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Expectativa

Questão 1

São autônomos os carros em que o motorista, sempre presente atrás do volante, decide transferir
o  comando  do  automóvel  para  um  robô,  parceiro  de  direção.  Este  último  se  apresenta  sob  a
forma de um computador de bordo capaz de dirigir o veículo, ou seja, de tomar decisões após o
processamento  das  informações  recolhidas  pelos  softwares  de  percepção  do  ambiente,  de
localização,  de  planejamento...  existentes  no  veículo.  Prudente,  o  robô-parceiro  de  direção  é
capaz de substituir  o motorista quando a situação se tornar complexa demais em relação à sua
capacidade.

Questão 2

O automóvel fabricado pela Google Car é mais caro porque utiliza, no teto, captadores de custo 
superior ao do próprio veículo. O automóvel do Instituto Pascal usa captadores de baixo custo.

Questão 3

Para  tornar  os  carros  mais  leves,  dois  métodos  são  utilizados:  melhorar  o  desempenho  dos
materiais e dos procedimentos existentes (aço de altíssima resistência, novas ligas de alumínio,
compósitos),  ou  desenvolver  novos  materiais.  Pode-se  mencionar  também  procedimentos  de
fabricação aditiva  que possibilitam fabricar peças mais leves,  sob medida, como materiais  bem
elaborados,  nos  quais  diversos  materiais  estão  associados  e  dispostos  no  espaço,  de  modo  a
obter diferentes propriedades físicas e químicas.

Questão 4

Questão 5

A  pilha  de  combustível,  por  sua  vez,  apresenta  um  trunfo  notável  em  relação  às  baterias  :  a
possibilidade  de percorrer  longas distâncias.  A  Toyota  Mirai,  lançada este  ano  no  Japão,  e  na
Europa, no próximo ano, anuncia/promete uma autonomia de 500 km. Uma pilha de combustível
utiliza como carburantes o hidrogênio (H2) e o oxigênio (O2). Problema  : o hidrogênio não existe
em estado  natural.  É  preciso,  portanto,  produzi-lo  industrialmente. Seja  por  eletrólise  da  água,
que decompõe a molécula de água em hidrogênio e oxigênio [...], seja extraindo-o de compostos
hidrogenados como o metanol (um álcool), o gás natural, a gasolina ou mesmo o carvão...
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