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A tecnologia vai
pôr fim aos acidentes
de viação?
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Volante desenvolvido
na Universidade de Aveiro
alerta condutores
cansados. UE impõe
sistemas de segurança
Dos milhares de acidentes que
continuam a manchar as estatís-
ticas da sinistralidade rodoviá-
ria, um em cada cinco é causado

por cansaço do condutor. Foi a
pensar numa forma de travar
estes números que investigado-
res da Universidade de Aveiro
desenvolveram uma capa para
volante que informa quem vai a
conduzir de que é melhor encos-
tar. O aviso, sob a forma de aler-
ta no telemóvel ou no smartwa-
tch do condutor, surge cada vez
que é detetada uma alteração
significativa nos sinais elétricos
do condutor, medidos através do
contacto das mãos com a capa

do volante.
"Os sensores de grafeno aco-

plados na capa registam a co-
nectividade elétrica da pele, que
funciona como um indicador do
estado psicológico e fisiológico
dos indivíduos", explica a equi-
pa de investigadores. No protó-
tipo já desenvolvido, os sinais
são avaliados em tempo real por
um algoritmo desenvolvido no
Instituto Superior Técnico e no
Instituto de Telecomunicações,
reconhecendo ou não sinais as-
sociados à fadiga. "Cada um de
nós tem o seu próprio eletrocar-
diograma. É como se fosse uma
impressão digital. O que estes
sensores medem são as altera-
ções a esse padrão e que podem
indicar cansaço ou stress", ex-
plica a investigadora da Univer-
sidade de Aveiro Helena Alves.
"Morre mais gente nas estradas
do que no conjunto das guerras.

E muito assustador", lamenta a
investigadora, que acredita que
este e outros sistemas de segu-
rança incorporados nos veículos

poderão ajudar a reduzir muitís-
simo o número de vítimas.

É também esta a convicção
da Comissão Europeia que, em
2018, propôs tornar obrigatóri-
as novas medidas de segurança
dos veículos. E no mês passado,
as várias instituições europei-
as acordaram um conjunto de
onze tecnologias que os carros
europeus vendidos a partir de
2022 terão de ter. Um mecanis-
mo de controlo de sonolência e

distração é precisamente uma
delas. "Todos os anos perdem
a vida nas nossas estradas 25
mil pessoas e 135 mil ficam fe-
ridas gravemente. A grande
maioria (90%) destes acidentes
é causada por erros humanos.



Podemos e devemos agir para
mudar esta situação. Graças aos
novos dispositivos de seguran-
ça avançados, que se tornarão
obrigatórios, poderemos causar
o mesmo tipo de impacto que
tiveram os cintos de seguran-
ça quando foram introduzidos
pela primeira vez. Muitos já
existem nos carros mais luxu-
osos. É agora preciso aumentar
os níveis de segurança de todos
e preparar o terreno para uma
futura mobilidade conectada
e automatizada", declarou em
março a comissária responsável
pelo mercado interno, indústria
e empreendedorismo.

O objetivo da Comissão Euro-
peia é, até 2030, reduzir para
metade o número de vítimas
mortais e de feridos graves e

chegar a 2050 com praticamen-
te zero fatalidades. Para isso,
conta com a generalização no
parque automóvel dos novos
mecanismos de segurança. En-
tre os sistemas conta-se a trava-
gem autónoma de emergência
(que se estima poder reduzir
em quase 40% os embates por
trás), o adaptador inteligente
de velocidade (que pode sobre-

por-se ao condutor, reduzindo
os quilómetros a que se circula

para os limites legais) e de ma-

nutenção na faixa de rodagem, a
câmara traseira, o registo de da-
dos em caso de acidentes (como
a caixa-negra dos aviões) ou a
pré-instalação do alcoolímetro
bloqueador de ignição.

Em caso de instalação (não
obrigatória) deste último equi-
pamento, o condutor só con-
seguirá ligar o carro depois de

'soprar' o balão e se não ultra-
passar o máximo permitido de

gramas de álcool no sangue.
Por cá, a Prevenção Rodoviária
Portuguesa defende que os con-
dutores que já foram apanhados
sejam obrigados a instalar o dis-

positivo.
A condução sob o efeito de

álcool e o excesso de velocidade
continuam a ser as principais
causas dos acidentes de viação.
E no caminho para a redução
da sinistralidade na União Eu-
ropeia, Portugal está longe de
dar um contributo positivo. Em
2018, pelo menos 512 pessoas
perderam a vida nas estradas

portuguesas, mais duas do que
em 2017. É preciso recuar a
1996 para encontrar dois anos
consecutivos de subida no nú-
mero de vítimas mortais. Será
a tecnologia capaz de corrigir
os erros do homem?


