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Sumário 

Os níveis elevados de segurança exigidos aos sistemas de condução autónoma de hoje impõem a utilização de 

métodos de validação rigorosos. A plataforma STEROID assenta sobre duas abordagens, 1) na validação de 

sistemas de condução autónoma através de simulação computorizada e 2) em mecanismos de verificação para a 

geração de monitores e testes que aumentam a confiança nos sistemas de condução autónoma futuros. 

A plataforma STEROID é ainda parte integrante do ecossistema C-ITS e consiste na extensão da infraestrutura de 

comunicações e sensorização de forma a incluir elementos em ambiente real prontos a interagir com a plataforma, 

onde três casos de uso são conduzidos em cenários reais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A realização de testes de condução autónoma em pista é muito dispendiosa, tem fortes restrições regulamentares 

e requer muito tempo. Os cenários de tráfego rodoviário são complexos, possuem uma ampla variedade de 

condições de estradas, veículos, pedestres, obstáculos e clima, e cada cenário pode apresentar múltiplas 

combinações de parâmetros. É essencial testar estes sistemas em situações críticas de segurança que representam 

um risco para os condutores e transeuntes. A realização de testes em estrada é inexequível e insuficiente para 

modelar e validar os diversos cenários de veículos autónomos e novos critérios de validação viáveis devem ser 

definidos usando abordagens complementares de simulação por computador, execução de testes em estrada e ainda 

a geração de cenários improváveis como, por exemplo, cenários complexos de trânsito e acidentes. De facto, o 

desenvolvimento de veículos conectados e autónomos exige um ambiente de testes seguro para ensaios controlados 

e uma extensão virtual do mundo real para inclusão nos processos de engenharia de sistemas baseado em modelos 

[1]. 

Os níveis elevados de segurança exigidos aos sistemas de condução autónoma de hoje impõem a utilização de 

métodos de validação rigorosos. A plataforma STEROID assenta sobre duas abordagens distintas, 1) na validação 

de sistemas de condução autónoma através de simulação computorizada e 2) na utilização de mecanismos de 

verificação para a geração de monitores e testes que de forma continua aumentam a confiança no desenho e 

desenvolvimento dos sistemas de condução autónoma do futuro.  Através da primeira podemos simular, sem o 
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custo acrescido dos testes em estrada, os cenários mais invulgares e propícios à ocorrência de problemas de 

segurança em estrada e a consequentemente validar os sistemas de condução autónoma. Com a segunda abordagem 

que é complementar à primeira podemos melhorar e encontrar os casos de teste que são adequados e sucintos uma 

vez que são gerados com base nos requisitos do sistema de condução autónoma. É importante notar que embora o 

custo da simulação seja reduzido comparativamente aos testes em estrada, o custo computacional das simulações 

em cenários ou situações semelhantes ou repetitivas implicará a utilização de alguns dias ou até anos para a 

conclusão dos testes de validação. Com o aumento do desenvolvimento de software com metodologias ágeis 

indicar-nos-á que a utilização da simulação de forma exaustiva poderá rapidamente tornar-se inviável nos sistemas 

de computação atuais que executam baterias de testes de validação diariamente. Para conseguirmos validar o 

sistema de forma útil complementamos com a segunda abordagem que é capaz de encontrar falhas de software de 

forma inteligente e viável através dos comportamentos extraídos dos requisitos do sistema de condução autónoma. 

A plataforma STEROID combina ainda modelos de sistema com interações sobre o ambiente real via Hardware-

in-the-Loop (HiL) e ainda facilita a integração contínua de novos dispositivos de beira de estrada de forma 

incremental e num modo iterativo. A utilização de uma abordagem rigorosa para a validação viável potência ainda 

a segurança dos veículos autónomos em situações de perigo e é capaz de testar cenários pouco prováveis que 

passariam despercebidos em simulações de pista ou ainda mais num ambiente real [2]. Para responder de forma 

abrangente aos desafios sociais relacionados com mobilidade altamente conectada e autónoma a plataforma 

STEROID é ainda parte integrante do ecossistema STEROID que possibilita a extensão das infraestruturas 

rodoviárias que dá suporte às comunicações veiculares. Através da criação deste ecossistema de mobilidade 

inteligente, é possível obter avanços relevantes e tecnologicamente avançados no âmbito das comunicações 

Vehicle-to-everything (V2X), mas também validar o benefício da plataforma STEROID em ambiente real.  

O ecossistema C-ITS é ainda parte integrante do ecossistema STEROID e consiste na extensão da infraestrutura 

de comunicações e sensorização de forma a incluir elementos em ambiente real prontos a interagir com a 

plataforma, onde três casos de uso são conduzidos em cenários reais. 

Conceito. O conceito STEROID, apresentado na Fig.1, consiste na inclusão de diversos conceitos já existentes e 

de diferentes áreas tecnológicas. O conceito é concretizado através da plataforma STEROID e o ecossistema 

STEROID que estende as capacidades de mobilidade inteligente e ainda de conexão cooperativa V2X. O 

desenvolvimento de sistemas de condução autónoma, simulação, verificação e validação são respondidos na 

plataforma inovadora STEROID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Conceito STEROID de condução autónoma segura e conectada e de elevado grau de fiabilidade. 

 

Plataforma. A plataforma STEROID consiste no desenvolvimento confiável e integração contínua de 

componentes ADAS e funcionalidades de condução autónoma. Esta abordagem encontra-se descrita na Fig. 2. 

Esta plataforma permite o acoplamento, comunicação e integração contínua entre elementos do ambiente virtual e 

do ambiente real; interliga diferentes fases de desenvolvimento de sistemas de transportes inteligentes e 

cooperativos mesmo antes de todos os componentes/dispositivos estarem completamente desenvolvidos; permite 

a interligação de dispositivos físicos já disponíveis no mercado com outros componentes em fase inicial de desenho 



 

e/ou desenvolvimento; integra simuladores de condução e de redes para estender agentes de controlo e perceção 

do veículo com agentes de comunicação V2X; possibilita a descrição de cenários de teste diversos e complexos; e 

inclui a  validação continua  de veículos autónomos no ecossistema C-ITS, tanto ao nível do modelo (simulação) 

como ao nível do sistema (software e hardware), por meio de verificação em tempo de execução [3].Esta 

componente de verificação inclui ainda a  possibilidade de integração contínua por meio de monitores; reduz o 

impacto excessivo dos testes intensivos desde a fase de conceção até à fase final de integração; e potencia a análise 

do sistema em tempo de execução através dos logs gerados pelo sistema e consumidos pelo monitor, já  que a 

monitorização de componentes ADAS e funcionalidades de sistemas autónomos passará a ser exigida pelas 

autoridades competentes – como saberemos se o sistema realmente falhou se não forem usados logs que 

evidenciem positivamente ou negativamente todo o funcionamento do sistema autónomo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Abordagem envolvendo MBSE e o modelo V com inclusão de simulação e verificação formal. 

 

Ecossistema. Ecossistema STEROID consiste na extensão da infraestrutura de comunicações e sensorização de 

forma a incluir elementos em ambiente real prontos a interagir com a plataforma STEROID e consequentemente 

numa abordagem híbrida de validação. Este ecossistema integra unidades de comunicação de beira de estrada 

(Road Side Units); unidades embarcadas (On-Board Units) nos veículos; e sensores de veículos como câmaras, 

radares, ou LIDAR que recolhem dados do ambiente rodoviário onde são partilhados através das unidades 

embarcadas que desta forma podem alimentar a plataforma de simulação de condução autónoma. Para além das 

unidades de beira de estrada a infraestrutura rodoviária, inclui também sensores como radares de tráfego e câmaras, 

instalados em ambiente urbano e em autoestrada. De modo a fornecer informação adicional sobre a envolvente 

dos veículos autónomos virtuais relativamente a peões, velocípedes, veículos não conectados, incidentes 

rodoviários, entre outros a infraestrutura de sensores e comunicação está ainda interligada com o centro de controlo 

de tráfego do operador da estrada para efeitos de monitorização e geração de alertas. 

Estrutura do artigo. A Secção 2 descreve de forma detalhada a  plataforma STEROID enquanto a Secção 3 foca 

na extensão do ecossistema C-ITS. A Secção 4 apresenta os casos de uso para validação tanto da plataforma como 

do ecossistema. Por fim a Secção 5 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros. 

 

2. PLATAFORMA STEROID 
A solução proposta assenta na definição de cenários que definem o comportamento do sistema a ser co-simulado 

para que possa posteriormente ser verificado e efetivamente validado. As ferramentas OpenSCENARIO [4] e o 

CARLA [5] serão usadas para a representação do ambiente de simulação de condução potenciando a ligação com 

outros modelos, como por exemplo, modelos topológicos de redes que podem alimentar simuladores como o 

Artery V2X [6], ou ainda sistemas de controlo que podem ser interconectados com os ambientes de simulação 

Matlab/Simulink. Sem perda de generalidade, consideremos dois modelos como mostra a Fig. 3, um de ambiente 

contendo toda a dinâmica física e ambiente envolvente de um veículo e outro especificando a camada de 

comunicação física. O módulo de co-simulação encarregar-se-á de gerir a  comunicação entre os dois simuladores 



 

e em obter os resultados através da definição da interface comum e apropriada para a co-simulação, o FMI 2.0 [7]. 

Torna-se importante generalizar o conceito de modelo e de solucionador que será o modo abstrato de acoplamento 

da camada de simulação, mas também da camada física. Na Fig. 3 podemos visualizar esta interconexão com a 

camada de comunicação e controlo que será agnóstica aos simuladores, ligando-se aos dispositivos (hardware) de 

duas formas: i) usando sistemas com controlo numa bancada de testes em laboratório e ii) implementação deste 

HW num ecossistema de transportes inteligentes. A camada de controlo e interconexão funciona de modo idêntico 

a um pipeline assíncrono que receberá um conjunto de dados de entrada etiquetados com um marcador temporal, 

processa (de uma forma stateful) esses mesmos dados e tem como saída um outro conjunto de dados no mesmo 

formato inicial, o FMI 2.0. Esta abstração permitir-nos-á não só ter uma solução que pode ser adaptada a outros 

contextos, mas também incrementa a confiabilidade devido ao acoplamento de monitores. Estes monitores são 

gerados seguindo a abordagem de correct-by-construction [8], sendo que esta terá um impacto na redução de 

problemas ao nível da interligação e da monitorização em HiL. 

A plataforma STEROID permite avaliar como é que sistemas ADAS/AD respondem em tempo real a estímulos 

resultantes dos simuladores. É uma solução modular uma vez que assenta numa pipeline stateful e é plug and play 

mesmo com hardware real. Assim, é possível garantir um elevado grau de customização do sistema, e ainda 

personalizar diversos cenários de teste e acoplamento de variados componentes de hardware em desenvolvimento 

ou já no mercado. A abordagem anteriormente descrita, em conjunto com esta arquitetura de solução permite 

reduzir o time-to-market dos novos componentes de ADAS/AD. Para tal, teremos uma infraestrutura de 

comunicações e sensorização, que integra unidades de comunicação de beira de estrada e unidades embarcadas 

que possibilita  a avaliação de diferentes tecnologias de conexão cooperativa V2X. O desenvolvimento e 

implementação da camada física permite elevar o projeto até um nível tecnológico elevado, onde unidades de 

comunicação e sensores rodoviários serão integrados numa tesbed em infraestrutura rodoviária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Plataforma STEROID. 

 

Validação através de monitorização. O monitor é construído de forma automática e é independentemente do 

sistema de condução autónoma e não tem impacto direto com o próprio sistema como se pode ver na Fig. 4. O 

sistema evolui em torno da simulação de um ou mais cenários pré-estabelecidos e são enviadas observações do 

ambiente para o sistema e um traço para o monitor que é capaz de observar os comportamentos de espaço e tempo 

dos veículos intervenientes. Por sua vez, o sistema de condução autónoma produz ações (virar à esquerda, acelerar, 



 

desacelerar, entre outros) para o simulador de condução autónoma CARLA, que provoca uma alteração no 

ambiente de simulação e produz sem fim novas e novas observações (malha fechada). 

O monitor ao receber observações do simulador transformando-as num conjunto de vereditos que indicam se o 

requisito de sistema é satisfeito ou não. Ao contrário do sistema de condução autónomo, o monitor não interfere 

com a simulação, apenas observa e utilizam-se os vereditos produzidos para validação do sistema em 

desenvolvimento ou após o desenvolvimento, em manutenção. Podemos fazer a observação de duas formas. 

Podemos receber o traço e ir dando veredictos à medida que o sistema funciona (online) ou utilizá-lo apenas para 

monitorizar um conjunto de evidencias ou log após a execução (offline). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Fluxo da validação em malha fechada na plataforma STEROID. 

 

3. ECOSSISTEMA STEROID 
O projeto STEROID irá explorar ambientes distintos para o teste e validação da plataforma de co-simulação e dos 

componentes AD/ADAS desenvolvidos, com a implementação de uma infraestrutura de comunicações veiculares 

num troço da Autoestrada Transmontana (A4) administrado pela Globalvia e tirando partindo de um ecossistema 

C-ITS já existente na região de Aveiro em contexto mais urbano gerido pelo Instituto de Telecomunicações. 

Este ecossistema C-ITS foi desenvolvido no âmbito do projeto PASMO [12], com várias RSUs instaladas ao longo 

da autoestrada A25, na praia da Barra e na praia da Costa Nova em Ílhavo, Aveiro (figura 5). A implementação 

desta plataforma de experimentação teve por objetivo fornecer uma ampla área de comunicações veiculares capaz 

de cobrir vários cenários (passadeiras, lane merging, intersecções, etc.) a  fim de capturar informação útil para 

alimentar diversos serviços rodoviários. A área de cobertura destas RSUs inclui as zonas de maior afluência, 

podendo potenciar o impacto desta infraestrutura no sistema rodoviário através de um contributo para a prevenção 

de acidentes e otimização do tráfego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Mapa das RSUs do ecossistema C-ITS. 



 

Algumas das RSUs no sistema, nomeadamente aquelas com número de identificação 5, 6 e 7, estão equipadas com 

sensores rodoviários e ligadas fisicamente por cablagem Ethernet com câmaras e radares de tráfego, sendo estas 

unidades responsáveis pela geração e transmissão das mensagens CPM baseadas na informação recolhidas pelos 

sensores. As restantes RSUs atuam apenas como fontes de informação para os veículos conectados através das 

mensagens DENM, acionadas pelo Centro de Controlo Operacional (CCO) ao qual todas se encontram ligadas, ou 

como pontos de troca de mensagens locais entre os veículos.  

De forma a aumentar o alcance das comunicações entre RSUs, OBUs e a entidade central C-ITS (CCO), e assim 

aumentar a confiabilidade e disponibilidade do sistema, redes veiculares híbridas são usadas através da inclusão 

de conexões celulares e/ou cabladas onde possível. Pelo facto de certas RSUs estarem instaladas em locais sem 

disponibilidade de fibra ótica, encontram-se ligadas diretamente por links de rádio ponto-a-ponto, fornecendo 

assim comunicação direta com o CCO. A restantes RSUs estão ligadas por fibra ótica à Internet e à mesma VPN 

do CCO de forma a assegurar os tempos de latência os mais baixos possível. 

Assim, as mensagens C-ITS não são apenas difundidas localmente como também são trocadas por um broker 

MQTT gerido pela entidade central C-ITS, disponibilizando assim a receção destas mensagens às OBUs através 

das RSUs. Além disso, o CCO hospeda uma aplicação Web capaz de monitorizar todas as mensagens trocadas no 

ambiente veicular e recolhidas através das RSUs e do broker MQTT, sendo também capaz de enviar mensagens 

de informação e alerta para os veículos. 

Atualmente, a  OBU consegue disponibilizar este tipo de informações para o condutor através de uma aplicação de 

smartphone ao qual se encontra ligado usando um ponto de acesso WiFi difundido pela própria OBU. Esta 

informação é recebida através do envio por parte das RSUs, por ITS-G5 ou por subscrição direta no broker MQTT 

central por ligação celular. A figura 6 mostra o exemplo de uma RSU (station ID 7) conectada ao CCO através de 

uma link de rádio ponto-a-ponto e equipada com sensores rodoviários, nomeadamente uma câmara IP e um radar 

de tráfego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Exemplo de RSU equipada com sensores rodoviários. 

 

4. CASOS DE USO 

Pretende-se validar a utilização das tecnologias e plataforma de simulação desenvolvidas através da definição de 

casos de uso claros e abrangentes para o teste do sistema em ambiente rodoviário com comunicações V2X. No 

contexto de Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativos (C-ITS), a  presença de unidades de comunicação, 

quer na infraestrutura dotada de sensores rodoviários quer nos veículos conectados e/ou autónomos (Connected 

and Automated Vehicles ou CAVs), é fundamental para a avaliação das funcionalidades ADAS/AD em modo 

colaborativo e até coordenado, por exemplo no cenário em que existe negociação de manobras entre veículos. 



 

Desta forma, o projeto irá implementar três casos de uso distintos, cobrindo cenários do mundo real no ambiente 

de co-simulação, tentando tirar o maior proveito possível da disponibilidade de comunicações veiculares para 

aumentar a perceção sensorial dos veículos autónomos e conectados. Estes casos de uso incluem: 1) a deteção e 

disseminação de incidentes rodoviários num cenário de autoestrada; 2) a implementação de uma manobra de 

junção de via (lane merging); 3) a validação do comportamento de um veículo autónomo num contexto de 

interseção urbana. 

4.1. Incidentes Rodoviários 

Este caso de uso consiste na deteção e disseminação de incidentes rodoviários e será implementado na Autoestrada 

Transmontana (A4) que se encontra sob gestão da Globalvia. O objetivo passa pela deteção de incidentes na 

estrada, por exemplo a presença de animal na via, essencialmente através de sensores e sistemas da infraestrutura 

rodoviária (CCTV, estações meteorológicas, ADR, etc.), mas também pelos próprios veículos (baseado na 

informação dos sensores ou dos utilizadores). Estas fontes de informação irão enviar um alarme com o incidente 

detetado para o Centro de Controlo Operacional (Operation Software) do gestor da autoestrada, local onde será 

analisado e validado antes da disseminação do evento. Posteriormente, será enviada uma mensagem padrão C-ITS 

para as unidades de comunicação de beira de estrada (RSUs) na vizinhança do incidente detetado, por forma a 

disseminar este evento pelos veículos nas redondezas. Este envio é realizado através de um middleware que 

interliga as RSUs da infraestrutura com o Centro de Controlo Operacional, cujo funcionamento tanto pode ser 

baseado num broker MQTT como numa WebSocket API, dependendo das RSUs instaladas. A mensagem ETSI 

utilizada para o efeito é uma DENM (Decentralized Environmental Notification Message) [9] que contém 

informação sobre o tipo e localização do evento rodoviário (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Caso de uso de deteção e disseminação de incidentes rodoviários. 

 

Com a informação recebida de forma atempada pelos veículos autónomos e conectados (CAVs), estes poderão 

adaptar a sua condução de forma a prevenir acidentes causados pelo incidente detetado antecipadamente. A 

utilização de comunicações veiculares neste cenário é crucial para fazer chegar de forma rápida e fiável a 

informação sobre o evento rodoviário aos veículos na vizinhança do mesmo. Na plataforma de co-simulação será 

ainda possível reproduzir todo o fluxo de acontecimentos e de comunicações, simulando por exemplo a ocorrência 

de um incidente, enviando as mensagens previstas e analisando o comportamento do veículo autónomo na 

aproximação ao local do incidente. 



 

4.2. Junção de Via 

No caso de uso relativo à manobra de junção de via (lane merging), o objetivo é fornecer informação adicional 

aos veículos autónomos e conectados que pretendem entrar na via principal, de forma que possam realizar a 

manobra de forma mais eficiente e segura, garantindo que possuem uma perceção situacional aumentada sobre o 

meio envolvente, conseguindo assim prever a velocidade a que têm de realizar a manobra ou se existe a necessidade 

de abrandar antes de entrar na faixa principal. Este caso de uso será implementado na autoestrada A25 na região 

de Aveiro, a  qual se encontra equipada com sensores rodoviários (câmaras, radares de tráfego, entre outros) e 

plataformas de comunicações veiculares (RSUs) mantidos pelo Instituto de Telecomunicações. 

Para além das mensagens ETSI, periodicamente trocadas pelos veículos com capacidades de comunicação, 

especificamente as CAMs (Cooperative Awareness Messages) [10] com informação sobre a própria dinâmica 

(localização, velocidade e direção) e características do veículo, as RSUs enviam igualmente mensagens com 

informação sobre os objetos detetados pelos sensores a elas acoplados (Collective Perception Messages ou CPMs) 

[11]. Estes sensores permitem não só enviar informação sobre os veículos conectados, mas também sobre veículos 

antigos sem capacidade de comunicação (legacy vehicles), bem como peões, ciclistas e outros tipos de utilizadores. 

Com base em todo este conjunto de dados, o veículo autónomo encontra-se capacitado para construir um modelo 

percecionado do mundo envolvente com muito mais detalhe e confiabilidade (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Caso de uso da manobra de junção de via. 

 

4.3. Interseção Urbana 

Por fim, o caso de uso da interseção urbana tem como objetivo a verificação e validação do comportamento de um 

veículo autónomo no contexto de um cruzamento de tráfego em meio urbano. Pretende-se que a plataforma 

STEROID faça o teste, a verificação e a validação do comportamento de um ego vehicle dentro do ambiente de 

co-simulação, monitorizando elementos previamente definidos, como por exemplo, velocidade, cumprimento de 

semáforos ou até mesmo a trajetória do veículo. Este veículo de condução autónoma será inserido num conjunto 

de cenários dinâmicos de cruzamentos urbanos (previamente definidos através das ferramentas do projeto) e será 

avaliado um conjunto de métricas (também definidas através das ferramentas do projeto).  



 

Os cenários criados devem ser cenários de interseção urbana, com múltiplas ocorrências de tráfego, como 

semáforos, sinais de STOP, passadeiras, entre outros (figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9. Caso de uso da interseção urbana. 

 

As comunicações V2X desempenham igualmente um papel importante neste cenário ao permitirem aos veículos 

conhecer a dinâmica uns dos outros na aproximação à interseção (mensagens CAM) bem como informação 

adicional sobre os veículos não conectados ou sobre os utilizadores vulneráveis da estrada detetados pelos sensores 

rodoviários acoplados a uma RSU (mensagens CPM). O comportamento do ego vehicle pode ser analisado quer 
tendo em conta a presença das comunicações V2X, quer desativando a função de conectividade, o que permite 

avaliar o impacto das comunicações na eficiência e na fiabilidade do sistema. 

Com este caso de uso pretende-se obter uma plataforma de validação e teste de condução autónoma totalmente 

integrada em meio urbano, onde inúmeros cenários dinâmicos podem ser testados num ambiente normalmente 

dotado de maior imprevisibilidade, uma vez que se encontra associado à presença de muito mais objetos, 

sinalizações, utilizadores vulneráveis, obstáculos, etc. Assim a plataforma STEROID será desenvolvida e testada 

para casos de uso de condução autónoma, tanto em cenários de autoestrada como em ambiente urbano, o que 

aumenta a abrangência da validação dos componentes AD/ADAS desenvolvidos no contexto do projeto. 

 

5. CONCLUSÕES E TRABALHO FUTURO 

Este trabalho descreve a plataforma e ecossistema STEROID para a verificação e validação de componentes de 

assistência à condução e funcionalidades de condução autónoma a serem integrados em veículos com 

comunicações cooperativas e inteligentes. Esta plataforma encontra-se a ser estendida no âmbito do projeto 

PT2020 STEROID [13] e inclui a agregação de um simulador de condução autónoma (CARLA [5]) e um simulador 

de rede de comunicações veiculares (Artery V2X [6]), com integração em malha fechada com o hardware que 

possibilita  a iteração com ecossistema C-ITS através de comunicações V2X e envio de dados de diversos sensores 

rodoviários. Este artigo descreve ainda as componentes do projeto STEROID, nomeadamente a plataforma e o 

ecossistema C-ITS em extensão e localizado na região de Aveiro bem como os casos de uso que serviram para 

validação da tecnologia envolvida. 

A plataforma e os ecossistemas de mobilidade serão validados e demonstrados os desenvolvimentos tecnológicos 

de forma integrada e funcional num ambiente real por meio de um piloto demonstrador. Para tal, estão previstos 

cenários de teste em meio urbano e autoestrada onde se irão aplicar os três casos de uso descritos neste artigo. A 

capacidade da mobilidade inteligente com auxílio de módulos de comunicações V2X, incluindo testes em ciclo 

com o hardware real (HiL) e toda a camada de comunicação composta por antenas posicionadas em pontos 

estratégicos no mundo físico permitirão a validação em condições de densidade e utilização reais.   



 

Para alem disso, a plataforma STEROID continuará a ser estendida e integrada com a infraestrutura física, sendo 

ainda necessário atualizar a  infraestrutura de comunicações veiculares da plataforma de experimentação do projeto 

PASMO [12] e equipar a autoestrada que servirá como cenário de teste para o caso de uso dos incidentes 

rodoviários com RSUs. Desta forma será possível realizar os testes necessários para a validação da plataforma e 

dos componentes AD/ADAS desenvolvidos, apresentando resultados para avaliar o desempenho da arquitetura e 

sistema implementado num nível tecnológico alto (TRL7-9). 
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