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Road Tech Enfrentando os desafios do crescimento do tráfego

PERSPECTIVAS
Road Tech Enfrentando os desafios do crescimento do tráfego é um relatório
da Economist Intelligence Unit (Unidade de Inteligência da The Economist,
EIU), encomendada pela Abertis, que examina o papel da tecnologia e da
inteligência em engenharia no enfrentamento dos problemas associados ao
crescimento do tráfego.
As constatações são baseadas em uma pesquisa interna e em entrevistas com
inovadores e especialistas no assunto. A Unidade de Inteligência da The Economist
gostaria de agradecer aos seguintes especialistas que participaram do programa
de entrevistas (em ordem alfabética):

James Anderson, diretor
do Instituto para Justiça
Civil na unidade de Justiça,
Infraestrutura e Meio
Ambiente da RAND na RAND
Corporation
“Este é um desafio realmente
difícil porque os orçamentos
rodoviários são mantidos
por muitas entidades
diferentes com orçamentos,
capacidades e habilidades
diferentes.”

José Barbero, Reitor, Instituto
de Transporte, Universidade
Nacional de San Martín
“As novas tecnologias estão
permitindo a coleta de
dados que anteriormente
eram muito difíceis de obter,
como por exemplo, sobre
os fluxos de tráfego. Vários
desses dados agora estão
imediatamente disponíveis
para compra. E isso é
sensacional.”

Di-Ann Eisnor,
diretora de desenvolvimento,
Waze
“Com mais dados, a mera
opinião ou interesses
políticos serão excluídos,
permitindo que todos em
uma cidade trabalhem
juntos de forma mais
coesa.”
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Greg Archer,
diretor, veículos verdes,
Transport & Environment
“A menos que comecemos
a lidar com o crescimento
das emissões de gases dos
veículos de transporte,
quer sejam carros, vans ou
caminhões, não atingiremos
os nossos objetivos
relacionados ao clima.”

Larry Burns, ex-vicepresidente de pesquisa
e desenvolvimento da
General Motors
“Está na hora de a definição
de infraestrutura evoluir
e incluir não apenas
componentes físicos, como
rodovias e pontes, mas
também componentes
digitais e eletrônicos.”

Robert Frey, diretor de
planejamento, TampaHillsborough Expressway
Authority
“Precisamos de algum tipo
de fonte de receita que
possa atrair [o setor privado]
de forma que a cidade
[governo] possa trabalhar
mais com indicadores de
desempenho em vez de
gerenciar equipamentos.”

Hari Balakrishnan,
diretor de tecnologia da
Cambridge Mobile
Telematics e professor do
MIT (Massachusetts Institute
of Technology, Instituto de
Tecnologia de Massachusetts)
“Os inovadores estão
recorrendo aos smartphones
para a coleta de dados sobre
o tráfego. “Em muitos locais,
os aspectos econômicos não
justificam a implementação
[de sensores e câmeras].”

Sten de Wit,
porta-voz, SolaRoad
“A ideia de instalar painéis
solares nas rodovias não
visa otimizar a produção
de energia de painéis
individuais, mas sim criar
um argumento em defesa
do acréscimo da função de
captação de energia limpa
para uma malha rodoviária
que já construímos, fazemos
a manutenção e usamos.”

Tim Gammons, líder
de mobilidade inteligente
global, Arup
“Não tente e desenvolva um
sistema de tecnologia que
você acredita que durará
30 anos. Não é possível
proteger tudo contra a
obsolescência do futuro e
isso nunca dará certo.”

Perspectivas

A Unidade de Inteligência da The Economist assume total responsabilidade pelo
conteúdo deste relatório. As conclusões e opiniões expressas no relatório não refletem
necessariamente a opinião do patrocinador. Michael Martins e Adam Green são os
autores do relatório. Melanie Noronha é a editora.

Harold Goddijn, diretor
executivo, TomTom
“Já está acontecendo. A
tecnologia contribui para
a otimização da malha
rodoviária, o que pode
reduzir a poluição resultante
dos engarrafamentos. Saber
onde ficam os gargalos
permite que os governos
locais façam algo sobre isso.”

Ken Leonard, diretor do
Escritório do Programa
Conjunto de Sistemas de
Transporte Inteligente,US
Federal Highway
Administration
“A cooperação entre o
governo e a indústria, que
ajuda a lançar tecnologias
para enfrentar esses desafios,
pode aumentar a segurança
do sistema enquanto
auxilia a atingir as metas de
mobilidade e eficiência.”

Steven Shladover,
gerente de programa,
Partners for Advanced Transit
and Highways (PATH),
Instituto dos Estudos sobre
Transporte, Universidade da
Califórnia, Berkeley
“No final, tudo se resume ao
gasto de dinheiro. Se você
deseja uma infraestrutura
mais inteligente, é
necessário alocar os recursos
financeiros para isso.”

Emanuela Stocchi, presidente,
International Bridge, Tunnel
and Turnpike Association
“Mesmo com as parcerias
público-privadas [para
projetos rodoviários],
o contrato determina
obrigações específicas
referentes à segurança dos
motoristas e à aplicação das
tecnologias mais recentes.
Nossa prioridade principal
é servir ao
usuário ou motorista.”

Ray King, gerente de controle
da administração de tráfego
urbano, Prefeitura da Cidade
de Newcastle
“Acredito que o risco
principal seja o ritmo no
qual a tecnologia está sendo
desenvolvida. Se investirmos
em tecnologia hoje, outra
coisa surgirá que tornará a
tecnologia atual obsoleta.
Não é possível ver o
horizonte da tecnologia.”

Paul Nieuwenhuis,
professor assistente sênior
em logística e administração
de operações, Universidade
de Cardiff
“Está se tornando cada
vez mais importante que
os fabricantes [carros
elétricos] se interessem
pela infraestrutura de
carregamento.

Bryant Walker Smith,
professor assistente, Escola de
Direito e Escola de Engenharia,
Universidade da Carolina
do Sul
“Concentramos nosso foco
no que é realmente sedutor,
que é o carro autônomo.
No processo, esquecemos
sobre todas as tecnologias
de suporte que poderiam ser
realmente importantes.”

José Viegas,
secretário geral, Fórum
Internacional de
Transporte, Organização
para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE)
“70% dos acidentes e
ferimentos são causados por
erro humano involuntário.
Isso ocorre porque não
somos permanentemente
competentes, nós
cometemos erros.”

Holly Krambeck, economista
sênior, Banco Mundial
“O uso de celulares
como sensores é uma
forma com uma relação
custo-benefício muito
melhor de coletar os
dados das cidades que
são necessários para o
planejamento de projetos
de infraestrutura.”

José Papí, presidente, Smart
Transportation Alliance
“Atualmente, a construção
de rodovias requer um
conjunto totalmente
diferente de habilidades. De
certa forma, a infraestrutura
não é mais uma área de
conhecimento exclusiva
de engenheiros civis.
Precisamos de engenheiros
de produção, engenheiros
de telecomunicações,
psicólogos, economistas e
até mesmo de advogados.”
Ben Stanley, líder de
pesquisa automotiva global,
Instituto de Valor da IBM,
Serviços Empresariais
Globais da IBM
“Os [Veículos autônomos]
realmente decolarão com a
chegada do 5G.”

Joe Waggoner, diretor
presidente e diretor executivo,
Tampa-Hillsborough
Expressway Authority
“Se pudermos conectar os
novos componentes como
peças do ciclo de reposição
e renovação de sistemas
pré-existentes poderemos
distribuir o custo ao longo
do tempo.”
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Apresentação

APRESENTAÇÃO
PELA ABERTIS

O tráfego está aumentando em todo o mundo. Existe aproximadamente 1 bilhão de veículos nas
estradas hoje e esse número poderá atingir 4 bilhões até 2050. Como uma operadora global de
rodovias pedagiadas, essa é uma ótima notícia para os nossos negócios. No entanto, ao mesmo
tempo, compreendemos os reais desafios que esse aumento no tráfego apresentará se as coisas
não mudarem: engarrafamentos, mudanças climáticas e poluição do ar.
Graças ao avanço da tecnologia e da engenharia inteligente, novas soluções estão surgindo para
que seja possível construir rodovias mais limpas e mais eficientes. Até o momento, foco está
fortemente concentrado em inovações em tecnologias para os veículos. Para todo lugar que
olho, há uma nova história sobre o progresso que está sendo feito pela indústria automotiva.
Conectados, os veículos autônomos são reais e têm potencial para mudar o jogo no setor. Os
veículos elétricos estão começando a ficar populares.
Mas as rodovias são a plataforma essencial e universal que todas essas tecnologias precisam
para operar. A menos que a inovação na infraestrutura rodoviária mantenha o ritmo dos avanços
na tecnologia dos veículos, o crescimento do tráfego continuará sendo um grave problema
e o verdadeiro potencial dessas tecnologias não será obtido. Na Abertis, acreditamos que a
chave para liberar o progresso está na interseção dos avanços tecnológicos com a inovação na
infraestrutura rodoviária. Esse é o motivo pelo qual encomendamos este relatório, entrando
em contato com os especialistas de todos os setores e regiões geográficas para desenvolver
um panorama mais abrangente das tecnologias e inovações que estão surgindo e o que é
necessário para acelerar a adoção das mesmas. O que vemos são várias maneiras pelas quais
a infraestrutura está se tornando mais inteligente, como os dados estão sendo usados para
transformar radicalmente o controle de tráfego e promover novas formas de mobilidade, e como
as mudanças rápidas nas tecnologias de superfície rodoviária estão mudando a maneira como
pensamos sobre as estradas como ativos.
O que é mais extraordinário é como realmente o futuro da mobilidade está se tornando
dependente da colaboração. Sabemos que um mundo no qual o crescimento do tráfego seja viável
do ponto de vista ambiental, social e econômico só pode ser criado por meio do desenvolvimento
de parcerias entre governos e inovadores, grandes e pequenos. E como as demandas nas finanças
públicas continuam a crescer, novas formas para financiar as inovações que a infraestrutura
necessita para permitir a adoção dessas novas tecnologias devem ser exploradas.
A infraestrutura rodoviária é a plataforma para o futuro da mobilidade, e a road tech está no
centro da criação de rodovias mais inteligentes, limpas e seguras.
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RESUMO
EXECUTIVO
A transformação do transporte está avançando em um ritmo muito mais rápido do
que muitos previram. A confluência das tendências da tecnologia automotiva, big data
e economia compartilhada está mudando a forma como as pessoas pensam sobre
deslocamento. Mas esses avanços, associados ao rápido ritmo de crescimento da
população, contribuirão para um aumento no tráfego, o que é insustentável.
Este relatório explora essas inovações tecnológicas na infraestrutura de transporte
rodoviário para destacar seus papéis no enfrentamento dos desafios associados ao
crescimento do tráfego. O relatório aponta para fatores que podem permitir uma adoção
maior dessas tecnologias. Essa é a principal consideração para os responsáveis por criar
políticas e líderes de cidades — na medida em que eles tomarem decisões hoje sobre
investimentos em infraestrutura que moldarão o futuro do transporte em suas cidades e
países — assim como desenvolvedores de tecnologias, engenheiros e financiadores.
PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO RELATÓRIO:
O crescimento do tráfego está gerando perda de
produtividade, acidentes rodoviários, poluição do ar
e impacto prejudicial sobre a saúde pública. O Fórum
Econômico Mundial (FEM) estima que o número de carros
em todo o mundo crescerá em 600 milhões entre 2014 e
2025, o que aumentará os congestionamentos, a menos
que o desenvolvimento de infraestrutura acompanhe
esse ritmo de crescimento. Os veículos são responsáveis
por 17% da emissão mundial de dióxido de carbono
(emissões de CO2), além de dióxido de nitrogênio (NO2) e
material particulado fino. Apenas na União Europeia, essas
emissões causaram 450.000 mortes prematuras, com
um custo anual de US$ 1,4 para a economia da região.
O FEM estima que o custo global econômico e ambiental
dos congestionamentos de trânsito seja de US$ 1,4
trilhão por ano. Se não forem enfrentados, esses desafios
se traduzirão em um ônus econômico prolongado para
países de todo o mundo.
A infraestrutura rodoviária está sendo redefinida.
Anteriormente limitada a componentes físicos, como
barreiras e sinais de trânsito, a infraestrutura rodoviária
atual inclui componentes digitais, como tecnologias de
rede sem fio e inteligência artificial. O surgimento de
veículos autônomos e conectados está impulsionando
essa mudança, já que dependem de uma infraestrutura
de comunicação para se comunicarem com os outros
veículos e com a base. “Está na hora de a definição de
8

infraestrutura evoluir e incluir não apenas componentes
físicos, como rodovias e pontes, mas também
componentes digitais e eletrônicos.”, disse Larry Burns,
ex-vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da
General Motors.
A infraestrutura inteligente oferece várias oportunidades
para melhorar a eficiência e a segurança das estradas.
Por exemplo, a infraestrutura inteligente é um aspecto
fundamental para possibilitar o uso de veículos
autônomos, que prometem reduzir a incidência de
acidentes rodoviários em 90%. Enquanto isso, o controle
dinâmico do tráfego, por meio do uso de técnicas, como
sinalização para o controle do acesso a estradas e controle
dinâmico de pista, tem potencial para reduzir tanto
os congestionamentos quanto a poluição. No entanto,
nem todas as técnicas de controle inteligente de tráfego
requerem nova infraestrutura rodoviária física. Os dados
coletados pelos smartphones dos motoristas e, em algumas
circunstâncias, as imagens de satélite, também podem ser
usados para melhorar a eficiência no uso da rodovia.
O big data e a economia de compartilhamento estão
facilitando a “mobilidade como um serviço”. Os serviços
digitais permitem não apenas a distribuição mais eficiente
dos veículos nas estradas, mas também, maior eficiência
no uso dos veículos pelos passageiros. Por exemplo, os
aplicativos de mobilidade como serviço (MaaS) criam
rotas de transporte personalizadas, usando modos de
compartilhamento públicos e privados de transporte. Os

Adicionar seção aqui

especialistas acreditam que se forem usados em larga
escala, esses serviços têm potencial para aumentar
significativamente a eficiência no setor de transporte,
reduzindo os congestionamentos e os problemas
associados a ele. No entanto, serviços como esses, que se
dependem do compartilhamento de dados, necessitam
que os responsáveis por criar políticas e agências
reguladoras encontrem um equilíbrio entre a conveniência
e a privacidade.
A própria superfície da rodovia é foco de uma
considerável inovação. As rodovias cobrem uma extensa
proporção de área terrestre, especialmente nas cidades,
e inúmeras tecnologias que estão surgindo prometem
transformar esse aspecto anteriormente passivo em
algo mais produtivo. Por exemplo,as rodovias e trilhas
podem ser equipadas com painéis solares revestidos com
pequenas partículas de vidro, para que possam servir
de calçadas ou pista, enquanto sistemas piezoelétricos
podem ser usados para gerar energia a partir da
pressão aplicada pelos veículos que trafegam sobre a
superfície das rodovias. Enquanto isso, pesquisadores
estão investigando a possibilidade do uso de materiais
alternativos para reduzir o impacto ambiental da
construção de rodovias.
Os governos têm um papel fundamental a exercer
na promoção da maior adoção dessas tecnologias.
É necessário liderança política para estabelecer um
conjunto de normas para a infraestrutura rodoviária

inteligente e para criar estruturas de trabalho e
melhores práticas para o compartilhamento e a
segurança dos dados produzidos por eles. Os governos
também devem buscar novas abordagens para o
financiamento da modernização da road tech: um
estudo do Instituto Global McKinsey, realizado em
2015, estimou que haverá um déficit no financiamento
da infraestrutura rodoviária de US$ 11,4 trilhões
entre 2016 e 2030. Eles também desempenham um
papel importante no financiamento e na promoção
de modelos e experiências piloto em road tech,
assim como na promoção de novas habilidades
multidisciplinares que os projetos de infraestrutura
rodoviária requerem.
Os próximos 5 a 10 anos serão cruciais para a
determinação do futuro das rodovias mundiais.
As normas técnicas e os marcos regulatórios que
estão sendo planejados hoje moldarão a forma como
as rodovias serão construídas e administradas nos
próximos anos. A experiência inicial dos motoristas
e outras partes envolvidas nos projetos-piloto
e outras implementações influenciarão tanto o
comportamento dos motoristas quanto a opinião
pública. Os responsáveis pela criação de políticas que
quiserem capturar as oportunidades que a tecnologia
oferece para melhorar a segurança, sustentabilidade
e eficiência das estradas devem se envolver nesse
processo o quanto antes.
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INTRODUÇÃO
“Os meios de transporte são fundamentais
para a economia. Se uma nação quiser
permanecer na liderança mundial, ela
deve ter um sistema de transporte
competitivo globalmente.”
LARRY BURNS, EX-VICE-PRESIDENTE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GENERAL MOTORS
A infraestrutura do transporte é fundamental para o
funcionamento das economias modernas. As cidades
oferecem empresas com acesso a trabalhadores e
consumidores e, portanto, são a força vital da atividade
econômica. As áreas urbanas dos EUA e do Reino Unido
ocupam, respectivamente, apenas 1,5% e 7% do total de
terras, mas contribuíram com mais de 50% do PIB nos EUA
em 20111 e 39% do PIB no Reino Unido em 20132. Um
padrão semelhante também é evidente em países de todo
o mundo. A Organização das Nações Unidas projetam que
a população urbana mundial crescerá de 54% em 2014
para 66% em 2050, sendo que o crescimento mais rápidos
ocorrerá na Índia, China e Nigéria3.

viajadas por veículos de passageiros de mais de 30% no
mesmo período.

O transporte rodoviário e ferroviário global de passageiros
e cargas cresceu cerca de 40% entre 2000 e 2010.
Até 2050, espera-se o dobro dos níveis de 2010, e que
aproximadamente metade desse crescimento venha do
tráfego rodoviário5. No Reino Unido, na França e na
Alemanha, prevê-se um aumento do total de milhas
viajadas por veículos de passageiros (VMT) de 19% e
as milhas viajadas de cargas crescerão 14% entre 2013
e 2030. Nos EUA, projeta-se um aumento das milhas

poluição do ar proveniente do tráfego, com consequente
impacto prejudicial sobre a saúde pública. Com base nas
projeções para urbanização e a expansão simultânea da
infraestrutura rodoviária que é esperada, essas tendências
devem piorar, a não ser que sejam tomadas as medidas
necessárias para equilibrar ou prevenir os efeitos
colaterais da expansão da malha rodoviária.
Medidas políticas, como a precificação de
congestionamentos, zonas de baixa emissão e normas de

Apesar disso, a Agência Internacional de Energia (AIE)
espera que aproximadamente 90% do crescimento do
tráfego ocorra em países não pertencentes à Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)6,
graças ao rápido crescimento da renda per capita. Ao longo
da última década, o PIB médio per capita dobrou na China,
Índia, Sudeste Asiático e Leste Europeu7. Com o aumento
da prosperidade, a taxa de aquisição de veículos aumentou,
com frequência muito mais rapidamente do que a taxa
de desenvolvimento da infraestrutura. Isso levou a uma
situação em que existem mais veículos nas estradas e
Conforme a expansão das cidades ocorrer, a conectividade mais milhas sendo viajadas. O Fórum Econômico Mundial
dentro e entre as cidades será essencial para o
(FEM) estima que o número de carros em todo o mundo
crescimento econômico. A infraestrutura rodoviária,
aumentará em 600 milhões entre 2014 e 20258.
especificamente, é frequentemente o principal canal
Embora contribua para a atividade econômica, o
através do qual as mercadorias são comercializadas e pelo crescimento do tráfego rodoviário traz com ele
qual as pessoas se deslocam. Melhorar a conectividade
uma série de desafios. Os mais urgentes incluem
através dessa infraestrutura facilitará o transporte mais
a perda de produtividade devido ao aumento dos
eficiente de pessoas e mercadorias, impulsionando o
congestionamentos, a elevação das emissões de carbono
crescimento econômico e criando igualdade social4.
do maior número de veículos e estradas, e a piora da
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segurança rodoviária mais severas, têm sido introduzidas
em resposta às preocupações sobre o crescimento do
tráfego. Embora algumas tenham sido bem-sucedidas, essas
políticas violam a liberdade dos viajantes, impondo custos
e incômodos adicionais, como as limitações nas decisões a
respeito de onde e quando se deslocar. Como é improvável
que a demanda latente para o deslocamento diminua, em
especial para chegar ao local de trabalho nas principais
cidades, é mais provável que qualquer ganho resultante
dessas medidas políticas logo atinjam a estabilidade e que
outras soluções mais radicais sejam necessárias.

estão oferecendo, serão necessárias alterações nas
políticas e normas regulatórias, maior colaboração entre
setores, apoio público e investimentos em infraestrutura
rodoviária, e não apenas da forma tradicional. “Está na
hora de a definição de infraestrutura evoluir e incluir não
apenas componentes físicos, como rodovias e pontes, mas
também componentes
digitais e eletrônicos,”
disse Burns.

600
MILHÕES
AUMENTO ESTIMADO

Neste relatório,
exploramos algumas das
inovações mais recentes
Graças aos avanços tecnológicos e à engenharia
que estão redefinindo a
inteligente, novas soluções estão surgindo para
NO NÚMERO DE
infraestrutura rodoviária,
possibilitar a construção de rodovias mais sustentáveis
VEÍCULOS ENTRE
destacando o papel
e eficientes. A infraestrutura inteligente está permitindo
2014 E 2025 (FEM)
desempenhado por essa
o controle mais ativo do tráfego, acelerando a
implementação de veículos autônomos e transformando a tecnologia no enfrentamento dos problemas associados
maneira como vemos a mobilidade. Novas tecnologias de ao crescimento de tráfego rodoviário. O próximo
superfícies estão sendo testadas, apresentando rodovias
capítulo analisará em maior profundidade os desafios do
com capacidade para gerar energia solar e também
crescimento do tráfego, de forma a fornecer o contexto
carregamento por indução, que permite que os motoristas para os capítulos seguintes que concentram o foco nas
tecnologias que estão surgindo e os fatores que são
carreguem seus carros enquanto dirigem. Para promover
necessários para facilitar sua maior adoção.
e melhorar os benefícios que esses avanços tecnológicos

www.visualisingdata.com/2014/02/defending-the-incredible-gdp-map/
ibtta.org/sites/default/files/documents/MAF/Costs-of-Congestion-INRIX-Cebr-Report%20(3).pdf
intothefuture.eiu.com/how-will-cars-of-the-future-communicate-with-city-infrastructure/
4
Calderon, Cesar e Serven, Luis. 2014. Infrastructure, Growth, and Inequality : An Overview. Policy Research Working Paper; No. 7034. World Bank Group, Washington, DC. © World Bank.
openknowledge. 1 worldbank.org/handle/10986/20365 Licence: CC BY 3.0 IGO. web.williams.edu/Economics/wp/pedroniinfrastructure.pdf
5
www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_FINAL_WEB.pdf
6
ibtta.org/sites/default/files/The%20Public%20Health%20Costs%20of%20Traffic%20Congestion.pdf; www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_
FINAL_WEB.pdf
7
www.iea.org/publications/freepublications/publication/TransportInfrastructureInsights_FINAL_WEB.pdf
8
www3.weforum.org/docs/WEF_Connected_World_HyperconnectedTravelAndTransportationInAction_2014.pdf
1
2
3

11

Road Tech Enfrentando os desafios do crescimento do tráfego

12

Adicionar seção aqui

CAPÍTULO 1
Preocupações com o
crescimento do tráfego
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Nossa pesquisa identifica os desafios urgentes que o crescimento
do tráfego rodoviário apresenta. Os desafios citados com mais
frequência pelos especialistas em transporte e economistas
foram a perda da produtividade resultante do aumento dos
congestionamentos; a contribuição às mudanças climáticas pelo
aumento das emissões de carbono do tráfego e da construção de
novas rodovias; o impacto prejudicial sobre a saúde pública devido à
piora da poluição do ar na forma de fumaça dos veículos; e a grande
alta nas taxas de mortes e feridos em acidentes de trânsito.

Figura 1: Principais desafios do crescimento do tráfego rodoviário

1. PERDA DE
PRODUTIVIDADE

2. MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

US$ 1,4 trilhão

22% do total das

É o custo estimado
pelo Fórum Econômico
Mundial dos
congestionamentos ao
redor do mundo

emissões de CO2 são
originadas dos veículos,
de acordo com a OCDE

Fontes: Fórum Econômico Mundial; Organização Mundial da Saúde; OCDE

PERDA DE PRODUTIVIDADE
De todos os problemas causados pelo crescimento do
tráfego, os congestionamentos exercem o impacto
mais imediato e tangível na vida das pessoas. No
Reino Unido, nos EUA, na França e na Alemanha,
um cidadão comum, perdeu em média 36 horas
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3. SAÚDE PÚBLICA

1/3 do material
particulado fino das áreas
urbanas é emitido por
veículos, e esse material
causa infartos, AVCs e
doenças respiratórias

4. ACIDENTES DE
TRÂNSITO

1,25 milhão de
pessoas morrem
todos os anos e 20
a 50 milhões ficam
feridas, de acordo com a
Organização Mundial da
Saúde

em congestionamentos e 75 horas nas rotas em
2013, e juntamente com esses números, prevêse um aumento de 6% até 20309. As taxas mais
altas de congestionamentos, além do aumento da
frustração dos motoristas, se traduzem em perda de
produtividade devido ao alto custo do tempo que
poderia ser usado para outras atividades.
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Figura 2: As 10 cidades mais congestionadas do mundo, 2015
(com população com mais de 800.000 habitantes)
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deslocamento10
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41%
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Bangkok

Salvador
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Rio de Janeiro

Fonte: Índice de tráfego da TomTom 2016

Vários analistas tentaram estimar o custo total
dos congestionamentos. No Reino Unido, nos
EUA, na França e na Alemanha, estima-se que
os custos econômicos e ambientais diretos e
indiretos dos congestionamentos chegaram a US$
200 bilhões em 2013, com previsão de aumento
para US$ 293 bilhões até 203011. Em 2013, os
EUA perderam cerca de US$ 124 bilhões em
congestionamentos, enquanto a Comissão Europeia
estima que os congestionamentos custam à UE
aproximadamente € 80 bilhões por ano12. Nas regiões
em desenvolvimento, os custos são ainda maiores.
Apenas na cidade de Bangalore, as perdas com os
congestionamentos correspondem a US$ 6,5 bilhões
anualmente, enquanto Pequim perde quase duas
vezes isso, cerca de US$ 11,3 bilhões13. O Fórum
Econômico Mundial estima que o custo total dos
congestionamentos atinja US$ 1,4 trilhão por ano14.

Figura 3: Porcentagem das emissões de CO2
geradas pelo transporte rodoviário, 201316.
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Fonte: Agência Internacional de Energia, 2015

Apesar dos esforços para melhorar a eficiência dos
veículos e as normas de emissões, os especialistas indicam
que essas medidas têm exercido um impacto mínimo.
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
De acordo com a Comissão Europeia, "o transporte é o
único grande setor na UE em que as emissões de gases
O transporte é responsável por aproximadamente
do efeito estufa continuam aumentando"17. Greg Archer,
22% do total das emissões de dióxido de carbono
diretor, veículos verdes da Transport & Environment, uma
(CO2) dos países da OCDE — uma das principais causas
instituição de pesquisa, explica o motivo para isso: “Os
do aquecimento global. Enquanto na China e Índia,
fabricantes têm sido muito bons em obter resultados
as estatísticas permanecem em cerca de 7% e 11%,
baixos nos testes, mas que não apresentam desempenho
respectivamente. Nos países da Ásia, os especialista
tão bom nas estradas. Portanto, a diferença entre os
preveem um aumento de três a cinco vezes acima dos
níveis de 2000 até 2030, se nenhuma medida for adotada resultados dos testes e o desempenho no mundo real é
agora muito superior a 40%, em média.”
para enfrentar as emissões do transporte rodoviário15.
15
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“Os fabricantes têm sido muito bons
em obter resultados baixos nos testes,
mas que não apresentam desempenho
tão bom nas estradas. Portanto,
a diferença entre os resultados dos testes
e o desempenho no mundo real é agora
muito superior a 40%, em média.”
GREG ARCHER, DIRETOR, VEÍCULOS VERDES,
TRANSPORT & ENVIRONMENT
Além disso, a própria construção e manutenção da
infraestrutura rodoviária representa uma sobrecarga
ambiental significativa. O concreto é o segundo
material de construção mais consumido no mundo
depois da água e da indústria do cimento. Um dos
principais produtos para infraestrutura rodoviária é o
concreto — responsável por 5% das emissões globais
de carbono18. Se uma das
respostas para o crescimento
do tráfego for construir
mais rodovias ou ampliar
as rodovias existentes, isso
CONTRIBUIÇÃO DOS só aumentará a pegada de
VEÍCULOS PARA A
carbono e a contribuição
EMISSÃO DE CO2
do setor para as mudanças
GLOBAL (AIE)
climáticas.

17%

SAÚDE PÚBLICA
O crescimento dos congestionamentos contribui
significativamente para a poluição do ar e exerce um
impacto prejudicial mais amplo sobre a saúde pública.
Os veículos emitem a maior parte da poluição quando
estão em ponto morto, portanto, o impacto é sentido
de forma mais intensa nas cidades com grandes
congestionamentos. Entre as cidades que monitoram
a qualidade do ar, estima-se que mais de 80% das
pessoas que vivem nesses centros urbanos estejam
expostas a níveis de poluição do ar que excedem os
limites recomendados pela Organização Mundial de
Saúde (OMS.19 Nas regiões urbanas, as emissões dos
veículos são responsáveis por um terço do material
particulado fino20, que contribui para os infartos,
AVCs e doenças respiratórias.21 Em 2013, a OMS
anunciou a classificação dos materiais particulados e
da exaustão de diesel como causadores de câncer em
16

seres humanos, com a exaustão de diesel ocupando
a categoria mais altas de dano (Grupo 1)22,23. Mais de
450.000 mortes prematuras atribuídas à exposição
aos materiais particulados finos, ozônio e dióxido de
nitrogênio (NO2)24 foram relatadas na UE em 2013.
O custo econômico dessas mortes prematuras é
estimado em US$ 1,4 trilhões, de acordo com a OMS25.

ACIDENTES DE TRÂNSITO
Os acidentes de trânsito resultantes em ferimentos
e vítimas fatais também acrescentam ao prejuízo
econômico. A OMS estima que, em todo o mundo, os
acidentes de trânsito causem 1,25 milhão de mortes
por ano, o equivalente a aproximadamente duas
mortes a cada minuto, enquanto entre 20 e 50 milhões
de pessoas ficam feridas. O custo econômico tanto das
mortes quantos dos ferimentos é significativo: até 3%
do PIB em países desenvolvidos e até 5% do PIB em
países de baixa e média renda26.
Nos 32 países de renda mais elevada acompanhados
pelo International Road Traffic and Accident Database
(IRTDA), as fatalidades no trânsito foram reduzidas
em 42% entre 2000 e 2013. No entanto, o número
de fatalidades no trânsito acompanhado pelo IRTDA
representa apenas 6% das 1,3 milhão de mortes
ocorridas no trânsito global em 2013, indicando que
a grande maioria delas ocorre em países de baixa e
média renda27. Em geral, as vítimas são jovens do sexo
masculino, que frequentemente são os que provêm
o sustento da família em países onde as taxas de
participação feminina na força de trabalho é baixa, de
forma que essas mortes e ferimentos precoces podem
deixar marcas econômicas permanentes, onerando as
já frágeis redes de seguridade social e comunidades.

à saúde, ao ambiente e à economia é motivo de
preocupação. “A menos que comecemos a lidar com
o crescimento das emissões de gases dos veículos de
transporte, quer sejam carros, vans ou caminhões, não
atingiremos os nossos objetivos relacionados ao clima.”
afirmou Archer. As falhas no transporte e, em especial,
no transporte rodoviário, precisam ser enfrentadas com
urgência para reduzir o impacto prejudicial sobre as
mudanças climáticas, nas complicações associadas à
saúde e nos custos para habitantes e governos.
As soluções típicas têm incluído a expansão da malha
rodoviária e adoção de medidas políticas, como normas
de segurança rodoviária mais rigorosas, precificação de
congestionamentos e zona de baixa emissão de gases.
Apesar de essas medidas terem tido algum sucesso no
alívio de congestionamentos e na redução dos acidentes
fatais no trânsito, muito mais precisa ser feito.

Figura 4: Mortes no trânsito por 100.000
habitantes, por situação de renda do país, 2013*
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*A situação de renda do país foi determinada com base nos dados da banco
de dados de Indicadores de Desenvolvimento Mundiais, Banco Mundial,
2015. Baixa renda = < US$ 1.045 per capita; renda média = US$ 1.045 a
US$ 12.745; renda alta = > US$ 12.745

A gravidade dos desafios apresentados pelo
crescimento do tráfego em termos de sobrecarga

Além disso, a boa conectividade entre as cidades
e países pode ser um instrumento de crescimento
econômico, na medida em que pessoas e mercadorias
puderem se deslocar entre os destinos com eficiência,
reduzindo assim os custos para viajantes e empresas.
Em um período de crescimento econômico medíocre,
tanto em mercados desenvolvidos como emergentes, a
introdução de mudanças no transporte poderia exercer
um impacto altamente positivo em várias frentes.
Os avanços na road tech estão oferecendo novas
oportunidades para enfrentar alguns dos problemas
básicos e também de
melhorar a eficiência das
rodovias para impulsionar
a produtividade e o
MORTES PREMATURAS
crescimento econômico.
NA UE POR POLUIÇÃO
O próxima capítulo
DO AR
explora algumas das mais
inovadoras tecnologias
rodoviárias em profundidade.

450.000

ibtta.org/sites/default/files/documents/MAF/Costs-of-Congestion-INRIX-Cebr-Report%20(3).pdf
A TomTom define o tempo extra de deslocamento, como o tempo adicional gasto na rodovia durante os horários de pico em comparação a uma hora dirigindo em condições de tráfego livre,
multiplicado por 230 dias úteis por ano.
11
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14
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“Estamos no início de uma grande
transformação em nossos transportes.
Sabemos que o rumo dessa transformação é o
mundo dos veículos autônomos ou voadores
e drones. Mas a realidade é que o que faremos
hoje para transpor essa lacuna?”
DI-ANN EISNOR, DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO, WAZE

Para enfrentar os principais desafios impostos pelo
crescimento do tráfego, os desenvolvimentos do setor
automotivo estão muito mais adiantados do que
o setor de infraestrutura rodoviária. “O transporte
rodoviário está muito atrás de outras modalidades
de transporte em termos de raciocínio sistêmico,”
explica Steven Shladover, gerente de programa no
Instituto de Estudo de Transportes, Universidade
da Califórnia, Berkeley. “Parte disso ocorre porque
os veículos têm sido o foco do setor privado e a
infraestrutura rodoviária tem sido o foco do setor
público.” As empresas privadas, como a Tesla e a
Google, têm reservas de caixa relativamente grandes
para pesquisa e desenvolvimento e são incentivadas
a se movimentarem rapidamente na medida em que
os ganhos do monopólio do mercado são substanciais.
Além disso, esses desenvolvimentos estão se
desenrolando em um cenário de rápidos avanços
tecnológicos em outras modalidades de transporte,
como o hyperloop, uma modalidade de transporte de
passageiros e cargas que impulsionaria uma cápsula
através de um tubo de quase vácuo em velocidades
muito superiores as de um avião. O setor público, ao
contrário, enfrenta a possibilidade de oposição do
público, pela tomada de decisões fragmentadas e o
potencial de altos custos de falhas, já que é difícil
reverter as decisões relacionadas à infraestrutura.
Para a infraestrutura rodoviária, há oportunidades
disponíveis em duas frentes para o enfrentamento
dos desafios do crescimento do tráfego. A primeira é a
infraestrutura inteligente, que facilitará a introdução e
o uso de veículos autônomos, promovendo um tráfego
mais proativo e a administração da infraestrutura, e
transformando a maneira como as pessoas pensam
20

sobre mobilidade. A segunda engloba as tecnologias
de superfície, nas quais a engenharia inteligente está
ajudando a transformar uma infraestrutura passiva
em ativos dinâmicos, como o carregamento indutivo
e “rodovias solares”. Este capítulo explora essas
oportunidades em profundidade.

1. INFRAESTRUTURA INTELIGENTE
DIRIJA MEU CARRO
O futuro dos veículos é serem autônomos,
mas isso dependerá da modernização da
infraestrutura rodoviária.
Os veículos autônomos foram projetados com a
intenção de eliminar o erro humano ao dirigir. Com
isso, espera-se reduzir o número de acidentes de
trânsito, a maioria dos quais é causada por erros
cometidos pelo motorista. Além do comportamento
de risco, como dirigir alcoolizado ou não usar o cinto
de segurança, “70% das colisões e ferimentos são
causados por erro humano involuntário,” explica José
Viegas, secretário geral do Fórum Internacional de
Transportes da OCDE. “Isso apenas ocorre porque não
somos permanentemente competentes durante todo o
tempo, nós cometemos erros.”
Para cada pessoa morta em um acidente de trânsito
nos EUA, oito são hospitalizadas e 100 são tratadas
em departamentos de emergência, a um custo total
superior a US$ 212 bilhões em 201228. Um estudo
do Instituto Global McKinsey estima que o uso de
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veículos autônomos poderia reduzir os acidentes em
cerca de 90%, o que seria traduzido em uma economia
de US$ 190 bilhões em 2012. “A oportunidade para
a redução da taxa global líquida de ferimentos é
realmente grande,” de acordo com James Anderson,
diretor do Instituto de Justiça Civil na unidade de
Justiça, Infraestrutura e Meio Ambiente da RAND,
RAND Corporation. Entretanto, na Austrália, um
estudo realizado pela Fundação FIA, uma instituição
de pesquisas em segurança rodoviária, examinou mais
de 51.879 pedidos de indenização de seguro feitos à
Comissão de Acidentes de Trânsito do estado de Victoria
para acidentes de trânsito ocorridos entre 2006 e 2010.
O estudo mostrou que o custo do tempo de vida médio
para cada acidente, que variava de pequenos acidentes
a acidentes fatais, foi de A$ 68.734 (US$ 52.000)29.

de uma rede de quinta geração (5G)30. Os testes
estão em andamento no Reino Unido e na Alemanha.
n A AT&T

está trabalhando para fornecer um serviço
de rede de veículos para tudo, que permitirá que os
veículos se comuniquem não apenas com os outros
carros, mas também com a infraestrutura e com os
pedestres.

Ben Stanley, líder de pesquisa automotiva global em
Serviços Empresariais Globais da IBM, está otimista: “Os
[veículos autônomos] decolarão com a chegada do 5G.”

Além de melhorar a segurança nas estradas, os veículos
autônomos influenciarão o futuro da engenharia e dos
projetos rodoviários. As vagas para estacionamento
poderão ser mais estreitas, “já que são necessários
apenas 10 centímetros de distância entre os veículos,
Eventualmente, a adoção de veículos autônomos
em comparação ao tamanho ocupado por uma porta
será determinada pela taxa na qual a infraestrutura
aberta, e que o motorista não precisará sair e entrar,”
rodoviária mais abrangente for modernizada. “O
explicou Stanley. Da mesma maneira, as pistas das
veículo automatizado não poderá funcionar sem
rodovias poderão ser mais estreitas — já que se
que exista uma infraestrutura inteligente,” explica
espera que os veículos autônomos respeitem mais a
José Papí, presidente da Smart Transportation
disciplina na pista do que os humanos — ampliando
Alliance, uma plataforma colaborativa global sem
a capacidade do tráfego. Os cenários futuros incluem
fins lucrativos para a inovação da infraestrutura de
pistas de ultrapassagem, viadutos e passagens
transporte. Para ser totalmente autônomo, um veículo
subterrâneas dedicadas para veículos autônomos para
deve reconhecer as estruturas ao seu redor: tanto
melhorar o fluxo do tráfego.
as estruturas estáticas, como postes telefônicos e
rodoviários, quanto dinâmicas, como outros veículos.
Isso requer vários tipos de tecnologias que, embora
estejam avançando, ainda não atingiram o grau de
maturidade necessário.
Os veículos autônomos empregam vários tipos de
sensores, como câmeras, detectores ultrassônicos,
radares e detecção de luz (LiDAR) para fornecerem as
informações necessárias para a direção autônoma. A
capacidade de interagir com a infraestrutura rodoviária
e com outros veículos pode ser melhorada com a
implementação da infraestrutura certa. A “internet das
coisas” está no centro disso tudo e requer infraestrutura
de telecomunicações, como torres de telefonia celular
que forneçam conectividade à internet sem fio e acesso
à rede móvel. Três exemplos existentes incluem:

n O

carro autônomo da Volvo, que está sendo usado
em um experimento em Gothenburg, Suécia, utiliza
links de comunicação entre o veículo e a tecnologia
na nuvem para acessar informações em tempo real
sobre rotas e condições do tráfego.

n A Vodafone, uma

empresa de telecomunicações, já
está testando a comunicação entre veículos através
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MANUTENÇÃO DO FLUXO
CAMINHÕES AUTÔNOMOS
Entre todos os tipos de veículos, é provável que
a absorção da tecnologia de veículos autônomos
seja liderada pelos caminhões, área que se espera
que forneça um retorno estável. Os caminhões
autônomos poderão operar por um tempo mais
longo, já dispensarão as paradas frequentes para
descanso e as restrições de horas de trabalho
aplicadas aos motoristas humanos. O crescimento
do setor de comércio eletrônico também
dependerá cada vez mais do uso de caminhões
para concluir a última etapa da cadeia de
suprimentos. Os caminhões autônomos poderiam
viabilizar entregas mais frequentes ao longo do
tempo, melhorando a produtividade.
Isso teria um impacto significativo mesmo sobre a
infraestrutura rodoviária tradicional. Larry Burns, exvice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da
General Motors, lança uma hipótese: “Atualmente,
precisamos projetar nossas rodovias expressas e
pontes para acomodarem cargas de 36.000 kg. Com
os caminhões autônomos, pode não ser necessário
acomodar essa carga. A carga máxima seria cortada
pela metade ou talvez ainda mais, já que as entregas
expressas ou o comércio eletrônico mudariam para
fretes menores e mais frequentes.”
Os caminhões autônomos têm potencial para
contribuir de forma significativa para melhorias na
eficiência da cadeia de suprimento, assim como no
frete de longas distâncias. Testes com “comboios
de caminhões autônomos", nos quais uma frota
de caminhões autônomos é liderada por um
caminhão dirigido por um motorista humano, estão
em andamento na Europa e, mais recentemente,
em Cingapura. O ministério dos transportes e
a autoridade portuária de Cingapura assinaram
contratos com duas indústrias automobilísticas,
Scania e Toyota Tsusho, para desenvolver e testar
o sistema de comboio de caminhões autônomos.
Foi designada uma via expressa de 10 km para a
realização dos testes. Se o comboio de caminhões
for bem-sucedido, as autoridades rodoviárias
deverão analisar os méritos das pistas dedicadas
para caminhões ao desenvolverem infraestruturas
no futuro. O sistema de comboio permite o
desacoplamento entre os caminhões para permitir
que outros veículos passem por eles nas rodovias
públicas — outra consideração essencial para as
autoridades e operadores das estradas.
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O controle dinâmico do tráfego pode facilitar
o fluxo de grandes volumes de tráfego.
As informações dos veículos conectados e da infraestrutura
inteligente apresentam oportunidades para as autoridades
rodoviárias melhorarem radicalmente o controle do tráfego
por meio da previsão da demanda futura. Shladover explica,
“se todos os veículos, ou pelo menos uma grande parte
dos veículos, transmitirem as informações sobre o que
estiverem fazendo, os sistemas de controle de tráfego
obterão um conjunto de dados valioso que poderá ser usado
para ajudar a tornar o controle do tráfego mais eficiente.”
“O controle ativo do tráfego ” (também conhecido como
controle de recursos inteligentes no Reino Unido ou
como sistemas inteligentes de transporte (ST) nos EUA)
não somente alivia os congestionamentos, reduzindo o
tempo dos deslocamentos, como também contribui para
reduzir a poluição do ar gerada pelos congestionamentos.
Vários projetos de STI nos EUA já produziram resultados:
a coordenação da sinalização reduziu o consumo de
combustíveis em até 15%, ao mesmo tempo em que
reduziu as emissões de gases do efeito estufa em até 19%,
de acordo com o Instituto de Transporte do Texas31.
Esses resultados mostram a necessidade um relacionamento
mais próximo entre as autoridades rodoviárias e os setores
privados, particularmente em termos de compartilhamento
e análise de dados. Por exemplo, a Volvo coleta dados dos
sensores em seus veículos autônomos, que são armazenados
na nuvem da Volvo, e compartilha esses dados com as
autoridades das rodovias expressas suecas32. Quando um
número maior de veículos autônomos chegar às estradas,
estes gerarão grandes volumes de dados que fornecerão
informações em tempo real sobre as condições da rodovia.
Usando essas informações, as autoridades rodoviárias
poderão gerenciar e controlar de forma dinâmica o fluxo
do tráfego por meio de uma combinação de estratégias
operacionais em tempo real e de previsão. Apresentamos
abaixo cinco exemplos de uso de tecnologias avançadas:
n Sinalização para controle do trânsito nas rampas
de acesso — usa a inteligência artificial (IA) para
interpretar os dados do tráfego em tempo real e
controlar o fluxo de veículos que entram nas vias
expressas e autoestradas, melhorando a eficiência na
fusão dos veículos nas pistas e reduzindo o número de
acidentes33.
n Monitoramento de velocidade — utiliza tecnologias
como câmeras inteligentes de velocidade para
fotografar motoristas que estiverem excedendo ou se
aproximando do limite de velocidade. Câmeras mais
sofisticadas podem detectar a velocidade pelo tipo
de veículo, ultrapassagem não autorizada, direção em
acostamento e mesmo infrações relacionadas ao uso

de cinto de segurança ou de celulares. Além disso, a
autoridade rodoviária de Dubai instalou cerca de 500
radares “amigáveis” que são utilizados apenas para
alertar os motoristas e não para multa34.
n Controle dinâmico de pistas — utiliza previsão e dados
de densidade do tráfego em tempo real para criar pistas
temporárias e até mesmo reverter a direção de pistas
para aliviar os congestionamentos durante os horários
de pico de tráfego. Um experimento em Auckland, na
Nova Zelândia, está previsto para começar em 201735.
n Pedágio dinâmico e de fluxo livre— o pedágio
dinâmico faz ajustes para o uso da rodovia em tempo real
com base na demanda
atual e em previsões
baseadas em dados
históricos. Os sistemas
REDUÇÃO NO CONSUMO
dinâmicos de cálculo
DE COMBUSTÍVEL APÓS A
de pedágio são usados
ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS em pistas de alta
DE COORDENAÇÃO DA
ocupação, e geralmente
cobram uma taxa de
SINALIZAÇÃO
(INSTITUTO DE TRANSPORTE DO TEXAS)
motoristas sem nenhum
passageiro36. Enquanto
isso, o pedágio de fluxo livre permite que as autoridades
cobrem o pedágio sem a necessidade de redução
da velocidade dos carros para passar pelas cancelas,
reduzindo assim os congestionamentos, acidentes e
emissões de carbono37. Existem várias maneiras de
identificar quando um veículo em particular entra e sai
das rodovias pedagiadas, como a instalação de etiquetas
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eletrônicas nos veículos e reconhecimento automático do
número da placa.
n Aceleração do atendimento de emergências — o
software de análise de vídeo, desenvolvido com o
uso da IA, pode processar imagens das câmeras da
rodovia para localizar colisões e enviar os serviços de
emergência rapidamente. O atendimento mais rápido
dos serviços de emergência se traduzirão em número
maior de vidas salvas.
n Relato do tráfego em tempo real — utiliza sinais de
rádio para comunicações dedicadas de curto alcance
(CDCA) para permitir que os veículos compartilhem
informações em tempo real sobre obras e incidentes
de trânsito com outros veículos e unidades na margem
da estrada. Esse sistema foi instalado pela Autoridade
de Transporte Terrestre em Cingapura como parte da
experiência com veículos autônomos38.
Além do controle do tráfego, as novas tecnologias
também podem ajudar os governos e operadores de
rodovias a fornecerem serviços vitais e melhorar a
manutenção de estruturas essenciais. Em países como
os EUA e Coreia do Sul, as autoridades rodoviárias estão
experimentando drones para a inspeção de pontes,
em uma tentativa de reduzir custos e os riscos para
os funcionários. Sensores em pontes, túneis e outras
estruturas fornecem dados sobre as condições nas
mesmas, o que por sua vez, podem contribuir para
reduzir as interrupções e tornar os trabalhos de reparo
e manutenção mais eficientes.
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• 440 unidades na margem da estrada
• Tecnologia de radar e detecção de luz (LiDAR)
para identificar pedestres (já que o GPS dos
smartphones não é suficientemente preciso)
• Tecnologia de sinalização de tráfego para ajustar
os tempos dos sinais com base no movimento no
cruzamento
Existem seis estratégias operacionais
baseadas em tecnologias:

PROJETO-PILOTO:
DISTRITO COMERCIAL DO CENTRO DE TAMPA
O esquema-piloto de controle de tráfego de US$
22 milhões em Tampa, na Flórida, está usando uma
abordagem baseada em sistemas para melhorar o
fluxo do tráfego, aumentar a segurança rodoviária e
reduzir as emissões dos veículos.
Atualmente, o programa está na fase de projeto
e desenvolvimento, e este é um dos primeiros
projetos no qual uma autoridade pública rastreará
as interações entre vários aplicativos que afetarão
os veículos, pedestres, ciclistas e o transporte
público das ruas conectadas. Os projetos anteriores
consideraram apenas um tipo de interação do
aplicativo. Em 1 milha quadrada do distrito
empresarial no centro da cidade, várias estações
irão monitorar e comunicar as interações, como a
entrada de uma rodovia e travessias de pedestres.
Além disso, a autoridade rodoviária de Tampa está
trabalhando com o Sirius XM, um provedor de rádio
por satélite, para desenvolver o conhecimento
sobre como o rádio por satélite pode funcionar com
veículos conectados.
Componentes tecnológicos:
• Atualização de 1.600 automóveis, dez ônibus públicos
e dez bondes com tecnologia de conexão ao veículo
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u Alertas de contramão para motoristas que
estiverem indo na direção de uma saída na
contramão, para motoristas aproximando-se de um
veículo na contramão e para policiais.
u Avisos de desaceleração na via, identificados
por freadas bruscas de veículos, são enviados
aos veículos que estiverem muito próximos uns
dos outros para reduzam a velocidade conforme
as filas de tráfego aumentam. Essa tecnologia
também oferece um aviso sobre a ocorrência de
um acidente para veículos que ultrapassarem
veículos parados em uma via.
u Uma sinalização para transportes públicos ajusta
prioritariamente os sinais de tráfego com base nas
solicitações de ônibus que estiverem atrasados.a
sinalização para o transporte público ajusta
prioritariamente os sinais de tráfego com base
nas solicitações de ônibus que estão atrasados. Os
veículos de transporte público também poderiam
incluir comboios para viagens compartilhadas e
veículos autônomos.
u Avisos de segurança de bondes para outros
veículos, permitindo (ou evitando) que estes virem
à direita na frente de um veículo parado (ou em
movimento). Esses avisos também seriam enviados
aos pedestres por meio de um aplicativo para
smartphone.
u Informações para o usuários em tempo real (hora
da chegada ao destino e velocidade média da
viagem) fornecidas aos pedestres e veículos com
base na atividade de veículos na região.
u Progresso do tráfego que controla a sinalização do
tráfego com base na hora de chegada dos veículos,
e não em planos de cronometragem da sinalização.
Embora o objetivo deste plano piloto de veículos
conectados seja monitorar e relatar os principais
indicadores em um período de 18 meses com início
em abril de 2018, o sistema foi configurado para
operar indefinidamente.
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ORIENTAÇÃO POR DADOS
Novas formas de aproveitar os dados de tráfego estão
mudando a maneira como as autoridades rodoviárias
abordam o controle de tráfego.
O futuro da infraestrutura inteligente não está no aumento
do número de sensores e câmeras ao longo da malha
rodoviária. O problema, observa Hari Balaskrishnan, diretor
de tecnologia da Cambridge Mobile Telematics e professor
do MIT, é de dimensionamento: “Em muitos locais, os
aspectos econômicos não justificam a implementação [de
sensores e câmeras].” Os inovadores estão recorrendo aos
smartphones. Holly Krambeck, economista sênior no Banco
Mundial, explica: O uso dos celulares como sensores é uma
forma com uma relação custo-benefício muito melhor
de coletar os dados sobre as cidades que são necessários
para o planejamento de projetos de infraestrutura. As
redes de sensores físicos não são apenas caras de serem
implantadas, mas também de serem mantidas. Com os
celulares, você coletará dados com maior frequência em
grandes espaços de uma cidade, portanto, coletará dados
de alta qualidade a um custo baixo.”
O efeito do amplo predomínio dos celulares foi transformar
os motoristas em sensores individuais de tráfego. Em
Boston, um aplicativo chamado StreetBump, ativado pelos
motoristas, está sendo usado para identificar buracos.
Se um buraco for relatado três vezes separadamente em
quatro dias, o fato será comunicado às autoridades locais,
que poderão então direcionar os recursos de manutenção
com mais eficiência39. É “uma tecnologia relativamente
de baixo custo e que pode ser replicada com razoável
facilidade por qualquer jurisdição que desejar adotála,” de acordo com Ken Leonard, diretor do Escritório do
Programa Conjunto de Sistemas de Transporte Inteligente
da Administração do US Federal Highway Administration.
O Waze, um aplicativo de navegação, que fornece aos
usuários dados de tráfego obtidos por colaboração
coletiva em tempo real, começou a compartilhar
dados anônimos, mas detalhados, com os governos
para complementar os serviços tradicionais de coleta
de dados. “O uso de dados como infraestrutura é um
dos componentes mais importante que temos agora,”
explica Di-Ann Eisnor, diretora de desenvolvimento do
Waze. Através do programa Cidadãos Conectados, o
aplicativo Waze coleta dados fornecidos por motoristas
sobre congestionamentos, acidentes e buracos. Essas
notificações também estão contribuindo para os serviços
de emergência. Di-Ann Eisnor explica “Nos EUA, 70% dos
comunicados sobre acidentes são relatados às centrais de
tráfego através do Waze, antes do 911 [o número para

emergências]. Consequentemente, os primeiros socorros
estão chegando ao local do acidente entre quatro e
sete minutos antes.” Esta é uma situação benéfica
para as duas partes, na qual as autoridades rodoviárias
abastecem o Waze com informações sobre fechamento
de ruas e acidentes de trânsito e o aplicativo utiliza
essas informações para oferecer opções de rotas para
seus usuários. Dessa forma, o big data está promovendo
outra tendência emergente, a “mobilidade como serviço”
(consulte a próxima seção).
Enquanto isso, estão surgindo vários outros usos da
tecnologia por satélite no controle de tráfego. Em 2013,
a UE concluiu um projeto de prova de conceito para
um sistema de controle de tráfego baseado em satélite
chamado Safe TRIP. O projeto, que envolve a instalação
de um pequeno leitor em carros, mostrou potencial
para várias aplicações no gerenciamento do tráfego e
para a segurança rodoviária, incluindo o monitoramento
das condições da rodovia e a melhoria dos tempos de
respostas dos serviços de emergências40. Um sistema de
controle de tráfego baseado em satélite está atualmente
em desenvolvimento em Cingapura, e a conclusão de sua
implantação deve ocorrer em 202041.

MOBILIDADE COMO SERVIÇO
A integração das várias modalidades de transporte
em um único serviço de mobilidade, acessível
sob demanda, é conhecido como mobilidade
como serviço.
Os big data gerados a partir de uma infraestrutura
inteligente, veículos e smartphones conectados,
combinados com o conjunto de opções de transporte
público e privado, está promovendo o surgimento de
um novo paradigma de transporte centrado no usuário,
conhecido como mobilidade como serviço (MaaS).
A mobilidade como serviço (MaaS) envolve uma única
plataforma digital que integra planos de viagem ponto
a ponto, reservas de passagens, bilhetes eletrônicos
e serviços de pagamento para todas as modalidades
de transporte, tanto públicas como privadas. Essas
plataformas combinam dados do transporte em
tempo real com as preferências dos usuários relativas
à velocidade, conveniência e custo, permitindo que
as pessoas peguem a rota mais rápida ou mais barata
para o seu destino e usando a melhor combinação de
transporte. Esta abordagem é particularmente atrativa
para os planejadores urbanos, já que espera-se que até
2050 dois terços da população mundial viva nas cidades42.
Associando a oferta com a demanda, a mobilidade como
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de Portugal , Lisboa, e apresentado pela OCDE mostrou
serviço tem a possibilidade de movimentar pessoas e
mercadorias de maneira mais rápida, limpa e menos caras que se os veículos autônomos compartilhados e os
ônibus fossem usados no lugar dos veículos individuais,
do que as opções atuais.
as emissões de gases seriam reduzidas em um terço e
diminuiria a necessidade de vagas de estacionamento em
Um exemplo de MaaS é o aplicativo Whim, desenvolvido
97%43. Greg Archer, diretor, veículos limpos da Transport
por uma start-up finlandesa, a MaaS global, que mapeia
& Environment, também estima que apenas 10% do
a trajetória do viajante de porta a porta, listando uma
número de veículos atuais seriam necessários em uma
combinação de modalidades de transporte públicos e
economia compartilhada.
privados. Esse recurso
se diferencia dos já
Embora a MaaS esteja em um estágio muito inicial de
existentes, como o
desenvolvimento, projetos-pilotos estão sendo realizados
cartão Oyster em
em todo o mundo, incluindo Helsinki, Paris, Eindhoven,
REDUÇÃO ESPERADA
Gothenburg, Montpellier, Viena, Las Vegas, Cingapura
Londres, que permite
EM ACIDENTES DE TRÂNSITO que os viajantes usem e Barcelona, estabelecendo as bases para a adoção em
COM O USO VEÍCULOS
massa. No entanto, obter integralmente os benefícios
um único cartão para
AUTÔNOMOS
da MaaS não será um feito fácil. Será necessário contar
ter acesso a várias
com a disposição do público e dos operadores do setor
modalidades, mas
privado em compartilhar dados e informações em tempo
somente de transporte público. “Nós o chamamos de
real — incluindo, e mais importante de tudo, a integração
compra de bilhetes integrada, mas pode ser tudo, menos
das reservas, pagamentos e sistemas de operação dos
viagens integradas porta a porta” diz Tim Gammons, líder
prestadores de serviços de transporte.
de mobilidade inteligente global na Arup, uma empresa

90%

de engenharia. Com os serviços oferecidos pela Whim, diz
Gammons, “você não precisará se preocupar sobre como
a sua tarifa será dividida entre os diferentes operadores,
já que isso será feito automaticamente. Você só precisará
expressar o seu interesse em uma viagem.” O aplicativo
pode selecionar uma combinação de bicicleta, ônibus,
trem ou serviço de compartilhamento de automóvel
privado como os elementos da rota mais rápida para o
destino, com a possibilidade de pagar por toda a viagem
em uma única transação.
A MaaS tem vínculos fortes com o crescimento da
economia de compartilhamento. De empresas de
compartilhamento de deslocamentos, como a Uberpool e
Via, aos programas de compartilhamento de carros como
a Getaround, CarUnity e BlaBlaCar, novos serviços que
atraem os jovens urbanos naturalmente estão surgindo
rapidamente. O aplicativo de navegação Waze também
está testando um serviço de transporte compartilhado.
“Se você já estiver usando um veículo para ir a algum
lugar e fizer parte da comunidade Waze, você poderia
dar uma carona para mais alguém da comunidade
e economizar tempo e dinheiro?” diz Di-Ann Eisnor.
“Se pudéssemos realmente trazer as pessoas para o
transporte compartilhado, isso literalmente tiraria
veículos das ruas e acabaria com os congestionamentos!”
Os especialistas acreditam que se forem usados em
larga escala, esses serviços têm potencial para aumentar
significativamente a eficiência no setor de transporte,
reduzindo os congestionamentos e os problemas
associados a ele. Um estudo de caso realizado na capital
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O grande poder gera grande responsabilidade
Existe um debate fundamental em andamento sobre a
propriedade e a segurança das enormes quantidades de
dados coletados e gerados pelos sistemas inteligentes de
transporte, incluindo smartphones e veículos. Do ponto
de vista da segurança dos dados, diz Gammons, “existe
a preocupação de quem detém a propriedade dos dados
em primeiro lugar. O proprietário do carro? O viajante? O
operador ou a autoridade de transporte?” Os departamentos
do governo dos EUA estão insistindo com os operadores para
compartilharem as informações sobre como os dados são
coletados e disponibilizados pelos veículos44.
Aumento da conectividade também pode expor os
veículos a maiores riscos da segurança cibernética,
possivelmente permitindo que hackers controlem as
funções principais, como direção e frenagem. Algumas
empresas, como a Google, começaram a limitar a
conectividade dos sistemas dos seus veículos conectados,
enquanto outras empresas de veículos, disse Stanley,
estão “trazendo pessoas para suas empresas que
necessariamente não entendem do setor automotivo, mas
que entendem de segurança e invasão por hackers, porque
eles precisam proteger esses automóveis”45.
Outra preocupação são os defeitos dos softwares dos
quais todos esses sistemas dependem. Erros em um
algoritmo podem selecionar rotas não ideais ou indicar
um retorno incorreto. “Os níveis de responsabilidade
associados ao aumento da dependência desses algoritmos
nos tornam muito mais responsáveis,” disse Di-Ann Eisnor.
O impacto do big data no transporte mal começou a ser
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sentido, e, conforme a tecnologia avança rapidamente, a
solução dessas questões está se tornando uma aspecto
essencial para as autoridades do governo e responsáveis
pela criação de políticas, como será discutido em
profundidade no próximo capítulo.

2. TECNOLOGIAS INTELIGENTES
DE SUPERFÍCIES
As rodovias ocupam vastas áreas da superfície de cidades
e países e, até o presente momento, os recursos são
investidos em estruturas essenciais, mas passivas. No
entanto, governos e operadores privados de rodovias
começaram a transformar o valor desses ativos por
meio de experimentos com infraestruturas que geram
eletricidade, Com o objetivo de reduzir os custos da
infraestrutura com energia, liberando recursos para
outros usos, acelerando a adoção de veículos elétricos e
reduzindo as emissões de gases.
CARREGADO E PRONTO PARA PARTIR
Os fabricantes de veículos estão mudando gradualmente
dos tradicionais motores de combustão interna para
os sistemas de propulsão elétrica, incluindo veículos
totalmente elétricos e híbridos. Sob as pressões
regulatórias e, até recentemente, do preço da energia, as
vendas de veículos híbridos cresceram seis vezes nos EUA
desde 2004 e aumentaram em cinco vezes na Alemanha e
oito vezes no Reino Unido durante o mesmo período. Na
Noruega, os VE são responsáveis por aproximadamente
um quarto das vendas de veículos novos46. As vendas
de veículos elétricos dobraram na Europa em 2015 em
relação ao ano anterior, tornando a região o segundo
maior mercado para VEs no mundo depois da China47.
Embora esses números representem um crescimento
a partir de uma base pequena, é provável que esta
tendência continue conforme os fabricantes e governos
enfrentarem alguns dos desafios associados aos veículos
elétricos. Os altos custos iniciais tendem a cair conforme
as baterias de íon de lítio ficarem mais baratas, mas a
“ansiedade associada à autonomia” — a preocupação
dos motoristas de que a carga da bateria do carro elétrico
pode acabar antes que eles encontrem uma estação de
recarga — permanece, independentemente do aumento
da capacidade da carga.
Como a capacidade de carga atual é suficiente para dirigir
em uma cidade, é essencial expandir a rede de estações de
recarga ao longo das rodovias e entre as cidades. Se esse
problema for solucionado, a McKinsey, uma consultoria em
gestão, estima que a participação dos veículos elétricos nas
vendas totais de novos veículos elétricos atinjam 50% ao
longo da próxima ou em duas décadas48.

Uma maneira de aumentar a capacidade da carga é a
construção de infraestrutura de carregamento indutivo
nas estradas. Uma bobina condutora principal é enterrada
no chão e energizada para criar um campo magnético,
induzindo uma corrente em um veículo próximo que
contenha uma bobina secundária, dessa forma carregando
o veículo. O carregamento indutivo estacionário está
sendo experimentado em cidades como Gênova e Turim,
na Itália, e em Milton Keynes, no Reino Unido, onde
os ônibus elétricos são abastecidos por carregamento
indutivo no final de suas rotas49.
Atualmente,estão sendo testadas pistas de carregamento
que permitem que os veículos sejam recarregados
enquanto se movimentam sobre uma bobina condutora
de transmissão instalada ao longo do comprimento de
uma pista da rodovia. O projeto FABRIC financiado pela
UE — um consórcio de 25 parceiros, incluindo a Volvo e
a Scania — está analisando a viabilidade de tecnologias
de carregamento em movimento em locais de testes
na França, Suécia e Itália50. Para proporcionar um nível
de análise mais aprofundado, pequenas variações foram
introduzidas em cada local, como sulcos em cimento com
coberturas removíveis feitas sob medida para manter
as placas de carregamento no local na França, e placas
incorporadas ao pavimento da rodovia na Itália. Os
resultados dos estudos de viabilidade são esperados para
o fim de 201751. Na Coreia do Sul, o Instituto Avançado
de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST) instalou a
tecnologia em dois ônibus e ao longo das rotas que eles
percorrem de forma que possam ser carregados durante
os deslocamentos. Nas estradas da Inglaterra, a entidade
do governo responsável pelo gerenciamento das principais
rodovias está atualmente planejando testes de pistas de
carregamento elétrico fora das estradas.
Figura 5: Pista de carregamento indutivo
As bobinas enterradas na estrada
geram campos magnéticos, quando
um carro totalmente elétrico passa
por cima de um campo, uma corrente
elétrica é induzida na sua bobina
secundária.
JOGO DE
BATERIAS

BOBINA DE INDUÇÃO
SECUNDÁRIA
CAMPO
MAGNÉTICO
BOBINA DE
INDUÇÃO
PRIMÁRIA

CONEXÃO ELÉTRICA

Para minimizar o consumo de energia, as
bobinas apenas geram campos magnéticos
quando os veículos estão ali para recebê-las.
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que a energia seja gerada constantemente, e pode ser
efetivamente implementada.
As tecnologias solares para rodovias oferecem uma
segunda opção de aproveitamento de energia da
infraestrutura rodoviária. Em dezembro de 2016, a primeira
rodovia com painéis solares do mundo foi aberta em
Tourouvre-au-Perche na Normandia, França. Cada 1 km
da rodovia custou ao governo francês €5 milhões (US$
5,5 milhões) e foi projetada para fornecer energia para
iluminação pública na vila. Enquanto isso, na Holanda
uma ciclovia com apenas 70 metros de comprimento foi
equipada com painéis solares para um projeto-piloto.

Existem dois principais desafios a superar nas pistas de
carregamento elétrico. O primeiro é técnico. A eficácia
da transferência cai acentuadamente — com frequência
em até 80% — se as bobinas estiverem desalinhadas52.
O segundo desafio é que o custo permanece muito alto
(atualmente estimado em aproximadamente £ 1,6 milhão
(US$ 2,1 milhões53) por quilômetro)54, embora se espere
que o custo caia com o desenvolvimento da tecnologia.
Para enfrentar o problema técnico, os testes em
andamento ao redor do mundo estão avaliando técnicas
para minimizar o desalinhamento entre as bobinas.
O problema do alto custo é atribuído ao fato de essas
tecnologias ainda estarem em um estágio inicial. Espera-se
que a maior adoção dos veículos elétricos e a economia
do escalonamento resultante reduza os custos da
infraestrutura no médio e longo prazos, como aconteceu
com os postos de gasolina para os veículos tradicionais.
APROVEITAMENTO DE ENERGIA DE
ESTRUTURAS PASSIVAS
Os governos começaram a realizar experimentos com
infraestruturas que geram energia de duas maneiras. A
primeira opção é mecânica, gerando energia a partir do
próprio tráfego por meio da tecnologia piezoelétrica. Essa
tecnologia usa tipos de cristais e cerâmicas que geram
eletricidade em reação à pressão mecânico aplicada, e
se instaladas na superfície das rodovias, podem gerar
eletricidade quando os veículos passarem sobre a estrada.
O governo de Israel foi um dos primeiros a experimentar
essa tecnologia. Ela custou ao governo US$ 650.000 por
1 km de rodovia que tinha uma capacidade de geração
de energia de 100 kW55, mas o programa foi considerado
malsucedido em meio a relatos de que a empresa que
liderava os esforços estava em processo de liquidação55,57.
No presente, as tecnologias mais avançadas apresentam
eficiência elétrica de apenas 20 a 30% e alguns
dispositivos de baixo custo apresentam eficiência muito
baixa de até 10%58. Essa tecnologia é promissora nas
áreas urbanas com tráfego intenso, onde é mais provável
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A tecnologia consiste de painéis solares revestidos com
pequenas partículas de vidro, tornando-os resistentes a
derrapagens para permitir que seja possível caminhar ou
dirigir sobre eles. Entretanto, os painéis solares funcionam
melhor quando colocados em um determinado ângulo,
e a resina aplicada também reduz a absorção de luz, o
que significa que os painéis geram cerca de 30% menos
da produção máxima que poderia ser obtida com painéis
solares não revestidos idênticos e em ângulo e orientação
ideais, de acordo com Sten de Wit, porta-voz da SolaRoad.
Existe um longo caminho a ser percorrido antes que
essa tecnologia possa ser totalmente implementada. É
necessário amadurecer a tecnologia e é preciso trabalhar
mais para garantir que o custos dos painéis compensem.
Rodovias com painéis solares podem ser mais adequadas
às longas distâncias entre as cidades, onde há menos
tráfego que bloqueie a luz solar. Os céticos sobre o
projeto na Normandia apontam que a região recebe
apenas 44 dias de luz solar forte por ano e que a rodovia
gerará apenas uma quantidade limitada de energia. Ainda
há incerteza sobre a utilidade dessa rodovia. O Sr. de Wit
tem um argumento contrário: “A ideia de colocar painéis
solares nas rodovias não é para otimizar o rendimento
da produção de energia de painéis individuais, mas para
adicionar a funcionalidade da coleta de energia limpa a
uma malha rodoviária que já construímos, restauramos
ou estamos usando de qualquer forma, com uma
preocupação empresarial positiva.”
Outra maneira de aproveitar a infraestrutura rodoviária
existente para atender à geração de energia é através
de turbinas eólicas. Vários fabricantes oferecem turbinas
eólicas de eixo vertical, que podem ser instaladas nos
postes de iluminação pública ou de eletricidade/telefonia
para gerar energia para a iluminação ou sinalização. Existe
interesse na implantação dessas turbinas em larga escala
ao longo das rodovias expressas para capturar tanto o
vento natural como o aumento do fluxo de ar criado pelos
veículos. Em 2016, a embaixadora de empresas de baixa
emissão de carbono do Reino Unido, Baronesa Brown,
uma ex-engenheira, recomendou que as turbinas eólicas
fossem instaladas ao longo das rodovias, onde, ela disse,
“parece ser o local ideal”59.

Capítulo 2

No entanto, um estudo realizado em 2015, que avaliou a
viabilidade da implementação em larga escala de turbinas
eólicas verticais ao longo de uma rodovia na Holanda,
mostrou que, apesar desse projeto ser tecnicamente
viável, os custos atuais seriam “excessivos”60.
RUMO ÀS SUPERFÍCIES DE RODOVIAS COM
PRODUÇÃO NEGATIVA DE CARBONO
Altamente dependente do concreto, a construção
de rodovias produz uma grande pegada de carbono.
Universidades e empresas de renome estão trabalhando
para recriar o concreto e torná-lo mais sustentável.
Por meio do ajuste das proporções dos ingredientes,
pesquisadores do MIT criaram amostras de cimento
duas vezes mais resistente do que o material padrão,
o que permitirá que os engenheiros usem menos
cimento. O objetivo é reduzir as emissões de dióxido
de carbono (CO2) em 60%61. Richard Riman, da
Universidade Rutgers, comunicou que produziu um
cimento contendo menos calcário do que as tecnologias
convencionais e que absorve CO2 durante sua cura e
endurecimento62. Um experimento do consórcio de
Cimento e Calcário com Baixa Intensidade de Emissões
(Low Emissions Intensity Lime and Cement), iniciada
em 2016, concentrou seu foco na captura e sequestro
do carbono63.
Pesquisadores do MIT também descobriram que o peso
dos veículos cria sulcos na superfície das rodovias, o que
aumenta a resistência e eleva o consumo de combustível
em 1 a 3%. Para melhorar a durabilidade e a vida útil do
concreto, os pesquisadores estão buscando inspiração
nas estruturas e propriedades de materiais naturais
excepcionalmente fortes como ossos, conchas e esponjas
das profundezas do mar64.
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O microbiologista Hendrik Jonker disse ter inventado
um concreto autocurável por meio de uma mistura com
uma bactéria produtora de calcário que pode sobreviver
por até 200 anos sem oxigênio ou alimento. Assim que
a rachadura é criada, a bactéria se alimenta de água e
produz calcário, que veda a fissura de forma eficiente,
ampliando a vida útil das rodovias65.
A capacidade dos projetos de construções de rodovias
incorporarem novos materiais como esses será
auxiliada pelas inovações digitais, como a modelagem
de informações de construção (BIM) e simulações de
construções virtuais, que permitirão que arquitetos
avaliem o impacto estrutural e ambiental de materiais
alternativos ao longo da vida de um projeto66.
Avaliadas em conjunto, essas tendências tecnológicas apontam
para soluções que podem enfrentar os desafios criados pelo
crescimento do tráfego, diminuindo congestionamentos,
reduzindo as emissões de carbono e a poluição do ar e
melhorando a segurança das estradas. Tecnologias de
infraestrutura e superfície inteligentes facilitarão o surgimento
e o uso de veículos autônomos e elétricos. É pouco provável
que foco do setor privado na tecnologia automotiva diminua
tão cedo, portanto, os atrasos na tomada de decisões pelos
governos restringirão as possibilidades ao invés de facilitá-las.
A falta de ação pode ser um erro.
A seguir, a Unidade de Inteligência da The Economist
apresenta dois cenários que retratam os rumos
diametralmente opostos que o mundo poderia tomar,
dependendo do nível de adoção dessas novas tecnologias
rodoviárias. O primeiro cenário ilustra como o mundo
seria se as inovações em tecnologias rodoviárias fossem
adotadas para diminuir os desafios associados ao
crescimento do tráfego, enquanto o segundo descreve um
mundo que fracassou em tomar atitudes.
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CENÁRIO PROATIVO
Em 2030, as rodovias do mundo são mais inteligentes, limpas, seguras e eficientes, e o transporte rodoviário
é considerado um modelo do pensamento sistemático. O compartilhamento entre os setores de dados do
tráfego está aumentando as taxas de produtividade, os pontos de recarga nas margens da rodovias superam
os postos de combustíveis fósseis em 2 para 1, a conectividade sem fio generalizada está acelerando o uso
de veículos autônomos e as soluções de energia inovadoras, como rodovias piezoelétricas, transformaram a
infraestrutura de transporte, que passaram a contribuir para as metas de sustentabilidade globais.
A inteligência da infraestrutura rodoviária aumenta cada
vez mais
n A troca de dados entre rodovias, veículos e usuários aumenta
as taxas de produtividade, eliminando milhões de horas de
“tempo perdido” gastos anteriormente no tráfego.
n As tecnologias inteligentes de assistência de
velocidade(AVI) estão cada vez mais sofisticadas e
combinam câmeras externas de reconhecimento de
sinalizações de velocidade com dados vinculados ao GPS
para controlar velocidade dos veículos automaticamente,
removendo o fator humano.
n Empresas de sinalização de trânsito e fabricantes de veículos
desenvolveram sinalizações dinâmicas que fornecem
informações sobre as condições na rodovia em tempo real.
n Os smartphones fornecem informações essenciais sobre
a qualidade da rodovia, permitindo que as autoridades
rodoviárias se concentrem no trabalho de manutenção.
Os veículos elétricos predominam nos países mais ricos
n Os veículos elétricos (VE) se tornaram competitivos
em termos de custo em relação aos rivais movidos por
combustível fóssil, e foram viabilizados por baterias de longa
duração que utilizam grafeno67, pela queda nos preços68 e por
investimentos dos governos em infraestrutura de recarga.
n P ostos de recarga nas margens das rodovias superam em 2
para 1 os postos de combustíveis fósseis.
n P istas de recarga sem fio permitiram que as autoridades de
transporte aumentassem o número de veículos híbridos e
elétricos. Graças as suas estratégias ambiciosas, oito países,
Canadá, China, França, Japão, Noruega, Suécia, Reino Unido
e EUA, aumentam significativamente a participação dos
veículos elétricos em suas frotas69.
n Comboios de caminhões autônomos totalmente elétricos
são amplamente utilizados para o frete de longas distâncias,
aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos e
reduzindo o impacto ambiental de um setor que gerava
grande emissão de poluente no passado.
nN
 os EUA, as emissões de poluentes do transporte caíram do
equivalente a 1,79 bilhão de toneladas de dióxido de carbono
(CO2) em 2014 para 1,25 bilhão de toneladas em 203070,
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e a UE superou sua meta de corte de 47% nas emissões de
poluentes geradas pelo uso de combustíveis, atingindo uma
redução de 52%.
Carros autônomos em rodovias mais inteligentes e seguras
n Os veículos autônomos são responsáveis por 40% dos
veículos nas rodovias nas economias avançadas, e foram
viabilizados pela conectividade sem fio generalizada por meio
das redes móveis 5G e 6G.
n Cingapura e os Emirados Árabes Unidos implementam fortes
políticas enérgicas com o uso de veículos autônomos em
seus sistemas de transporte público. Os Emirados Árabes
Unidos, que anteriormente apresentavam uma taxa elevada
de acidentes de trânsito devido à direção insegura, atingiu sua
meta ambiciosa de que um em cada quatro habitantes usasse
carros autônomos até 203071.
n Em parte devido à melhoria da segurança dos veículos
autônomos, o número global de mortes em acidentes de
trânsito caiu para 800.000 por ano, em comparação a 1,25
milhão em 201572.
n A Nike lançou sapatos com um “chip para pedestres”, que se
comunica com os veículos conectados para chamar a atenção
dos mesmos quando um pedestre for detectado no raio de 1
metro do veículo.
Transformação das rodovias em fontes de energia
n Soluções inovadoras de energia, como rodovias piezoelétricas
e painéis solares instalados em rodovias, transformaram a
infraestrutura rodoviária de uma fonte de poluição e perigo
a uma estrutura que contribui para as metas globais de
sustentabilidade.
n Painéis solares foram instalados em muitas das grandes e
pequenas rodovias em locais ensolarados, incluindo Califórnia,
Flórida e Texas nos EUA, Austrália, Emirados Árabes Unidos
e Arábia Saudita. A indústria de painéis solares da China —
globalmente dominante em 2030 — também aproveita os
telhados dos estacionamentos para coletar energia.
n Rodovias piezoelétricas, cuja energia é derivada da pressão
mecânica exercida pelos veículos, avança como uma energia
inovadora na França73, em Israel, no Golfo e na Holanda.
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CENÁRIO PASSIVO
Em 2030, o sistema rodoviário mundial permanece pouco diferente do asfalto e do concreto do século
anterior; as emissões de poluentes dos veículos aumentaram globalmente tanto quanto o número de veículos
adquiridos, minando os esforços para atingir as metas globais relacionadas ao clima e piorando a sobrecarga
da saúde pública devido à péssima qualidade do ar; os acidentes de trânsito em países em desenvolvimento de
rápido crescimento aumentaram; e os congestionamentos impedem o crescimento econômico tanto de países
ricos quanto pobres.
Tráfego e congestionamentos: um desastre econômico,
ambiental e de saúde pública
n A tecnologia de sensores de rodovias que monitora e controla
o fluxo do tráfego, recebe investimentos dos governos em um
número limitado de mercados de liderança, mas apenas pelas
autoridades urbanas mais previdentes nas jurisdições com
uma massa de terra relativamente menor nas quais foram
implantadas as tecnologias, como Cingapura.
n Uma imensa quantidade de dados é coletada dos
smartphones, veículos conectados e da infraestrutura, porém
desafios legais sobre a privacidade e segurança impedem o
compartilhamento dos dados e o uso para melhorar o fluxo
do tráfego.
n O custo ambiental do tráfego rodoviário continua a crescer.
As cidades mais afetadas incluem a Cidade do México, onde
os veículos são responsáveis por cerca de 50% das emissões
de gases do efeito estufa, e onde a aquisição de veículos
aumenta em 4% ao ano. Outras cidades em crise incluem Rio
de Janeiro e Bucareste.
n Os países não atingem as metas estabelecidas no acordo
de Paris em 2015, já que os fabricantes de veículos não
conseguem melhorar o desempenho das emissões de
poluentes. A contribuição do transporte rodoviário para as
emissões globais de carbono cresceu de menos de um quarto
para mais de 30%.
n A piora da poluição do ar causada pela emissão dos veículos
provoca aumento das doenças crônicas, incluindo asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer.
Os carros elétricos estão em ponto morto
n Liderados pela Tesla, Ford e Toyota, os veículos elétricos são
responsáveis por apenas 4% das vendas globais de veículos74
enquanto os veículos movidos por combustível derivado do
petróleo continuam a dominar.
n Apesar das autoridades do transporte e empresas
automobilísticas concordarem sobre os benefícios dos carros
elétricos, existe um impasse sobre quem pagará pelos postos

de recarga: os governos estão relutantes em investir até que
exista um grande número de veículos elétricos nas rodovias,
mas o setor privado não pode tornar os carros elétricos um
produto de massa se não houver postos públicos de recarga
disponíveis.
n A remoção dos subsídios governamentais foi responsável por
uma queda nas vendas de carros elétricos75, e pouco progresso
foi feito na redução dos custos das baterias elétricas — o
maior obstáculo para a redução do preço dos carros elétricos.
As empresas experimentam formatos baterias de íon de lítio,
mas não existe nenhum progresso na ciência dos materiais
que ofereça ao mercado uma bateria compacta, segura e com
grande capacidade de armazenamento de energia.
n A continuação do domínio dos veículos movidos por
derivados de petróleo causa piora nas tendências da poluição
do ar urbano globalmente76. Nas cidades em crescimento no
Golfo e Sudeste asiático, os níveis de poluição estão dez vezes
acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da
Saúde em consequência da maior prosperidade e da aquisição
de carros.
O tráfego rodoviário ameaça a vida e a integridade física
n Os países investem menos em tecnologias rodoviárias
relacionadas à segurança e o número de mortes e invalidez
devido a acidentes rodoviários dobraram em todo o mundo
em comparação ao número de 1,25 milhão por ano registrado
em 2015. O problema piora nos países em desenvolvimento
devido à sinalização rodoviária insatisfatória e à dificuldade
de impor as leis nas rodovias, associado à rápida urbanização
e ao aumento da aquisição de carros.
n Os veículos autônomos prometiam melhorar sensivelmente
a segurança rodoviária, mas uma série de acidentes muito
divulgados nas rodovias públicas na Europa e nos EUA entre
2018 e 2020 deixaram os reguladores preocupados, fazendo
com que se recusassem a autorizar o uso em massa dos
veículos.
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“Não se trata apenas de criar uma tecnologia,
algumas vezes a tecnologia é a parte mais
fácil do que você está fazendo, mas estes são
outros fatores.”
	KEN LEONARD, DIRETOR DO ESCRITÓRIO DO PROGRAMA CONJUNTO DE SISTEMAS DE
TRANSPORTE INTELIGENTE E US FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION

Ainda há muitos obstáculos a serem vencidos para
que as inovações da road tech discutidas no capítulo
anterior possam ser implementadas. “Algumas podem ser
tecnologicamente viáveis, mas esta não é uma condição
suficiente para concretizá-la,” observou James Anderson,
diretor do Instituto para Justiça Civil na unidade de
Justiça, Infraestrutura e Ambiente na RAND , RAND
Corporation. São necessários esforços em várias frentes
com urgência para criar um ambiente propício para a
adoção maior e mais rápida da road tech.
Nossa pesquisa identificou cinco fatores principais.
Em todos os cinco, o papel do governo não pode ser
superestimado — fornecer orientação e supervisão,
mas também, mais importante, tomar as iniciativas
necessárias para testar e financiar novas tecnologias
rodoviárias em seus estágios iniciais.
POLÍTICAS E MARCOS REGULATÓRIOS
É necessária a criação de políticas claras para
orientar o desenvolvimento de normas comuns
para a infraestrutura inteligente, juntamente com
sistemas para compartilhamento de dados e segurança
cibernética.
Os governos podem adotar estratégias e objetivos
nacionais para enfrentar problemas surgidos em
associação ao crescimento do tráfego. Um exemplo é
o Vision Zero, um projeto multinacional de segurança
rodoviária que tem como objetivo criar um sistema de
infraestrutura rodoviária em que não ocorram acidentes
fatais ou ferimentos graves devido ao tráfego. O projeto
foi adotado inicialmente na Suécia em 1997 e agora
é operado por cidades e países na América do Norte
e Europa. Em sua essência, o projeto reconhece que a
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segurança rodoviária é uma preocupação compartilhada
por todas as partes envolvidas, e não apenas de
responsabilidade dos motoristas. José Viegas, secretário
geral do Fórum Internacional de Transporte, explica: “A base
da abordagem do sistema é evitar o jogo de empurra.”
Ele incentiva todos os participantes do sistema de
transporte, das empresas automobilísticas aos motoristas,
a priorizarem a segurança rodoviária. Dessa forma, as
políticas nacionais incentivam o desenvolvimento em
todo o setor de transportes, como melhorias em veículos
autônomos direcionados para a redução de acidentes
causados por erro humano (responsável por até 90% de
todos incidentes rodoviários)77.
Existem vários problemas relacionados à infraestrutura
rodoviária inteligente que requerem a supervisão do
governo. Como por exemplo, a definição de normas para
as estações de carregamento, decisão do comprimento
máximo dos comboios de caminhões autônomos e
implementação de regras para a disciplina na pista com
pistas dinâmicas, para citar apenas algumas.
Vários órgãos internacionais, assim como governos
nacionais e de cidades, definiram programas políticos para
incentivar a infraestrutura de transporte inteligente. O
Fórum Mundial para a Harmonização dos Regulamentos
Veiculares da ONU e seu Grupo de Trabalho sobre
Segurança no Tráfego Rodoviário vem reunido grupos para
a discussão sobre normas para a tecnologia de veículos
automatizados78. O Sistema de Políticas Nacionais da
Austrália para a Tecnologia de Transporte Terrestre,
publicado em 2016, criou orientações para a iniciativas
governamentais, incluindo a regulação para permitir
que carros sem motorista sejam testados nas rodovias
australianas, assim como testes de várias das tecnologias
exploradas neste relatório. Duas cidades do Canadá,
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Montreal e Alberta, elaboraram planos estratégicos para
sistemas inteligentes de transporte.

as autoridades estão destinando esse orçamento
para infraestruturas rodoviárias já tiverem planos de
renovação ou substituição. “Temos a oportunidade
O compartilhamento de dados e a segurança cibernética
de implementar a tecnologia em etapas,” diz Joe
estão entre os problemas mais citados que precisam ser
Waggoner, diretor presidente e diretor executivo da
resolvidos por esses regulamentos. Conforme um número Tampa-Hillsborough Expressway Authority. “Se pudermos
cada vez maior de veículos que se comunicam uns com os conectar os novos componentes como peças do ciclo
outros e coletam dados pessoais circularem, os mesmos
de reposição e renovação de sistemas pré-existentes,
podem se tornar novos alvos dos hackers. Será essencial
poderemos distribuir o custo ao longo do tempo.” Essa
desenvolver sistemas de segurança e expandir a proteção abordagem está causando uma mudança nos horizontes
de dados e as leis de privacidade de dados que se aplicam de investimento mais curtos para a infraestrutura
rodoviária do futuro, como Tim Gammons, líder de
aos dados coletados através do sistema de transporte,
em especial com relação à maneira como esses dados são mobilidade inteligente global da Arup, explica: “Não tente
e desenvolva um sistema de tecnologia que você acredita
compartilhados.
que durará 30 anos. Não é possível proteger tudo contra
a obsolescência do futuro e isso nunca dará certo.”
Os governos não devem deixar de considerar o quadro
mais amplo de que a infraestrutura rodoviária é um bem
Os governo também podem alavancar suas capacidades
comum que oferece benefícios para todos os habitantes
de aquisição. Em fevereiro de 2017, o governo da cidade
e pode facilitar o desenvolvimento econômico. No
de Pequim anunciou
contexto da nova definição da infraestrutura rodoviária,
um programa de
esse princípio se estende aos dados gerados dentro do
sistema de transporte. Holly Krambeck, economista sênior investimento de
US$ 1,3 bilhão para
no Banco Mundial, argumenta: “Os dados são gerados
converter sua frota
pelos habitantes de suas cidades, as quais, por sua vez,
de 70.000 táxis para
podem usá-los para ajudar a solucionar problemas do
veículos elétricos80.
tráfego.” Esse é um argumento fundamental a favor do
compartilhamento de dados entre organizações.
Enquanto isso, nos EUA, DÉFICIT ESTIMADO DOS
FINANCIAMENTOS EM
estados, distritos e
A verdadeira questão é onde colocar a linha divisória
municípios adquiriram INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA ENTRE
entre o bem comum dos dados compartilhados e o direito aproximadamente
do indivíduo à privacidade. Os especialistas indicam que, a 1,5 milhão de carros,
2016 E 2030
(INSTITUTO GLOBAL MCKINSEY)
princípio, é difícil determinar. Os responsáveis pela criação 500.000 ônibus
de políticas e regulamentos devem prestar atenção ao
e 1,5 milhão de
debate entre a conveniência e a privacidade: o quanto
caminhões. A uma taxa de depreciação de 10%, os vários
de suas informações pessoais os consumidores estão
níveis de governo nos EUA compram aproximadamente
dispostos a compartilhar para melhorar a conveniência?
350.000 veículos anualmente81. Seria necessário que uma
determinada porcentagem desses veículos fosse composta
FINANCIAMENTO
por veículos elétricos (os ônibus provavelmente fariam mais
sentido, já que operam em horários fixos com demanda de
Serão necessárias novas abordagens para o
energia consistente e regular).
financiamento, tanto público quanto privado, para
permitir a implantação gradual de novas tecnologias
Alguns especialistas defendem o envolvimento do setor
conforme elas forem desenvolvidas.
privado, por meio de concessões e parcerias públicoEm uma época de orçamentos restritos e medidas de
privadas (PPP). O Boston Consulting Group, que estima
austeridade, o financiamento da infraestrutura futura é
um déficit anual de US$ 1 trilhão a US$ 1,5 trilhão entre a
um dos desafios globais de hoje. Uma análise do Instituto demanda e o investimento em infraestrutura, prevê que as
Global McKinsey, realizada em 2015, estima um déficit no PPP desempenharão um papel cada vez mais importante
financiamento da infraestrutura rodoviária de US$ 11,4
na cobertura do déficit82. Um componente vital do
79
trilhões no período de 2016 a 2030 . Os especialistas
financiamento privado é a garantia de um modelo para
indicam que se espera que os governos financiem a
geração de receita. Robert Frey, diretor de planejamento
maior parte da infraestrutura pública, e revelam que uma da Administração da Tampa-Hillsborough Expressway
estratégia eficiente está sendo adotada na América do
Authority, explica: “Precisamos de algum tipo de fonte de
Norte e na Europa: em vez de destinar o orçamento para
receita que possa atrair [o setor privado] de forma que a
projetos específicos de modernização da infraestrutura,
cidade [governo] possa trabalhar mais com indicadores

US$ 11,4
TRILHÕES
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“As parcerias público-privadas desempenharão
um papel cada vez mais importante na
cobertura do déficit anual de 1 trilhão e 1,5
trilhão entre a demanda e o investimento em
infraestrutura”
BOSTON CONSULTING GROUP

de desempenho em vez de gerenciar equipamentos.” Mas
o envolvimento do setor privado não precisa se restringir
ao financiamento. Os próprios fabricantes do setor
automotivo têm interesse constituído em definir algumas
das infraestruturas necessárias, já que isso propiciaria
uma maior adoção de seus produtos. A Tesla, por exemplo,
está expandindo a rede de carregamento para veículos
elétricos em todo o mundo.
Ainda nos estágios iniciais, o papel do governo no
financiamento das novas tecnologias rodoviárias será
fundamental. Greg Archer, diretor, veículos limpos da
Transport & Environment, explica, usando o exemplo
das estações de carregamento para veículos elétricos:
“Precisamos de governos que ofereçam os recursos
iniciais para apoiar essa infraestrutura. Acredito que em
cinco a sete anos, essas estações de carregamento serão
uma boa proposta de negócio, mas precisamos começar
nos pontos iniciais agora para incentivar as pessoas a
comprar esses veículos.
COLABORAÇÃO DE TODO O SISTEMA
A implementação efetiva da infraestrutura inteligente
necessitará de novos modelos de colaboração
entre os setores e novos conjuntos de habilidades
multidisciplinares.

tecnologias de infraestrutura em transporte, a incerteza
assombra cada decisão. E isso requer um aumento na
coordenação com todas o As partes envolvidas, tanto no
setor público como privado.
Exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo apontam
o caminho. A cidade inglesa de Newcastle está testando
atualmente postes de iluminação pública com sensores
incorporados que podem se comunicar com ambulâncias,
auxiliar os motoristas a descobrirem as rotas mais
eficientes para o hospital e alterar os sinais de tráfego
para ajudá-los a chegar com maior rapidez em caso de
haver congestionamentos no caminho83. Isso demanda
coordenação entre as partes envolvidas, dos serviços
municipais aos prestadores de serviços de saúde, para
atingir um objetivo comum global. Leonard observa que
“A cooperação entre o governo e a indústria, que ajuda
a lançar tecnologias para enfrentar esses desafios, pode
aumentar a segurança do sistema enquanto auxilia a
atingir as metas de mobilidade e eficiência.” Di-Ann
Eisnor, diretora de crescimento do Waze, enfatiza o
papel dos dados na facilitação da coordenação: “Com
mais dados, a mera opinião ou interesses políticos
serão excluídos, permitindo que todos em uma cidade
trabalhem juntos de forma mais coesa.”

A mudança na definição de infraestrutura rodoviária
para abranger tecnologia, software e dados também
A tomada de decisão sobre a infraestrutura rodoviária
significa que “a construção de rodovias requer agora
é frequentemente fragmentada entre organizações
um conjunto completo de outras habilidades,” explica
nacionais, estaduais e municipais. O Sr. Anderson observa: Papí “De certa forma, a infraestrutura não é mais uma
“Este é um desafio realmente difícil porque os orçamentos área de conhecimento exclusiva de engenheiros civis.
rodoviários são mantidos por muitas entidades diferentes Precisamos de engenheiros de produção, engenheiros
com orçamentos, capacidades e habilidades diferentes.”
de telecomunicações, psicólogos, economistas e até
Além disso, com o avanço cada vez mais rápido das
mesmo de advogados.” A colaboração de todos os setores,

36

Capítulo 3

envolvendo diferentes conjuntos de habilidades, como
OPINIÃO PÚBLICA
cientistas da computação, poderia contribuir para tornar
os investimentos em computação na nuvem e aprendizado A luz verde final para a road tech será o tribunal da
de máquina mais eficazes em termos de custo.
opinião pública.
EXPERIMENTAÇÃO
Exemplos de implantação bem-sucedidos são
com frequência a base para a expansão ou adoção
em outras partes de um país ou do mundo.
Esse é o principal motivo por trás dos projetos-piloto ao
redor do mundo, como os que estão sendo implantados
atualmente em Tampa na Flórida. Existe uma escassez
de estudos de caso bem-sucedidos de modernização de
infraestrutura e despesas. Quando os casos de estudo
estão disponíveis, muitos envolvem uma tecnologia
relativamente prematura, que pode ter evoluído
significativamente, tornando difícil a padronização. Com
poucas informações à disposição, os governos enfrentam
desafios para tomar decisões sobre investimentos em
infraestrutura que envolvam tecnologias que podem
se tornar obsoletas no momento que um projeto for
concluído — ao menos em democracias desenvolvidas,
em que os criadores de políticas são relativamente
responsáveis.
Os experimentos em road tech liderados pelos governos
deveriam se concentrar em projetos cujas metas possam
ser ajustadas às condições políticas e econômicas
locais. Os projetos que melhoram o sistema de trânsito
público ou ajudam ambulâncias a oferecer serviços
de emergência mais rápidos, por exemplo, ajudam a
desenvolver a boa vontade pública — essencial para os
governos que planejem se aventurar em áreas de maior
risco, em que a aceitação do público podem ser mais
difícil de obter.

Congestionamentos, poluição do ar, segurança rodoviária
e mudanças climáticas são motivos de preocupação
de pessoas de todos o do mundo, levando muitas a
defenderem soluções alternativas de mobilidade. Como as
pessoas mais jovens estão menos inclinadas a adquirirem
seus próprios veículos e devido à alta taxa de penetração
dos smartphones, as noções de mobilidade como serviço
e a economia de compartilhamento têm um apelo
natural, em especial entre as gerações mais jovens que
vivem em centros urbanos.
O uso dos veículos autônomos é incerto devido aos riscos
de segurança pessoal percebidos de abrir mão totalmente
do controle em um carro ou táxi sem motorista. Em
uma pesquisa realizada em 2016 pela Universidade de
Michigan, dois terços dos entrevistados revelaram se
sentir moderadamente ou muito preocupados sobre usar
um veículo totalmente autônomo84. Se a mudança dessas
percepções for lenta, a adoção esperada dos veículos
autônomos poderia ser arruinada pela opinião pública da
mesma forma que ocorreu com as plantações modificadas
geneticamente, que já se acreditou que seriam a solução
para os problemas de segurança alimentar globais.

pages.eiu.com/rs/783-XMC-194/images/Driving%20to%20the%20future%20-%20The%20development%20of%20connected%20cars.pdf?mkt_
tok=eyJpIjoiTlRJek56ZzNPR1kxWldNNSIsInQiOiJGQ3FrWmwwa2F3ZnhhNU54TkMrOHR2cXFRWWl4empaYUZzNUs4aFNZdVZiK1B5bFhLTGJRSFNBQXhndjhkRnVGTFZJRE16RHQ4bGxpZ
kZGbGZSNWJpVklkTkJmMTcwN25UUlVvTEFFRVo3ND0ifQ%3D%3D
78
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573902/EPRS_BRI(2016)573902_EN.pdf
79
www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps
80
www.nbdpress.com/articles/2017-02-23/1613.html
81
papers.ssrn.com/sol3/papers2.cfm?abstract_id=2749375
82
www.bcg.com/documents/file128534.pdf
83
www.ncl.ac.uk/press/news/legacy/2015/apr/newcastlemotorsaheadintheraceforafullyautomatedtransportsystem.html
84
ns.umich.edu/new/releases/23935-vehicle-automation-most-drivers-still-want-to-retain-at-least-some-control
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Conclusão

CONCLUSÃO
As tecnologias rodoviárias emergentes têm potencial para criar infraestrutura inteligente
e transformar a mobilidade de uma maneira que melhore a produtividade, diminua os
congestionamentos, reduza as emissões de carbono do tráfego, melhore a saúde pública e torne
as rodovias mais seguras. Para os responsáveis pela criação de políticas comprometidos em
tornar as economias mais produtivas e as cidades e os países mais habitáveis, a prioridade
é criar as condições para que essas novas tecnologias possam prosperar. Isso começa com
o estabelecimento das políticas e marcos relatórios corretos. Nos próximos anos, conforme
essas novas tecnologias evoluírem e forem adotadas de forma mais abrangente, os governos
definirão normas e protocolos que desempenharão um papel fundamental no uso e no sucesso
futuro dessas tecnologias.
Em uma época na qual os orçamentos dos governos estão sob intensa pressão, o financiamento
da infraestrutura futura pode provar ser um desafio. “No final, tudo se resume a gastar
dinheiro,” explica Steven Shladover, gerente de programa do Instituto de Estudos de Transporte
da Universidade da Califórnia, Berkeley. “Se você quiser uma infraestrutura mais inteligente,
é necessário alocar os recurso financeiros para isso.” Para as economias em desenvolvimento,
este é um momento oportuno para dar um salto tecnológico na infraestrutura rodoviária.
Os países em desenvolvimento enfrentam o desafio adicional da infraestrutura herdada e,
portanto, precisarão descobrir novas abordagens. Nos dois casos, as parcerias com o setor
privado podem ajudar a desenvolver soluções efetivas.
Uma colaboração entre os setores público e privado, que aproveite a diversidade dos conjuntos
de habilidades e experiências, seria estimulante. Estabelecer parcerias com fornecedores de
tecnologia pode melhorar a compreensão dos governos sobre novas tecnologias rodoviárias
e suas aplicações para ajudá-los a atingir suas metas de mobilidade. Demonstrar o impacto da
adoção dessas tecnologias para o público também pode ajudar a consolidar o apoio popular
necessário, ajudando dessa forma a mobilizar financiamentos municipais e estaduais.
Os próximos 5 a 10 anos serão críticos para promover a adoção efetiva dessas tecnologias em
larga escala. Serão definidas normas, os usuários desenvolverão comportamentos e a opinião
pública será moldada. A janela de oportunidades para conseguir o melhor para as próximas
gerações está agora aberta.
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Versión bicromática en cuatricromía

67% cyan
46% magenta
42% amarillo
17% negro

