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RESUMO 

 

Este artigo tem como finalidade apresentar diferentes aspectos à visão de fontes documentais 

e referenciais bibliográficos complementares sobre os fatores relevantes para a análise da 

viabilidade quanto a aplicação de sistemas de assistência ao motorista no mercado brasileiro. 

Esta foi uma pesquisa preponderantemente qualitativa referente às tecnologias e sistemas 

empregados aos sistemas de assistência ao motorista, bem como dados estatísticos sobre as 

condições da infraestrutura da malha rodoviária e vias das grandes metrópoles brasileiras. O 

tipo de pesquisa foi descritivo sobre o delineamento correlacional sobre os sistemas e os 

fatores culturais e fatores humanos que estão diretamente ligados ao emprego destes sistemas. 

As considerações finais sugerem que é necessária a melhoria na infraestrutura, iluminação e 

drenagem d’água tornando o ambiente adequado e favorável ao uso destas tecnologias, mas 

não limitado a, portanto, um trabalho de reeducação no trânsito e também respeito à vida, às 

pessoas e às leis é importante para a tornar cidadãos mais conscientes. Por fim, a educação 

quanto ao uso destes sistemas de assistência para não prevenir o motorista de continuar sendo 

o principal fator e motivador da segurança ao volante. 

Palavras-chave: Sistemas de Assistência ao Motorista. Viabilidade quanto à aplicação.  

Mercado Brasileiro. Infraestrutura da malha rodoviária. Fatores humanos e culturais.  



 

 

ABSTRACT  

 

This article aims to present different aspects to the vision of documentary sources and 

additional bibliographical references about relevant factors to the analysis of the feasibility of 

the application as driver assistance systems in the Brazilian market. This was a predominantly 

qualitative research related to technologies and systems employed for driver assistance 

systems, as well as statistical data on the conditions of the infrastructure of highways and 

roads of the large Brazilian cities. The research was descriptive about the correlational design 

of the systems and cultural factors and human factors that are directly linked to the use of 

these systems. The final considerations suggest that it is necessary to improve the 

infrastructure, lighting, water’s drainage and making the appropriate environment conducive 

to the use of these technologies, but not limited to, therefore a reeducation in traffic and also 

about life, people and laws is important for citizens to become more aware. Finally, education 

about the use of these assistance systems for not preventing the driver from continuing to be 

the main motivating factor and safety behind the wheel. 

Keywords: Driver Assistance Systems. Feasibility about the application. Brazilian Market. 

Infrastructure of the highway. Human and cultural factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mercado automotivo está cada dia mais competitivo e as indústrias automobilísticas em 

busca da conquista de sua fatia no mercado vem empregando e adotando em seus novos 

projetos as tecnologias já aplicadas há tempos ao mercado europeu, americano e asiático. 

O alto custo do produto, a falta de fornecedores locais e desenvolvimento do mercado eram 

alguns dos fatores que levavam a empresa automobilística a não adotar estas tecnologias em 

nossos produtos, mas a concorrência foi fundamental para que as empresas de automóveis 

buscassem inovação no mercado e inovação em produtos. 

Atualmente o mercado automotivo dos países emergentes, incluindo o Brasil, tornaram-se 

mais exigentes, e está passando por uma transformação que será fundamental as próximas 

gerações. No caso do mercado brasileiro, os consumidores buscam nos produtos disponíveis 

itens que agregam valor e status, bem como segurança ao motorista e sua família.  

Considerando os aspectos de segurança, a cada lançamento de um veículo novo vem se 

tornando mais comum o emprego de novos sistemas de assistência ao motorista, 

originalmente aplicado aos veículos com maior nível de luxo e alto padrão e que atualmente 

esta se tornando também acessível a um grande número de consumidores devido ao 

concorrente mercado dos acessórios informais. 

Os Sistemas de Assistência ao Motorista são conhecidos como – ADAS (Advanced Driver 

Assistance Systems) são sistemas eletrônicos embarcados nos veículos para ajudar o motorista 

no processo de condução. Quando projetado com uma interface homem-máquina segura deve 

aumentar a segurança do veículo e geralmente a segurança nas ruas e rodovias . Exemplos de 

tal sistema, são os seguintes:  

• No veículo, sistema de navegação com GPS e TMC (Traffic Message Channel) 

para fornecer informações atualizadas sobre o trânsito; 

• Adaptive Cruise Control (ACC); 

• Sistema de alerta de mudança de faixa; 

• Assistência mudança de faixa; 

• Sistema anticolisão (sistema Precrash);  

• Adaptação inteligente de velocidade ou Intelligent Speed Advice (ISA); 

• Câmera de visão noturna;  
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• Controle de luz adaptável;  

• Sistema de proteção dos pedestres;  

• Estacionamento automático;  

• Reconhecimento de sinais de trânsito;  

• Detecção de ponto cego;  

• Detecção de sonolência motorista; 

• Sistemas de comunicação veicular; 

• Controle de descida; 

• Aviso sonoros usados em veículos elétricos e híbridos e plug-in. 

Geralmente os sistemas de assistência ao motorista tem por objetivo monitorar e prover  

avisos sobre potenciais danos relacionados ao comportamento do motorista, porém há 

também sistemas que monitoram, proveem avisos referentes ao ambiente que está acerca do 

veículo e que podem intervir ativamente na dinâmica do mesmo, estes são chamados de 

sistemas de segurança ativa.  

No entanto, a atual condição da estrutura rodoviária do Brasil bem como problemas culturais 

de uma forma geral, podem interferir na aplicação dos sistemas de assistência ao motorista 

com a tecnologia associada aos mesmos, tornando-se talvez inviável a utilização destes 

sistemas no mercado brasileiro. 

Ao longo deste trabalho será apresentada a análise da viabilidade quanto à aplicação dos 

sistemas de assistência ao motorista e demonstrada quais as dificuldades e limitações dos 

sistemas devido aos problemas de qualidade da estrutura rodoviária associada a fatores 

culturais do brasileiro. 

Além da tecnologia empregada em sistemas de assistência ao motorista mencionados acima 

há também a possibilidade de outros meios de auxílio e alerta como a tecnologia empregada 

em relevantes interações da infraestrutura com o motorista chamada de V2I (Vehicle to 

Infrastructure), do motorista com o pedestre e também de um motorista com outro motorista 

também conhecido como V2V (Vehicle to Vehicle). Há sistemas de assistência ao motorista 

que podem inclusive avaliar o comportamento do motorista ao volante que pode ser 

monitorado incluindo-se a fadiga, falta de atenção, distração e também o uso de alcóol, 

conhecido como Drowsiness System.  
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Toda esta tecnologia pode não ser bastante para obterem-se bons resultados em segurança no 

trânsito, segundo a CARRO ONLINE (2012), fatores culturais do modo como o brasileiro 

dirige e a imprudência do mesmo ao volante, assim como a má conservação das rodovias, 

dentre outros fatores podem influenciar diretamente nos acidentes causados diariamente. 

Em adição a este ponto, é oportuno registrar que o Denatran e o IPEA (2006) buscaram 

quantificar os impactos negativos do trânsito, em artigo publicado, do qual destaca-se a 

seguinte passagem: 

“[...] Considerando a mortalidade por tipo de acidente, lideram a condição de maior gravidade 

os acidentes do tipo colisão frontal, com 24,6% das mortes, seguido do atropelamento de 

pedestre, com 19,1%. (p.32).” 

Existe uma crescente oportunidade para a aplicação de tecnologias no Brasil que possam 

reduzir os danos ou acidentes causados aos pedestres, motociclistas e passageiros de um 

veículo em acidentes fatais. Sendo assim, a compreensão sobre fatores adicionais ao emprego 

da tecnologia pode favorecer o entendimento quanto à viabilidade dos sistemas de assistência 

ao motorista de modo a obtermos maior segurança no trânsito. 
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2 INFRAESTRUTURA DA MALHA RODOVIÁRIA BRASILEIRA 

A malha rodoviária brasileira possui em torno de 1,6 milhão de quilômetros de extensão (de 

estradas pavimentadas e não pavimentadas), com uma densidade de 0,2 km/km2 de área do 

país. Mais da metade das estradas se localiza nas regiões Sul e Sudeste, as quais concentram 

73% do Produto Interno Bruto nacional. Cerca de 80% das rodovias estão sob jurisdição 

municipal (1,3 milhão de quilômetros), com o restante sendo responsabilidade do Governo 

Federal e dos Estados – 76 mil km e 220 mil km, respectivamente (BRASIL, 2011). 

Apesar de ter uma das malhas rodoviárias mais extensas do mundo, o Brasil ainda está muito 

aquém das principais economias do globo, com apenas 13% das rodovias pavimentadas, 

conforme figura 1 referente ao mapa das Rodovias Federais do Brasil. Em contrapartida, os 

Estados Unidos, país com características territoriais semelhantes, são cortados por 4,37 

milhões de km de rodovias pavimentadas, malha 20 vezes maior do que a brasileira (214 mil 

km). Já a Índia, mesmo tendo um terço do território brasileiro, possui uma malha rodoviária 

pavimentada sete vezes maior do que a do Brasil (CIA, 2011; BRASIL, 2011). 

Os problemas brasileiros não se resumem à extensão de estradas pavimentadas. Recente 

estudo realizado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) mostra que o estado geral 

das rodovias do País é deficiente. Quase 60% do trecho avaliado foram considerados em mau 

estado, com problemas principalmente na geometria da via e na sinalização, além da má 

conservação da pavimentação (CNT, 2010). 

Asfalto de má qualidade, falhas de construção, falta de conservação e o excesso de peso dos 

caminhões são alguns dos fatores que afetam as condições das rodovias nacionais. Estudos 

apontam que 1% de carga acima do limite em um eixo isolado aumenta em 4,32% o desgaste 

do pavimento. Ou seja, se a sobrecarga for de 5% no caminhão, uma rodovia projetada para 

durar dez anos tem sua vida útil reduzida para 8,1 anos. Já se o peso exceder 20%, a 

durabilidade do pavimento vai cair para apenas 4,5 anos (REIS, 2011). 

Segundo uma pesquisa divulgada pela CNT (Confederação Nacional dos Transportes) revelou 

que 71,2% das rodovias sob gestão pública são consideradas regulares (37,6%), ruins (23,8%) 

ou péssimas (10,8%). Por outro lado, 86% das rodovias sob gestão privadas são consideradas 

ótimas (44,7%) ou boas (42%). Foram identificadas as piores estradas federais do país, de 

acordo com o estudo. Como pode ser verificado a partir da analise da fotografia 1, que 

apresenta problemas na pavimentação de trecho a BR-317 (Acre): de uma extensão de 405 

km, 215 km da malha viária apresentam estado ruim ou péssimo (UOL, 2012). 
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Figura 1 – Mapa das Rodovias Federais do Brasil [FONTE: Banco de Informações e Mapas 

de Transportes – BIT] 

 

Fotografia 1 – Problemas na pavimentação de trecho da BR-317 (Acre) [FONTE: CNT/ UOL 

(2012).] 



 

 

13

3 DADOS ESTATíSTICOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL 

Segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e do 

Departamento de Polícia Federal (DPRF), 8.516 mortes foram registradas nas rodovias 

federais do Brasil, em 2010. O número foi 15,4% maior em relação ao ano anterior. Diversos 

são os motivos para esses acidentes: a má conservação das estradas, a falta de fiscalização, a 

imprudência dos motoristas e a falta de infraestrutura estão entre as principais causas. O 

trecho mineiro da rodovia BR-381 é considerado o pior do país. Em média, são registrados 25 

acidentes com mortes a cada 100 km. Somente no trecho de saída de Minas Gerais em direção 

a Vitória, ES, 111 pessoas morreram em 2010 (CARRO ONLINE, 2012). 

A região sul do país é a mais perigosa no que diz respeito às rodovias federais listadas abaixo. 

Das dez estradas, quatro são de lá, sendo três de Santa Catarina e uma do Rio Grande do Sul 

(CARRO ONLINE, 2012). Segue ranking abaixo: 

1) BR-381 - Minas Gerais: 116 acidentes fatais 

2) BR-101 - Espírito Santo: 94 acidentes fatais 

3) BR-040 - Minas Gerais: 75 acidentes fatais 

4) BR-101 - Pernambuco: 73 acidentes fatais 

5) BR-470 - Santa Catarina: 63 acidentes fatais 

6) BR-101 - Santa Catarina: 61 acidentes fatais 

7) BR-153 - Goiânia: 50 acidentes fatais 

8) BR-116 - Rio Grande do Sul: 48 acidentes fatais 

9) BR-116 - Ceará: 46 acidentes fatais 

10) BR-282 - Santa Catarina: 42 acidentes fatais 

 

Dados estatísticos de acidentes de trânsito do ano de 2011, podem ser vistos no Anexo A, 

classificam os acidentes por tipo e gravidade totalizando 188.925 acidentes ocorridos nas 

estradas brasileiras, e que nos mostram que aproximadamente 29,11% dos acidentes totais 

estão relacionados a colisões traseiras, seguido de 16,17% dos acidentes relacionados com 

abalroamento no mesmo sentido e em terceiro lugar com 13,19% estão os acidentes por 

veículos que saíram da pista (DNIT, 2013). 
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4 O TRÂNSITO CAÓTICO 

Nas metrópoles brasileiras, se locomover nos dias de hoje livremente, é quase impossível. 

Diariamente a população sofre com filas e mais filas de carro, os conhecidos engarrafamentos 

constantes. A grande São Paulo, por exemplo, possui cerca de 13 milhões de pessoas (NERI, 

2011), com uma frota de veículos que supera os sete milhões (NOTÍCIAS, 2011). Isso ocorre 

também no país como um todo (grandes capitais e cidades litorâneas e do interior). Há cada 

vez menos espaço nas vias, os congestionamentos são cada vez maiores e constantes. A 

fotografia 2 apresenta o retrato do trânsito caótico das cidades brasileiras. 

 

 

Fotografia 2 – Trânsito caótico das cidades brasileiras [FONTE: Mundo Hoje] 

 

Conforme dados do Instituto de Energia e Meio Ambiente (2010), nos grandes centros 

urbanos, as vias para automóveis ocupam em média 70% do espaço público e transportam, em 

media, apenas 30% dos habitantes. Esse caos no trânsito é reflexo do crescimento urbano 

desordenado e acelerado, por falta de planejamento integrado entre as políticas de 

desenvolvimento, transporte e mobilidade. De acordo com a Associação Nacional de 

Transportes Públicos (ANTP), o gráfico 1 apresenta o consumo de espaço x modo de 

transporte por pessoa, e pode ser observado que o carro ocupa 60 vezes mais m2/pessoa 

comparativamente ao número ocupado pelo pedestre. A tendência é que este número aumente 

proporcionalmente com o crescimento de carros vendidos nas capitais e seus arredores 

contribuindo negativamente para o trânsito nas cidades brasileiras.  
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Gráfico 1 – Consumo de espaço x modo de transporte [FONTE: ANTP] 
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5 SISTEMAS DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA    

Algumas funções de conveniência como telefonar, ouvir música e operar o sistema de 

navegação estão atualmente disponíveis em nossos veículos e portanto fazem parte das tarefas 

executadas pelos motoristas ao volante. No entanto, são os fatores externos ao veículo que por 

vezes mais tomam a atenção do motorista ao dirigir, como fatores climáticos, trânsito e até 

mesmo fatores humanos pertinentes a cada motorista como estresse e cansaço. 

Com o objetivo de suportar o motorista em determinadas tarefas habituais e prover 

informações e avisos de modo a auxiliar o mesmo na direção, os sistemas de assistência ao 

motorista estão sendo introduzidos nos nossos veículos pelas montadoras no Brasil, um 

reflexo também dos veículos com alto conteúdo tecnológico já presentes no mercado europeu, 

americano e asiático. 

Em outros países os sistemas de assistência ao motorista e também os sistemas de segurança 

ativa são requisitados por meio de legislação, pelos esforços das montadoras em diferenciar 

suas marcas e também uma demanda do consumidor. No nosso mercado, não há um requisito 

legal quanto a obrigatoriedade dos sistemas de assistência ao motorista que serão 

apresentados neste trabalho, mas sim uma iniciativa das montadoras em oferecer produtos que 

assegurem conveniência e também segurança ao cliente em seus produtos assim como uma 

demanda do cliente que vem se tornando cada dia mais exigente na compra de um automóvel 

e vem levando em consideração itens que também conferem segurança a sua família. 

Algumas das barreiras quanto a inclusão dos sistemas de assistência ao motorista e sistemas 

de segurança ativa são a desatenção do motorista ao volante por confiar aos sistemas a tarefa 

fundamental de dirigir e manter o controle sobre as funções críticas de frenagem e direção. Já 

as montadoras e os fornecedores destes sistemas têm receio sobre possíveis processos 

judiciários e também os desafios tecnológicos de se gerenciar a interface homem-máquina e o 

custo do produto em si. 

Neste trabalho serão abordados três sistemas de assistência ao motorista listados a seguir: 

• Reconhecimento de sinais de trânsito; 

• Detecção de ponto cego; 

• Detecção de mudança de faixa. 
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5.1 RECONHECIMENTO DE SINAIS DE TRÂNSITO 

O reconhecimento de sinais de tráfego rodoviário é um dos campos importantes dos Sistemas 

Inteligentes de Transportes (ITS do inglês Intelligent Transportation Systems), que tem um 

grande potencial em atividades de auxílio ao motorista e a direção de poupar tempo, 

economizar dinheiro, salvar vidas e para melhorar o meio ambiente. Estes sistemas também 

estão ligados a outras grandes tecnologias emergentes, tais como a Internet, serviços de dados 

móveis, sensores inteligentes, inteligência artificial, tecnologias de posição e Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG). Estes sistemas tem papel fundamental principalmente devido 

ao impacto dos sinais de trânsito na vida cotidiana. Eles definem uma linguagem visual que 

pode ser interpretada pelos condutores. Eles representam a situação atual do trânsito através 

do percurso, mostrar o perigo e as dificuldades em torno dos motoristas, transfere avisos, 

auxilia na navegação e fornece informações úteis que torna a condução segura e conveniente 

(FANG, CHEN, FUH, 2003). 

A área de reconhecimento de sinais de trânsito não é muito antiga, as primeiras 

documentações apareceram no Japão em 1984. A ideia inicial era tentar métodos diferentes de 

visão computacional para a detecção de objetos em cenários externos. Desde aquela época 

muitos grupos de pesquisa e empresas estão interessados em realizar estudos de campo, e uma 

enorme quantidade de trabalho tem sido realizado desde então. Desses estudos, diferentes 

técnicas têm sido desenvolvidas e grandes melhorias foram alcançadas durante a última 

década (FLEYEH, DOUGHERTY, 2005). 

A identificação dos sinais de trânsito é obtida por duas etapas principais: detecção e 

reconhecimento: 

• Na fase de detecção, a imagem é preprocessada, aprimorada e segmentada de 

acordo com as propriedades do sinal, como a cor ou forma. O resultado é uma 

imagem segmentada contendo regiões potenciais que poderiam ser reconhecidas 

como sinais de trânsito válidos. A eficiência e rapidez da detecção são fatores 

essenciais que desempenham um papel importante em todo o processo, reduzindo 

o espaço de busca e indicando apenas as regiões potenciais.  

• Na etapa de reconhecimento, cada um dos candidatos válidos é testado contra um 

determinado conjunto de características (ou padrões) para decidir se o mesmo se 

trata de um grupo de sinais de trânsito ou não, e, em seguida, de acordo com estas 

características são classificados em grupos diferentes. Estas características são 
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escolhidas de modo a enfatizar as diferenças entre as classes. A forma do sinal 

desempenha um papel central neste estágio e os sinais são classificados em 

classes, tais como triângulos, círculos, octógonos, etc. A análise pictorial permite 

uma nova fase de classificação. Ao analisar formas pictoriais juntamente com o 

texto disponível no interior do sinal, é fácil decidir a classe individual do sinal em 

questão. 

 

Figura 2: Modelo de detecção e reconhecimento de sinais de trânsito [FONTE: H. Fleyeh, M. 

Dougherty, 2005 (tradução livre).] 
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Um protótipo de detecção de sinal e do sistema de reconhecimento é apresentado na figura 2. 

O sistema pode ser implementado pela informação de cor, pela informação da forma, ou a 

combinação de ambas onde melhores resultados são obtidos. No entanto, muitos estudos 

mostraram que a detecção e o reconhecimento podem ser conseguidos mesmo com a falta de 

um dos elementos, cores ou a forma. Isto pode ser alcançado com a aplicação de sistemas 

mais robustos e tecnologicamente mais avançados (FLEYEH, DOUGHERTY, 2005). 

 

5.1.1 Propriedades dos sinais de trânsito 

Os sinais de trânsito e tráfego foram projetados para serem principalmente distinguíveis nos 

ambientes naturais, em meio as plantas, árvores, ou artificiais, como em cidades, em meio a 

prédios, postes e pedestres. Eles são caracterizados por muitos elementos, formas e cores, que 

as tornam reconhecível no que diz respeito ao ambiente. Os sinais de trânsito são projetados, 

fabricados e instalados de acordo com as normas e leis aplicáveis ao local onde são dispostos. 

Eles são projetados em elementos planos (2D) como triângulos, círculos, octógonos ou 

retângulos. As cores dos sinais são escolhidas de modo a destoar do ambiente, o que os 

tornam facilmente reconhecível pelos condutores (BRASIL, 2008). Como regra, a informação 

pertinente ao sinal tem uma cor diferente de sua forma. A tonalidade da tinta que cobre o sinal 

deve corresponder a um comprimento de onda específico no espectro visível (VITABILE, 

GENTILE, SORBELLO, 2002). Os sinais estão posicionados em locais bem definidos em 

relação a estrada ou via, de modo que o condutor possa esperar ou prever um possível sinal 

naquele local. Eles podem conter um pictograma, uma cadeia de caracteres, ou ambos 

(VITABILE, GENTILE, SORBELLO, 2002). Os sinais de trânsito são caracterizados por uso 

de fontes de texto fixo e corpo de caracteres padrão. No ambiente real, os sinais podem 

aparecer em diferentes condições, incluindo parcialmente ocultos, distorcidos, danificados e 

agrupados em mais de um sinal (VITABILE, GENTILE, SORBELLO, 2002). 

 

5.1.2 Dificuldades do meio ambiente real 

Por causa dos diferentes ambientes, nas estradas e cidades, e a complexidade das cenas no seu 

entorno, os sinais de trânsito pode ser encontrados em diferentes condições, como apresentado 

na fotografia 3, e portanto, a detecção e o reconhecimento destes sinais podem enfrentar 

alguns problemas. 

Quanto ao meio ambiente os problemas podem ser descritos como abaixo: 
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• A cor do sinal muda com o tempo como resultado da exposição prolongada a luz do 

sol e a reação da tinta com os poluentes no ar (MIURA, KANDA, SHIRAI, 2000); 

• A visibilidade dos sinais de trânsito é afetada pelas condições atmosféricas, como 

neblina, chuva, nuvens e neve, e de outros parâmetros de variações locais, tais como 

contra-luz, intensidade luminosa, estação do ano e sombras geradas por outros objetos 

(VITABILE, GENTILE, SORBELLO, DAMMONE, 2002); 

• A informação de cor é muito sensível às variações das condições de luz, como 

sombras, nuvens e do posicionamento do sol em relação ao sinal (MIURA, KANDA, 

SHIRAI, 2000), (VITABILE, POLLACCIA, PILATO, SORBELLO, 2001). Ela pode 

ser afetada pela cor iluminante (mudança da cor da luz do sol no decorrer do dia), pela 

geometria com que a luz incide no sinal e pela geometria de visualização pela 

perspectiva do motorista; 

• A presença de obstáculos na cena, como árvores, edifícios, veículos e pedestres 

(VITABILE, POLLACCIA, PILATO, SORBELLO, 2001).  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

• Fotografia 3: Placas de trânsito em diferentes condições ambientais. [FONTE: Crédito 
não definido, várias imagens extraídas da internet.] 
 

Mais especificamente quanto ao tratamento da cena ou imagem, os problemas podem ser: 

• A presença de objetos semelhantes na cor e forma para os sinais de trânsito como 

prédios ou veículos (MIURA, KANDA, SHIRAI, 2000);  

• Os sinais podem ser encontrados desorientados, danificado ou obstruídos; 
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• O tamanho do sinal depende da distância entre o sensor (ou câmera) e o sinal 

propriamente dito (FLEYEH, DOUGHERTY, 2005); 

• Os sinais de trânsito podem aparecer rotacionados devido a orientação da imagem; 

• Como a imagem é capturada a partir de um veículo em movimento, então muitas vezes 

as cenas contem borrões devido ao movimento e vibração do carro (PACLIK, 

NOVOVICOVA, 2000); 

• A ausência de dados padrão para avaliação e classificação existentes (PACLIK, 

NOVOVICOVA, 2000), (PEREZ, JAVIDI, 2000). 

 

5.1.3 Processamento da informação 

O resultado da fase de detecção é uma lista de objetos candidatos que podem ser os sinais de 

trânsito prováveis. Esta lista é encaminhada ao identificador para avaliação adicional e, em 

seguida, para o classificador para decidir se os objetos são sinais reais de trânsito ou 

rejeitados. Para projetar um bom reconhecedor, muitos parâmetros devem ser levados em 

consideração: 

• O reconhecedor deve apresentar um bom poder discriminativo computacional a um 

custo razoável; 

• Deve ser robusto do ponto de vista geométrico do sinal, identificando a orientação 

vertical ou horizontal, o tamanho e a posição do sinal na imagem; 

• Deve ser robusto ao ruído externo (FLEYEH, DOUGHERTY, 2005); 

• O reconhecimento deve ser realizado rapidamente se for concebido ou aplicações em 

tempo real; 

• O classificador devem ter uma grande capacidade de memória a fim de conter um 

número inicial de classes e aprender um outro tanto de sinais no decorrer do uso. 

Os diversos métodos para a classificação dos sinais podem ser descritos assim: 

• Modelo correspondente (template matching), onde uma quantidade considerável de 

cálculos deve ser realizada para transformar os objetos no espaço e mover os moldes 

sobre a imagem a fim de obter uma boa compatibilidade. Esse método necessita de 

mecanismos para lidar com o apredizado de novos sinais e com sinais desconhecidos 

que podem entrar em cena (FLEYEH, DOUGHERTY, 2005); 
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• Redes neurais, onde a imagem de entrada não necessita ser transformada em uma 

outra representação espacial. O resultado da classificação depende apenas da relação 

entre os pesos da rede e da topologia escolhida a partir do início do reconhecimento. O 

aprendizado de novos sinais requer uma nova etapa de treinamento de toda a rede o 

que dificulta sua aplicação em sistemas online. 

• Redes neurais reconfiguráveis podem oferecer mais flexibilidade e adaptação. Elas 

podem ter capacidades de adaptar-se a novos sinais sem a necessidade de um novo 

treinamento. Esta técnica conduz a um rápido reconhecimento e um aprendizado mais 

eficiente do ponto de vista do tempo empregado. 

• Técnica fuzzy é uma boa alternativa para reconhecer e classificar os sinais de trânsito. 

Esta técnica pode ser combinada com outras técnicas, como as redes neurais, ou 

também, com um conjunto de calculados momentâneos realizado para cada imagem 

detectada. Parte desses cálculos pode ser escolhidos para descrever as características 

essenciais dos sinais e assim, aperfeiçoar o reconhecimento. A mesma ideia é utilizada 

no aprendizado de novos elementos e treinamento do sistema. 

 

5.1.4 A aplicação dos sistemas de reconhecimento de sinais de trânsito 

Nos últimos anos houve um grande progresso no trabalho de detecção e reconhecimento dos 

sinais de trânsito. Muitas empresas e grupos de pesquisa foram envolvidos nesta área, e bons 

resultados foram alcançados (FANG, CHEN, FUH, 2003), (ESCALERA, ARMINGOL, 

MATA, 2003), (ESCALERA, ARMINGOL, PASTOR, 2004), (FLEYEH, 2004). 

O reconhecimento de sinais de trânsito é uma técnica que utiliza visão computacional e 

inteligência artificial para extrair os sinais de trânsito a partir de imagens ao ar livre em 

condições de iluminação não controlada. Tais sinais podem estar obstruídos por outros 

elementos, podem sofrer de problemas de desgaste natural, como desbotamento de cores, ou 

provocados por vandalismo como desorientação e pichação. Outras variações de forma e 

tamanho também são encontradas nos diversos ambientes reais [(FANG, CHEN, FUH, 2003), 

(ESCALERA, ARMINGOL, MATA, 2003), (ESCALERA, ARMINGOL, PASTOR, 2004), 

(FLEYEH, 2004). 

Na fase de detecção, muitas vezes, a imagem é convertida para uma escala de cinza para 

evitar problemas em se lidar com diferentes cores, uma vez que as cores dos elementos não 
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são absolutamente confiáveis. As linhas de borda exterior das placas são utilizadas em muitos 

estudos de detecção. Algumas técnicas empregam o espaço de cores uma vez que estes são 

mais imunes à variação da iluminação ao ar livre (FANG, CHEN, FUH, 2003), (ESCALERA, 

ARMINGOL, MATA, 2003), (ESCALERA, ARMINGOL, PASTOR, 2004), (FLEYEH, 

2004). 

Alguns espaços de cores empregados são HSI (Hue, Saturation, Intensity) e HSV (Hue, 

Saturation, Value), estas são abreviaturas para os sistemas de cores formadas pelas 

componentes Hue (matiz ou tonalidade, em colorimetria, é uma das propriedades da cor que 

nos permite classificar e distinguir uma cor da outra através dos termos convencionados como 

vermelho, verde, azul e outras), Saturation (Saturação ou grau de pureza, em colorimetria, é 

um parâmetro que especifica a qualidade de um matiz de cor pelo grau de mesclagem com a 

cor branca), Intensity (intensidade, é a quantidade de luz que passa por uma área em 

particular) e Value (valor ou brilho, define o brilho da cor). O sistema HSV também é 

conhecido por HSB (B de Brightness que significa brilho). Há também um outro sistema de 

cor que é o HSL (Hue, Saturation, Lightness), que trabalha com a componente luminosidade 

comparativamente com os outros dois sistemas (WIKIPEDIA, 2013). 

Há também os espaços de cor YIQ e YUV, onde YIQ é usado pelo sistema NTSC, National 

Television System Committee
1, onde I refere-se ao componente In-phase (em fase), enquanto 

Q de quadratura que refere-se ao componente usado na QAM (Quadrature Amplitude 

Modulation, Modulação de amplitude em quadratura), por fim o componente Y que 

representa a informação de luma (também conhecido por luminância, representa o brilho de 

uma imagem em branco e preto ou a porção acromática da imagem), e é o único componente 

usado pelos receptores de televisão. E ainda o modelo YUV, onde Y é luma e os outros dois 

componentes UV são a crominância que refere-se ao valor das cores (WIKIPEDIA, 2013). Há 

também as coordenadas RGB (Red, Green, Blue) como sendo as cores vermelha, verde e azul 

respectivamente.  

Cerca de 70% das abordagens de segmentação de cores utilizam a tonalidade como sugestão 

de cor básica, enquanto os 30% restantes utilizados sistemas de cores. Algumas outras 

                                                

1 NTSC, National Television System Committee (Comitê Nacional do Sistema de Televisão), é um sistema de 
televisão analógico que é usado na América do Norte, partes da América do Sul com exceção do Brasil (que usa 
o sistema padrão PAL-M), Argentina, Uruguai e Guiana Francesa, mas também está em uso na Coréia do Sul, 
Myanmar, Taiwan, Japão, Filipinas e é também utilizado na reprodução de DVDs players (WIKIPEDIA, 2013). 
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abordagens empregam esses espaços de cores através do desenvolvimento de bases de dados 

de pixels de cores e tabelas de consulta. Técnicas de segmentação variada de cores são muito 

rápidas e adequadas para aplicações em tempo real de baixo custo, enquanto as técnicas 

complexas como a fuzzy ou redes neurais são mais precisas e empregam um custo 

computacionalmente mais elevado. De toda forma, ainda hoje não existe claramente um 

método que prevaleça sobre os demais para a extração de cores a partir da imagem (FANG, 

CHEN, FUH, 2003), (ESCALERA, ARMINGOL, MATA, 2003), (ESCALERA, 

ARMINGOL, PASTOR, 2004), (FLEYEH, 2004). 

Na etapa de reconhecimento e classificação, as redes neurais são as escolhidas como primeira 

alternativa. Mapas de Kohonen1 são empregados para detectar sinais parcialmente obstruídos 

por outros objetos e para procurar sinais em pequenos ângulos nas imagens ao ar livre. As 

redes neurais desempenharam um papel central na detecção de cor, forma de detecção, 

classificação, forma e reconhecimento de pictogramas. Diferentes tipos de redes neurais, tais 

como ART1, ART2, Hopfield, celular, foram utilizadas em diferentes estudos (VITABILE, 

GENTILE, SORBELLO, DAMMONE, 2002), (VITABILE,  SORBELLO, 1998). O 

reconhecimento de sinais de estrada em más condições de luz (crepúsculo, nascente, poente, 

noite) não está muito bem desenvolvido, ainda há uma escassez de informações nestas 

condições. Porém, estudos mostram que 93% dos sinais podem ser reconhecidos na condição 

de má luz, ou noite, enquanto 97% dos sinais podem ser reconhecidos em boas condições de 

luz, ou dia. Outras condições de baixa iluminação, quando em chuva pesada, queda de neve, e 

as condições de nevoeiro, ainda registram reconhecimento impreciso ou inexistente em 

grande parte das ocorrências, isso devido à dificuldade em se extrair a informação 

principalmente de cor (FLEYEH, DOUGHERTY, 2005). 

Na figura 3 é apresentada a aplicação de um sistema de reconhecimento de sinal de trânsito 
que recebeu um Reward da EURO NCAP em 2010, chamado Opel Eye, aplicado nos veículos 

                                                

1 O algoritmo de Kohonen foi desenvolvido por Teuvo Kohonen em 1982, sendo considerado relativamente 
simples e com a capacidade de organizar dimensionalmente dados complexos em clusters, de acordo com suas 
relações. Este método solicita apenas os parâmetros de entrada, mostrando se ideal para problemas onde os 
padrões são desconhecidos ou indeterminados. 
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da marca Opel:

 

Figura 3 – Sistema Opel Eye [FONTE: EURO NCAP – Rewards 2010. O sistema Opel Eye 
usa câmera no pára-brisa para monitorar a parte frontal do veículo e é capaz de prover 
informações de detecção de mudança de faixa e reconhecimento de sinal de trânsito.] 

 

5.2 DETECÇÃO DE PONTO CEGO 

Na área automotiva, um ponto cego é uma área externa ao veículo que o motorista é incapaz 

de ver ao dirigir. Este ponto cego pode ser causado pelo próprio design do veículo como 

colunas, encostos de cabeça, os próprios passageiros e outros objetos. Apesar do ponto cego 

ser relativamente pequeno perto do tamanho do carro, ele representa fisicamente uma área de 

cobertura muito além do que se pode ver. 

Um outro conhecido ponto cego no veículo é o espaço entre a visão periférica do motorista e a 

área refletida pelo espelho retrovisor interno. Este tipo de ponto cego pode esconder um 

veículo inteiro, essa é uma boa razão para o motorista olhar atentamente aos espelhos 

retrovisores, direito e esquerdo, antes de mudar de faixa. 

Os espelhos retrovisores podem eliminar pontos cegos atrás do veículo, mas também deixam 

grandes áreas descobertas dos dois lados do mesmo. O uso de um espelho retrovisor convexo 

para pontos cegos pode permitir  ao motorista que veja objetos que não seriam normalmente 

vistos por um espelho normal, no entanto as imagens são distorcidas e podem dificultar para o 

motorista julgar a distância deste objeto em relação ao veículo. Por esta razão que em alguns 

países é ilegal o uso de espelho convexo (About.com Guide, 2012).  
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O sistema de detecção de ponto cego usa sensores e câmeras para prover ao motorista a 

informação sobre os objetos que estariam fora do seu campo de visão. As câmeras podem 

prover imagens dos dois lados do veículo que permite ao motorista verificar se há algum 

objeto no ponto cego, já as câmeras traseiras podem ser úteis quando o motorista estiver 

dando ré ou realizando uma baliza. 

Os sistemas que usam sensores para detectar a presença de objetos como carros e pessoas, 

podem prover a informação de formas variadas ao motorista, como o caso do sistema de 

sensores de estacionamento que seu aviso pode ser sonoro e/ou visual para o motorista através 

do painel de instrumentos ou sistema de som. Alguns destes sistemas de detecção de ponto 

cego são capazes de determinar a diferença entre um grande objeto como um carro e um 

pequeno objeto como uma pessoa e simplesmente alertar o motorista de que há um carro ou 

um pedestre localizado em um ou mais pontos cegos. Há sistemas inclusive que mostram por 

meio de um alerta visual no canto do espelho retrovisor interno se há um veículo no ponto 

cego, como pode ser visto na figura 4 referente ao sistema Audi Side Assist que usa radares 

montados no pára-choque traseiro. 

De acordo com a About.com (2013), as montadoras apresentam diferentes tipos de sistema de 

detecção de ponto cego, a Volvo e a Ford, ambas usam um sistema baseado em sensores que 

proveem ao motorista o aviso se um veículo adentrar no ponto cego enquanto o motorista 

estiver mudando de faixa. Alguns veículos têm sistemas adicionais, como um sistema de 

intervenção de ponto cego que pode ser encontrado em alguns modelos Infiniti Série M. Em 

adição ao alerta para o motorista quando houver um veículo no ponto cego, este sistema pode 

prover resistência na coluna de direçao se o motorista tentar ignorar o aviso. No entanto se 

houver problemas de funcionamento ou falhas, o sistema será ignorado e não poderá atuar no 

veículo enquanto a falha estiver presente. 

Além dos sistemas OEM1, há também um grande número de produtos vendidos no mercado 

de acessórios que podem prover o monitoramento de pontos cegos em qualquer veículo. Estes 

sistemas podem ser câmeras ou sensores, já a complexidade deles e a integração com o 

veículo varia de um produto para outro. 

                                                

1 OEM é a abreviatura de Original Equipment Manufacturer, termo utilizado para se referenciar uma companhia 
que faz peças ou produtos para outras companhias que vendem seus produtos com seu próprio nome ou usam em 
seu próprios produtos. 
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Conforme a Highway Loss Data Institute
1 - HLDI (2012), não existem dados suficientes para 

determinar quanto a detecção de pontos cegos resultou na redução dos acidentes. O senso 

comum indica que a tecnologia deve ajudar os motoristas a evitar acidentes, mas que os dados 

da vida real não estão sempre alinhados com as expectativas. Um estudo realizado pela HLDI, 

indica que sistemas de detecção de mudança de faixa estão correlacionados com o aumento 

dos incidentes de reclamação de seguros nos Estados Unidos.  

 

Figura 4 –  Sistema Audi Side Assist [FONTE: EURO NCAP – Rewards 2010. O sistema 
Audi Side Assist usa dois radares um de cada lado do carro, montados no pára-choque 
traseiro. Ele monitora os pontos cegos do veículo e é capaz de medir a distância e velocidades 
dos veículos que se aproximam da traseira do veículo. Ele também auxilia na mudança de 
faixas.] 

5.3 DETECÇÃO DE MUDANÇA DE FAIXA 

O sistema de detecção de mudança de faixa é uma tecnologia de segurança com o objetivo 

primariamente de prevenir acidentes de alta velocidade em estradas e rodovias. Existem 

alguns tipos de sistemas de detecção de mudança de faixa com a finalidade de avisar o 

motorista ou até mesmo atuar automaticamente, estes sistemas são capazes de prevenir muitas 

colisões e também de situações em que o motorista  perde o controle do veículo. 

                                                

1 A Highway Loss Data Institute (HLDI), uma afiliada do Insurance Institute of Highway Safety, é um 
organização de pesquisas sem fins lucrativos que publica estatísticas de perda de garantia em carros, SUV, 
pickups e motocicletas nas estradas dos Estados Unidos. HLDI é totalmente suportada pelas companhias de 
seguro. 
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Conforme o DNIT – Departamento Nacional de Infraestrura de Trânsito (2013), 

aproximadamente 13% do total de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras em 2011 foram 

por conta de motoristas que perderam o controle do veículo o que representa o terceiro maior 

índice em número de acidentes e o segundo maior em número de vítimas fatais. 

Há dois tipos de sistemas de detecção de mudança de faixa, um tipicamente chamado de Lane 

Departure Warning (LDW) ou aviso de mudança de faixa. Este sistema monitora as 

marcações das faixas na estrada o que permite que o sistema emita um aviso sempre que o 

veículo se desviar ou ultrapassar estas marcações. O motorista pode com este aviso sonoro 

então corrigir sua trajetória e portanto, pode prevenir que o veículo saia da pista causando um 

acidente ou uma colisão com outro veículo. 

O outro sistema de detecção de mudança de faixa é um sistema que atua proativamente, ele é 

chamado Lane-Keeping System (LKS) ou Lane-Keeping Assist (LKA). Este sistema também 

monitora as marcações da faixa na estrada, além disso é um sistema capaz de atuar 

corretivamente, ou seja, se o motorista não responder positivamente ao aviso inicial emitido 

então o Lane-Keeping System pode atuar no veículo de modo a mantê-lo na pista evitando que 

o mesmo se desvie. 

Inicialmente os sistemas de detecção de mudança de faixa usavam uma única câmera de vídeo 

para monitorar as marcações da faixa, no entanto os sistemas atuais e mais modernos usam 

ainda laser ou radares. Os métodos que os sistemas de detecção de mudança de faixa usam 

para prover ações corretivas também podem diferir de uma situação para outra. Os primeiros 

LKS usavam o sistema de controle de estabilidade para manter o veículo dentro da faixa. Isso 

só era possível, pois aplicava se uma leve pressão na roda que estava sendo solicitada. Os 

sistemas atuais são capazes de atuar diretamente no sistema de controle da direção para 

realizar gentilmente a correção da direção.  

Sendo assim, os veículos equipados com um sistema LDW emitirão um aviso se o mesmo se 

desviar da faixa. Para aqueles motoristas que estão familiarizados com os avisos sonoros ou 

ainda identificam um aviso visual no painel de instrumentos do veículo facilmente, como na 

figura 5 do sistema Opel Eye, considera-se que estes então estarão capacitados a realizar uma 

ação corretiva para prevenir um acidente. Para os veículos equipados com o sistema LKA, 

terão uma proteção adicional, porém estes sistemas não devem ser usados como uma forma de 

distração ao dirigir. Este sistema será capaz de corrigir o freio e a direção suavemente, mas 
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continua sendo essencial que o motorista mantenha-se atento ao que estiver ocorrendo ao 

redor do veículo enquanto estiver na estrada. Existem ainda carros equipados com LKA e 

Adaptive Cruise Control que podem dirigir autonomamente, mas a tecnologia continua sendo 

um substituto “pobre” para um motorista atento (JEREMY LAUKKONEN, 2013).  

Os sistemas modernos de detecção de mudança de faixa são hoje mais confiáveis do que as 

primeiras aplicações da tecnologia, porém mesmo o mais avançado exemplo de tecnologia 

tem suas limitações. Estes sistemas frequentemente se baseiam em informações visuais para 

monitorar ou acompanhar as posições relativas de um veículo dentro da pista, sendo assim 

algo que possa esconder as marcações da pista poderá comprometer a qualidade da 

informação proveniente do sistema ou até prevenir que o sistema esteja em plenas condições 

de funcionamento. Isso significa que usualmente num sistema LDW ou LKS quando houver 

um dia de chuva forte, neve ou excessivamente ensolarado então o sistema poderá ter o seu 

funcionamento comprometido (JEREMY LAUKKONEN, 2013). 

Devido a integração dos sistemas do veículo, estes sistemas são projetados para serem 

desativados quando houver a chave de seta acionada pelo motorista, prevenindo que o sistema 

então haja contrariamente a vontade do mesmo. 
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Figura 5 – Sistema Opel Eye [FONTE: EURO NCAP – Rewards 2010.] 
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6 AS TECNOLOGIAS DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA - VISÃO DAS  

MONTADORAS 

De uma forma geral a tendência em tecnologia de segurança ativa e sistemas de assistência ao 

motorista tem por objetivo aumentar a capacidade de evitar acidentes assim como 

conveniência a caminho da direção autônoma. No entanto, ainda requer esclarecimentos se o 

uso destes dispositivos e tecnologias poderá fazer sentido a cada passo do caminho. Para que 

estas tecnologias sejam efetivas, normalmente elas precisarão ser introduzidas em conjunto 

com outros dispositivos ou agrupados de forma que sejam intuitivos e relevantes para as 

necessidades do consumidor (SAE International, 2012). 

O emprego de sistemas eletrônicos no veículo estão crescendo exponencialmente. Rápidos 

avanços em sensores, software e sistemas de atuação estão possibilitando muitos dipositivos 

no veículo, incluindo sistemas de segurança ativa. A primeira geração de sistemas de 

prevenção de colisão foram utilizados nos mercados europeus e americanos há alguns anos 

atrás, primariamente utilizando-se de alertas de aviso ao motorista. A exemplo, a General 

Motors (GM) introduziu o sistema de Alerta de Mudança de Faixa (LDW) e também o 

sistema de Alerta de Ponto Cego Lateral (SBZA ou Side Blind Zone Alert) em alguns modelos 

em 2008. Em 2009, o sistema de Reconhecimento de Sinais de Trânsito (Traffic Sign 

Recognition), usando a visão para os sinais de limite de velocidade na Europa, foi adicionado 

no novo Opel Insignia na Europa e um dispositivo similar usando dados do mapa de 

navegação foi oferecido em alguns modelos em 2009 no mercado americano (SAE 

International, 2012).  

Estes sistemas avançados estão possibilitando a um número maior de consumidores o prazer 

dos benefícios destas tecnologias. Ao mesmo tempo, o aumento da confiabilidade dos 

algoritmos de Sensing
1 e detecção estão começando a alavancar sistemas de alerta somente e 

incluindo capacidade limitada de intervenções autônomas para robustecer os benefícios em 

segurança. Estes novos sistemas refletem a nossa disponibilidade de aprendizado do 

comportamento do motorista em função de alcançar o equilíbrio do melhor desempenho. O 

design beneficiou-se dos inúmeros fatores humanos clínicos, acompanhamento de estudos e 

                                                

1 Sensing é um termo comumente utilizado pelos sistemas de segurança ativa. Ele é definido pela capacidade de 
um sistema de detectar a desaceleração de um veículo antes que o mesmo colida através de seus sensores 
internos (ou externos, auxiliares). Este algoritmo de sensing também é utilizado em sistemas de assistência ao 
motorista. 
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testes operacionais de campo. Estes estudos foram conduzidos para melhor entendimento dos 

efeitos desejados e indesejados, intervenções que podem direcionar o design do sistema para 

assegurar que tenham mais oportunidade quanto possível para prover benefícios (SAE 

International, 2012). 

Para aprender um pouco mais sobre impactos dos fatores humanos nestes novos sistemas 

automatizados a GM participou de um estudo em conjunto com a Federal Highway 

Administration. O estudo mostrou que será necessário cuidado para ser tomado no projeto do 

conceito de automação porque o descuido ou desatenção do motorista pode ocorrer, ou seja, 

alguns sistemas precisarão ser projetados para assegurar a capacidade do veículo de atender 

aos comandos do motorista. O motorista, de uma forma geral, é um sensor também e a 

capacidade e atenção quanto as necessidades do mesmo precisam ser entendidas e 

comsideradas no projeto para que o sistema funcione apropriadamente. Estes estudos mostram 

desafios quanto a implementação de sistemas automatizados. Enquanto os sistemas 

autônomos são frequentemente chamados de simples, idealizados, conceituados, eles são um 

meio termo entre os passos atuais e o que será considerado o melhor desafio de sistemas com 

crescente capacidade nesta década ou próxima. Segurança e efetividade em sistemas 

dependerá não somente do equilíbrio dado a capacidade de sensing e detecção, maturidade do 

algoritmo, mas também o desempenho do motorista correspondente. O desafio do 

entendimento de aspectos do desempenho do motorista versus veículo podem ser o maior 

obstáculo de todos em direção aos sistemas automatizados (SAE International, 2012). 

Uma pesquisa realizada pela Highway Loss Data Institute (2012) em veículos Buick e 

Mercedes com sistema de detecção de mudança de faixa e como resultado observaram que 

houve um aumento da taxa de reclamações em colisões e por lesões nos ocupantes dos 

veículos assegurados. Que apesar dos aumentos não serem significantes estatisticamente, o 

resultados sugerem que este sistema em particular não reduziu o número de colisões. Pode se 

observar os resultados da pesquisa conforme o quadro 1 referente a frequência  das 

reclamações em veiculos com e sem o sistema de aviso de mudança de faixa em alguns 

veículos.  

A Insurance Institute for Highway Safety também conhecida por IIHS chegou a estimar que 

se todos os veículos tivessem o sistema de detecção de mudança de faixa seria possível 

prevenir até 7.529 acidentes fatais, levando em consideração que o sistema atuou conforme 

esperado e o motorista respondeu apropriadamente. Isso poderia eliminar uma grande porção 
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dos acidentes fatais como resultado da perda do controle do veículo que sai da pista. No 

entanto, considerando todos os acidentes, não somente os fatais, não é muito comum perder o 

controle do carro e o mesmo sair da pista. O resultado da pesquisa mostra que os problemas 

com a tecnologia atual que é baseada em câmeras para monitorar as marcações das faixas e 

portanto pode não ser efetivo se as marcações não estiverem visivelmente claras. A HLDI 

mencionou inclusive que os sistemas de prevenção de mudança de faixa, que além de prover 

aviso, mantém ativamente o veículo na faixa e pode ter um impacto diferente nas 

reclamações.

 

Quadro 1 – Diferenças percentuais de frequência de reclamação em veículos com e sem aviso 
de mudança de faixa (tradução livre) [FONTE: High Loss Insurance Data (2012), tradução 
livre.] 

1
Todos os veículos Buick com o sistema de mudança de faixa tinham também o sistema de detecção de ponto cego. 

2
Todos os veículos Volvo com o sistema de mudança de faixa tinham também o sistema de auto brake e aviso de fadiga. 

Colisão 

Dano a propriedade 

Lesão do ocupante 

Pagamento médico 

Proteção a lesão do ocupante 

Pagamento médico e Proteção a lesão do ocupante ambos 
cobrem ocupantes do veículo segurado. Proteção a lesão do 
ocupante é vendido em 17 estados com o sistema de seguros 
sem falha e cobre as lesões independentemente de quem 
cometeu a falha. 
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7 MODELO DE PROCESSAMENTO HUMANO DA INFORMAÇÃO 

A Engenharia dos Fatores Humanos - EFH pode ter a seu favor, a tarefa de entender como o 

projeto ou o ambiente influencia o desempenho do sistema, o conhecimento das diferentes 

dimensões físicas – como, por exemplo, velocidade e precisão – que podem ser medidas em 

diferentes ambientes de pesquisa – como, por exemplo, o laboratório ou o campo. Porém, o 

mesmo entendimento não é suficiente para o engenheiro-psicólogo que tem a sua atenção 

voltada aos motivos pelos quais o desempenho é alterado (FARIA, 2005). 

O modelo de processamento humano da informação, apresentado na figura 5, pode ser uma 

boa referência para a análise dos processos psicológicos envolvidos na interação do ser 

humano com a sua tarefa. Duas conclusões iniciais a respeito do modelo podem ser anotadas: 

em primeiro lugar, o processo da informação é representado por uma série de estágios, os 

quais são responsáveis por transformar ou transportar a informação ao estágio seguinte; e em 

segundo, a presença de um estágio de realimentação sugere que o processo não tem início 

determinado, e a sequência de operações do processo pode ser iniciada a qualquer momento 

(FARIA, 2005). 

 

Figura 6 – Modelo de processamento humano da informação [FONTE: Advanced Driver 
Assistance Systems – a European Perspective.] 
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7.1 PERCEPÇÃO 

O processamento sensorial é necessário, porém, não suficiente para a efetividade do ser 

humano. Os dados sensoriais transmitidos ao cérebro precisam ser interpretados e ganham 

sentido no estágio da percepção. Por exemplo, quando uma pessoa ouve uma buzina, ela pode 

concluir que algum perigo está por perto. A regra básica da percepção é decodificar o 

significado de um estímulo. O processo da percepção possui dois importantes atributos: o 

primeiro, é de agir automaticamente e rapidamente; e o segundo, o processo da percepção é 

dirigido pelo estímulo sensorial e pela memória de longa duração. A velocidade e relativa 

automação é o que distingue a percepção do processo cognitivo, o qual será comentado a 

seguir. Quando uma pessoa lê uma frase do tipo “falha no motor” em um visor, isto é uma 

operação perceptual. Porém, quando está mesma pessoa, conclui que um sistema gerou um 

erro, pois, as informações a respeito do fato são conflitantes, isto é uma operação cognitiva, 

uma vez que ela requer mais tempo e demanda um esforço mental. Mesmo assim, ambas as 

operações representam má operação do sistema. A percepção é parcialmente determinada pela 

análise do estímulo ou pelo ambiente, transmitido a partir dos receptores sensoriais ou pelo 

canal-baixo de informação neural. Por esta razão, este aspecto da percepção é conhecido 

como processo de percepção bottom-up (ou, de baixo a cima, em uma tradução livre). 

Entretanto, quando a evidência sensorial é pobre, a percepção é guiada pela expectativa 

baseada em experiências passadas, e neste caso, o processo é chamado de percepção top-down 

(ou, de cima a baixo, em uma tradução livre). Esta experiência passada é armazenada na 

memória de longa duração, e por isso é representada pela seta em sentido descente na figura 

5. Ambos os processos, bottom-up e top-down, trabalham harmoniosamente, oferecendo um 

rápido e preciso resultado. Mesmo assim, existem circunstâncias não familiares que removem 

as possibilidades de se usar a experiência passada, fazendo com que o processo bottom-up 

faça quase todo o trabalho. Por outro lado, pouca qualidade no sensoriamento, algumas vezes, 

força a percepção a esperar o processo top-down (FARIA, 2005). 

 

7.2 COGNIÇÃO E MEMÓRIA 

Como explicado anteriormente, a fronteira entre percepção e cognição é nebulosa, em alguns 

casos, uma vez que ambas as operações podem implicar em ações similares. Porém, a mais 

importante distinção está no fato que a operação cognitiva geralmente demanda mais tempo, 
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esforço mental e atenção. Isto por que, a cognição requer repetição, raciocínio ou uma 

transformação da imagem mental chamada de memória de trabalho. A memória de trabalho é 

vulnerável e armazena temporariamente a informação ativada e pode estar envolvida em uma 

das seguintes operações: quando o motorista repete o nome de uma rua após ele ter passado 

por ela (ao ler o seu nome de relance); quando um motorista tenta compreender o significado 

de uma indicação de falha no painel. O caráter principal destas ocorrências é que elas são 

atividades conscientes que transformam ou retêm a informação, porém, possuem recursos 

limitados. Daí, a razão deste tipo de memória ser altamente vulnerável a interrupção quando 

os recursos referentes a atenção são desviados a outras atividades mentais. Em alguns casos, o 

material processado na memória de trabalho pode chegar ao sistema de memória de longa 

duração, a qual é menos vulnerável e, portanto, mais permanente. Por exemplo, se aquela 

falha no painel ocorre sempre com o mesmo diagnóstico, o motorista provavelmente será 

capaz de lembrar a causa em uma próxima oportunidade. Portanto, o motorista aprendeu. 

Como anteriormente discutido, aprender sobre as características da informação do ambiente 

forma a base para a expectativa que rege o processo de percepção top-down (FARIA, 2005). 

 

7.3 SELEÇÃO DE RESPOSTA E EXECUÇÃO 

A compreensão de uma situação, alcançada através da percepção e acréscimo da 

transformação cognitiva, sempre provoca uma ação, ou seleção de resposta. Por exemplo, 

quando o motorista percebe que deveria virar à esquerda e guina o veículo nesta direção, uma 

boa porção de cognição foi requerida. Mas quando outro veículo buzina para indicar o perigo 

eminente e o motorista retorna rapidamente o veículo para a direita, quase nenhuma cognição 

foi empregada. A seleção de uma resposta ou escolha de uma ação é distinta da execução. A 

execução requer coordenação dos músculos para controlar o movimento e garantir que a 

escolha foi adequada. Portanto, o motorista do exemplo selecionou corretamente a ação de 

guinar o veículo de volta a direita longe do perigo de colidir com outro veículo, porém, a 

execução foi ruim, uma vez que o movimento fez com que o veículo perdesse o controle e 

fosse de encontro a um poste (FARIA, 2005). 
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7.4 REALIMENTAÇÃO 

O estágio de realimentação, na parte inferior do modelo apresentado na Figura 5, indica que as 

ações são diretamente percebidas pelo ser humano ou que estas ações influenciam o sistema o 

qual ele está interagindo. A presença do estágio de realimentação enfatiza que o fluxo da 

informação pode ser iniciado a qualquer momento. Por exemplo, a decisão do motorista em 

ligar o rádio do veículo, não é dirigida por eventos percebidos advindos do ambiente, e sim, 

da motivação em obter música. A realimentação é importante para determinar que a meta foi 

atingida. Portanto, em todas as tarefas do mundo real como dirigir ou andar, o fluxo da 

informação é contínuo, ou seja, ação causa percepção, e vice-versa. Um fator crítico que 

influencia o grau deste estágio é o atraso do sistema em responder as ações humanas. Para o 

sistema de direção de automóvel este tempo de atraso é tipicamente curto. O motorista 

imediatamente percebe a mudança causada pela direção. Porém, se um motorista decide 

mudar de via, em função de um congestionamento a frente, pode se passar muito tempo antes 

que as implicações desta decisão possam ser sentidas (FARIA, 2005). 

 

7.5 ATENÇÃO 

A atenção é representada pelo fornecimento de recursos mentais. Muitas das operações 

mentais não são executadas automaticamente, e sim, necessitam de uma aplicação seletiva de 

seus limitados recursos. Na parte esquerda da figura 5, nota-se uma alocação seletiva da 

atenção aos canais de sensoriamento (atenção seletiva). Para informações visuais, os recursos 

são direcionados para diferentes canais no ambiente (através do movimento dos olhos). Como 

no processo de percepção top-down, o processo de varredura é sempre dirigido pela 

experiência passada – sabendo quando e onde olhar. Mas, esta experiência pode ser a causa de 

erros. Por exemplo, quando um motorista desvia o olhar para o rádio do veículo em 

movimento, aparentemente acreditando (baseado em experiências passadas) que outro veículo 

não irá parar a sua frente. A aplicação seletiva de recursos limitados ligados à atenção é muito 

mais ampla que isto. Certamente, quando um operador tem muitas tarefas a realizar, por 

exemplo, manter um veículo na pista ou observar a sinalização, ele deve selecionar a 

estratégia em como dividir a sua atenção, ou então, alocar recursos entre as diferentes tarefas 

e as operações mentais. Quando a demanda por atenção das tarefas é excessiva, uma ou outra 

tarefa será prejudicada (FARIA, 2005). 
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8 IMPACTOS DE ATIVIDADES SECUNDÁRIAS NOS MOTORISTAS  

Dirigir um carro é uma tarefa complicada que requer habilidade e requer atenção e foco. No 

entanto muitas pessoas acham que dirigir é fácil, hábito ou uma extensão de suas habilidades 

naturais. Esta complacência encoraja motoristas a realizarem multitarefas enquanto dirigem. 

Enquanto muitos motoristas realizam estas tarefas confortavelmente, isso se torna uma 

distração e contribui para um risco enquanto dirigem. Desde que o efeito multitarefa é 

variável em diferentes motoristas, é importante entender o impacto nos motoristas 

individualmente (SATHYANARAYANA; HANSEN, 2012). 

Os motoristas primariamente controlam os movimentos longitudinais e laterais do veículo. 

Como um feedback
1, o motorista constantemente percebe a posição relativa da estrada em 

relação a outros objetos e/ou aos redores do veículo. A atenção voltada para a tarefa primária 

é realizada principalmente usando a coluna de direção, o combustível, o pedal de freio e uma 

referência da velocidade. Sendo assim, habilidade e nível de experiência dos motoristas são 

questões significativas, dirigir requer atenção e cautela para as mudanças do ambiente dentro 

e fora do veículo (SATHYANARAYANA; HANSEN, 2012). 

Com as pessoas passando muito tempo em seus carros nos dias de hoje, os motoristas adotam 

a tarefa primária de dirigir como natural ou hábito. Eles tentam “fazer mais” durante o 

período em que estão dirigindo. Conforme Sathyanarayana e Hansen (2012), os americanos 

permanecem mais de 300 horas no veículo por ano. Trabalhar, pedir comida, procurar por 

lugares, trocar emails, comer, falar ao telefone, escrever mensagens no celular e muitas outras 

tarefas acontecem no ambiente do carro. Com os atuais avanços em tecnologia e pronta 

disponibilidade de informação há uma grande variedade de sistemas de infotainment
2 

disponíveis. Usar estes dispositivos no ambiente veicular enquanto a pessoa está dirigindo 

pode ser determinada como tarefas secundárias e estas tarefas também requerem atenção na 

operação das mesmas. Muitas destas tarefas requerem do motorista o compartilhamento de 

suas habilidades física, auditiva, visual e cognitiva enquanto dirige. Frequentemente, isto leva 

a falta de suficiente atenção ao dirigir o que pode levar ao acidente. É de conhecimento da 

indústria automobilística a necessidade da sociedade de hoje. No entanto, existe uma 

preocupação delas com as tarefas secundárias que são realizadas no carro. Mesmo com leis 

                                                

1 Feedback é um termo usado para representar um retorno de algo ou alguém ou resposta a um estímulo. 
2 
Infotainment é o neologismo que combina os termos "informação" e "entretenimento" e se refere a uma nova 

vertente da produção midiática. Na área automotiva, o termo refere-se aos sistemas de informação e conforto. 
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que impõe a proibição do uso de alguns sistemas de infotainment em alguns países, o número 

de acidentes não tem apresentado declínio. O erro humano é umas das principais causas de 

57% do total de acidentes e é um fator contribuidor em 95% dos acidentes. Nos Estados 

Unidos, a National Highway Traffic Safety Administration
1 (NHTSA) também estima que a 

distração do motorista é a causa de aproximadamente 1,2 milhões de acidentes.  

Enquanto alguns sistemas já existentes assistem o motorista quanto a dirigir e o alerta para os 

incidentes que podem ocorrer, pesquisas estão em progresso para entender os efeitos de várias 

atividades realizadas enquanto dirigem e como o comportamento dos motoristas afeta 

unicamente o seu desempenho ao volante. Então tecnologias como sistemas de interação de 

voz, sistemas de navegação, sistema de comunicação de celular hands-free tem provado 

serem melhores do que suas versões manuais equivalentes, isto é importante para entender o 

impacto de adicionar dispositivos de infotainment no veículo e na carga de trabalho cognitiva 

do motorista. O entendimento e modelamento do comportamento do motorista poderia ajudar 

a gerenciar a carga de trabalho cognitiva do motorista. Este modelamento não é novo, 

pesquisadores automotivos iniciaram o reconhecimento e suas vantagens. Sistemas de 

infotainment estão começando a usar algoritmos de aprendizados para entender as 

necessidades dos motoristas e sugestões são providenciadas ao motorista de fácil manuseio do 

sistema. 

Está se tornando inevitável aos motoristas operar estes sistemas como tarefas secundárias 

enquanto dirigem. Mesmo se estas tarefas secundárias não desviam a atenção do motorista e 

se mostram uma grande ameaça, elas continuam expondo os motoristas a desatenção e 

aumentam a carga de trabalho cognitiva. A detecção “precoce” da distração do motorista 

poderia ser muito valiosa na tomada de ações corretivas e possibilidade de prevenção de 

acidentes. 

  

                                                

1 National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) é uma agência do Ramo Executivo do governo dos 
Estados Unidos, faz parte do Departamento de Transporte. Eles descrevem sua missão como “Salvar vidas, 
prevenir lesões, reduzir os acidentes de impacto relacionados a veículo” (tradução nossa). 
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9 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Devido a crescente oportunidade de melhoria em segurança no trânsito e estradas brasileiras 

com a redução de danos ou acidentes causados aos pedestres, motociclistas e passageiros de 

um veículo em acidentes fatais provenientes do emprego de sistemas de assistência ao 

motorista disponíveis em nossos veículos é importante a compreensão sobre estes fatores 

relevantes para a viabilidade destas tecnologias.  

Um dos principais fatores para a viabilidade de sistemas de assistência ao motorista é a 

infraestrutura da malha rodoviária brasileira que apesar de ser uma das mais extensas do 

mundo somente 13% das rodovias são pavimentadas. No entanto, os problemas com 

infraestrutura não param por aí. Além do baixo percentual de rodovias pavimentadas fatores 

como asfalto de má qualidade, falhas de construção, falta de conservação e o excesso de peso 

dos caminhões contribuem negativamente para as condições das rodovias nacionais reduzindo 

o seu tempo de vida útil das rodovias. Pesquisas divulgadas mostraram que as rodovias sob 

gestão pública (71,2% avaliadas de péssimas a regulares) são consideradas piores do que as 

rodovias sob gestão privada (86% avaliadas entre boas e ótimas). E finalmente, em adição aos 

fatores de infraestrutura, podemos citar importantes elementos como a falta de iluminação 

adequada e a ineficiência de um sistema de drenagem que comprometem a segurança e o uso 

de sistemas de assistência ao motorista.  

Os dados estatísticos de acidentes de trânsito no Brasil também mostraram que em adição aos 

itens mencionados sobre infraestrutura da rodovia fatores como a falta de fiscalização e a 

imprudência dos motoristas estão entre as principais causas de acidentes. Conforme a DPRF 

em 2011, estão entre os tipos de acidentes em maior número, colisão traseira, abalroamento 

no mesmo sentido e saída de pista, mesmo assim, a colisão frontal continua sendo o tipo de 

acidente com maior número de vítimas fatais. 

A falta de planejamento integrado entre as políticas de desenvolvimento, transporte e 

mobilidade levaram ao crescimento urbano desordenado e acelerado nas metrópoles 

brasileiras e o reflexo disso é a dificuldade na locomoção, o excesso de filas de carros e 

engarrafamentos quilométricos diariamente. Segundo dados do Instituto de Energia e Meio 

Ambiente (2010), trafegam pelas vias dos grandes centros certa de 30% dos habitantes 

ocupando em média 70% do espaço público. 
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Os fatores culturais são sempre relevantes quando se trata de segurança e neste caso referente 

ao emprego de tecnologias que assistem o motorista ao volante, logo, são os fatores externos 

ao veículo que por vezes mais tomam a atenção do motorista ao dirigir, como fatores 

climáticos, trânsito e até estresse e cansaço. Outros fatores também como pedestres que 

trafegam fora da faixa e em locais não permitidos. Há também motociclistas que 

constantemente podem ser vistos violando as leis de trânsito e trafegando entre os veículos. 

Por isso, a imprudência de uma forma geral de motoristas, motociclistas e pedestres será 

sempre um fator de grande relevância para a segurança no trânsito de todos os envolvidos. 

Vem se tornando habitual o emprego de tecnologias ao veículo em que o motorista possa ter 

acesso enquanto dirige, portanto, algumas funções de conveniência como telefonar, ouvir 

música e operar o sistema de navegação já fazem parte das tarefas executadas pelos 

motoristas ao volante. Por consequência, dirigir que obviamente é a tarefa primária de um 

motorista ao volante passou a ser associada a fatores habituais ou até como uma questão de 

habilidade natural. O efeito multitarefa é variável entre os motoristas, assim como habilidade 

e nível de experiência que são questões significativas  para as mudanças do ambiente dentro e 

fora do veículo. Portanto, a falta de suficiente atenção ao dirigir pode frequentemente levar a 

um acidente. A NHTSA estima que o erro humano é a causa de 57% do total de acidentes e é 

um fator contribuidor em 95% dos acidentes nos Estados Unidos.  

De uma forma geral, porém baseado nos sistemas de assistência ao motorista apresentados 

neste trabalho, como todo sistema de tecnologia que envolve câmera, sensores ou radares tem 

suas limitações e os desafios que precisam ser levados em consideração quanto a análise da 

viabilidade no mercado brasileiro são: 

• Falta de marcações de faixa em bom estado de conservação nas estradas e vias 

importantes para o sistema de detecção de mudança de faixa; 

• Chuva forte, neblina e iluminação inadequada podem dificultar a detecção das 

marcações de faixa da pista quando for usado o sistema de detecção de mudança de 

faixa; 

• Melhoria em desempenho para a detecção rápida de ultrapassagens de motocicletas 

nos pontos cegos; 
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• Balanceamento entre confiança e inconveniência dos alertas de ponto cego em 

condições de alto tráfego de carros nas metrópoles em horários de congestionamento; 

• Compromisso entre conservação e estabelecimento de um padrão para visualização 

dos sinais de trânsito nas estradas e vias; 

• Fatores climáticos e de iluminação estão diretamente ligados à eficiência de sistemas 

de reconhecimento de sinais de trânsito. 

As considerações finais para a análise da viabilidade dos sistemas de assistência ao motorista 

no mercado brasileiro são a necessidade de uma extensa melhoria em infraestrutura das vias e 

rodovias, bem como iluminação e escoamento ou drenagem de água como fatores primordiais 

para a determinação da tecnologia empregada e, consequente eficiência dos sistemas de 

assistência ao motorista e a tecnologia empregadas aos mesmos. Tão necessário quanto as 

melhorias de infraestrutura é um forte e difícil trabalho de conscientização cultural 

disseminando boas práticas e respeito no trânsito que deverá ser aplicado a toda sociedade, 

pois o respeito às pessoas, à vida e às leis parece ter se tornado menos importante devido a 

impunidade quanto aos atos cometidos diariamente no trânsito por cidadãos desrespeitosos. 

Associado a isso tudo está o fator de educação quanto ao uso e capacidade dos sistemas de 

assistência ao motorista assim como sistemas de segurança de uma forma geral. Ou seja, a 

sociedade precisa ser educada para usar estes sistemas de modo que o motorista não distraia-

se ao dirigir, nem tampouco dê a segurança ao motorista para promover atitudes agressivas de 

direção, mas auxilie e alerte o mesmo nesta tarefa que requer atenção, foco e habilidade. Os 

sistemas de assistência ao motorista podem ser boas ferramentas na redução de danos e 

acidentes fatais, se forem utilizadas por motoristas conscientes em uma sociedade que respeita 

as leis de trânsito e com as apropriadas condições de funcionamento considerando toda a 

adequada infraestrutura que a tecnologia requer. 
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ANEXO A – Dados estatísticos de acidentes de trânsito – Ano 2011 (FONTE: DPRF) 

 

 

 


