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O que são veículos inteligentes?
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• Veículos com algum nível de inteligência embarcada?
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O que são veículos inteligentes?
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• Veículos com algum nível de inteligência embarcada?

• Robôs móveis?

• Comunicantes (V2V, V2I e V2X)?
• Vehicle-to-vehicle
• Vehicle-to-infrastructure
• Vehicle-to-everything
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O que são veículos inteligentes?
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Mudança de paradigmas
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• São veículos que vieram para mudar a relação entre os usuários da 
mobilidade.
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Quais são as motivações por trás 
dos veículos inteligentes?
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Questões globais e locais...
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• No mundo, 1,35 milhão de pessoas morrem todos os anos em 
acidentes de carros e entre 50 milhões de pessoas sofrem 
lesões não fatais:

• No Brasil, segundo o DPVAT (2017) foram 83.495 acidentes com 
41.151 mortes.
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• No mundo, 1,35 milhão de pessoas morrem todos os anos em 
acidentes de carros e entre 50 milhões de pessoas sofrem 
lesões não fatais:

• No Brasil, segundo o DPVAT (2017) foram 83.495 acidentes com 
41.151 mortes.

• Engarrafamentos enormes;
• Tempo e dinheiro perdido nas grandes cidades.

R$ 199 bilhões/VEV
*Valor estimado da vida
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Quais são as implicações dos 
veículos inteligentes no mundo?
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Da primeira à quarta revolução industrial...
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4. Industrial 
revolution
Based on cyber-physical-
systems

3. Industrial revolution 
Through the use of electronics
and IT further progression in
autonomous production

2. Industrial revolution 
Introducing mass production 
lines powered by electric 
energy

1. Industrial revolution
Introducing mechanical 
production machines powered
by water and steam

End of the 
18th century.

Beginning of the 
20th century

Beginning of the 
70th

Industry 1.0 Industry 3.0Industry 2.0 Industry 4.0
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Source: DFKI/Bauer IAO

• Para isso, precisamos entender que estamos 
passando pela 4ª Revolução Industrial:
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A 4ª Revolução Industrial
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• Mudança na Indústria:
• Novos modelos de negócio – venda de mobilidade ao invés de carros 

(Mobility-as-a-Service – Maas);
• Conexão entre o transporte público e o privado;
• Car-sharing.
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A 4ª Revolução Industrial
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• Novos competidores:
• Empresas de TI entraram no mercado para conseguir dados;
• Indústria automotiva desenvolvendo novos modelos de negócio para 

incorporar os dados coletados.
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A 4ª Revolução Industrial
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• Novos produtos, novos modelos de produção;

• Os fabricantes de carros se tornarão fornecedores contratados para a 
indústria de TI?
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Qual é a ligação do mercado de 
dados com a Inteligência Artificial 
e os Veículos Inteligentes?
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Concepção de veículo inteligentes
• Hoje, é impossível falar de veículos inteligentes sem considerar:

• Inteligência Artificial

• Blockchain

• 5G
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https://commandstech.com/top-10-technologies-to-learn-in-2020-in-it-ai-5g-cc-nlpblockchain-iot-qc-rpa-bigdata-devops/
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• A inteligência artificial é base para praticamente todos os sistemas que 
compõem os veículos inteligentes:
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Sistemas de mono e 
estéreo visão

Scanners a Laser

Percepção
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• Segmentação de imagens para a detecção de objetos e classificação da 
cena:
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Sistemas de mono e 
estéreo visão

Scanners a Laser

Percepção
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• Estimação volumétrica dos veículos:
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Sistemas de mono e 
estéreo visão

Scanners a Laser

Percepção
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• Estimação de distância (mapa de disparidade) a partir de imagens 
monoculares:
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Sistemas de mono e 
estéreo visão

Scanners a Laser

Percepção
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• A inteligência artificial é base para praticamente todos os sistemas que 
compõem os veículos inteligentes:
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GPS

Localização
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• Detecção de marcos visuais para localização por casamento com mapa 
digital (map matching):
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GPS

Localização
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• A inteligência artificial é base para praticamente todos os sistemas que 
compõem os veículos inteligentes:
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Computador 
embarcado para 
aplicações 
de alto nível

Navegação
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• Estimação do comportamento dos diversos agentes na via:
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Computador 
embarcado para 
aplicações 
de alto nível

Navegação
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• Qual será o comportamento aprendido e qual deve ser o ideal?
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Computador 
embarcado para 
aplicações 
de alto nível

Navegação

Moral Machine: 
http://moralmachine.mit.edu/hl/pt
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• A inteligência artificial é base para praticamente todos os sistemas que 
compõem os veículos inteligentes:
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• Volante
• Acelerador
• Freio

dSpace
Microautobox
para o controle 
de baixo nível

Controle
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• Estimação dos parâmetros do modelo dinâmico do veículo:

35LMT©2020

• Volante
• Acelerador
• Freio

dSpace
Microautobox
para o controle 
de baixo nível

Controle
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Sistemas de mono e 
estéreo visão

Barramento
CAN (ABS, 
ESP, ….)

• Volante
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para o controle 
de baixo nível

Computador 
embarcado para 
aplicações 
de alto nível

GPS

Hardware
LMT©2020
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• Detecção de falhas ou inconsistências nos dados dos sensores:
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Relação com o mercado de dados

• Para se conceber uma inteligência artificial capaz de atender aos mais 
diferentes cenários, é fundamental uma enorme massa de dados 
para treinamento e validação.
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Mercado de dados
• Dados são o novo petróleo, com a diferença que os dados nunca 

acabarão!
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https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/07/dados-sao-o-novo-petroleo-diz-ceo-da-mastercard.html
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Mercado de dados
• Veículos autônomos gerarão/consumirão cerca de 40 terabytes de 

dados a cada 8 horas de funcionamento:
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https://autotechreview.com/features/flood-of-data-will-get-generated-in-autonomous-cars
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Relação com o mercado de dados
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• A Waymo tem mais de 16 milhões de quilômetros de testes em ruas e 
16 bilhões em simulações, e ainda continua testando seus veículos. 



A Relação com o Mercado de Dados
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• A Tesla não está muito distante disso. Por causa de sua grande base 
instalada, vários dados são gerados por condutores reais e sensores 
de baixo custo.



A Relação com o Mercado de Dados
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• A Waymo e a Tesla são de longe os maiores expoentes em veículos 
inteligentes no mundo, justamente pelos dados;

• Por isso, cada vez mais os dados estão recebendo maior valor e as 
grandes montadoras estão correndo para aproveitar os dados que são 
gerados por seus veículos.



A Relação com o Mercado de Dados
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• Isso abre um leque de oportunidades com base na geração de dados 
para a concepção desses veículos:

Regionalização da tecnologia



Mercado de dados
• Com a melhora dos meios de comunicação, a disponibilidade dos 

dados será praticamente instantânea;
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Mercado de dados
• Veículos autônomos e conectados abrirão uma infinidade de novos 

modelos de negócio, nunca antes imaginados;
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Mercado de dados

LMT©2020 4701/12/2020



Mercado de dados
• Problemas: Privacidade dos dados, Security-by-Design e Compliance.
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O que acontece em caso de 
falha?
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Incertezas
• Como compreender o que aconteceu em cada decisão tomada por um 

algoritmo de inteligência artificial?

• Como garantir que o sistema irá responder adequadamente a um evento 
nunca antes visto?

• O aprendizado é contínuo...
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Incertezas
• Como compreender o que aconteceu em cada decisão tomada por uma 

rede neural?
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Incertezas
• Como definir as causas de um acidente em meio a tantas incertezas:
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Controle

Navegação

Localização

Percepção

Incertezas
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• Google self-driving car hit a bus…
• ‘Google has said that both the car's software and the person in the driver's seat 

thought the bus would let the Lexus into the flow of traffic’. (DailyMail, 2016)

Como inserir os veículos inteligentes nas ruas?
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A proposta do LMT
• Dar suporte à homologação/certificação desses veículos:
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Estado

Controle

Navegação

Localização

Percepção

Incertezas

Passado

Presente?
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A proposta do LMT

• Dispositivo padrão para o registro de 
dados baseado nas incertezas dos 
veículos autônomos, para suporte legal 
na análise de acidentes:
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Estado

Presente?

Quais dados gravar?
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A proposta do LMT
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Perguntas?
danilo.delima@ufla.br
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