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Resumo:  Na  atual  era  tecnológica  tem-se  presenciado  a  grande  disseminação  e
utilização  de  dispositivos  móveis  que  tem  invadido  o  cotidiano  das  pessoas  por
disponibilizarem, em um único aparelho, uma gama de recursos que em épocas passadas
demandariam a manipulação de vários dispositivos específicos para cada componente.
No  contexto,  tem-se  observado  que  a  necessidade  da  comunicação  e  obtenção  da
informação tem feito com que os usuários de dispositivos móveis os utilizem de maneira
irresponsável em momentos que sua atenção deve estar redobrada, como é o ato da
condução de veículos. Para tentar minimizar os transtornos e os riscos que envolvem a
manipulação  de  tais  dispositivos,  alguns  aplicativos  de  auxílio  ao  condutor  foram
desenvolvidos  com o  objetivo  de  melhorar  a  experiência  de  condução.  Porém,  ainda
assim, a distração e a falta de bom senso têm ocasionado grandes transtornos no trânsito
e é nesse contexto que as redes veiculares representam uma forte contribuição para a
minimização desses transtornos causados pela falta de atenção. Contudo, a maioria das
pesquisas, até o presente momento, envolve apenas o ambiente veicular,  mantendo a
proteção  restrita  a  apenas  usuários  presentes  em veículos.  Portanto,  a  proposta  do
presente artigo está em analisar alguns trabalhos que envolvem o uso da tecnologia de
redes veiculares, particularmente os protocolos de comunicação IEEE 802.11p Wave e
ZigBee, e sugerir a extensão futura da proteção para usuários de maneira geral presentes
no ambiente urbano através do auxílio de uma rede veicular urbana.
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