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MAN contribui para projecto UR:BAN com 

investigação em sistemas de assistência para uma 

mobilidade urbana eficiente e segura 

O actual estado da investigação vai ser divulgado em 

Braunschweig: 

 Factores Humanos no Tráfego Rodoviário: interacção entre 

condutor e veículo  

 Sistema de Tráfego Rodoviário em Rede: o assistente Green Wave  

 Assistência Cognitiva: visibilidade panorâmica para veículos 

comerciais   

 

No âmbito do projecto de investigação UR:BAN, a MAN está a pesquisar 

novas formas de tornar os veículos comerciais mais seguros e mais 

eficientes para a condução urbana. Após dois anos de trabalho no projecto 

UR:BAN, os investigadores irão apresentar os resultados da primeira fase 

do projecto a 14 de Maio, em Braunschweig, Alemanha. 

Eberhard Hipp, Responsável pela Investigação na MAN Truck & Bus, está 

a coordenar o projecto: "O tráfego rodoviário nas cidades é cada vez mais 

complexo. Está cada vez mais denso, o que reduz o tempo de reacção dos 

condutores. A nossa participação neste projecto visa analisar o movimento 

do tráfego utilizando sistemas inovadores e novas tecnologias, e 

determinar estratégias de condução que optimizem o consumo de 

combustível, identifiquem situações de perigo e protejam os condutores 

contra potenciais falhas humanas".  

"Ao fazê-lo, esperamos contribuir significativamente para o aumento da 

eficiência e da segurança do tráfego rodoviário. Toda a nossa investigação 

está centrada no condutor", sublinha Hipp.  

 

Factores Humanos no Tráfego Rodoviário  

O subprojecto Factores Humanos no Tráfego Rodoviário conta com a 

participação de investigadores da MAN que estudam a forma como os 

veículos podem fornecer informações o mais eficientes possível, através 

de sistemas de assistência ao condutor, em condições de tráfego urbano 
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intenso e a forma como o cockpit pode ser desenhado de modo a 

apresentar ao condutor a informação certa, numa dada situação do 

trânsito. 

Na condução urbana, a comunicação entre o veículo e o condutor é 

extremamente importante: o tráfego é denso, o que exige dos condutores 

elevados níveis de concentração para reagir a situações que se alteram 

com muito maior rapidez do que as da condução em estrada. Os 

automóveis e veículos comerciais já estão equipados com diversos 

sistemas de assistência electrónica de apoio aos condutores. A vantagem 

para os condutores e outros utentes da rodovia é a de os sistemas de 

assistência estarem sempre alerta. Nunca se cansam, pelo que podem 

avisar o condutor e intervir de imediato, se necessário. Embora a oferta de 

sistemas tenha tendência a aumentar, importa não esquecer que os 

condutores não podem ficar confundidos com os visores e avisos dos 

sistemas de assistência. Nesta medida, um dos principais tópicos da 

investigação levada a cabo na MAN é a interface entre o condutor e o 

veículo (interface homem-máquina).  

O objectivo dos investigadores na MAN é minimizar as distracções do 

condutor. As informações têm de ser reduzidas ao mínimo necessário, e 

transmitidas ao condutor de forma intuitiva.  

Na primeira fase do projecto, a MAN tem estado a trabalhar com 

condutores profissionais utilizando um simulador de condução. Os 

investigadores têm estado a determinar a informação de que os 

condutores necessitarão na situação invulgar em que o camião estabeleça 

automaticamente a velocidade de circulação na cidade.  

Karlheinz Dörner, Responsável pelo Departamento de Investigação em 

Sistemas Electrónicos e de Assistência ao Condutor explica: "Ficamos com 

uma perspectiva realista da informação de que os condutores de veículos 

pesados de mercadorias e de autocarros precisam e esperam ter para 

poderem conduzir de forma segura e compreender as informações 

transmitidas pelos sistemas dos veículos. Por exemplo, aprendemos a 

fornecer informações aos condutores a partir de um assistente Green 

Wave de uma forma que lhes permita tirar o melhor partido da mesma.  

"Podemos, então, aplicar esse conhecimento na concepção de aspectos 

específicos da interface homem-máquina. Isto inclui o hardware, ou seja, 

os controlos, visores, avisos audíveis e sensoriais e o software, por 

exemplo, o momento em que a informação é apresentada e o nível de 

detalhe da mesma. O resultado deveria proporcionar ao condutor uma 
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experiência de condução segura, eficiente e descontraída na cidade", 

conclui Dörner.  

Este subprojecto está relacionado com outras áreas que a MAN está a 

explorar no âmbito do projecto UR:BAN: o assistente Green Wave e a 

visibilidade panorâmica. A interface condutor-veículo é igualmente uma 

parte muito importante destes projectos, à qual está ser dada especial 

atenção. Na segunda fase do projecto, os investigadores vão apresentar 

um cockpit protótipo que revela os resultados do seu trabalho.  
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O assistente Green Wave 

No âmbito do subprojecto Sistema de Tráfego Rodoviário em Rede, a MAN 

está a desenvolver um assistente Green Wave. O objectivo consiste em 

optimizar a utilização das fases do sistema de semáforos nos principais 

percursos urbanos de modo a economizar combustível e tempo.  

A condução por antecipação permite economizar combustível, o que é 

particularmente verdade no caso de camiões e autocarros, na medida em 

que é necessária uma grande quantidade de energia para levar um veículo 

de 40 toneladas da imobilidade a uma velocidade de 50 km/h. Frequentes 

paragens e arranques nas artérias da cidade diminuem a alta eficiência 

dos modernos veículos comerciais.  

É algo que os programadores na MAN pretendem mudar. "Pode 

economizar bastante combustível ao conseguir que o veículo se desloque 

exactamente à velocidade certa de modo a tornar desnecessário o 

constante “pára-arranca”", afirma Walter Schwertberger, Responsável do 

Grupo de Investigação em Sistemas de Assistência ao Condutor na MAN. 

"Esta é a ideia subjacente ao assistente Green Wave. O sistema de luzes 

de trânsito transmite os intervalos de mudança de sinalização ao veículo 

através de um servidor e da rede sem fios. O veículo utiliza então estes 

dados para encontrar uma estratégia adequada para entrar na fase da luz 

verde do percurso planeado. Por outras palavras, o veículo escolhe 

automaticamente a velocidade mais adequada."  

Para que tal aconteça, tem de ser configurada a infraestrutura de 

comunicações necessária: os servidores têm de poder transmitir as 

informações do sistema de gestão de luzes do tráfego urbano. O projecto 

UR:BAN está a ser desenvolvido com a colaboração de duas cidades 

modelo: Düsseldorf e Kassel. 

 

Visibilidade panorâmica para veículos comerciais  

No subprojecto Assistência Cognitiva, a MAN está a trabalhar no sentido 

de fazer progressos no desenvolvimento de um sistema de visibilidade 

panorâmica que responda aos complexos requisitos dos autocarros e 

camiões no tráfego urbano.  

Os condutores de autocarros nas áreas urbanas enfrentam desafios 

especiais ao atravessar ruas estreitas no interior das cidades. 

Nomeadamente, largar e tomar passageiros nas paragens, em segurança, 
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gerir cruzamentos com pedestres, ciclistas, engarrafamentos, trânsito na 

direcção contrária e mudanças de via de circulação.  

"O sistema de câmaras destina-se a dar ao condutor uma visão global 

facilmente perceptível da situação em torno do veículo", afirma o gestor de 

projecto Walter Schwertberger. Os investigadores estão a trabalhar no 

sentido de optimizar uma visão periférica do ambiente do veículo, 

especialmente para os veículos comerciais. Aqui, o foco centra-se em 

transmitir a informação ao condutor de uma forma que satisfaça as 

necessidades da situação do trânsito. O sistema selecciona 

automaticamente uma imagem de câmara apropriada para uma dada 

situação de condução. Por exemplo, o canto anterior direito do autocarro 

ao aproximar-se de uma paragem de autocarro (no caso de veículos com 

condução à esquerda). 

O projecto assenta em trabalho de fundo essencial, visando responder às 

necessidades dos veículos comerciais, com complexas dificuldades 

técnicas para superar, tais como a combinação de imagens de diversas 

câmaras num único visor que o condutor possa ver facilmente num 

relance, bem como a correcta apresentação de diferentes ângulos no caso 

de autocarros articulados. O projecto de investigação não se concentra na 

criação de avisos direccionados para perigos específicos, pelo contrário, o 

objectivo é desenvolver um sistema que dê aos condutores a melhor 

perspectiva em situações complexas de condução como, por exemplo, na 

marcha-atrás.  

 

O projecto de investigação UR:BAN 

O UR:BAN é uma iniciativa conjunta que envolve 31 empresas, 

universidades, institutos de investigação e cidades. Estas entidades 

trabalham em conjunto para desenvolver os sistemas de gestão de tráfego 

e de assistência ao condutor para melhorar a mobilidade nas áreas 

urbanas. O objectivo: tráfego rodoviário urbano seguro e eficiente – que 

flua livremente. O orçamento global atribuído ao projecto é de €80m, sendo 

50 por cento do financiamento assegurado pelo Ministério Alemão dos 

Assuntos Económicos (BMWi). As cidades são o ponto focal da política de 

trânsito da UE, atendendo a que 70 por cento dos europeus residem em 

cidades. O UR:BAN prosseguirá até 2016. 
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Mais informações sobre o projecto de investigação UR:BAN disponíveis 

em 

www.urban-online.org 

 
 

http://www.urban-online.org/

