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Sumário 

A adoção de comunicações celulares 5G vem permitir uma série de casos de uso V2X avançados, principalmente 

envolvendo mapas de alta definição e partilha holística em tempo real de posições e status entre veículos 

autónomos, conectados e até mesmo não conectados. O projeto 5G-MOBIX explora as implicações de tais casos 

de uso. Este artigo detalha a arquitetura do Veículo Conectado e Infraestrutura 5G que foi desenvolvido para 

apoiar os testes transfronteiriços do projeto 5G-MOBIX entre Espanha e Portugal, detalhando como essas 

soluções CCAM portuguesas suportam os casos de uso dos testes transfronteiriços do projeto 5G-MOBIX. 

 

Palavras-chave: Mobilidade conectada, cooperativa e automatizada; Comunicação 5G V2X; Veículo Autónomo 

e Conectado.  

 INTRODUÇÃO 

Desde há várias décadas que as tecnologias de comunicação têm desempenhado um papel fundamental no suporte 

à evolução das soluções de transportes inteligentes. A quinta geração de redes celulares (5G) dá um passo à frente 

nesta tradição e apresenta-se como capaz de permitir casos de uso de cooperação V2X (do inglês Vehicle to 

Everything) avançada focados em veículos autónomos e conectados. 

A A-to-Be e o Instituto de Telecomunicações (IT) participam no projeto Europeu 5G-MOBIX, explorando vários 

destes casos de uso e avaliando a sua viabilidade e escalabilidade com 5G. Foram implementados três casos de 

uso: a Ultrapassagem em Autoestrada e a Entrada Coordenada em Autoestrada são focados em comunicações 

de baixa latência, necessárias para garantir a coordenação de manobras de veículos autónomos em cenários de 

oclusão dos seus sensores. O veículo conectado (CV, do inglês Connected Vehicle) implementado em parceria 

pela A-to-Be e IT participa em ambos. No caso da Entrada Coordenada em Autoestrada existem ainda veículos 

não conectados que, não sendo visíveis pelos sensores dos veículos autónomos, ganham visibilidade através dum 

Radar 5G, desenvolvido pelo IT, que reporta as posições desses veículos. Um terceiro caso de uso envolve um 

cenário de obstrução de via em que os veículos autónomos não têm condições de progredir de forma autónoma até 

que seja produzida uma versão atualizada dos seus mapas de alta definição. Este caso de uso foca-se na necessidade 

de largura de banda suficiente para transferência de dados entre a estrada e o centro ITS (do inglês Intelligent 

Transport System) responsável por estes mapas. Neste caso de uso, a plataforma central de ITS da A-to-Be é 

responsável por processar dados de sensores de veículos e produzir, através de inteligência artificial, a Atualização 

do Mapa de Alta Definição com a geometria detalhada da obstrução. 

Espera-se que o projeto 5G-MOBIX contribua ativamente para a produção de modelos de negócios sustentáveis 

de comunicações 5G para o setor de transporte rodoviário, bem como para a definição de protocolos e alocação de 

espectro de comunicação. Esta iniciativa europeia promove a utilização da tecnologia 5G nas aplicações ITS mais 

avançadas com veículos conectados e autónomos (CAV, do inglês Connected and Automated Vehicles) e na 

mobilidade conectada, cooperativa e automatizada (CCAM, do inglês Cooperative Connected Automated 

Mobility), que não podem ser suportadas pelas gerações anteriores de tecnologias de comunicação. O projeto 

comporta diversos ensaios em 6 países: França, Holanda, Alemanha, Finlândia, China e Coreia, assim como em 
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dois corredores transfronteiriços entre Espanha-Portugal e Grécia-Turquia [1]. Os testes nacionais desenvolveram, 

testaram e demonstraram várias soluções 5G CCAM, como a Condução Remota [2] e Descoberta de Serviços [3]. 

Um conjunto mais amplo de soluções 5G CCAM está a ser testado nos corredores transfronteiriços, beneficiando 

diretamente do conhecimento acumulado nos ensaios nacionais e permitindo comparações e benchmarking. Este 

artigo apresenta as aplicações 5G CCAM implementadas para os ensaios do corredor Espanha-Portugal (ES-PT) 

a decorrer na primavera de 2022, e as soluções tecnológicas criadas pelos parceiros portugueses para os apoiar. A 

primeira seção do documento apresenta os casos de uso 5G considerados, seguida da descrição da Infraestrutura 

Conectada 5G Portuguesa e do Veículo Conectado 5G Português, no seguimento da qual é estabelecido o papel 

do CV português nos ensaios em curso no corredor transfronteiriço. Para finalizar, são apresentados resultados 

preliminares sobre conectividade 5G tais como medições de latência. 

 

 CORREDOR TRANSFRONTEIRIÇO ESPANHA-PORTUGAL: CASOS DE USO  

O Corredor Transfronteiriço (CBC, do inglês Cross-Border Corridor) Espanha-Portugal onde se localizam os 

ensaios do 5G-MOBIX estende-se entre as cidades de Vigo e Porto, sendo composto por estradas e autoestradas 

nacionais e espanholas. Os ensaios definidos para este corredor incluem casos de uso dos tipos: Condução 

Avançada, Condução Remota e Qualidade de Serviço (QoS, do inglês Quality of Service) Veicular. Estes tipos 

de ensaios transfronteiriços acrescem à dificuldade inerente da complexidade dos casos de uso, a necessidade de 

executar o handover 5G entre países [4]. O presente artigo debruça-se sobre casos de uso do tipo Condução 

Avançada, sendo considerados 3 cenários de condução distintos: Ultrapassagem em Autoestrada [Fig1(a)]; 

Entrada Coordenada em Autoestrada [Fig1(b)]; Atualização de Mapas de Alta Definição [Fig1(c)]. Nestes 

cenários a comunicação veicular 5G é central à segurança rodoviária, especialmente quando estão envolvidos 

veículos autónomos. 

2.1 Caso de Uso: Ultrapassagem em Autoestrada 

No cenário Ultrapassagem em Autoestrada (Overtaking em inglês), um veículo autónomo (representado na 

Fig1(a) a azul) pretende ultrapassar veículos não conectados que se encontram a circular à sua frente. No entanto, 

os veículos não conectados que se encontram na mesma via, imediatamente antes e depois do autónomo, não 

permitem que os sensores do veículo autónomo detetem convenientemente os veículos existentes na via da 

esquerda. Para lidar com esta situação, implementou-se a partilha de posição dos veículos conectados na via 

esquerda com o veículo autónomo através da rede 5G, assegurando assim uma manobra de ultrapassagem mais 

segura. 

2.2 Caso de Uso: Entrada Coordenada em Autoestrada 

No cenário Entrada Coordenada em Autoestrada (Lane Merge em inglês), um veículo autónomo (representado 

na Fig1(b) a azul) precisa de aceder à plena via de uma autoestrada onde existem veículos conectados e não 

conectados. No cenário considerado, a geometria de entrada impede que os sensores do veículo autónomo detetem 

corretamente todos os outros veículos em circulação. A instalação dum Radar 5G que cubra a faixa de rodagem 

nesse sentido, permite obter as posições em tempo real de todos os veículos na plena via em aproximação do ramo. 

O veículo autónomo, ao subscrever a receção dessas posições emitidas pelo Radar 5G consegue efetuar a manobra 

de entrada em autoestrada em segurança. 

2.3 Caso de Uso: Atualização de Mapas de Alta Definição 

No cenário Atualização de Mapas de Alta Definição (HD Maps em inglês), um veículo autónomo (representado 

na Fig1(c) a azul) aproxima-se duma zona de obstrução de via (devida por exemplo a obras na estrada) que não 

foi previamente mapeada. Nestas situações o protocolo de condução autónoma dita que, por forma a assegurar 

segurança rodoviária, o veículo deve passar para o modo de condução manual. Na execução dessa passagem, 

recolhe informação detalhada da obstrução com os seus sensores e envia-os por 5G para a nuvem, onde é efetuada 

uma atualização do mapa de alta definição, utilizando técnicas de inteligência artificial. Estes mapas proporcionam 

uma descrição da estrada com precisão centimétrica em tempo real, incluindo condições temporárias e dinâmicas. 

Com a distribuição do mapa atualizado a outros veículos autónomos em tempo útil, estes podem permanecer 

autónomos enquanto contornam a obstrução temporária, minimizando a necessidade de intervenção humana. 
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Outros veículos conectados podem também beneficiar da publicação deste mapa, alertando antecipadamente os 

condutores sobre a situação e apresentando a geometria detalhada da obstrução, permitindo a execução duma 

manobra de desvio mais segura. 

 

Fig1 - Casos de Uso de Condução Avançada em estudo: (a) Ultrapassagem em Autoestrada; (b) Entrada 

Coordenada em Autoestrada; (c) Atualização de Mapas de Alta Definição. 
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 INFRASTRUTURA CCAM 5G PORTUGUESA 

A infraestrutura portuguesa do CBC ES-PT 5G-MOBIX tem uma arquitetura 5G V2X completa, composta por 

uma plataforma central C-ITS (do inglês Cooperative-ITS) na nuvem; um veículo conectado 5G; um equipamento 

5G de beira de estrada (RSU, do inglês RoadSide Unit), um Radar 5G e um Agente de Mensagens com o protocolo 

MQTT (do inglês Message Queuing Telemetry Transport). O agente MQTT está hospedado num nó 5G de 

computação periférica de multi-acesso (MEC, do inglês Multi-access Edge Computing) [5]. O agente (broker em 

inglês) MQTT hospedado no MEC é o centro desta arquitetura, sendo que é através dele que os outros componentes 

comunicam entre si, conforme ilustrado na Fig3(a). 

3.1 Plataforma Central C-ITS 

MOBICS é a plataforma central C-ITS da A-to-Be instalada na nuvem [6], que diariamente gere 65 RSUs que 

comunicam por ITS-G5 e estão instaladas ao longo de cerca de 400 km de autoestradas da Brisa. A sua arquitetura 

foi estendida para se conectar ao agente MQTT no MEC 5G e receber as mensagens C-ITS publicadas neste, 

fornecendo uma visão global em tempo real da estrada coberta pelo Radar 5G e onde circulam veículos autónomos 

e conectados 5G. Esta plataforma integra com outros Sistemas de Gestão de Tráfego (TMS, do inglês Traffic 

Management Systems) usando o protocolo Datex II [710]. Essa interligação permite que os centros de gestão de 

tráfego publiquem Mensagens de Notificação Ambiental Descentralizada (DENMs, do inglês Decentralized 

Environmental Messages) [8] e Mensagens da Infraestrutura para o Veículo (IVIMs, do inglês Infrastructure to 

Vehicle Information Messages) [9] através da rede C-ITS, para alerta nos veículos conectados, sobre situações 

anómalas geridas por esses centros de gestão de tráfego. Esta plataforma C-ITS é também responsável por produzir 

as atualizações aos mapas de alta definição, a partir dos dados de sensores coletados pelos veículos autónomos, 

suportando o cenário de Atualização do Mapa de Alta Definição anteriormente descrito. Para este efeito utilizam-

se técnicas de inteligência artificial em que, conjugando dados vídeo, LIDAR e GPS dos CAVs se permite a 

identificação e geolocalização de sinais de trânsito e obstruções rodoviárias, com uma geometria detalhada [10]. 

Finalmente, o MOBICS publica mensagens em formato JSON contendo estas atualizações aos mapas utilizados 

nos veículos através do agente MQTT no MEC 5G. 

3.2 Infraestrutura rodoviária 5G  

A Fig2(b) ilustra os equipamentos de estrada da infraestrutura 5G: Radar, Câmara IP e RSU. O radar de tráfego 

5G utiliza um modelo UMRR-0C, tipo 42 da Smartmicro, da família dos radares universais de alcance médio 

(UMRR, do inglês Universal Medium Range Radar), com cobertura angular horizontal muito ampla, que opera na 

faixa dos 24 GHz e que funciona em condições climáticas adversas, quase não sendo afetado pela luz solar. Este 

Radar tem um alcance de 250 m para veículos de ligeiros e de 340 m para veículos pesados, podendo detetar até 7 

classes distintas de veículos (pedestre, bicicleta, moto, veículo ligeiro de passageiros, veículo ligeiro de carga, 

pesado e pesado longo). A calibração deste equipamento é feita através da Câmara IP, conectada à RSU 5G, 

permitindo a monitorização remota da precisão da deteção do Radar. A função da RSU 5G é traduzir os dados de 

deteção do Radar 5G em Mensagens Cooperativas de Perceção (CPMs, do inglês Cooperative Perception 

Messages) [11] e publicá-las no agente MQTT no MEC. Estes CPMs são então utilizados pelos veículos 

conectados e autónomos, para conhecer a localização de todos os veículos no alcance do Radar. Simetricamente, 

os CVs e os CAVs enviam continuamente Mensagens de Consciencialização Cooperativa (CAMs, do inglês 

Cooperative Awareness Messages) [12] ao agente MQTT no MEC, para fornecer a sua localização e estado atual, 

complementando as CPMs. 

A Fig2(a) ilustra como flui a informação entre os diferentes elementos de toda a infraestrutura 5G: 

1. A RSU 5G recebe os dados brutos de tráfego do radar e utiliza-os para compor CPMs que são enviadas 

via modem 5G para a estação base 5G (NR gNodeB); 

2. Estas mensagens são transferidas da estação base 5G para o agente MQTT localizado no MEC português, 

sendo publicadas num tópico específico dedicado aos CPMs; 

3. Um serviço de geolocalização hospedado no MEC PT publica as mensagens apenas para as áreas 

adjacentes à localização do remetente e para outros MECs interligados (neste caso o espanhol), por forma 

às CPMs ficarem também disponíveis para os veículos que se conectem ao MEC espanhol; 

4. Os CAVs e CVs enviam CAMs para a infraestrutura 5G, complementando a descrição dos CMPs; 

5. Os CAVs e CVs subscrevem os tópicos do MQTT relevantes (relativamente à sua posição geográfica), 

recebendo os CPMs via interface 5G Uu, e processam-nos para fusão de dados com os seus sensores; 
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6. O MOBICS recebe informação da infraestrutura 5G sobre a localização de CAVs e CVs, assim como os 

dados necessários para processar a atualização dos mapas de alta definição. 

 

3.3 Agente MQTT e Servidor de Localização Geográfica  

Por forma a assegurar a troca de mensagens entre dispositivos de rede conectados (e.g., veículos, infraestrutura 

rodoviária, centros C-ITS) entre países, no CBC ES-PT existem nós MEC 5G em cada lado da fronteira, um 

pertencente a Espanha (ES MEC) e outro pertencente a Portugal (PT MEC), onde se encontram hospedados os 

respetivos agentes MQTT e servidores de localização geográfica [Fig3(a)]. 

 

Fig3 - (a) Arquitetura composta pelos Centros de ITS, Agentes MQTT e GeoServers hospedados nos nós 

MEC 5G de cada país (Portugal – PT e Espanha – SP); (b) Estratégia de republicação dos GeoServers.  

 

As mensagens publicadas nos agentes MQTT são organizadas por tópicos de acordo com cada tipo de mensagem: 

CAM, DENM, CPM ou mensagem JSON de Atualização dos Mapas HD. Os servidores de localização geográfica 

(GeoServers em inglês), instalados em cada nó MEC 5G, são responsáveis por gerirem as mensagens 

publicadas/recebidas por todos os elementos conectados, de acordo com a sua localização. A estratégia utilizada 

para distribuir apenas informação relevante para cada elemento conectado (subscritor) é dividir o mapa em 

Fig2 – (a) Fluxo de informação entre os diferentes elementos da infraestrutura CCAM 5G portuguesa; (b) 

Equipamento da infraestrutura rodoviária instalado na A28 junto ao aeroporto. 
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ladrilhos geográficos (quadtrees em inglês). Para tal, os nomes dos tópicos do agente MQTT no MEC 5G são 

definidos da seguinte forma: 

<cabeçalho_do_tópico>/<tipo_de_mensagem>/<identificação do ladrilho>/<ID_da_estação> 

Esta estrutura reticular permite a identificação dos ladrilhos geográficos relevantes para cada local específico. O 

nível máximo de zoom utilizado no projeto é de 18, correspondendo a ladrilhos quadrados de ~150 metros de lado 

[13][14]. A quadtree para publicação é calculada pelo dispositivo conectado (veículos, RSUs, etc.), com base na 

localização do evento/mensagem cooperativa que é necessário notificar. Estas mensagens são publicadas nos 

tópicos de entrada (in-queue em inglês) do agente MQTT, por exemplo (para a estação com ID 986 e uma 

mensagem CAM):  

its_center/inqueue/cam/0/3/1/3/3/2/2/1/3/3/2/3/2/3/3/3/3/3/986 

Após esta publicação, a mensagem é processada pelo GeoServer, que subscreve todos os tópicos de entrada do 

MQTT, calculando os ladrilhos adjacentes e republicando neles a mensagem, agora nos tópicos de saída (out-

queue em inglês) do MQTT. Desta forma as mensagens ficam disponíveis para todos os dispositivos conectados 

que estão nas proximidades daquele ladrilho [Fig3(b)], e que subscreverão dinamicamente o tópico correspondente 

ao ladrilho em que se encontram, recebendo mensagens C-ITS desse ladrilho e dos seus adjacentes. Esta opção foi 

selecionada, ao invés de depender das subscrições dos dispositivos conectados aos ladrilhos que consideram de 

interesse, pois o GeoServer tem uma visão mais geral do sistema de tráfego e fará uma seleção mais completa dos 

ladrilhos de publicação relevantes. 

Simultaneamente, existe também troca de mensagens entre os nós MEC 5G, para assegurar continuidade de serviço 

nas áreas transfronteiriças. Desse modo, os dispositivos conectados a um dos agentes MQTT também recebe 

informações publicadas no agente MQTT do MEC do outro país sem ter qualquer ligação a este. Essa interconexão 

é obtida através do GeoServer, que se regista em tópicos específicos chamados “inter_mecs” no agente MQTT do 

outro país e republica essas mensagens recebidas em tópicos out-queue do agente MQTT em que está hospedado. 

Esta é uma solução simples, mas eficaz para conexão entre MECs 5G. 

 

 O VEÍCULO CONECTADO 5G PORTUGUÊS 

4.1 Arquitetura  

O Veículo Conectado 5G Português (PT 5G CV) inclui uma Unidade de Bordo (OBU, do inglês On Board Unit) 

5G e uma aplicação móvel (V2X App em inglês) que serve de interface homem-máquina (HMI, do inglês Human-

Machine Interface) utilizada pelos condutores. Este veículo de passageiros não está equipado com nenhuma 

Fig4 – Arquitetura do Veículo Conectado 5G Português. 
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funcionalidade de condução autónoma, sendo apenas retroequipado com o OBU 5G, um dispositivo móvel onde 

está instalada a V2X App, um recetor GNSS (do inglês Global Navigation Satellite System) e um servidor temporal 

(Time Server em inglês) [Fig4]. O dispositivo móvel é usado para exibir informações ao condutor do veículo e 

demais passageiros. O receptor GNSS é colocado no tejadilho do veículo, permitindo uma geolocalização precisa 

do mesmo. O Time Server fornece uma fonte precisa para a sincronização do relógio do OBU 5G. Esta unidade de 

bordo subscreve os tópicos de interesse do agente MQTT no MEC 5G, nomeadamente os relativos a CAMs, 

DENMs e CPMs, bem como as atualizações JSON dos mapas de alta definição. O OBU publica também 

mensagens CAM com os parâmetros do veículo no tópico correspondente do MQTT. Todas estas mensagens são 

encaminhadas para a V2X App, através de uma ligação Wi-Fi com o OBU, sendo exibidas na HMI do dispositivo 

móvel para informação do condutor e passageiros. 

4.2 OBU 5G 

O OBU integra um módulo 5G Quectel para comunicações V2N/N2V (do inglês Vehicle to Network/Network to 

Vehicle). Este OBU 5G é conectado a uma máquina local Time Server para sincronização do seu relógio, utilizando 

o sinal Pulse Per Second disponível num recetor GNSS independente. A precisão desta sincronização é muito 

importante para os registos e para avaliação das latências de comunicação. O Protocolo de Precisão Temporal 

(PTP, do inglês Precision Time Protocol) é usado para sincronizar o OBU com o Time Server. Um dongle Wi-Fi 

é usado para criar um hotspot para conexão sem fios com dispositivos móveis, permitindo as atualizações dos 

mapas de alta definição e a troca de mensagens C-ITS, entre o OBU e a V2X App. 

4.3 V2X App 

A V2X App é uma aplicação móvel baseada em Android que fornece aos condutores um mapa dinâmico em tempo 

real, onde são representadas situações DENM e IVIM, atualizações de mapas de alta definição e a presença de 

outros veículos (através de CAMs e CPMs), como exemplificado nas inserções das Fig1(a), (b) e (c). A aplicação 

alerta o condutor sonora e visualmente quando o veículo se aproxima de eventos relevantes, como exemplificado 

na Fig5(a). A V2X App possui também a capacidade de permitir ao utilizador reportar manualmente ocorrências 

rodoviárias através da geração de DENM, no entanto esta funcionalidade não foi explorada no contexto do projeto 

5G-MOBIX.  

A aplicação móvel troca todas as informações com a OBU 5G usando um agente MQTT local hospedado no 

próprio OBU, com codificação XER/XML das mensagens C-ITS e JSON para as atualizações dos mapas de alta 

definição. Estes JSON incluem informações detalhadas sobre sinais de trânsito temporários, a sua localização e a 

geometria 3D das obstruções da estrada. Essas informações são apresentadas na V2X App da A-to-Be em 2D, com 

os sinais de trânsito e linhas de obstrução representadas, ajudando os condutores a saber onde irá encontrar os 

obstáculos. A aplicação descodifica as mensagens JSON e representa-as no seu mapa dinâmico [Fig5(b)].  

Fig5 – Aplicação V2X A-to-Be (a) Visualização de um evento DENM; (b) Visualização de um mapa de 

Alta Definição.  
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 O PAPEL DO VEÍCULO CONECTADO 5G PORTUGUÊS NOS ENSAIOS NO 

CORREDOR TRANSFRONTEIRIÇO ES-PT  

O veículo conectado 5G português foi adicionado às especificações do 

corredor transfronteiriço CBC ES-PT para apoiar os testes de 

interoperabilidade das comunicações 5G entre os diferentes parceiros do 

projeto. O PT 5G CV participa nos casos de uso Condução Avançada, 

nomeadamente nos cenários Ultrapassagem em Autoestrada, Entrada 

Coordenada em Autoestrada e Atualização de Mapas de Alta Definição, 

cujos ensaios transfronteiriços decorrem na Primavera de 2022. 

No cenário de Entrada Coordenada em Autoestrada, a RSU 5G encaminha 

os dados do Radar 5G para o agente MQTT no MEC 5G. Do lado português, 

estes radares de tráfego estão instalados na autoestrada A3, junto à Ponte Nova 

Valença-Tui, na fronteira, e na autoestrada A28, junto ao aeroporto do Porto 

[Fig1(b) e Fig6]. As localizações e características dos veículos detetados pelos 

radares são codificadas pelas RSUs em CPMs e publicadas no agente MQTT 

do MEC 5G português. No caso da Ponte Nova, estas mensagens são também 

publicadas no MEC 5G espanhol para que possam ser subscritas quer pelos 

veículos conectados ao MEC 5G PT, quer pelos veículos que se deslocam para 

Portugal vindos de Espanha e ainda estão ligados ao MEC espanhol. O OBU 

5G do CV português também recebe estes CPMs, que são encaminhados para 

a App V2X e apresentados ao condutor, como ilustrado Fig1(a), auxiliando-o 

na manobra de Entrada Coordenada em Autoestrada.  

O cenário de Ultrapassagem em Autoestrada é similar, exceto que neste caso 

se utilizam apenas mensagens do tipo CAM enviadas diretamente dos 

veículos autónomos espanhóis, ao invés de mensagens do tipo CPMs enviadas 

pelas RSUs. Este cenário é ilustrado na Fig1(b). 

O cenário de Atualização de Mapas de Alta Definição começa com a criação 

de um evento de obras rodoviárias no TMS da Infraestruturas de Portugal. 

Este evento é encaminhado para o MOBICS, a plataforma central de C-ITS 

da A-to-Be, que a converte numa DENM e a envia para os agentes MQTT nos 

MECs 5G relevantes. Este evento DEN é utilizado por um CAV, que vai recolhendo os dados dos seus sensores 

(LIDAR, video e GPS), enquanto o veículo contorna a obstrução da estrada em condução manual. Se o CAV 

estiver conectado à rede portuguesa 5G, os dados recolhidos pelos sensores são empacotados e carregados no 

módulo de processamento de mapas de alta definição da A-to-Be, alojado junto com o MOBICS [12]. Este módulo 

produz uma atualização dos mapas, identificando a nova geometria da estrada com sinais de trânsito e barreiras 

agora existentes. Esta atualização é codificada em formato JSON e partilhada com as componentes em nuvem dos 

CAV e com os agentes MQTT dos MECs relevantes. O OBU 5G do PT CV subscreve o tópico de atualizações 

dos mapas no agente MQTT do MEC 5G e recebe essa atualização em formato JSON, que é então encaminhada 

para a V2X App e exibida ao condutor do veículo conectado [Fig1(c) e Fig5(b)]. Em Espanha os cenários são 

suportados pela infraestrutura 5G espanhola, com soluções da CTAG, e o veículo PT CV tem um papel semelhante 

ao que tem no lado português. 

 RESULTADOS PERLIMINARES DE CONNECTIVIDADE 5G 

Os primeiros testes foram realizados na nova ponte Valença-Tui para avaliar a conectividade 5G dos OBUs dos 

veículos conectados e das RSUs. As latências de uplink e downlink foram medidas ao nível da camada de aplicação, 

o que inclui também tempos de atraso dos serviços de comunicação e tempos de processamento de mensagens nas 

plataformas C-ITS. Estes testes preliminares permitiram a validação do estado de conectividade da rede 5G, da 

existência de conexão ao agente MQTT do MEC 5G para partilha de mensagens e da capacidade de 

publicação/assinatura dos tópicos MQTT. 

Fig6 – CBC ES-PT.   

Localizações dos ensaios 

representadas a verde escuro, 

junto ao Porto (A28) e na 

fronteira (PT: A3 e ES: A55) [4] 
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A Fig7 mostra os valores de latência obtidos durante um teste com a duração de 2 minutos, quando o OBU do PT 

5G CV se registou na rede 5G portuguesa junto à fronteira, publicando CAMs no agente MQTT do MEC 5G e 

subscrevendo-os novamente, por forma a medir os valores de atraso ponto-a-ponto finais e os intermédios. 

A Fig8 exibe histogramas dos valores de (a) uplink e (b) downlink dum teste distinto, com transmissão de pacotes 

CPM entre a RSU 5G e o agente MQTT do MEC 5G. 

Os resultados revelam valores de latência satisfatórios. Existem, no entanto, alguns atrasos de pico observados no 

teste do OBU 5G (>100 ms cumulativos), que precisam de ser melhor compreendidos. Por forma a suportar todos 

os casos de uso em que a rapidez de comunicações é crítica, é necessário fazer um estudo mais exaustivo e analítico 

destas latências. 

 

 

Fig7 - Teste preliminar de latência 5G do OBU do veículo conectado português (valores cumulativos). (a) 

Janela temporal de 2 minutos; (b) Detalhe da janela temporal de 25 s. 

Fig8 - Histogramas dos valores de (a) uplink e (b) downlink para a RSU 5G portuguesa. 
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 CONCLUSÕES 

A criação da infraestrutura CCAM 5G Portuguesa e o Veículo Conectado 5G Português requereu quer a adaptação 

de soluções C-ITS já existentes, como o OBU ou a plataforma central C-ITS, quer a criação de novas ferramentas, 

como a componente de processamento dos mapas de alta definição, quer a integração de novos equipamentos 

como a RSU 5G e Radar 5G. Esta arquitetura 5G CCAM suporta os ensaios rodoviários no corredor 

transfronteiriço ES-PT do projeto 5G-MOBIX e tem permitido avaliar o uso desta rede 5G de teste e das soluções 

técnicas utilizadas no corredor Valença-Tui e A28, para as aplicações CCAM mais exigentes, fornecendo 

indicadores técnicos e funcionais que permitem uma compreensão muito mais profunda do comportamento do 5G. 

Será possível também fazer análises comparativas e benchmarking com outras soluções de outros locais de teste 

do projeto 5G-MOBIX no CBC ES-PT e no futuro, avaliar a nossa arquitetura 5G CCAM em áreas urbanas, 

acompanhando a adoção contínua de 5G na Europa. 
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