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Um panorama acerca da pesquisa 
internacional de segurança viária e 
veicular revela que as novas tecnologias 

estão na mira dos principais estudos. 
Sistemas avançados de assistência ao 
motorista (ADAS), a segurança de veículos 
elétricos e as possibilidades abertas pelo 
uso de dados armazenados nos sistemas 
inteligentes do veículo para a investigação 
de um acidente estão em pauta. Mas 
a preocupação com os elementos mais 
vulneráveis do trânsito também não ficou de 
lado – como demonstra um estudo do IIHS 
sobre o aumento e as causas das mortes de 
pedestres ao longo dos anos.
Confira, nesta reportagem, um pouco do que 
centros de pesquisa dos Estados Unidos, 
México, Austrália e Alemanha têm estudado 
e discutido a respeito de segurança no 
trânsito. São exemplos locais que podem 
ser reproduzidos também aqui no Brasil – e 
que dão uma ideia de como devemos tratar a 
segurança sempre como prioridade.

ESTUDOS DE 
SEGURANÇA 
MUNDO AFORA
SAIBA O QUE ALGUNS DOS CENTROS DE PESQUISA MAIS CONCEITUADOS DO PLANETA 
ESTÃO INVESTIGANDO ACERCA DE TEMAS COMO NOVAS TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA, 
MORTES DE PEDESTRES E SOBRE COMO OS DADOS ARMAZENADOS NOS VEÍCULOS 
PODEM AJUDAR A ESCLARECER UM ACIDENTE
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Segundo um estudo do Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS), dos Estados Unidos, as montadoras 
estão construindo veículos mais seguros para colisões 
numa velocidade três vezes maior do que ocorria em 
meados dos anos 1990. Mas essas melhorias ainda 
vão levar décadas para integrar a maioria dos veículos. 
A pesquisa aponta que determinações governamentais, 
o comprometimento voluntário dos próprios fabricantes 
e rankings de segurança independentes – como 
os de centros de pesquisa como o CESVI – podem 
ter enorme influência na rapidez de como esses 
aprimoramentos vão chegar à maior parte da frota.
Em uma das análises, o IIHS investigou a 
disponibilidade e a instalação de câmeras traseiras, 
sensores de estacionamento, sistemas de 
monitoramento de ponto cego, alerta de colisão 
dianteira, frenagem automática de emergência, alerta 

PREVISÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS COM SISTEMAS AVANÇADOS DE SEGURANÇA
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de saída da faixa e faróis que se adaptam às curvas – a 
partir dos anos em que esses recursos foram introduzidos. 
Com a exceção dos faróis adaptativos, todos os demais 
sistemas têm chegado à frota num ritmo ascendente. Dois 
deles, tornados padrão de mercado pela força da lei nos EUA 
ou iniciativa da indústria, aparecem numa velocidade maior: 
câmeras traseiras e frenagem de emergência. 
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VEÍCULOS 100% ELÉTRICOS TÊM SEGURANÇA 
AVALIADA (E PREMIADA)
Para quem tem dúvida se veículos 100% elétricos são 
tão seguros quanto os modelos a combustão, o IIHS tem 
reconhecido o desempenho de alguns desses modelos 
com seus prêmios de segurança. Entre os automóveis 
que acabaram de receber o almejado Top Safety Pick 
estão o Tesla Model 3, o Chevrolet Bolt e o Audi e-tron – 
todos veículos plug-in, movidos exclusivamente a bateria. 
Falando em energias alternativas para os carros, o Hyundai 

MORTES DE PEDESTRES NAS RODOVIAS 
Nos últimos anos, mais de 800 pedestres têm morrido nas 
estradas americanas. A maioria das vítimas foi atropelada 
tentando fazer uma travessia em área urbana – é o que mostra 
um novo estudo do IIHS. 
Os pesquisadores descobriram que a maior parte das colisões 
fatais ocorre onde as rodovias acabam separando áreas 
residenciais de regiões comerciais. Ou seja, exatamente onde 
as pessoas precisam atravessar a estrada para ir de casa a um 
mercado, a um ponto de ônibus, escola ou outro estabelecimento. 
Embora um planejamento urbano feito há décadas seja complicado 
de desfazer, as comunidades podem tomar algumas ações 
práticas para promover a segurança dos pedestres.  
“Nossos estudos revelam que localidades com áreas residenciais 
que precisam cruzar a rodovia para chegar à região comercial 
devem considerar a instalação de barreiras físicas que evitem a 
travessia dos pedestres em trechos sem semáforo ou passarela, 
especialmente se esses centros comerciais incluírem bares ou 
lojas de bebidas”, afirma Jessica Cicchino, vice-presidente de 
pesquisa do IIHS.
Nos Estados Unidos, as mortes de pedestres aumentaram 
53% entre 2009 e 2018, e já representam 17% de todas as 
fatalidades no trânsito no país. Nesse mesmo período, as mortes 
de pedestres em rodovias interestaduais teve um aumento 
superior ao do resto: 60%.
Para ter um retrato mais claro de quando, onde e por que 
essas mortes estão acontecendo, os pesquisadores analisaram 
informações da base de dados federal a respeito de acidentes 
automobilísticos. Investigaram, por exemplo, se muitos desses 

SOBRE DADOS ARMAZENADOS NO VEÍCULO
Métodos digitais para investigação de acidentes de trânsito. 
Esse foi o tema de um seminário conduzido, no fim do ano 
passado, pelo centro de pesquisa AZT, da Alemanha – que 
contou com a participação de pesquisadores, de representantes 
das montadoras e também de especialistas em segurança 
da Allianz alemã. Ao final do evento, foi apresentado um 
posicionamento no que diz respeito à transparência e a uma 
padronização quanto aos dados que ficam nos sistemas do 
veículo. Confira a seguir.
• A Allianz está pedindo maior transparência em relação 
aos dados armazenados no automóvel no caso de um 
acidente de trânsito. Os proprietários de veículos devem 
poder obter informações a partir desses dados de uma 
maneira simples e direta.
• Os padrões atualmente desenvolvidos pela União Europeia para 
armazenamento futuro de dados de acidentes e sobre o estilo de 
direção do motorista devem ser adaptados para esclarecer as 
circunstâncias dos acidentes de trânsito em veículos modernos. 
Uma curta janela de tempo de alguns segundos antes e depois 
do acidente seria suficiente para esse fim.
• As intervenções dos sistemas de assistência ao motorista 
devem ser armazenadas se estiverem intimamente relacionadas 
ao acidente. Isso é necessário porque esses sistemas de 
segurança têm, cada vez mais, capacidade para evitar uma 
fatalidade. O sistema terá falhado na ocasião do acidente? Ele 

Nexo, um modelo que roda com célula a combustível de 
hidrogênio, também foi premiado pela segurança. “Ao 
comprar um carro, você não precisa escolher entre ter 
segurança ou uma pegada menor de carbono”, explica 
David Zuby, diretor de pesquisa do IIHS.
Para receber um prêmio Top Safety Pick, um veículo 
precisa de boa classificação em crash-tests de segurança 
frontais, laterais, de teto e em testes que avaliam apoio 
de cabeça. Também precisa ter um sistema de prevenção 
de colisões dianteiras e bons faróis.

pedestres não seriam motoristas que haveriam deixado seus 
veículos no acostamento por uma falha mecânica ou falta de 
manutenção. Avaliaram também a influência do local ou do período 
do dia para a ocorrência dos acidentes.
Em todo o país, 2.518 mortes de pedestres em rodovias, 
entre 2015 e 2018, aconteceram em áreas urbanas, e no 
escuro da noite. Mais da metade das colisões fatais se deu 
em trechos onde o limite de velocidade máxima era de 100 
km/h para cima. “A escuridão e a alta velocidade sempre 
tiveram um papel importante nos atropelamentos, mas 
esses fatores ficam ainda mais presentes quando se trata de 
rodovias”, explica Jin Wang, o pesquisador do IIHS que liderou 
o estudo. “Isso sugere que estradas mais bem iluminadas e 
faróis melhores podem fazer a diferença.”
Mas o maior problema ainda é controlar a velocidade do 
motorista. Em média, nove a cada dez pedestres atingidos por 
um veículo a mais de 80 km/h morrem em decorrência dos 
ferimentos – acima dessa velocidade, então, não há pedestre que 
resista ao atropelamento.

levou o condutor a tomar uma atitude que provocou o acidente? 
Tudo isso deveria estar à disposição para análise. 
• No caso de danos materiais, caberá à pessoa afetada decidir 
se os dados do seu veículo devem ser usados para investigar 
o acidente. Se pessoas são feridas ou mortas, ou se uma ação 
criminosa estiver envolvida, o interesse público em esclarecer 
a questão da responsabilidade prevalece. Nesse caso, os 
dados também podem ser usados contra a vontade da pessoa 
em questão.
• A Allianz recomenda que haja um administrador independente 
a quem os dados necessários para a investigação de acidentes 
sejam transferidos no futuro, no caso de veículos altamente ou 
totalmente automatizados. Nenhuma parte interessada deveria 
ter acesso exclusivo a esses dados – nem o acidentado, nem o 
fabricante ou a seguradora.

Dados do 
veículo podem 
apontar o 
culpado por um 
acidente

AZT, CENTRO DE PESQUISA ALEMÃO, 
APONTA QUE DADOS ARMAZENADOS 
NO CARRO SOBRE O ESTILO DE 
DIREÇÃO DO MOTORISTA PODEM 
AJUDAR A ESCLARECER AS CAUSAS 
DE UM ACIDENTE
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CALIBRAÇÃO DE ADAS
Após testar o equipamento de calibração de ADAS 
(sistemas avançados de assistência ao motorista) para 
câmeras montadas no para-brisa, em 2019, o centro 
de pesquisa IAG, da Austrália, ampliou seu foco em 
equipamentos que podem calibrar sensores baseados em 
radar para esse tipo de sistema. 
Para realizar os testes, o IAG contatou três fornecedores 
respeitáveis de equipamentos de calibração de ADAS 
e realizou um teste por semana com cada um desses 
produtos. Diferentemente dos sistemas baseados em 
câmeras do ano passado, as unidades baseadas em 
radar não estão no mercado há muito tempo. Portanto, 
a quantidade e variedade de veículos que podem ter seus 
sistemas calibrados é significativamente menor. Por isso, 
nem todos os conjuntos de calibração puderam ser testados 
usando os mesmos três veículos.
Com cada um dos automóveis, foi realizada uma linha 
de base dos testes de AEB (frenagem autônoma de 
emergência) bem como uma avaliação de controle adaptativo 
de cruzeiro (ACC) e alerta de saída da pista (LDW).
Depois disso, todos os veículos tiveram um alinhamento das 
rodas, e os sensores de radar foram verificados quanto ao seu 
alinhamento de acordo com uma pré-digitalização realizada.
O manuseio e a configuração dos equipamentos de 
calibração mostraram-se igualmente sem complicações. 

Mas, diferente da grande variedade de painéis padronizados 
para as unidades de câmera, as unidades de radar tinham 
apenas dois tipos genéricos de alvos, cones de metal de 
diferentes tamanhos e placas metálicas planas.
De maneira geral, as calibrações correram bem com 
os veículos e a maioria não mostrou diminuição no 
desempenho ao longo dos ensaios. Em um veículo, no 
entanto, o IAG identificou mudanças no sistema geral 
do AEB, embora a calibração tenha terminado com uma 
mensagem de sucesso e nenhum código de falha tenha 
sido visível nos sistemas do veículo. Esse é um aspecto 
que o centro de pesquisa pretende investigar mais a fundo, 
uma vez que os usuários entendem que o veículo vá ter um 
ótimo desempenho em seus sistemas de assistência ao 

Sistemas 
avançados de 
assistência ao 
motorista estão na 
mira de estudos 
internacionais

“Como somos um braço técnico do setor de 
seguros, temos de fazer várias investigações 
que nos mostrem a operação das tecnologias 
que os veículos têm nos dias de hoje”, explica 
Osiel Valázquez Rodriguez, diretor de operações 
do CESVI México. “Por enquanto, trata-se de 
inovações incorporadas nos carros de luxo, 
mas, depois de alguns anos, os sistemas ADAS 
serão tão comuns quanto a disponibilidade de 
bluetooth no automóvel. Por isso, os setores 
de reparo e seguro devem estar prontos 
para atender às demandas de avaliação, 
substituição, instalação, calibração e serviços 
de reparo ligados a essas tecnologias.”

Ainda no que diz respeito ao estudo sobre 
ADAS (sistemas avançados de assistência ao 
motorista), o CESVI México iniciou uma série 
de análises de desempenho de veículos que 
incorporam esse conjunto. Recentemente, 
os pesquisadores mexicanos se debruçaram 
sobre o sedã Hyundai Ioniq 2020. Esse veículo 
híbrido (funciona tanto a bateria quanto a 
combustão) passou por testes de frenagem 
autônoma de emergência (AEB) a 20, 30 e 45 
km/h, por testes de permanência na pista, de 
controle adaptativo de cruzeiro, de detecção 
de pedestres, entre outros relacionados à 
assistência ao motorista.  

motorista após uma calibração bem-sucedida. 
Além disso, o estudo revelou que alguns dos veículos 
testados usam uma combinação de entrada de câmera 
e sensor de radar para seus sistemas AEB. De acordo 
com os manuais de reparação, ambos os sistemas podem 

ser calibrados de forma independente e não precisam 
ser calibrados ao mesmo tempo. Os testes mostraram, 
entretanto, que, para pelo menos um veículo, o desempenho 
de ADAS pode ser aumentado calibrando sensores de câmera 
e radar de uma só vez.

CENTROS DE PESQUISA DA AUSTRÁLIA 
(IAG) E DO MÉXICO (CESVI) 
REALIZARAM ESTUDOS RECENTES 
SOBRE UMA DAS TECNOLOGIAS DE 
SEGURANÇA MAIS RELEVANTES DOS 
ÚLTIMOS TEMPOS: O ADAS

Além disso, o Hyundai Ioniq foi submetido 
a dois crash-tests de baixa velocidade, um 
dianteiro e um traseiro. Rubén Moreno 
Torres, gerente de automóvel do CESVI 
México, explicou que os danos gerados no 
veículo permitiram analisar quais peças foram 
suscetíveis de reparo e quais precisaram 
ser substituídas, e também disse que, no 
crash-test, ao abrir a porta do motorista, o 
painel dobrou devido ao deslizamento dessa 
peça. “Em uma situação real, isso pode 
não acontecer. Tudo depende da magnitude, 
intensidade e localização dos danos”, 
esclareceu Torres. 

Alexandre Carvalho
Editor da Revista CESVI.

Confira em vídeo os testes do CESVI 
México relacionados à frenagem 
autônoma de emergência do Hyundai 
Ioniq: https://bit.ly/37CHftd  

TESTES DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA


