3.1. Melhoria no ambiente de direção 

 Redução do ofuscamento causado por faróis de carros em sentidos opostos através de 

direcionamento do facho, polarização diferenciada e redução controlada de 

intensidade; 

 Apresentação de informações diretamente no para-brisas, sem necessidade de tirar o 

foco da estrada.  

 

3.2. Apoio à direção 

 Controle automático de limite de velocidade de acordo com o posicionamento obtido 

dos sistemas de navegação (NSW Centre for Road Safety, 2010). 

 

3.3. Estendendo o alcance dos sentidos 

Esta é uma das categorias com maior número de avanços através do uso de comunicação entre 

veículos (V2V), do veículo com a infraestrutura (V2I) e de sistemas de posicionamento GNSS 

com RTK (“Real Time Kinematic”) com  exatidão (acurácia) na ordem de centímetros. Com 

estes recursos, a antecipação de problemas se estende além do alcance dos sensores 



embarcados. 

 

Alguns desenvolvimentos recentes: 

 Alerta de tráfego à Ré (“Rear Cross Trafic Alert”) utiliza sensores embarcados de 

curto alcance para informar a existência de tráfego ou obstáculo em pontos cegos, 

durante manobras; 

 Alerta de Colisão Avante (“Forward Colision Warning”), Aviso Inteligente de 

Frenagem (“Inteligent Brake Light Warning”) e Alerta de Perda de Controle (“Control 

Loss Warning”) utilizam comunicação interveicular (V2V) e com o entorno (V2I) para 

gerar alerta no caso de um veículo à frente ser um potencial causador de uma colisão. 

Quando um veículo executa uma frenagem, perde o controle ou fica parado na estrada, 

ele avisa, a todos os outros e à infraestrutura, sobre sua intenção e estado. Outros 

veículos, que estejam se aproximando do local, tem condições de planejar uma 

frenagem mais suave ou um desvio; 

 Negociação em cruzamentos (“Intersection Movement Assist”) utiliza GNSS, mapas 

digitais e comunicação V2V para que dois veículos, durante a aproximação de um 

cruzamento, informem mutuamente sua direção, velocidade, aceleração e 

características do veículo. Isso permite aos dois negociar o cruzamento e fazer a 

travessia sem ter que parar e sem provocar uma colisão; 

 Aviso de não-ultrapasse (“Do Not Pass Warning”) é a comunicação, de um veículo 

para os demais e para o entorno, sobre existência de tráfego no sentido oposto. Outro 

veículo que esteja atrás, além do alcance visual ou oculto por uma curva ou lombada, 

recebe esta informação e pode avaliar se é possível uma ultrapassagem; 

 CACC (Cooperative ACC): estende a funcionalidade do ACC através da comunicação 

do veículo com outros veículos e com a infraestrutura do entorno. Com este recurso, 

vários veículos podem trafegar em grupos mantendo distâncias menores e manobrando 

em sincronia. 

 

 

4. OBSTÁCULOS À VISTA 

A introdução de novas tecnologias em um ambiente de transporte urbano traz novos desafios 

(Wahl et al, 2007). Barreiras técnicas (robustez do sistema, confiabilidade, desempenho, 

adaptação à necessidade) e não técnicas (responsabilidade, conforto), aparecem e tem que ser 

resolvidas. 

 

Aliadas às barreiras, diversas condições contribuem para aumentar a dificuldade de adoção de 

um veículo totalmente autônomo: impossibilidade de se ter conhecimento completo de todas 

as variáveis, obstáculos em movimento, formas mutantes e horizonte finito de visibilidade de 

eventos (Benenson et al, 2008). Este último pode trazer uma situação em que, quando o objeto 

entra no alcance, não será mais possível evitar o acidente. 

 

4.1. Responsabilidade Legal 

Toda legislação de trânsito atual pressupõe a existência de um motorista devidamente treinado 

e habilitado atrás da direção de um veículo (Pinto, 2012). Em caso de um acidente ou de 

algum prejuízo causado pelo veículo, o condutor pode ser responsabilizado. 

 

O veículo autônomo tem a capacidade de gerar prejuízo para os seus ocupantes, para o 

ambiente e para outros veículos e ocupantes. Ele pode fazer isso trafegando em condições 



impróprias (p.ex. passando em uma lombada não mapeada a 100 km/h), em locais impróprios 

(p.ex: atravessando uma enchente ou passando por uma cratera na rua), colidindo com 

obstáculos (um pedestre não reconhecido pode ser um obstáculo) ou ultrapassando limites 

(p.ex. uma curva em alta velocidade). No caso de um acidente, quem será culpado? O 

condutor/proprietário do veículo, o fabricante do veículo ou o produtor da tecnologia? (Pinto 

2012). 

 

O estado de Nevada (Estados Unidos da América) criou, em Junho de 2011, a primeira 

legislação de trânsito (Pinto 2012) que prevê a existência jurídica de um veículo autônomo. 

Denominada Nevada Policy AB 511 (AB = “Assembly Bill”), ela define um veículo 

autônomo como “um veículo motorizado que usa inteligência artificial, sensores e sistema de 

posicionamento global para se auto-dirigir sem a intervenção ativa de um operador humano”. 

 

Embora seja um avanço, a definição é um pouco vaga e permite a inclusão de sistemas já em 

uso hoje na categoria de um veículo autônomo. Por exemplo, veículos com sistema de 

controle de cruzeiro dotados da facilidade de pára-e-anda (“stop and go”) podem andar 

sozinhos, em uma situação de tráfego normal, sem a intervenção ativa de um ser humano, e 

poderiam, assim, se enquadrar na categoria de veículo autônomo. 

 

Enquanto questões como estas não forem definidas o veículo autônomo, cujo um dos 

argumentos a seu favor é a segurança, faz com que fabricantes, seguradoras e até mesmo 

usuários fiquem em uma situação de insegurança para o utilizarem. 

 

4.2 Testabilidade e Confiabilidade 

Carros autônomos têm o potencial de reduzir o número de acidentes e os prejuízos materiais e 

humanos decorrentes. Mas isso requer que eles sejam altamente confiáveis. A possibilidade 

de erros de julgamento, erros de identificação de obstáculos, condições de falha, condições 

não previstas e, em última instância, “bugs” de software, podem ser causas de não se atingir o 

grau de confiabilidade desejado. 

 

A indústria automobilística já tem uma política de testes de validação bastante exaustiva, com 

o objetivo de atingir taxas de ocorrência de falhas na ordem de poucos erros por milhão de 

amostras. O problema é a quantidade de testes necessária para abranger todo o universo de 

situações possíveis de serem apresentadas a um veículo autônomo. 

 

Para um ser humano, a distinção de obstáculos e a reação a um problema dependem de 

experiência (conhecimento prévio) do objeto. Mecanismos de inteligência artificial procuram 

suprir esta lacuna, já atingindo níveis de acerto bastante bons (Petrovskaya e Thrun, 2009) 

mas isso só será totalmente possível com mais tempo de amadurecimento desta nova 

tecnologia. 

 

Enquanto isso, vários questionamentos são levantados: 

 Como garantir que todas as condições possíveis foram previstas?  

 Caso uma situação imprevista apareça, que atitude tomar? 

 Em caso de erro de algum sistema, é melhor parar o veículo ou continuar com os 

sistemas remanescentes? Qualquer uma das escolhas pode acarretar em um acidente. 

 

Vários testes estão sendo feitos. Um dos mais notórios é o carro desenvolvido pela empresa 



Google, que está rodando em ambiente real. Isto traz um dilema: É inseguro testar um carro 

ainda não testado, sem motorista, em estradas reais. Mas o teste precisa ser feito em estradas 

reais para que o sistema possa “aprender”. Por enquanto os estados americanos que permitem 

os testes (Nevada, Califórnia e Florida) exigem a presença de um condutor habilitado para 

assumir o controle em caso de problemas (Kotermanski, 2012). 

 

Uma solução intermediária é o uso de ambientes de simulação de tráfego urbano (Zhang, et al. 

2008) (Figueiredo et al. 2009), que permitem analisar mudanças de faixa, cruzamentos, fila de 

carros e interação com outros veículos em tráfego intenso. Existem dois grandes grupos de 

simuladores: (i) Simuladores de grande/complexa rede de estradas que incluem milhares de 

veículos. O comportamento do veículo individual fica tão simplificado que não é possível 

diferenciar um carro conduzido por um humano de um carro conduzido por um robô. (ii) 

Simuladores de pequena escala que abrangem detalhes tais como reações a estímulos, 

condições da pista, condições meteorológicas, obstáculos e colisões. São alternativas, mas não 

prescindem de testes em ambientes reais. 

 

Um sistema automático só melhorará a segurança se seu comportamento for previsível. Mas, 

devido ao número muito grande de variáveis, exceto em casos mais simples, esta 

previsibilidade não é ainda factível. 

 

4.3. Interação com outros veículos e com o entorno 

Os veículos autônomos não estarão operando isoladamente. Pelo menos por algum tempo, 

haverá a coexistência com veículos não automatizados, ou parcialmente automatizados, 

pessoas, animais e com uma infraestrutura que também pode ser não instrumentada. Veículos 

autônomos e veículos com direção assistida têm seus benefícios muito limitados se não 

houver uma massa crítica suficiente de outros veículos equipados para poderem cooperar e 

gerar vantagens para o conjunto. 

 

Um dos grandes problemas é o modo pelo qual um veículo inteligente poderá tomar uma 

decisão se um ou mais dos outros veículos com os quais ele vai interagir não for equipado 

com os mesmos sistemas. Uma sugestão possível é prover as vias com infraestrutura para 

detectar e informar aos veículos inteligentes sobre a presença e localização de veículos sem 

esta facilidade (ex: sinalização em cruzamentos quando um veículo não equipado estiver se 

aproximando). 

 

As pesquisas atuais estão caminhando neste sentido de convivência, com os estudos de 

cooperação interveicular V2V e V2I, usando comunicação DSRC (“Dedicated Short Range 

Communication”) em tráfego real. Um grande estudo feito pelo Departamento de Transportes 

dos Estados Unidos foi iniciado em Agosto de 2012, no estado de Michigan,  nos Estados 

Unidos, envolvendo 3000 veículos, entre carros, ônibus e caminhões (NHTSA, 2012) com 

comunicação interveicular. O objetivo é fornecer auxílio para evitar colisão iminente em 

cruzamentos sem visibilidade, troca de pista com outro veículo em ponto cego e colisão 

traseira em veículo parado ou lento. 

 

Alguns esforços de padronização já estão sendo feitos com o objetivo de criar um arcabouço 

de interoperabilidade capaz de fazer os futuros sistemas trocarem informações entre eles , 

mesmo sendo de fabricantes diferentes, usando tecnologias distintas e em aplicações  

díspares. 



 

Um deles é o SAE J2735 (SAE International, 2010) que propõe um conjunto de mensagens a 

serem trocadas entre veículos e a infraestrutura, usando padrões de DSRC já estabelecidos 

(IEEE 802.11p). A figura 2 (NHTSA, 2008) mostra a arquitetura desta proposta de 

padronização. 

 
 

Figura 2 – Inter-relacionamento entre camadas de protocolo – SAE 2735 

 

Entre as definições de mensagens, uma delas, denominada BSM (“Basic Safety Message”) é a 

base para um sistema de alerta de frenagem, proposto no documento. Todos os veículos que 

seguirem esta padronização deveriam transmitir regularmente, a cada 100 ms, uma mensagem 

BSM que seria recebida por todos os veículos dentro do raio de alcance da comunicação. O 

conteúdo mínimo de uma BSM é a coordenada de posicionamento precisa do veículo, sua 

velocidade, direção, aceleração, tamanho e estado geral. 

 

A adoção em grande escala por parte da indústria é que vai determinar o sucesso desta 

tecnologia. 

 

4.4. Aceitação pelo usuário 

Diversas questões podem ser levantadas neste campo. Afinal, quanto as pessoas estão 

dispostas a apostar no veículo autônomo? Que benefício adicional o possível usuário irá 

enxergar se comparado ao estado atual de veículos com direção assistida? Qual a confiança 

que os usuários terão de andar a 100 km/h em um carro sem motorista? Haverá redução de 

postos de trabalho? 

 

Um dos pontos que a indústria está avaliando é a maneira de fornecer valor para os primeiros 

que adotarem o sistema. Usando como exemplo o sistema de negociação de cruzamentos 

através de comunicação V2V, mencionado na seção 4.3, se apenas uma pequena parte dos 

carros tiver esta facilidade e não houver um apoio externo (p.ex. da infraestrutura), ela será 

praticamente inútil. 

 

Fornecer uma “interface” homem-máquina amigável e fácil de usar é outro detalhe essencial 

para a aceitação do equipamento. Se por um lado o veículo autônomo vai reduzir a 

necessidade de qualificação do seu usuário, dispensando o atual treinamento e habilitação, 



não seria razoável exigir que, para ser usado, o VA necessitasse de algum conhecimento 

prévio por parte do passageiro sobre como operá-lo. 

 

5. BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Estudos estão sendo feitos para poder aproveitar os novos recursos e os já existentes para 

gerar benefícios imediatos usando o estado atual de carros com direção assistida. O veículo 

autônomo tem todas as chances de tornar esta situação melhor ainda. 

 

5.1 Redução de acidentes 

Os sistemas embarcados, tanto do carro autônomo quanto da direção assistida, melhoram a 

segurança pela eliminação de dois fatores humanos: erro e emoção. Além disso, através de 

comunicação automática de acidentes, podem reduzir o número de vítimas que vão a óbito ou 

limitar a gravidade dos ferimentos dos sobreviventes, pela diminuição do tempo de espera por 

atendimento no local. 

 

Segundo estatísticas do CESVI (Centro de Experimentação e Segurança Viária, 2012), os 

primeiros socorros são fatores determinantes para a recuperação, vida ou morte das vítimas. 

Nos primeiros 20 minutos após o acidente, uma equipe deve estar presente para iniciar os 

primeiros atendimentos. Nestes minutos se incluem o primeiro alarme, o deslocamento, o 

reconhecimento, a definição da estratégia de atendimento e a imobilização da vítima para 

preparação para transporte e atendimento definitivo. 

 

Os sistemas de chamadas automáticas de emergência AACN (“Advanced Automatic Crash 

Notification”) dos Estados Unidos (National Center for Injury Prevention and Control, 2008), 

e a proposta europeia eCall de chamada de emergência ajudam a reduzir o tempo de primeiro 

atendimento. Quando um acidente é detectado pelo sistema embarcado, ele envia uma 

mensagem para uma central de controle informando o local exato da ocorrência, número de 

passageiros e uma avaliação inicial da gravidade do choque (p. ex. transmitindo a velocidade 

do veiculo imediatamente antes da colisão). Isso pode ser usado pelo serviço de socorro para 

avaliar o número de atendentes e veículos que precisam ser mandados ao local. 

 

5.2. Melhoria do trânsito 

A automação traz mais organização e disciplina para o tráfego com melhora do fluxo viário, 

redução do consumo de combustível e deixa mais tempo livre para o seu usuário. A seguir são 

listados alguns benefícios nesta área: 

 Com sistemas de comunicação V2I, centrais de controle podem criar corredores de 

prioridade para a passagem, por exemplo, de veículos de emergência através do 

tráfego urbano congestionado (ETO - Emergency Traffic Operation); 

 Informações de congestionamento, alternativas de caminho e tempo estimado de 

chegada de transportes públicos podem ser oferecidos; 

 Formação de comboios de veículos (“platoons”) para a otimização do transporte. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação de veículos totalmente autônomos ainda requer muitas definições e a solução de 

muitos problemas, tanto técnicos quanto legais. Parte destes problemas já estão sendo 

resolvidos nas implementações do mercado visando os veículos atuais, através de dispositivos 

para direção assistida. Outros deverão ser resolvidos de maneira temporária para permitir a 

transição do modelo assistido para o modelo autônomo. 



 

Os veículos inteligentes já são uma realidade. Entretanto, para se usufruir de seus benefícios 

durante a fase de transição, com tráfego misto de veículos convencionais, recursos 

provenientes da infraestrutura terão de ser oferecidas para elevar o nível de serviço atingido. 

 

Os benefícios oriundos de ambos os lados fazem com que eles convirjam gerando um 

aumento na segurança veicular através da redução do fator humano na condução e na geração 

de acidentes. 
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