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INTRODUÇÃO
Em contínua e ascendente evolução tecnológica, os meios de transporte experimentam amplas transformações,
a fim de se adequarem ao desenvolvimento das sociedades e de atenderem às necessidades humanas. Muitos
países desenvolvidos, como Austrália e Estados Unidos, estão desenvolvendo um Sistema Cooperativo
Inteligente de Trânsito - CITS, obtendo resultados positivos com essa tecnologia que desponta, principalmente,
na prevenção de acidentes.

OBJETIVO
Análise do projeto piloto implantado pela Europa a partir de
janeiro de 2016 do Sistema Cooperativo, a fim de reduzir, de
forma sustentável, os acidentes no trânsito e melhorar a
eficiência do tráfego. A Tecnologia chamada de “condução
conectada” permite troca de informação entre veículos, bem
como entre veículos e a infraestrutura. O CITS aumenta a
qualidade e a quantidade de informações disponíveis aos
condutores sobre seu ambiente imediato e sobre outros
veículos. Funciona através de um sistema sem fio (wireless),
com os veículos compartilhando informações, tais como a
posição do veículo, direção, velocidade etc.

MATERIAIS E MÉTODOS
Por meio das pesquisas realizadas pelo grupo de estudo formado na Europa, foi possível constatar que os
serviços do CITS podem ter impactos variáveis. Entre eles, a redução considerável dos acidentes de linha, à
base de 5% ao ano, contribuindo decisivamente para a economia, podendo reduzir os gastos em até € 3.5
bilhões por ano até 2030. Em toda a Europa a tecnologia produzirá um rácio de custos dos benefícios de até 3
para 1 de 2018 a 2030.

RESULTADO E DISCUSSÃO
Como se sabe, a maioria dos acidentes viários podem ser facilmente evitados. Conforme dados do observatório
nacional de trânsito, 90% dos acidentes são causados por falha humana. Este aparente desfasamento entre as
aptidões do condutor e a complexidade da situação pode ser tratado por intermédio da melhoria de três fatores:
o condutor (ensino e formação), o ambiente (infraestruturas inteligentes) e o veículo (sistemas de segurança
integrados em veículos).

CONCLUSÃO
O Brasil é o quarto país em registro de mortes no trânsito. Esse cenário pode ter um princípio de modificação
quando o país privilegiar e investir em tecnologias. Esse tipo de projeto e grupo de estudo é plenamente
aplicável no Brasil. Para o desenvolvimento efetivo e implantação do Sistema Cooperado, de um lado há a
necessidade de investimento em infraestruturas, como medidas que permitam a introdução no mercado de
novas soluções. De outro, a indústria automobilística, em especial, deve buscar desenvolver meios de
transportes mais seguros e eficientes, com o apoio do setor emergente da telemática, das telecomunicações
móveis e das tecnologias de informação. Ou seja, é primordial que os setores público e privado trabalhem em
conjunto. Nos dias de hoje já é possível ter acesso a tecnologias, mas ainda possuem custo elevado para o
cidadão no Brasil dificultando a aquisição por todos.
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