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Criou volante que
avisa condutores

do cansaço
Helena Alves é investigadora principal da Universidade

de Aveiro e está a desenvolver o projeto há dois anos

investigação Ter um vo-
lante que nos avisa quando
estamos cansados é uma
realidade que está mais
próxima de acontecer.
Tudo graças ao trabalho de
Helena Alves, investigado-
ra do CICECO - Instituto
de Materiais da Universi-
dade de Aveiro. Foram dois

anos a trabalhar, em parce-
ria com Ana Fred, do Insti-
tuto Superior Técnico e do
Instituto de Telecomuni-
cações, de Lisboa, para que
o protótipo estivesse fina-
lizado. Agora, resta pensar
em colocá-lo no mercado.

Para já, o projeto assen-
tou na criação de uma capa,

que pode ser ajustada a

qualquer volante, e que
monitoriza os sinais vitais
do condutor através de
sensores acoplados que re-

gistam a condutividade
elétrica da pele. Depois, os

sinais são analisados em
tempo real por um algorit-
mo - desenvolvido pela
equipa da investigadora
Ana Fred -, que, se reco-
nhecer os sinais associados

à fadiga, vai enviar um
alerta para o telemóvel ou

para o smartwatch do con-
dutor. "Vai ser possível,
também, ter o sistema di-
retamente ligado ao veícu-
lo e ser o próprio computa-
dor de bordo a apresentar
as notificações", explica
Helena Alves.

As duas investigadoras
estão, agora, a equacionar

qual será a melhor forma

para o produto entrar no
mercado: se através da par-
ceria com alguma empresa
do setor automóvel ou da

criação de uma startup.
Helena Alves acredita, no
entanto, que se trata de um
sistema que vai interessar
"a profissionais de condu-

ção, ao condutor comum e,

por exemplo, a empresas
de transportes".

"Além do alerta de fadiga,
permite identificar o con-
dutor que está ao volante,
o que pode ser interessan-
te a empresas", conta a in-
vestigadora. No futuro, ao
mesmo sistema podem ser

acopladas "medidas de se-

gurança adicionais, tais

como feedback sob a for-
ma de áudio, vibrações
para recuperar a atenção do
condutor ou, mesmo, pro-
vocar a imobilização do
VeíCUlo".« SALOMÉ FILIPE
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• Idade: 44 anos

• Profissão: Investiga-
dora e professora na
Universidade de Aveiro
• Naturalidade: Caste-
lo Branco
• Residência: Aveiro

Capa poderá vir a ser incorporada nos volantes de qualquer automóvel


