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RESUMO 
 

O uso cada vez mais constante de automóveis e o aumento no número de 
acidentes cria a necessidade de aprimorar algumas funções dos veículos para evitar 
possíveis falhas. Para isso, vem sido desenvolvidos sistemas inteligentes, que se 
baseiam na integração de sistemas computacionais de controle com a parte mecânica. A 
implementação dessas tecnologias busca permitir, em diferentes graus de interferência 
humana, a autonomia do veículo de forma segura, mapeando o ambiente ao seu redor e 
detectando possíveis erros na condução do veículo. Este trabalho apresenta uma visão 
geral do processo evolução dos veículos autônomos, protótipo que não tem necessidade 
de intervenção humana para se locomover. Serão apresentadas informações sobre a 
história e problemas que poderão ser impactantes para a sua evolução, além de projetos 
desenvolvidos por grupos de pesquisa em universidades e fabricantes. 
 
 
Palavras chave: evolução, veículos autônomos e projetos. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ABSTRACT 
 

The increasing use of cars and the constant increase in the number of accidents 
creates the need to improve some features of vehicles to avoid possible failures. For 
such, intelligent systems have been developed, which are based on the integration 
control of computing systems with the mechanical part. The implementation of these 
search technologies allow, in varying degrees of human interference, the autonomy of 
the vehicle in safe ways, scouting the environment around it and detecting failiers in the 
vehicle driving. This work presents an overview of the evolution process of autonomous 
vehicles, prototype which has no need for human intervention to move. Information will 
be presented about the history and problems that may be shocking for its development, 
as well as projects developed by research groups at universities and manufacturers. 
 
Keywords: evolution, autonomous vehicles and projects. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 1- Gol GTI-Revista Quatro Rodas....................................................  18 
Figura 2 - principais causas de acidentes de transito.................................... 27 
Figura 3- Índice de Mortos no trânsito......................................................... 28 
Figura 4- Encoder rotativo............................................................................ 30 
Figura 5- Inclinômetro................................................................................ . 31 
Figura 6 – Veículo Inclinado........................................................................ 31 
Figura 7- Giroscópio....................................................................................  32 
Figura 8 – Exemplificação de um Acelerômetro.........................................  33 
Figura 9- Ângulo de detecção de objetos.....................................................  34 
Figura 10- Ondas transmitidas e recebidas pelo sensor ultrassom............... 34 
Figura 11- Gráfico das radiações................................................................ .  34 
Figura 12- Sensores infravermelhos............................................................  35 
Figura 13- Campos de ação dos satélites....................................................  36  
Figura 14- Códigos modulados enviados por um satélite..........................  36  
Figura 15- Veiculo CARINA 2...................................................................  38 
Figura 16- Veículo CADU..........................................................................  39 
Figura 17- ACC With Steer Assist............................................................... 40 
Figura 18- Veículo Darpa............................................................................ . 41 
Figura 19- Carro Autônomo da Google Toyota Prius.................................. 43 
 
 



  

Lista de Abreviações e Siglas 
 
ABC - Active Body Control   
ABS - Anti Blocking System   
ACC - Adaptadive Cruise Control 
ALV - Autonomous Land Vehicle  
AMC - American Motors Corporation 
ATIS - Advanced Traveller Information Systems 
ATMS - Advanced Traffic Management Systems 
BAS - Braking-Assistant  
CADU - Carro Autônomo Desenvolvido 
CAN - Controller Area Network 
CaRINA - Carro Robótico Inteligente para Navegação Autônoma 
DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency  
ESP - Electronic Stanbility Program  
ETAC - European Truck Accident Causation 
GM - General Motors Corporation 
GPS - Global Positioning System 
MDF - Mission Definition File 
PCS - Pre-Collision System 
PDVA - Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos Autônomos    
PVS - Personal Vehicle System  
RCA - Radio Corporation of America  



  

RNDF - Road Network Description File 
SAE - Society of Automotive Engineers 
SRI - Centro de Inteligência Artificial do Instituto de Pesquisa de Stanford  
TAP - Temporary Auto Pilot 
UFMG - Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais 
VATs  - Veículo Autônomo de Transporte Terrestre  
VisLab - Artificial Vision and Intelligent Systems Laboratory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

SUMÁRIO 
 

1.iINTRODUÇÃO....................................................................................... 15 
2. HISTÓRIA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E DOS VEÍCULOS      
AUTÔNOMOS............................................................................................ 16  

2.1. A HISTÓRIA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA...................... 16  
2.2. HISTÓRIA DOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS..................... 20 

3.  CARROS ROBÓTICOS: PRINCIPAIS DESAFIOS PARA SEU                                 
DESENVOLVIMENTO E SUA ADOÇÃO.............................................. 24 

3.1 VEÍCULOS AUTONÔMOS: PRINCIPAIS VANTAGENS  
POSSIVEIS PARA SEU DESENVOLVIMENTO E  
ADOÇÃO......................................................................................... 26 

4. TECNOLOGIAS EMBARCADAS NOS VEÍCULOS........................ 28 
5. SENSORES USADOS EM NAVEGAÇÃO DE              
VEICULOS AUTNÔMOS......................................................................... 30 

5.1 SENSORES DE MOVIMENTO.............................................. 30 

5.1.2 ENCODERS................................................................ 30 

5.2 SENSORES DE ORIENTAÇÃO............................................. 31 
5.2.1 INCLINÔMETRO..................................................... 31 

5.3 SENSORES INERCIAIS.......................................................... 31 
5.3.1GIROSCÓPIO............................................................. 31 
5.3.2 ACELERÔMETROS................................................. 32 

5.4 SENSORES DE DISTÂNCIA.................................................. 33 
5.4.1 SENSOR ULTRASOM.............................................. 33 
5.4.2 SENSOR INFRAVERMELHO................................. 34 

 



  

 
5.5. SISTEMA DE POSICIONAMETO....................................... 35 

5.5.1. GPS.............................................................................. 35 
6. PROJETOS NACIONAIS..................................................................... 37 

6.1.  PROJETO CARINA............................................................... 38 
6.2. PROJETO CADU.................................................................... 38 

7. PRINCIPAIS PESQUISAS NO MUNDO............................................ 39 
7.1. ACC(Adaptive Cruise Control) With Steer Assist................ 39 
7.2. Temporary Auto Pilot(TAP) Volkswagen…………………… 40 
7.3. DARPA CHALLENGE........................................................... 40 
7.4. Google Driverless Car.............................................................. 42 

8. CONCLUSÕES GERAIS....................................................................... 44 
PROPOSTAS FUTURAS.......................................................................... .. 45 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS...................................................... 46 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



15  

1.iINTRODUÇÃO 
 

Carro robótico, carro sem motorista ou veículo autônomo são nomes dados a um 
tipo de veículo de transporte, de passageiros ou bens, dotado de um sistema de controle 
computacional que integra um conjunto de sensores e atuadores com a função de, a 
partir de uma missão inicial (local para onde ir) estabelecida pelo usuário, navega de 
forma autônoma e segura sobre a superfície terrestre [Ozguner et al., 2007; Gonçalves, 
2011]. O seu principal objetivo é integrar um conjunto de tecnologias de sensores, de 
sistemas de controle e atuadores para mapear o ambiente, determinar as melhores 
opções de ação e executar estas ações de forma mais segura e confiável do que poderia 
ser obtida por um condutor humano comum. Ainda que as pesquisas estejam adiantadas, 
até a presente data estes veículos ainda não estão disponíveis para uso geral. 

Atualmente, diversos recursos tecnológicos como freios ABS, comunicação 
entre veículos e outros recursos, já automatizam processos específicos de um veículo, 
porém a decisão final de navegação ainda é do condutor humano. 

Os veículos autônomos, assim, têm como objetivo substituir o condutor humano 
por um sistema de controle computacional que integre os recursos tecnológicos do 
veículo. Diversas técnicas diferenciadas têm sido desenvolvidas pelos grupos de 
pesquisa ao redor do mundo para atingir estes objetivos. 
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2. HISTÓRIA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E DOS 
VEÍCULOS AUTÔNOMOS  
2.1. A HISTÓRIA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA  

O primeiro sistema de injeção de combustível era inicialmente mecânica, e foi 
elaborada pelo alemão Rudolf Christian Carl Diesel. Mas desenvolveu suas ideias a 
partir do trabalho do inglês Herbert Akroyd Stuart, que em 1892, obteve a patente de 
um motor com ignição movido a pó de carvão. Diesel apenas inovou a criação, 
alimentando-a com combustível liquido. 
 Nos motores a gasolina as experiências começaram a serem feitas, em 1925, 
pelo engenheiro suíço Jonas Hesselman. Essas tecnologias foram empregadas na II 
Guerra Mundial nos motores aeronáuticos Junkers Jumo 210, Daimler-Benz DB 601, 
BMW 801, Shvetsov ASH-82FN e Wright R-3350, entre outros. O sistema Daimler-
Benz foi desenvolvido em conjunto com a Bosch, empresa que difundiria o uso dessa 
tecnologia nos carros de passeio. Porém, em 1940, a Alfa Romeo testou um sistema de 
injeção elétrica, desenvolvida por Ottavio Fuscado na fabrica de aviões Caproni e 
Comiti, em um modelo especial do 6C2500 ”256 Ala Spressa”, o qual disputou a Mille 
Miglia do ano citado [STREET CUSTOMS, 2015]. 
 O primeiro carro a utilizar o sistema mecânico indireto, nos EUA, foi o Hot Rod 
de Stuart Hilborn, que serviu na força americana durante a guerra. 
A mistura era injetada no coletor de admissão, evitando, assim, que os “bicos” fossem 
danificados pelas altas temperaturas da câmara de combustão. Finalizado em 1946, 
tinha motor Flathead V8 e estabeleceu dois anos depois, pilotado por Howie Wilson, a 
marca de 150 mph. Graças a tal fato, Hilborn ficou conhecido, nos EUA, como “pai da 
injeção eletrônica”. 
 Em meados dos anos 50 a injeção chegou a formula Indy nos motores 
Offenhauser de quatro cilindros e três anos depois, a Fuel Injection Engineering 
Company passou a oferecer kits de conversão por cerca de US$ 225. Nesta mesma 
década a Chrysler começou a testar seu sistema mecânico em um protótipo do motor 
Hemi Firepower V8 que era denominado A311EX1 e descendia do V16 Hemi que a 
empresa fez durante a guerra para o avião P-47 Thunderbolt. Enquanto isso, na 
Alemanha, surgiu a primeira aplicação da injeção Bosh nos motores a gasolina em 
modelos de serie como os pequenos Goliath GP700 e Gutbrod Superior 600. 
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 A partir daí várias fabricas do velho mundo passaram a usar o sistema em carros 
de corrida, como o Counnaught 1952 de Fórmula 2, e esportivos de rua, como o 
Mecedes Bens 300 SL 1954. 
 Em 1956 a GM lançou seu sistema mecânico, feito pela Rochester, que obteve 
pequena difusão nos motores 283 V8 Turbo Fire dos Chevrolet Bel Air e Corvette. 
Estes Propulsores conseguiram desenvolver 283 cv (SAE), sendo os primeiros nos 
EUA, a apresentar a relação de um cavalo por polegada. Porém, a injeção Rochester 
logo foi abandonada em favor dos carburadores Quadrijet. 
 Pela mesma época Robert Mac Gregor Rodger, hot rodder e engenheiro da 
Chrysler, trabalhava em um sistema eletrônico (transistorizado) com seus colegas da 
Bendix Corporation, cujo modelo primitivo havia sido empregado em aviões na guerra 
da Coréia. O presidente da Bendix, Malcolm P. Ferguson, chegou a anunciar que, em 
poucos anos, a injeção eletrônica substituiria o carburador. Curiosamente, o sistema 
Bendix, denominado Eletrojector (ou EFI, de Eletronic Fuel Injection), estreou em 1957 
equipando um carro da AMC. 
 Tratava-se do Rambler Rebel, espécie de precursor dos muscle cars dos anos 60. 
Um Rebel assim equipado foi exposto no Salão de Nova Iorque. Seu motor 327 V8 
desenvolvia 288 cv (SAE), 33 cv a mais que o propulsor com carburador Quadrijet, 
mas, na prática, o Electrojector nunca funcionou direito e apenas seis unidades foram 
assim equipadas. O carro, inscrito pela AMC no Daytona Beach for SpeedWeek, foi o 
segundo veículo mais rápido na praia, sendo superado apenas por um Corvette com 
injeção Rochester. 

No mesmo ano a Chrysler testou um 300C com o Electrojector, cujo motor V8 
Hemi de 392 polegadas desenvolvia 390 cv (SAE). Os resultados foram bons e, em 28 
de setembro de 1958, a injeção eletrônica foi anunciada como item opcional para os 
Chrysler 300D, Dodge D500, Plymouth Fury e DeSoto Adventurer. Eram carros 
comuns que, enviados para a linha de montagem dos DeSoto, recebiam, entre janeiro e 
julho, o Electrojector. O sistema foi montado em 35 300D, 12 D500, cinco Adventurer e 
dois Fury. 

O Electrojector era caro: custava US$ 400. Os motores contavam com dois 
distribuidores (um para o sistema de ignição e outra para o de alimentação), bomba de 
gasolina elétrica e um alternador de 40 ampéres. O modulador (espécie de centralina) 
era instalado no suporte do radiador e nunca funcionou direito, forçando a Chrysler a 
converter os veículos com o Electrojector em unidades com carburadores Quadrijet. Os 
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defeitos deixavam os clientes à beira de um ataque de nervos, caso do jazzista Larry 
Elgart, que ameaçou atravessar a vitrine de uma concessionária Chrysler de Manhattan 
com seu 300D. 

A patente do Electrojector acabou sendo vendida para a Bosch, que a estudou e, 
em 1967, apresentou sua evolução, o D-Jetronic, que equipou o VW 1600 TL e depois 
chegou a carros das marcasMercedes-Benz, Porsche, Citroën, Saab, Volvo e Jaguar. 
Finalmente um sistema conseguiu dosarcom precisão a mistura ar/combustível, 
permitindo uma combustão mais completa, reduzindo as emissões e diminuindo o 
consumo. Tempos depois surgiram versões mais aperfeiçoadas, como K-Jetronic, L-
Jetronic e LH-Jetronic. Nos EUA, para diminuir a poluição, surgiu, em 1975, o 
catalizador, equipamento que apresentava reduzida vida útil. Foram criados, então, os 
sistemas de injeção central de combustível (monoponto), que incorporavam injetor 
elétrico no que poderia ser considerado o corpo do carburador. 

Assim, o sistema só precisava ser montado no coletor de admissão, evitando 
mudanças drásticas nos motores. O primeiro carro americano “moderno” com injeção 
eletrônica foi o Cadillac Seville 1977, que utilizava um sistema Bendix parecido com o 
D-Jetronic. Os propulsores que se seguiram, entretanto, passaram a sair de fábrica com 
o sistema multiponto, ou seja, com um injetor de combustível para cada cilindro, que 
pulverizam a mistura ar/combustível diretamente na válvula de admissão. Isso conferia 
uma dosagem mais precisa de combustível e respostas mais rápidas do motor. 

Em 1991 os EUA produziram seus últimos carros equipados com carburadores 
(Jeep Grand Wagoneere a versão policial do Ford Crow Victoria). No Brasil a inovação 
chegou por intermédio da Bosch com o VW Gol GTI [GOL GTI, 2013], lançado em 
janeiro de 1989. 

 
Figura 1-(Gol GTI-Extraido da Revista Quatro Rodas)  
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 Muitas são as vantagens da injeção eletrônica em relação ao carburador, que 
não utiliza sensores e, portanto, não pode se adaptar corretamente as diversas variações 
de uso. Alguns exemplos são as mudanças na pressão atmosférica (salvo no caso dos 
carburadores de Venturi variável Skinner Union/SU), na umidade/temperatura do ar e 
na qualidade do combustível, razão pela qual não existem carros carburados com 
motores bicombustíveis. Os carburadores também não atendem as novas normas 
antipoluição, além de vazarem e “afogarem”, permitindo ainda a emissão de 
hidrocarbonetos por evaporação. O combustível, de acordo com sua composição, exige 
uma quantidade específica oxigênio para atingir, através de determinada mistura 
estequiométrica (de proporções variáveis), uma queima completa. Com menos ar a 
combustão é deficiente, apresentando perda de calor potencial, que se traduz em perda 
de energia mecânica (desperdício de combustível), formação de depósitos de carbono e 
aumento na emissão de poluentes. Por outro lado, com muito ar, ocorre a diminuição do 
gás de combustão, o aumento da temperatura da câmara e o desgaste excessivo do 
motor, podendo, inclusive, queimar suas válvulas. Tais problemas são comuns nos 
carburadores, mas não nas injeções [TUNINGPARTS, 2015]. 

 No sistema eletrônico, ao pisar no acelerador, a válvula borboleta abre, 
permitindo a entrada de ar. Nesse meio tempo a Unidade de Controle “percebe” o que 
vai ocorrer e aumenta a vazão de combustível, possibilitando que os cilindros recebam a 
devida mistura. Além disso, os diversos sensores instalados no veículo monitoram tanto 
a entrada de ar quanto os gases de escape, corrigindo automaticamente a primeira. 
Como exemplo da importância dessa regulagem, podemos citar os motores flex. Para a 
gasolina a mistura estequiométrica deve ser de 14,7 partes de ar por uma parte de 
combustível (ou 15,2, conforme a fonte consultada), enquanto que, no caso do etanol 
deve ser de 9/1, pois o poder calorífico deste é de 700 kcal/kg, contra 780 kcal/kg da 
gasolina. O sistema eletrônico ainda dispensa o uso de afogador, possibilitando partidas 
mais rápidas (enriquece automaticamente a mistura, fazendo-a voltar ao normal quando 
o motor aquece) e também evita as batidas de pino, pois quando as vibrações indicam 
que haverá detonação, atrasa o ponto de ignição. A adaptação de injeção eletrônica em 
motores carburados pode ser simples caso exista um propulsor similar equipado com o 
mesmo sistema. Assim, pode-se usar o conjunto do Omega no Opala (sendo ambos 
equipados como motor 4.100) ou da Grand Cherokee V8 no Charger R/T. Basicamente 
substitui-se a parte de cima do motor e todas as peças do sistema de alimentação 
(incluindo a montagem de uma bomba de combustível elétrica). 
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2.2. HISTÓRIA DOS VEÍCULOS AUTÔNOMOS 
 

O principal evento para as pesquisas em automação de veículos foi realizado em 
1939, com a realização da Feira Mundial de Nova Iorque, nos Estados Unidos da 
América (EUA). Nesta feira, a exposição Futurama, patrocinada pela empresa General 
Motors Corporation (GM) e projetada por Norman Melancton Bel Geddes, demonstrava 
como seria o mundo em vinte anos (isto é, até os anos de 1959-1960), sendo exibido um 
protótipo de sistema de rodovias automatizado, onde as estradas corrigiriam as falhas de 
condução humanas, impedindo ações que não pudessem ser realizadas. A possibilidade 
de criação das estradas foi discutida por Geddes e o então presidente dos EUA, Franklin 
Delano Roosevelt, porém não houve continuidade da proposta e nos anos de 1940, os 
esforços de pesquisa dos grandes fabricantes de automóveis foram direcionados para 
produção militar na Segunda Grande Guerra Mundial (Life, 1939; Geddes, 1940; 
Wetmore, 2003). 

Após a Segunda Guerra Mundial, diversas tecnologias desenvolvidas para fins 
militares foram adaptadas para automatizar e aumentar os recursos de navegação em 
veículos diversos. Na década de 1950, as empresas GM e a Radio Corporation of 
America (RCA) iniciaram, em conjunto, o desenvolvimento de tecnologias que 
aperfeiçoassem e automatizassem a condução de carros: o primeiro produto, em 1953, 
foi o modelo em escala de um sistema rodoviário automatizado para testes e, no mesmo 
ano, foi iniciada a produção de uma série de três carros-conceito, chamados Firebird, 
para demonstração de novas tecnologias desenvolvidas. Desta série de carros-conceito, 
o Firebird II foi apresentado como um projeto de carro tecnológico que incluía um 
sistema de condução automática na qual um fio enterrado na estrada enviaria sinais para 
o veículo e um sistema de comunicação via rádio com torres de controle (Temple, 
2006). O veículo, no entanto, não aplicava realmente a condução autônoma. A primeira 
demonstração de condução automatizada ocorreria apenas em 1958: esta condução 
utilizava um cabo elétrico enterrado no solo, cuja corrente alternada era percebida por 
bobinas magnéticas localizadas na parte frontal do veículo (Wetmore, 2003). 

Em 1964, a GM patrocinou uma nova Feira Mundial em Nova Iorque e 
apresentou uma atualização de sua visão de futuro para o sistema de transporte. Nesta 
visão, uma torre de controle operaria a direção, freios e velocidade de cada veículo em 
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uma pista automática e grupos de carros se moveriam em intervalos iguais (Wetmore, 
2003). 

No final dos anos de 1960 apareceram os primeiros esforços para prover 
autonomia para robôs capazes de movimento sobre superfície: entre 1966 e 1972 foi 
desenvolvido o robô Shakey pelo Centro de Inteligência Artificial do Instituto de 
Pesquisa de Stanford (SRI) sob financiamento da Defense Advanced Research Projects 
Agency (DARPA). Shakey era uma plataforma robótica sobre rodas, equipada com uma 
câmera de TV estéreo, um telêmetro (instrumento para medir distâncias em tempo real), 
sensores ultrassônicos e sensores de toque, enviando dados por radiofrequência para um 
computador mainframe. O computador recebia os dados captados pelos sensores, 
realizando o planejamento de rota e de ações necessárias a serem realizadas no 
ambiente, reenviando ao veículo às instruções necessárias para navegação. Na época, 
Shakey foi considerado um fracasso já que nunca conseguiu atingir a plena autonomia. 
Porém estabeleceu as bases que serviram para o desenvolvimento das pesquisas futuras 
em navegação autônoma (Nilsson, 1969; 1984; Gage, 1995). 

Em 1977, o Laboratório de Engenharia Mecânica da Universidade de Tsukuba, 
no Japão, construiu o que é considerado pela literatura científica como o primeiro 
veículo robótico inteligente. Tratava-se de um carro dotado de um sistema de visão 
computacional baseada em câmeras de televisão e uma unidade de processamento. O 
sistema permitia detecção de obstáculos e seguimento de linhas brancas no solo 
(Tsugawa, 1994; Benenson, 2009). 

Na década de 1980, o engenheiro aeroespacial alemão Ernst Dickmanns 
(considerado “o pioneiro do carro autônomo”) e sua equipe da Universität der 
Bundeswehr München, na Alemanha, desenvolveram uma série de projetos na área da 
condução autônoma. Destes projetos destaca-se o veículo VaMoRs de 1985, uma van 
Mercedes-Benz, equipada com câmeras e outros sensores, onde a direção e outros 
componentes eram controlados por comandos computacionais. O veículo podia, de 
forma autônoma, atingir até 100 km/h em vias sem tráfego (Broggi et al., 1999). 

Em 1987, as empresas japonesas Fujitsu e Nissan desenvolveram o Personal 
Vehicle System (PVS), um sistema baseado em visão computacional e aplicado em um 
micro-ônibus. O PVS baseava-se em um conjunto de câmeras estéreo, processador de 
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imagens e computadores de controle que permitiam detectar marcações na pista, 
detecção de obstáculos (Tsugawa, 1994). 

Entre os anos de 1987-1995, diversos grupos de pesquisas europeus (entre os 
quais as equipes de Ernst Dickmanns, da BMW, da Daimler-Benz e da Jaguar) uniram 
esforços para desenvolvimento do projeto EUREKA Prometheus (PROgraMme for a 
European Traffic of Highest Efficiency and Unprecedented Safety) com o intuito de 
tornar mais eficiente o tráfego urbano na Europa. Dentre as diversas pesquisas, em 
1994, Dickmanns apresentou um Mercedes-Benz Classe-S modificado chamado de 
VaMP, que dirigiu de forma autônoma por mais de 1000 quilômetros, com velocidades 
de até 130 km/h. Em 1995, o veículo VaMoRs-P, foi capaz de atingir velocidade de 
navegação de até 160 km/h na Autobahn alemã e executando uma série de manobras 
que permitia ultrapassar outros veículos (Dickmanns et al., 1994; Broggi et al., 1999). 

Outra pesquisa participante do projeto EUREKA foi o projeto italiano Artificial 
Vision and Intelligent Systems Laboratory (VisLab) do Departamento de Tecnologia da 
Informação da Universidade de Parma que, em cooperação com a Universidade de 
Turim, desenvolveu um protótipo chamado de MobLab, que servia como plataforma de 
pesquisa para todos os grupos de pesquisa italiano envolvidos com o projeto EUREKA. 
Com o encerramento do projeto, o VisLab segmentou-se em outros projetos entre os 
quais destaca-se o projeto ARGO desenvolvido entre 1997-2001 pela Universidade de 
Parma. Tratava-se de um protótipo de veículo que seguia marcas pintadas em uma 
estrada não-modificada, utilizando duas câmeras de vídeo preto-e-branco de baixo custo 
e algoritmos de visão estereoscópica. O projeto permitiu a navegação por uma distância 
de 2000 km por seis dias, com velocidade média de 90 km/h e 94% do tempo em modo 
autônomo (Broggi et al., 1999). 

Na década de 1980, a DARPA iniciou as pesquisas com o Autonomous Land 
Vehicle (ALV), baseadas nas técnicas oriundas do desenvolvimento do robô Shakey. O 
ALV era um protótipo de veículo que possuía radar, visão computacional e mecanismo 
de controle robótico. As primeiras demonstrações em 1985 atingiam velocidade máxima 
3 km/h em navegação autônoma, progredindo para 10 km/h em 1986 e 21 km/h em 
1987 (Gage, 1995). 

Desde 1984, o Laboratório de Navegação da Universidade Carnegie Mellon tem 
construído diversos protótipos para navegação autônoma chamados de NavLab. 
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  Em 1995, o veículo semiautônomo NavLab 5 (no qual apenas a direção possuía 
controle autônomo) foi utilizado no evento No Hands Across America, navegando por 
quase 5000 km, entre as cidades de Pittsburgh e San Diego, andando de forma 
autônoma por 98,2 % do tempo (Pomerleau, 2005; CMU, 2013). 

Nos anos de 1990, o Governo dos EUA financiou três projetos conhecidos como 
Demo I e III (pelo exército dos EUA) e Demo II (pelo DARPA) que permitiram a 
pesquisa para navegação autônoma de veículos terrestres não-tripulados em terreno de 
difícil navegação, permitindo o desvio de obstáculos (Gage, 1995; Ozguner et al., 
2007). 

Em Julho de 2002, o DARPA lançou o evento Grand Challenge, uma 
competição para estimular a pesquisa em navegação para veículos terrestres não 
tripulados por parte de empresas e organizações de pesquisa (Ozguner et al., 2007). A 
primeira competição foi realizada em 13 de março de 2004, com o prêmio de US$ 1 
milhão e tinha como objetivo navegar 228 km, sem intervenção humana em, no 
máximo, 10 horas. A escolha do cenário deveu-se às grandes variações do terreno, alta 
quantidade de sujeira, curvas sinuosas e pequena fração de estradas pavimentadas. Esta 
competição teve 107 equipes inscritas, sendo que 15 efetivamente correram, mas 
nenhum dos participantes navegou mais do que 5% de todo o percurso (Thrun et al., 
2006). 

O desafio foi repetido em 8 de outubro de 2005, com o prêmio de US$ 2 
milhões. Desta vez, 195 equipes foram inscritas e 23 efetivamente correram. Destas, 
cinco equipes conseguiram finalizar a corrida e o robô da Universidade de Stanford 
chamado Stanley foi considerado o campeão, finalizando o percurso em 6 horas, 53 
minutos e 08 segundos. Stanley foi produzido por uma equipe de pesquisadores de 
Stanford, da Intel Research, da Volkswagen e de outras entidades. Tratava-se de um 
Volkswagen Touareg R5 TDI com uma plataforma com seis processadores Intel e um 
conjunto de sensores e atuadores para navegação autônoma. O software do veículo não 
era centralizado, sendo os módulos executados de forma paralela e sem sincronismo, 
sendo integrados pela utilização de marcas temporais sobre os dados. Isto permitiu 
reduzir o risco de impasses e atraso de processamento (Thrun et al.,2006). 

Em 03 de novembro de 2007 foi realizada a terceira versão da competição do 
DARPA, sob o nome de DARPA Urban Challenge. A mudança de nome ocorreu devido 
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à alteração do cenário de provas, agora em um ambiente urbano simulado. Aos 
competidores foi fornecido um mapa digital das ruas do ambiente urbano e a missão a 
ser executada na forma de arquivos Road Network Description File (RNDF) e Mission 
Definition File (MDF). Durante o desafio, os veículos receberam missões diferenciadas, 
permitindo situações nas quais os veículos, executando objetivos e ações diferenciadas, 
deveriam obedecer a leis de transito e interagir entre si para garantir a coexistência 
(Montemerlo et al., 2009). O evento final contou com onze veículos, sendo vencedor o 
veículo Boss da Universidade Carnegie Mellon: o veículo possuía um sistema de 
controle integrado a um conjunto de sensores laser, radares e câmeras, sendo capaz de 
reconhecer regras de trânsito, detectar outros veículos, realizar seguimento de veículos a 
uma distância segura, entre outras funções (Urmson et al., 2007). 

Atualmente, os Sistemas Inteligentes de Transportes desenvolvem recursos e 
tecnologias segmentadas em duas grandes áreas gerais: os sistemas de gerenciamento de 
viagens (Advanced Traffic Management Systems - ATMS) e sistemas avançados de 
informação ao motorista (Advanced Traveller Information Systems - ATIS) (Sussman 
2005). Ambos os sistemas estão intimamente ligados com as tecnologias necessárias 
para o desenvolvimento de VATs (Veículo Autônomo de Transporte Terrestre). 
 
3.  VEÍCULOS AUTONÔMOS: PRINCIPAIS DESAFIOS PARA SEU 
DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO 

Há vários desafios que dificultam a adoção e o desenvolvimento dos veículos 
autônomos no mundo, que incluem: 
Definição das responsabilidades legais: ainda que um veículo autônomo apresente a 
possibilidade de reduzir acidentes causados por seres humanos e pelos eventos 
aleatórios, não temos garantias que o veículo possa lidar de forma segura a todas as 
condições adversas do clima, transito e da própria estrutura do veículo, o que pode 
impossibilitar de tornar o veículo completamente responsável pelo gerenciamento de 
navegação. 
Tratamento de vias não legalizadas, vias não mapeadas ou com infraestrutura 
inadequada/inexistente: nesses ambientes que o veiculo autônomo não tenha 
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condições de transitar, a condução humana pode ser mais adequada do que a condução 
autônoma ainda que ações pontuais de navegação (como controle de velocidade, ações 
automáticas em congestionamentos, entre outras ações) possam ser utilizadas 
autonomamente em uma condução semiautônoma. 
Custo de aquisição e manutenção dos veículos autônomos: o bom desempenho da 
navegação autônoma é dependente da integração de diversos sensores, atuadores e 
dispositivos computacionais que possam atender requisitos necessários para navegação 
autônoma, e com isso têm um maior custo financeiro para aplicação e manutenção 
desses requisitos. 
Tratamento de veículos especiais: com aplicação de veículos autônomos deve-se 
determinar como serão tratados veículos especiais como ambulâncias, carros policiais, 
veículos militares, veículos de autoridades governamentais, entre outros. Os condutores 
destes tipos de veículos precisam, em diversas situações, transgredir leis de trânsito 
convencionais para realização de suas atividades, normalmente específicas e que não 
podem ser burladas pelo software do computador (como infringir uma sinalização 
específica ou andar na contramão de trânsito). Veículos especiais, desta forma, não 
devem adotar a navegação autônoma para parte de suas atividades. 
Aspecto psicológico do condutor: um carro robótico não deve apenas tratar de forma 
conservadora os aspectos de segurança e confiabilidade, mas também "aparentar" 
possuir estes fatores, de forma que o condutor possa aceitar sem reservas a utilização 
dos recursos da navegação autônoma e não necessite monitorar constantemente as 
variáveis de controle do veículo, o que anularia os benefícios da condução autônoma. 
Alteração da Legislação de Trânsito: para adoção de carros robóticos, as regras de 
trânsito deverão ser transformadas em um conjunto padronizado, lógico e altamente 
técnico de instruções que possa ser reconhecido pelo veículo e que possa ser 
manipulado por atender necessidades de diferentes legislações de trânsito. 
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3.1 VEÍCULOS AUTONÔMOS: PRINCIPAIS VANTAGENS 
POSSIVEIS PARA SEU DESENVOLVIMENTO E ADOÇÃO  
Com a implementação dos veículos autônomos em nossa sociedade poderemos obter 
varias vantagens associadas ao seu desenvolvimento em nossas vidas, que incluem: 
 Redução dos acidentes de trânsito provocados por fatores humanos: Atualmente o 
erro humano é a principal causa dos acidentes veiculares no mundo, isso mostra como 
aplicação dos carros autônomos poderá diminuir esse índice de acidentes.   
A possibilidade de pessoas com deficiências físicas permanentes ou temporárias 
que não possam conduzir um carro comum ou adaptado, poderão se locomover 
com esses novos veículos sem preocupações: Uma parte da população mundial é 
incapaz de dirigir algum veiculo por causa de alguma deficiência física que a 
impossibilita, com a implementação de veículos que possam se locomover sem 
necessitar da interferência humana em sua condução, essa parte da população poderá se 
transitar em estradas e avenidas sem que o veículo necessite de alguma interferência 
humana em sua condução.   
Aumento da produtividade já que o condutor pode realizar outras atividades 
durante o processo de navegação: Como o veículo autônomo não precisa de nenhuma 
interversão do motorista no seu trajeto, o motorista fica livre para fazer outras atividades 
durante esse tempo, como trabalhos de empresa por exemplo.  
Otimização dos recursos veiculares através da utilização adequada dos 
componentes: como os veículos autônomos são controlados por uma inteligência 
artificial programada, poderemos prolongar a vida útil do veiculo fazendo uma 
otimização dos seus recursos. 
Segurança 

As questões de segurança tem o impacto mais sério na vida diária da população 
fora os problemas de transporte. Os acidentes de trânsito têm efeitos negativos colossais 
sobre economia. Por esta razão, a maior das pesquisas estão concentradas nos setores de 
transportes e no desenvolvimento de sistemas de segurança. Estes projetos 
principalmente se enquadram na categoria de sistemas de segurança de automóvel 
inteligentes. De acordo com pesquisa realizada pela associação de estudo de causas de 
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acidentes de caminhões europeus (ETAC), o erro humano é a principal causa dos 
acidentes (85,2%), e as outras causas como falhas técnicas (5,3%), infraestrutura (5,1%) 
e condições do tempo (4,4%) desempenham papel secundário como causa principal dos 
acidentes europeus com caminhões conforme a figura abaixo, e em quase (75%) dos 
casos o erro humano é a única causa conforme [ETAC, 2015]. Esses dados ilustram 
claramente que os seres humanos são longe de ser perfeitos motoristas. 

A implementação de veículos autônomos pode reduzir muito o número de 
falhas, uma vez que 85,2 por cento dos acidentes de trânsito são causados por erro 
humano. 

 
              Figura 2 - principais causas de acidentes de transito (extraído de ETAC, 2015) 

 
Sistemas de segurança inteligentes que estão atualmente em uso já provaram o 

seu sucesso em ajudar os motoristas a evitar acidentes. Segundo dados do departamento 
de transito do Distrito Federal, o número de mortes em acidentes no Distrito Federal foi 
reduzido de 35,5 para 14,3 pessoas por 100 mil habitantes/ano entre os anos de 1995 e 
2014 [DETRAN, 2015]. Estes dados indicam uma redução de cerca de 60 por cento, o 
que reflete o melhor desempenho de segurança dos veículos recentes quando comparado 
com as gerações anteriores de veículos. O gráfico da Figura mostra os dados estatísticos 
sobre o número de pessoas mortas por 100 mil habitantes/ano.  A tendência para a 
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diminuição de mortes pode ser visto claramente nas estatísticas da figura abaixo:

 
Figura 3- Índice de Mortes no trânsito(extraído do Detran) 
 
4. TECNOLOGIAS AUTÔNOMAS ADOTADAS NOS 
VEÍCULOS  

Ainda que os veículos autônomos não estejam disponíveis para uso geral até o 
exato momento, diversos componentes tecnológicos de automatização de ações 
específicas de condução veicular já estão disponíveis ao grande público (Ozguner et al., 
2007). 
Destacam se entre eles: 
Cruise Control: Sistema que mantém a velocidade de condução de um veículo 
previamente programada. Uma vez atingida e memorizada a velocidade pretendida, 
pode-se retirar o pé do acelerador, permitindo assim um maior conforto da condução em 
estrada ou em viagem. 
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Anti Blocking System (ABS): Impede o travamento das rodas durante uma freada, 
evitando que o veiculo derrape. Após decreto do CONSELHO NACIONAL DE 
TRÂNSITO - CONTRAN “Todos os veículos produzidos a partir de 01 de janeiro de 
2014, nacionais e importados, somente serão registrados e licenciados se dispuserem de 
sistema de antitravamento de rodas – ABS".[ RESOLUÇÃO Nº 380, DE 28 DE ABRIL 
DE 2011,  CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN ]. 
Braking-Assistant (BAS): Em casos de colisão eminente alguns condutores pisam 
bruscamente no pedal de freio, mas mantêm este fortemente pressionado apenas durante 
um curto espaço de tempo. O sistema "percebe" a intenção do condutor e amplifica a 
intensidade do freio de forma a garantir uma desaceleração máxima. 
Electronic Stanbility Program (ESP): Sistema eletrônico que reconhece o 
escorregamento do veículo nas direções longitudinal e transversal, como por exemplo o 
deslizamento lateral em curvas, e atua de forma orientada e independente sobre o freio 
de cada uma das rodas, evitando que o veículo rodopie. 
Active Body Control (ABC): Sistema que controla dinamicamente a carroceria do 
veículo, evitando que a mesma se incline para frente ou para os lados, aumentando 
assim o conforto dos passageiros. 
Pre-Collision System (PCS): Através de um sistema de sensores instalados na 
dianteira, o veículo detecta a presença de pedestres, obstáculos ou outros automóveis e 
realiza uma manobra de evasão, calculando também a intensidade da frenagem e do 
movimento da direção necessários para escapar dos perigos da pista. 
Informações compostas de conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
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5. SENSORES USADOS EM NAVEGAÇÃO DE VEICULOS 
AUTNÔMOS  
5.1 SENSORES DE MOVIMENTO           
5.1.2 ENCODERS 

O encoder é um transdutor que converte um movimento angular ou linear em 
uma série de pulsos digitais elétricos. Esses pulsos gerados podem ser usados para 
determinar velocidade, taxa de aceleração, distância, rotação, posição ou direção. O 
sistema de leitura é baseado em um disco (encoder rotativo), formado por janelas radiais 
transparentes e opacas alternadas. Este é iluminado perpendicularmente por uma fonte 
de luz infravermelha, quando então, as imagens das janelas transparentes são projetadas 
no receptor ele converte essas janelas de luz em pulsos elétricos conforme os desenhos, 
figuras 4 e 5 [TAMAGAWA, 2015].  

 

 
Figura 4- Encoder rotativo(extraído de tamagawa,2015) 
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5.2 SENSORES DE ORIENTAÇÃO 
5.2.1 INCLINÔMETRO 

O inclinômetro (também conhecido como clinómetro) é um instrumento 
utilizado para medir ângulos de inclinação e elevação. Como exemplo medir inclinação 
de um veículo conforme a figura 6 [CEPA]. 

Há variados tipos de inclinômetros: desde um simples pêndulo conforme a figura 
5, até outros naturalmente embutidos no cardam de uma bússola [LETRAHERIDO, 
2015].  

                           
Fig.5–Inclinômetro(Letraherido)   Fig 6–Veículo Inclinado(extraído de CEPA)  
5.3 SENSORES INERCIAIS  

Sensores inerciais são dispositivos capazes de monitorar variações de velocidade 
e aceleração, linear ou angular, direta ou indiretamente, através da conversão de forças 
inerciais em uma grandeza física que possa ser detectada pelo transdutor correspondente 
e convertida em um sinal elétrico. Este sinal elétrico é submetido a processos de 
filtragem linear e não linear a fim de se criar uma estimativa do sinal de entrada. A saída 
final representará um valor calibrado da aceleração ou velocidade medida. Alguns dos 
sensores são: 
5.3.1 GIROSCÓPIO 

 O Giroscópio é um dispositivo que mantem sua posição de origem, mesmo que 
sejam feitas varias tentativas de mudar sua direção original. O giroscópio possui um 
sistema que reduz o atrito e o permite girar em torno do eixo orientado, em qualquer 
direção do espaço. 
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Na essência o giroscópio é um corpo em forma de polia, onde esta polia gira 
sobre os extremos com pontas finas que são suportadas por mancais (suporte), como na 
figura 6 abaixo: 

Figura7-Giroscópio [WIKIPEDIA, 2015] 
 

O giroscópio serve de referência de direção, mas não de posição. Ou seja, o 
giroscópio consegue se movimentar normalmente no espaço sem qualquer trabalho, a 
não ser o que é necessário para transportar sua massa. 
 Um veículo munido de um giroscópio auxiliado por sensores apropriados pode 
medir com precisão qualquer mudança de direção em sua orientação. 
 
5.3.2 ACELERÔMETROS 

São dispositivos dedicados a medir a aceleração sofrida por um corpo. Essa 
aceleração é diferente da aceleração convencional, pois, um acelerômetro é incapaz de 
medir a aceleração de um objeto em queda livre. O acelerômetro não consegue medir 
devido a ele ser atrelado à sensação de peso e medida como, por exemplo, a sensação de 
peso em uma queda livre na lua ou no sol é nula embora a aceleração seja diferente em 
ambos os casos. 
 Um sistema que pode ser usado como exemplo é o de um recipiente com um 
liquido até a sua metade, conforme a figura 7. Ao empurrarmos este recipiente, a um 
movimento do liquido que esta dentro que forma um ângulo e esse ângulo varia de tal 
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forma que dependendo do ângulo sabe-se se o recipiente esta acelerado ou freando 
[LABDEGARAGEM, 2015]. 

 
Figura 8 – Exemplificação de um Acelerômetro (Extraído de LABDEGARAGEM)  
5.4 SENSORES DE DISTÂNCIA 
  Um sensor de distância mede a distância entre um ponto de referência 
(normalmente outro sensor) e os objetos no campo de atuação do sensor. Este tipo de 
sensor é usado na navegação dos robôs e no desvio de obstáculos, onde a sua utilização 
consiste em estimar as distâncias para os objetos mais próximos, em aplicações onde a 
localização e a forma desses objetos são necessárias.  
5.4.1 SENSOR ULTRASOM 

Sensores de ultrassom são sensores que utilizam ondas sonoras para medir a 
distância entre ele e algum objeto. Compõem sua estrutura um emissor e um receptor de 
ultrassom. O emissor emite uma onda na frequência do ultrassom (uma frequência mais 
alta do que o ouvido humano escuta), parte dessa onda vai refletir em algum objeto que 
estiver na frente do sensor e vai voltar para o receptor. Assim o método de calculo será 
usado a partir do tempo que essa onda demora a retornar. Para calcular a distância é só 
dividir o tempo pela velocidade do som no ar (340m/s) e por dois, já que a onda 
percorre a mesma distância duas vezes (ida e volta) (figura 9) [ROBO LIVRE, 2013].  

É importante lembrar que o sensor não detecta apenas objetos que estiverem 
exatamente em sua frente, ele pode “ver” também objetos que estejam em diagonal com 
o emissor. A maioria dos sensores de ultrassom voltados pra robótica captam melhor 
objetos que estejam em um ângulo de até 30°, como indica a figura (8), abaixo relativo 
ao sensor SEN136B5B (as faixas pretas indicam onde houve detecção).  
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 Fig.9-Ângulo de detecção de objetos (ROBO LIVRE) 

       
Fig10-Ondas transmitidas e recebidas pelo sensor ultrassom[LABDEGARAGEM,2014] 
5.4.2 SENSOR INFRAVERMELHO 
 

O princípio desse tipo de sensor de proximidade se baseia na detecção de objetos 
a partir de reflexão de raios de luz infravermelha. Um equipamento com esse sensor 
emite luz invisível e, quando um objeto entra em seu raio de alcance, o dispositivo mede 
os fótons – partículas de luz – que foram defletidos pelo material “invasor”, acionando, 
assim, um circuito elétrico. 
A radiação com comprimento de onda acima do visível é denominada infravermelha, 
como é mostrado na figura 10 [NEWTON C. BRAGA, 2012]. 

 
Figura 11- Gráfico das radiações(NEWTON C. BRAGA, 2012) 
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O sensor consegue, então, por meio da luz refletida pelo objeto, medir sua 
distância por meio de cálculo de frequência do sinal recebido. O problema com essa 
tecnologia é que pode ser facilmente interferida por outras fontes de luz ao redor, 
diminuindo sua precisão – porém há modelos mais avançados que modulam a luz em 
uma frequência específica, diminuindo a interferência de luzes de fundo [TECHTUDO, 
2015]. 
Existem dois tipos de sensores infravermelhos o térmico (figura 12 (b)) que aproveita a 
energia que a radiação transportada que corresponde ao calor. Dessa maneira o sensor 
detecta o calor que a radiação transporta. O outro sensor é o quântico (Figura 12 (a)), 
que aproveita a liberação de elétrons que ocorre quando a radiação atinge a superfície de 
um material sensível [NEWTON C. BRAGA, 2012]. 

       
 Figura 12- Sensores infravermelho NEWTON C. BRAGA, 2012s 
5.5. SISTEMA DE POSICIONAMETO 
5.5.1. GPS 
GPS é uma abreviatura de Global Positioning System, ou seja, Sistema de 
Posicionamento Global  é um sistema de navegação por satélite que fornece a um 
aparelho receptor móvel a sua posição, assim como informação horária, sobre todas as 
condições atmosféricas, a qualquer momento e em qualquer lugar na Terra, desde que o 
receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites GPS. Encontra-se em 
funcionamento dois sistemas de navegação por satélite: o GPS americano e 
o GLONASS russo.  Para o Funcionamento do GPS é necessário à determinação das 
distâncias entre um ponto, o receptor, a outros de referência, os satélites. Sabendo a 
distância que nos separa de 3 pontos podemos determinar a nossa posição relativa a 
esses mesmos 3 pontos através da intersecção de 3 circunferências cujos raios são as 
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distâncias medidas entre o receptor e os satélites. Na realidade são necessários no 
mínimo 4 satélites para determinar a nossa posição corretamente [AUTO MAPA]. 

  

 
 Fig.13-Campos de ação dos satélites (AUTO MAPA) 

Cada satélite transmite um sinal que é recebido pelo receptor, este por sua vez 
mede o tempo que os sinais demoram a chegar até ele. Multiplicando o tempo medido 
pela velocidade do sinal (a velocidade da luz), obtemos a distância receptor-satélite, 
(Distancia= Velocidade x Tempo). 

 Porém não é tão fácil assim obter as distâncias. A distância pode ser 
determinada através dos códigos modulados na onda enviada pelo satélite (códigos C/A 
e P), ou pela integração da fase de batimento da onda portadora [NETVISÃO, 2015]. 

 
Figura 14- Códigos modulados enviados por um satélite ( NETVISÃO, 2015)  

O receptor foi preparado para somente decifrar esses tipos de códigos, deste 
modo não será afetado por interferências como, por exemplo de fontes de rádios 
naturais ou intencionais, deve-se a isso a complexidade de seus códigos. 
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Como o código P está intencionalmente reservado para os utilizadores 
autorizados pelo governo norte americano, (forças militares norte americanas e aliados) 
os utilizadores “civis” só podem determinar a distância através da sintonia do código 
C/A. 

A distância é determinada da seguinte forma: 

O código C/A é gerado por um algoritmo pseudo-aleatório com um período de 
0,001 segundos e usa o tempo dado pelos relógios atómicos de alta precisão que estão 
no satélite, o receptor que também contém um relógio, é usado para gerar uma replica 
do código C/A. O código recebido é depois correlacionado com versões ligeiramente 
adiantadas ou atrasadas da replica local e deste modo consegue medir o tempo que o 
sinal levou a chegar ao receptor. 

Numa situação ideal com os relógios do satélite e do receptor perfeitamente 
sincronizado e a propagação do sinal a ser feita no vácuo, o tempo de voo estaria 
perfeitamente determinado e, por consequência a distância é medida corretamente. 
Geralmente esta distância denomina-se por Pseudo-distância por diferir da distância 
verdadeira por influência dos erros de sincronização entre os relógios do satélite e do 
receptor. 

 

6. PROJETOS NACIONAIS 
O Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos Autônomos (PDVA), 

vinculado à Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e 
a USP de São Carlos estão sendo pioneiras no desenvolvimento de carros autônomos no 
Brasil com seus respectivos projetos. O projeto CaRINA que começou a ser 
desenvolvido em 2010, já apresenta uma versão completamente autônoma, enquanto o 
projeto CADU ainda não chegou nessa fase e a USP de São Carlos no dia 22 de outubro 
de 2013, com o CARINA 2 realizou uma demonstração pública de navegação autônoma 
nas ruas de São Carlos. 
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 6.1.  PROJETO CARINA 
O projeto CARINA (Carro Robótico Inteligente para Navegação Autônoma) 

visa o desenvolvimento de um veículo autônomo inteligente capaz de navegar em 
ambientes urbanos sem a necessidade de um condutor humano. Dentre os objetivos do 
projeto destacam-se: a diminuição do número de acidentes em ruas e rodovias e o 
aumento da eficiência do trânsito em geral. Outro objetivo desse projeto é o 
desenvolvimento de um sistema de auxílio ao motorista, notificando o motorista de uma 
situação de risco durante a condução do veículo, bem como o controle do veículo 
quando o perigo é eminente. Diversos algoritmos e técnicas para o controle de 
veículos inteligentes vêm sendo desenvolvidas e avaliadas nas duas plataformas de teste 
disponíveis no laboratório. O CaRINA 1 é um veículo elétrico  adaptado para o controle 
computacional de velocidade e esterçamento, e instrumentado com sensores para 
localização e percepção. O CaRINA 2 é um Fiat Palio Adventure, (mostrado na figura 
16) equipado com transmissão automatizada, direção hidráulica, sensor de 
estacionamento, sensor crepuscular, GPS, câmeras. Ele conta com controle 
computacional de esterçamento, aceleração e freio, possibilitando o controle completo 
por computador [CaRINA 2, 2015]. 
  

 Figura 15- Veiculo CARINA 2 (USP) 
6.2. PROJETO CADU 

O Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento de Veículos Autônomos (PDVA), 
vinculado à Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
tem desenvolvido um protótipo pela equipe CADU (Carro Autônomo Desenvolvido), 
que se locomove por comandos de computador, seguindo coordenadas de GPS inseridas 
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em seu sistema de navegação interno. Isso pode ser feito via voz, texto ou através de um 
joystick. 

No projeto da UFMG foram combinados GPS, acelerômetros (que medem a 
aceleração do veículo) e girômetros (para medir a velocidade angular). Além disso, o 
veículo conta com dispositivos externos, como câmeras de vídeo, sensor de distância a 
laser, que é um feixe de luz que percorre o ambiente e mede a distância entre os 
veículos, e sensores ultrassônicos, os mesmos utilizados nos já conhecidos sensores de 
ré, instalados de fábrica em alguns modelos convencionais. Criado para ser plataforma 
de testes de diversas tecnologias, o CADU aponta para o desenvolvimento de 
tecnologias assistivas e complementares aos modelos atuais [CADU, 2015]. 

 Figura 16- Veículo CADU (UFMG) 

 
7. PRINCIPAIS PESQUISAS NO MUNDO 
7.1. ACC (Adaptive Cruise Control) With Steer Assist 

A Volvo, sempre pioneira em sistemas de segurança, esta desenvolvendo o 
projeto ACC (Adaptadive Cruise Control)  with steer Assist. Tal projeto consiste na 
implementação de um sistema em ajudar a estadia do motorista na pista e seguir o ritmo 
do trafego. O motorista ativa o Acc com steer assist pressionando um só botão. 

Usando os dados das câmeras e sensores de radar, o carro pode seguir o veiculo 
da frente. O motor, freios e direção respondem automaticamente as variações de 
velocidade e de direção do veiculo da frente [VOLVO, 2015].  
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Figura 17- ACC With Steer Assist ( VOLVO) 
 
7.2. Temporary Auto Pilot (TAP) Volkswagen 

Desenvolvido pela Volkswagen, o sistema TAP permite que o veículo mantenha 
uma distância segura do veículo à sua frente, em uma velocidade selecionada pelo 
condutor, a velocidade reduz conforme necessário antes de uma curva e mantém 
posição central do veículo no que diz respeito à pista e seus marcadores 
[VOLKSWAGEN, 2015].  

O sistema também observa ultrapassagens regras e limites de velocidade. A 
função TAP também realiza manobras como parar e começar a dirigir em 
congestionamentos. Com a TAP é possível conduzir semi-automaticamente até uma 
velocidades de até 130 quilômetros por hora nas auto-estradas ou estradas similares. 
7.3. DARPA CHALLENGE 

A DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency, Agência de Projetos 
de Pesquisa Avançada de Defesa) foi criada em fevereiro de 1958 (como DARPA) por 
militares e pesquisadores americanos. 

Seu principal objetivo da agência era manter a superioridade tecnológica dos 
EUA e alertar contra possíveis avanços tecnológicos de adversários potenciais. Esse 
objetivo evoluiu com o tempo. 
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Em 2002, A DARPA anunciou o primeiro Desafio DARPA (DARPA Grand 
Challenge), visando o desenvolvimento de um veículo robótico autônomo capaz de 
atravessar um terreno irregular. Com o evento, diversos grupos de pesquisas envolvendo 
empresas e universidades se formaram com o objetivo de desenvolver sistemas 
veiculares robustos e seguros para aplicações comerciais e militares. 

O número de participantes a cada edição do desafio (2004, 2005 e 2007) 
aumentou, refletindo o crescente interesse e progresso na área de pesquisa e 
desenvolvimento de veículos autônomos. 

Em 2005, a Universidade de Stanford venceu o segundo Desafio DARPA. O 
veículo Stanley [Thrun et al., 2006], mostrado na Figura 15 ,é um Touareg R5 com 
motor diesel, desenvolvido em parceria com as empresas Volkswagen of America, 
Mohr Davidow Ventures e Intel Research, conta com um sistema embarcado multi-
processado interligado a uma rede de sensores e atuadores necessários para a autonomia 
do veículo. Com o projeto, novas tecnologias foram criadas e outras expandidas. O 
veículo abriga um sistema de hardware personalizado capaz de acionar eletronicamente 
o acelerador e os freios. A rotação do volante é controlada por meio de um motor CC 
acoplado ao mesmo por uma corrente, e as mudanças entre as posições do câmbio 
(automático) é provido por um atuador linear robótico. 
Informações como velocidade individual das rodas e ângulo de direção são lidas 
automaticamente e enviadas a um sistema de computação via rede CAN [DARPA, 
2015]. 

 
Figura 18- Veículo Darpa (DARPA CHALLENGE) 
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7.4. Google Driverless Car 
O projeto é liderado por Sebastian Thrun, diretor da Stanford Artificial 

Intelligence Laboratory e co-inventor da Google Street View. A equipe de Thrun criou 
em 2005 o Stanley que ganhou a 2005 DARPA Grand Challenge e recebeu dois milhões 
de dólares da United States Department of Defense.1 A equipe consiste em 15 pessoas 
da Google, incluindo Chris Urmson, Mike Montemerlo, e Anthony Levandowski que 
trabalhou para a DARPA Grand and Urban Challenges(2007). 

O veículo com o sistema autônomo criado pelo Google depende de uma série de 
equipamentos para andar sozinho. Ele possui três antenas de radar na frente e outra na 
traseira, que funcionam de modo a criar um mapa tridimensional ao redor do carro. 
Junto aos radares, o computador apura as informações no entorno do automóvel com 
ajuda de um GPS (com trechos já mapeados pelo Google Maps), câmeras de vídeo com 
sensores infra-vermelho, acelerômetros e um scanner giratório instalado no teto do 
veículo, que são como os olhos do carro e permitem a ele “enxergar” objetos em 360 
graus do veiculo. 

Seu funcionamento é simples. Basta o passageiro entrar no carro e digitar o 
endereço no computador central e se deixar ser levado até o destino. O carro acelera, 
freia, faz curvas, estaciona, para em faixas de pedestres e obedece a sinais de trânsito de 
forma totalmente automática. 

O carro, porém, ainda não está imune a erros e falhas. Segundo o Google, o 
sistema ainda tem problemas para identificar pequenos detritos ou buracos pelo trajeto e 
também tem certa dificuldade para acessar rodovias no modo autônomo, devido a 
grande e repentina variação de velocidade. A empresa afirma estar corrigindo esses 
contratempos. 

Durante os mais de 220 mil km percorridos nos testes o carro do Google se 
envolveu em apenas um pequeno acidente. O computador “esqueceu” de frear o carro 
durante um semáforo em aclive e o carro acabou voltando para trás e atingiu a frente de 
outro carro, este guiado por um motorista humano. 
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O carro autônomo não é propriamente dito um veículo fabricado pelo Google. A 
empresa apenas criou os sistemas de condução automática, que posteriormente foram 
instalados em veículos convencionais. [GOOGLE CAR, 2015]. 

 
Figura 19- Carro Autônomo da Google(GOOGLE CAR) 
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8. CONCLUSÕES GERAIS  
 

Vários pesquisadores, de empresas e universidades de muitos países, estão 
trabalhando no desenvolvimento de veículos autônomos. O objetivo final é que 
tenhamos carros totalmente automáticos, que nos levem ao nosso destino sem nenhuma 
interferência humana. Muito já foi criado como nos exemplos citados no decorrer do 
projeto, mas apesar desses avanços, muito ainda precisa ser desenvolvido até que 
tenhamos, de fato, veículos autônomos em nossas ruas. 
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PROPOSTAS FUTURAS 
 Elaboração de um sistema de localização; 
 Elaboração de um sistema de detecção de obstáculos; 
 Criação de um protótipo autônomo; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
[GOL GTI, 2013]-

http://quatrorodas.abril.com.br/classicos/brasileiros/conteudo_296476.shtml-
Visitado em 13/06/2015.      

[DETRAN, 2015] - http://www.detran.df.gov.br/o-detran/estatisticas-do-
transito/acidentes.html 
Visitado em 10/06/2015. 

[EBAH, 2015] - http://www.ebah.com.br/content/ABAAABrnwAI/encoders - 
Visitado em 13/06/2015. 

[WIKIPEDIA, 2015] - FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Girosc%C3%B3pio- 
Visitado em 13/06/2015. 

[SEEEDSTUDIO, 2015] - 
http://www.seeedstudio.com/depot/datasheet/Seeed%20Ultrasonic%20Sensor
%20datasheet.pdf  - Visitado em 13/06/2015. 

[TECHTUDO, 2013] - http://www.techtudo.com.br/dicas-e-
tutoriais/noticia/2013/12/como-funcionam-os-sensores-de-proximidade.html - 
Visitado em 19/06/2015. 

 [NETVISÃO, 2015] -http://clientes.netvisao.pt/manumelo/funcionamento.htm – 
Visitado 13/06/2015. 

[CaRINA 2, 2014] - 
http://www.icmc.usp.br/Portal/Pesquisa/pesquisaDinamico.php?id_laboratorio
=73          - Visitado em 13/06/2015. 

[CADU, 2014] -
Http://coro.cpdee.ufmg.br/attachments/061_Monografia_Vitor_Brandao_Sabb
agh_Versao_Final.pdf - Visitado em 13/06/2015. 

[VOLVO, 2015] - https://www.media.volvocars.com/global/en-
gb/media/videos/49628/adaptive-cruise-control-with-steer-assist - Visitado em 
13/06/2015. 

[GOOGLE CAR, 2015] - http://en.wikipedia.org/wiki/Google_driverless_car 
Visitado em 13/06/2015. 
 



47  

Benenson, R. (2009). Perception pour véhicule urbain sans conducteur: Conception et 
implementation. 2009. 218 f. Docteur de l’École des Mines de Paris. Paris 
Tech: Paris, France. 

Broggi, A.; Bertozzi, M; Fascioli, A. e Conte, G.(1999). Automatic Vehicle Guidance: 
The Experience of the ARGO Autonomous Vehicle. World Scientific 
Publishing, Singapore. 

Choset, H.; Lynch, K.N.; Hutchinson, S.; Kantor, G.; Burgard, W.; Kavraki, L.E. e 
Thrun, S.(2005). Principles of Robot Motion. MIT Press, Cambridge, MA, 
USA.  

CMU (2013). No Hand Across America. Carnegie Mellon University. Disponível em 
<http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/usr/tjochem/www/nhaa/nhaa_home_page.html
>. Acesso em 30 de abril de 2013.  

CNI (2012). Cidades: Mobilidade, Habitação e Escala. Confederação Nacional das 
Indústrias: São Paulo, 2012.  

Dávila, A. e Nombela, M. (2010). SARTRE: SAfe Road TRains for the Environment. 
In: Conference on Personal Rapid Transit PRT@LHR 2010. Technical Paper.  

Dickmanns, E.D.; Behringer, R.; Dickmanns, D.; Hildebrandt, T.; Maurer, M.; 
Thomanek, F. e Schiehlen, J. (1994). The seeing passenger car 'VaMoRs-P'. 
Proceedings of the Intelligent Vehicles '94 Symposium. p.68-73. 

Gage, D.W. (1995) UGV History 101: A Brief History of Unmanned Ground Vehicle 
(UGV) Development Efforts. In: Unmanned Systems Magazine. v. 13, n. 3.  

Geddes, N.B. (1940). Magic Motorways. Random House Book, New York, NY, USA.  
Gonçalves, L. F. S. (2011). Desenvolvimento de Navegação Autônoma por GNSS. 2011. 

192f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo.  

Guizzo, E. (2011). How Google's Self-Driving Car Works. IEEE Spectrum: 18 Oct. 
2011. Disponível em <http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-
intelligence/how-google-self-driving-car-works>. Último acesso em 01 de 
Maio de 2013.Life (1939). Lifes Goes To The Futurama. In: Life. 5 Jul. 1939.  

Mitchell, W.J.; Borroni-Bird, C. e Burns, L.D. (2010). Reinventing the Automobile. MIT 
Press: Cambridge, MA, USA.  

Montermelo, M.; Becker,J.; Bhat, S.; Dahlkamp, H.;Dolgov, D.; Ettinger, S.; Haehnel, 
D.; Hilden, T.; Hoffman, G.; Huhnke, B.; Johnston, D.; Huhnke, B; Johnston, 



48  

D.; Klumpp, S.; Langer, D.; Levandowski, A.; Levinson, J.; Marcil,J.; 
Orenstein, D.; Paefgen, J.; Penny, I.; Petrovskaya, A.; Pflueger, M.;Stanek, G.; 
Stavens, D.; Vogt, A. e Thrun, S. (2009). Junior: The Stanford Entry in the 
Urban Challenge. The DARPA Urban Challenge: Springer Tracts in Robotics 
Advance. v.56, p.91-123.  

Muller, J. (2012). With Driverless Cars, Once Again It Is California Leading The Way. 
26 Sep.2012. Forbes. Disponível em 
<http://www.forbes.com/sites/joannmuller/ 2012/09/26/with-driverless-cars-
once-again-it-is-california-leading-the-way/>. Acesso em 30 de abril de 2013.  

Nilsson, N.J. (1969). A Mobile Automaton: An Application of Artificial Intelligence 
Techniques. Proceedings of the First International Joint Conference on 
Artificial Intelligence. Washington, DC, USA.  

Nilsson, N.J. (1984). Shakey The Robot. Technical Note 323 AI Center, SRI 
International, Menlo Park, CA, USA.  

Ozguner, U.; Stiller, C e Redmill, K. (2007). Systems for Safety and Autonomous 
Behavior in Cars: The DARPA Grand Challenge Experience. Proceedings of 
IEEE. v. 95, n.2, p.397-412.  

Pinto, C. (2012). How Autonomous Vehicle Policy in California and Nevada Addresses 
Technological and Non-Technological Liabilities. Intersect. v. 5. n.1. 

Pissardini, Rodrigo de Sousa; Wei, Daniel Chin Min; Fonseca, Edvaldo Simões Júnior 
da - VEÍCULOS AUTÔNOMOS: CONCEITOS, HISTÓRICO E ESTADO-
DA-ARTE - Departamento de Engenharia de Transportes Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo – 2013 

Pomerleau, D. (1995). Ralph: Rapidly adapting lateral position handler. In: IEEE 
Symposium on Intelligent Vehicles. pp. 506 - 511.  

Robinson, T. e Chan, E. (2010) Operating Plattons On Public Motorways: An 
Introduction To The SARTRE Plattoning Programme. In: 17th World Congress 
on Intelligent Transport Systems. Busan, South Korea.  

Secchi, H.A (2008). Una Introducción a los Robots Móviles. Universidad Nacional de 
San Juan, San Juan, Argentina.  

Sussman, J.M. (2005). Perspectives on Intelligent Transportation. Springer, New York, 
NY, USA.  

Temple, D.W. (2006). GM’s Motorama. Motorbooks: Minneapolis.  



49  

Thrun, S.; Montemerlo, M.; Dahlkamp, H.; Stavens, D.; Aron, A.; Diebel, J.; Fong, P.; 
Gale, J.; Halpenny, M.; Hoffmann, G.; Lau, K.; Oakley, C.; Palatucci, M.; 
Pratt, V.; Stang, P.; Strohband, S.; Dupont, C.; Jendrossek, L. E.; Koelen, C.; 
Markey, C.; Rummel ,C.; van Niekerk, J.; Jensen, E.; Alessandrini, P.; Bradski, 
G.; Davies, B.; Ettinger, S.; Kaehler, A.; Nefian, A. e Mahoney, P. (2006). 
Stanley: The Robot that Won the DARPA Challenge. Journal of Field 
Robotics. n. 23(9), p.661–692.  

Tsugawa, S. (1994). Vision-based vehicles in Japan: Machine Vision Systems and 
Driving Control-Systems. Ieee Transactions On Industrial Electronics, 1994, 
v.41(4), pp.398-405.  

Urmson, C., Anhalt, J., Bagnell, D., Baker, C., Bittner, R., Dolan, J., Dug- gins, D., 
Ferguson, D., Galatali, T., Geyer, C., Gittleman, M., Harbaugh, S., Hebert, M., 
Howard, T., Kelly, A., Kohanbash, D., Likhachev, M., Miller, N., Peterson, K., 
Rajkumar, R., Rybski, P., Salesky, B., Scherer, S., Woo-Seo, Y.,  

Sabbagh, V. V. (2009). Desenvolvimento de um sistema de controle para um veículo 
autônomo, Projeto Final de curso, Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Disponível em http://coro.cpdee.ufmg.br. 

Simmons, R., Singh, S., Snider, J., Stentz, A., Whittaker, W. e Ziglar, J. (2007). Tartan 
racing: A multi-modal approach to the darpa urban challenge. Darpa Technical 
Report.  

Waiselfisz, J.J. (2012). Mapa da Violência 2012. Caderno Complementar 2: Acidentes 
de Trânsito. Instituto Sangari, São Paulo.  

Wetmore, J. (2003). Driving the Dream: The History and Motivations behind Sixty 
Years of Automated Highway Systems in America. Automotive History 
Review. Summer, 2003. pp. 4- 19.  

WHO (2013). Global Status Report On Road Safety 2013. World Health Organization: 
Geneva, Switzerland. 

CORO - Laboratório de Sistemas de Computação e Robôtica (2010). 
http://coro.cpdee.ufmg.br/index.php/projects. 
Visitado em 13/06/2015. 

[TUNINGPARTS, 2015] - http://www.tuningparts.com.br/blog/historia-da-injecao-de-
combustivel/  

- Visitado em 20-05-2015.  



50  

[STREETCUSTOMS, 2015] - http://www.streetcustoms.com.br/revistas-
carros/carros/historia-da-injecao-eletronica.html 
Visitado dia 20-05-2015. 

DARPA, D. A. R. P. A. (2010). Darpa grand challenge, http:/www.darpa.mil. acesso em 
24/06/2010. 

[VOLKSWAGEN, 2015] -
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/innovation/driver_a
ssistance/Temporary_Auto_Pilot.html) - Visitado em 14/05/2015. 

Sebastian Thrun: Google's driverless car TED video (March 2011) 
Sebastian Thrun talks about driverless cars on Executive Talks (May 2007) 
[LETRAHERIDO, 2015] - http://www.letraherido.com/170401ac.htm - Visitado em 
02/072015. 
[LABDEGARAGEM, 2015] - http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-utilizando-

o-acelerometro-mma8452 -Visitado em 24/06/2015. 
[NEWTON C. BRAGA, 2012] - http://newtoncbraga.com.br/index.php/artigos/49-

curiosidades/4916-art652.html - Visitado em 26/06/2015. 
[ROBO LIVRE, 2013] - http://robolivre.org/conteudo/sensor-de-ultrassom  

 -Visitado em 26/06/2015. 
[LABDEGARAGEM, 2014] - http://labdegaragem.com/profiles/blogs/tutorial-trena-

eletronica-com-arduino-e-sensor-ultrassonico-lv-ez - Visitado em 26/06/2015. 
[ETAC, 2015] - 
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/publications/etac_exec_summary.pdf 
Visitado em 29/06/2015. 
[TAMAGAWA, 2015]- http://www.tamagawa-seiki.com/english/encoder/ -   

Visitado em 02/07/2015. 
[CEPA] - http://www.cepa.if.usp.br/e-
isica/mecanica/ensinomedio/experimentos/cap16/cap16_04.php - Visitado em 02/07/2015. 
[AUTO MAPA] - http://automapascrissiumal.blogspot.com.br/ - Visitado em 02/07/2015. 
 


