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ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança 27

Ar-condicionado 27

Capotas e protetores -

CENTROS AUTOMOTIVOS
Alinhamento técnico -

Amortecedores e Molas -

Concessionárias Ford -

Pneus e Rodas -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados -

Baterias -

Câmbio -

Conversão para gás -

Carro semiautônomo 

rende multa no Brasil

l A Alemanha é o primeiro 
País a autorizar o tráfego de 
carros autônomos de nível 3 
em suas vias. O parlamento 
alemão tomou a decisão em 
maio, incentivado pela che-
gada do novo Audi A8, que 
estará no fim deste ano no 
mercado europeu. O modelo 
é o primeiro do mundo a tra-
zer esse tipo de automação. 

Até agora, os modelos dis-
poníveis são autônomos de 
nível 2. Antes de maio, o uso 
dos  sistemas  semiautôno
mos desses veículos não esta-
va autorizado pela lei – o mo-
torista era obrigado a man-
ter ao menos uma das mãos 
no volante. No entanto, as au-
toridades de trânsito eram to-
lerantes com a utilização des-
sas tecnologias, desde que o 
condutor, sem as mãos no vo-
lante, se mantivesse atento 
ao  tráfego  para  reagir  em  
eventuais emergências. 

Com a nova lei, a atenção 
do condutor continua obriga-
tória. É imprescindível a pre-
sença de uma pessoa atrás do 
volante para assumir o co-
mando do carro quando o sis-
tema solicitar. No entanto, o 
motorista poderá ler e-mails 
e utilizar aparelhos eletrôni
cos, por exemplo. A autoriza-
ção passará por  uma nova 
análise em 2019.

Afora a lei federal alemã, 
existem apenas algumas ex-
periências pontuais nos Esta-
dos Unidos. Em Nevada, há 
permissão para comboio de 
caminhões autônomos, des-
de que o primeiro da fila seja 
conduzido por motorista pro-
fissional,  e  os  demais  te-
nham também um condutor 
no posto de comando. 
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Recurso fere lei que obriga motorista a colocar as duas mãos no volante
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E
nquanto o mundo vive a 
contagem regressiva pa-
ra a chegada dos carros 

autônomos, que vão dispensar 
o motorista, algumas monta-
doras já oferecem sistemas se-
miautônomos. Esses recursos 
permitem ao condutor do veí
culo tirar as mãos do volante 
em algumas situações. 

Em modelos equipados com 
a  tecnologia,  como o  Volvo  
XC90,  sensores  e  câmeras  
leem as faixas de rolamento da 
via e mantêm o carro dentro 
da trajetória correta, enquan-
to o controle de velocidade de 

cruzeiro  adaptativo  modula  
aceleração e frenagem do veí
culo para acompanhar o carro 
à frente. A comodidade tem seu 
preço. A Audi cobra R$ 13 mil 
por um recurso semelhante. 

No Brasil, porém, a questão 
esbarra na legislação vigente, 
que  exige  que  o  motorista  
mantenha as duas mãos no vo-
lante, sob pena de cometer in-
fração média – com multa de 
R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

Em tese, em um veículo com 
o sistema semiautônomo ativa-
do, o fato de o condutor estar 
sem as mãos no volante não 
ameaça a segurança dos demais 
usuários da via. Mas essa realida-
de ainda não chegou aos olhos 

da lei brasileira. “A atual legisla-
ção de trânsito não contempla 
esse tipo de veículo”, respondeu 
o Departamento  Estadual  de  
Trânsito do Estado de São Paulo 
(Detran-SP) em nota.

Na prática, o motorista flagra-
do sem as mãos no volante pode-
rá ser autuado por um guarda 
de trânsito. Ainda que recorra 
da multa, alegando que o carro 
estava sendo conduzido por um 
sistema semiautônomo, a pena-
lidade não será anulada.

O Conselho Nacional de Trân
sito explicou, em nota, que uma 
mudança nesse cenário deve ser 
provocada pela sociedade. “As 
normas de trânsito estão em 
constante evolução, pois exis-

tem para  regrar  os  procedi-
mentos que a sociedade consi-
dera importantes de serem re-
gulados em relação ao trânsi
to. No caso dos carros autôno
mos, isso ainda não é uma rea-
lidade”, diz a nota. “Cabe aos 
setores da sociedade que senti-
rem a necessidade de mudança 
regulatória (proprietários, mon-
tadoras e importadoras) buscar 
junto ao Poder Legislativo a alte-
ração na lei, para que ela acom-
panhe as evoluções tecnológi
cas existentes”, conclui o órgão.

Enquanto isso não ocorrer,  
não faz muito sentido para o 
consumidor investir em um sis-
tema que não pode ser usufruí
do dentro dos parâmetros da lei.

Alemanha 
autoriza tráfego 
de autônomo
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