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INTRODUÇÃO
Durante o percurso de viagens longas ou curtas nas estradas e rodovias
brasileiras, motoristas e passageiros podem se deparar com múltiplas situações
inesperadas, sobretudo, a ocorrência de acidentes, carecendo de ajuda e suporte das
autoridades responsáveis, contudo, muitos ainda não sabem ao certo quais atitudes
devem tomar em casos complexos ou até mesmo perigosos, onde a dúvida só
aumenta. À medida que muitos animais têm seus habitats naturais fragmentados, se
torna comum sua presença nas rotas de passagem de veículos, apesar do medo
alguns se comprometem nos caminhos, o que acarreta no risco a vida dos envolvidos,
tombamento ou perda de controle do veículo e até na falta de conhecimento a quem
se deve interceder e quais ações tomar no resgate do animal.
É de conhecimento geral que os perigos que podemos encontrar nas
estradas são desconhecidos, especialmente em ocorrências que decorrem de atos da
natureza, onde os seres humanos são incapazes de controlar como chuvas intensas,
neblina densa, alagamentos entre outros. O presente projeto tem como foco principal
ajudar não só a população, como também o trabalho das autoridades responsáveis
do transito na identificação de problemas encontrados nos trechos, contribuindo assim
a uma base de dados, bem como auxiliar no alerta aos motoristas, realizando
pesquisas atualizadas, entrevistas com os cidadãos e profissionais da área, afim de
servir como suporte a todos.

DESENVOLVIMENTO
O número de acidentes no trânsito principalmente nas rodovias, possui
números altos aqui no Brasil, e dentre os principais motivos encontra-se a falta de
atenção do motorista, os riscos aumentam em trechos com curvas ou chuvas fortes,
o gráfico abaixo apresenta os dados da Policia Rodoviária Federal (PRF), de 2010 a
2017:

6

Diante das informações, nota-se que entre os anos, os números de casos
causados pelo condutor sempre se mantiveram acima dos demais, o que nos leva a
uma questão de risco a vida do ser humano.
Existem acidentes que ocorrem em virtude das modificações humanas, dos
quais podemos citar, queimadas ou grandes e pequenos incêndios que dificultam a
vista dos motoristas com a fumaça e até ações humanas que intensificam
deslizamentos de terra. É valido destacar, que toda estrada construída já foi um dia
uma grande floresta, lar de muitos animais, e com a chegada humana e seus atos
acabou sendo transformada em grandes rotas e caminhos para o tráfego de veículos.
Ademais, aqueles que ali habitavam ficaram sem rumo, assustados com
tanto movimento, segundo o Atlas da acidentalidade no transporte Brasileiro 2017 as
causas dos acidentes de trânsitos influenciados por animais na pista estão na 5º
posição com o número de 4203 números de acidentes, sendo assim, se deve
preservar não somente as vidas humanas, como também daqueles que também estão
sujeitos ao mesmo perigo, mais que não se tem o cuidado e respeito por suas vidas,
e necessário atenção e cuidado, principalmente com o crescimento das construções
de rodovias e estradas que acabam invadindo habitats.
A evolução da tecnologia foi muito vantajosa para área da segurança no
trânsito que muito contribuiu para a redução dos acidentes, com as inovações tanto
na área da saúde quanto na infraestrutura viária em seis anos, o Brasil reduziu em
21% no número de mortes no transito, o uso de satélites é o meio mais importante
para o uso da localização, algumas empresas como a SpaceX e a Google investem
regularmente na utilização de satélites para o mapeamento geográfico.
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A atualização de pesquisas e dados indicativos aos acidentes é a principal
fonte de conhecimento para se entender o que de fato está acontecendo, quais os
feitos e causas, para que assim, medidas sejam tomadas e colaborar para diminuição
dos casos, com a nova era digital que vivenciamos devemos usar este novo
conhecimento tecnológico a nosso favor da melhor maneira, afim de se ajudar
mutualmente, ampliando ideias. Dessa forma, posteriormente situa-se o MER
produzido do aplicativo “ Sempre Alerta”.

Figura 01: MER do Aplicativo “ Sempre Alerta”
SITUAÇÃO- PROBLEMA
No mundo moderno e industrializado as pessoas estão sempre com pressa
e com pouca paciência, questão que se encontra até mesmo dentre as causas de
muitos acidentes de trânsito que aumentam diariamente, nunca sabemos de fato quais
surpresas nos aguardam nos longos trechos de veículos. Queimadas, alagamentos,
arvores abatidos, enchentes no percurso e vários outros que se relacionam a questões
ambientais, que também deriva a impactos na natureza em especial quando se trata
dos animais que vagam em meio aos transportes, colocando em risco a vida não só
deles mais também a dos motoristas e passageiros.
A fragmentação no habitat e um grande tema a ser discutido, em meio as
causas podemos ressaltar as modificações físicas que os seres humanos realizam
que degradam o ambiente e trazem diversas alterações no ciclo natural dos animais,
uma vez que a construção de autoestradas se encontra entre os grandes agentes.
Toma-se conhecimento que a falta de atenção dos que conduzem um veículo traz
consigo muitos malefícios, as circunstâncias que se podem encontrar em meio as
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pistas são desconhecidas, sem contar com eventos que colocam em risco a vida, em
tempos onde se tem fácil acesso à informação é necessário utilizar dos meios digitais
como ferramenta de instrução para nossa segurança, o projeto se baseia a partir desta
visão como forma de manter todos informados e alertas.

JUSTIFICATIVA
O fator predominante dos acidentes de trânsito é a falta de atenção dos
motoristas, segundo a pesquisadora da ENSP, Ednilsa Ramos, a cada ano em todo
o país o trânsito mata cerca de 40 mil pessoas, estamos ponderando de um dos
maiores problemas do sistema de saúde pública do Brasil e do mundo, que provoca a
perda de vidas e milhões de custos as unidades de saúde. Outro assunto em destaque
a ser debatido é a preservação da vida animal, muitos indivíduos quando vivenciam
uma ocasião de risco, ou necessidade de um determinado animalesco não sabem
como reagir da maneira correta, a quem informar e entrar em contato, de acordo com
o CBEE (Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas) 15 animais são
atropelados a cada segundo, diante dos dados levantados vimos a necessidade de
um software que alertasse tanto a população quanto os órgãos reguladores de
transito, em relação a temática.

HIPÓTESE
Parte se da hipótese, diminuir a ocorrência de acidentes nas autoestradas
através do aplicativo mobile, tencionando o alerta e informação a todos os usuários
sobretudo os motoristas, de tal forma a prevenir em dias de risco, como em tempos
de chuvas fortes onde os caminhos se encontram mais escorregadios, a partir dos
dados coletados

identificar os locais de incidência mais frequentes em uma

determinada região contribuindo a população, as instituições e órgãos responsáveis.
Instruir da melhor forma as pessoas que se encontrarem em situações de riscos com
animalescos.

EMBASAMENTO BIBLIOGRÁFICO DO TEMA
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O PERIGO NAS ESTRADAS BRASILEIRAS
As

estradas perigosas em grande parte devem sua classificação a

imprudência dos motoristas, entretanto a infraestrutura precária e a localidade onde
está situada acabam por ser os fatores principais. Conforme a base de dados da
Confederação Nacional do Transporte (CNT), a dificuldade se encontra na
infraestrutura viária, inadequada ao amplo fluxo de automóveis em circulação, "a frota
cresceu 95,6% enquanto a população brasileira cresceu 12, 9% e as rodovias federais
pavimentadas foram ampliadas em apenas 11,3%", as condições dessas pistas nem
sempre são as mais corretas para locomoção. Outro fator que dificulta a rota são os
buracos nas rodovias e até causam prejuízos aos veículos, os percursos próximos a
zonas rurais ou florestas com vegetações robustas podem decorrer em animais que
surgem a frente sem que se tenha um aviso prévio, ou em alguns casos no bloqueio
da visão do condutor e podem resultar a acidentes, muitos podem carecer a
assistência de autoridades e resgate quando se encontram afastados de regiões
metropolitanas, e sentem a ausência dos mesmos, bem como a falta de sinalização
necessária. Algumas das autoestradas perigosas em que se pode citar são:
BR-101: Essa rodovia federal possui dois trechos arriscados, sendo um em
Florianópolis com extensão de 10 km, mesmo pequeno ainda causa muitos estragos,
e tem em média 46 acidentes por mês, principalmente por passar dentro da capital
catarinense, recebendo diariamente 175 mil veículos, posto que adepto de outros
elementos incertos o decurso acaba por ficar muito propicio a ameaças.
BR-040:Considerada o pior caminho em acidentes envolvendo caminhões,
não é por acaso, já quem em 2015 apresentou o maior número de mortes registradas
nas rodovias federais, com quase mil vítimas, sobretudo quando se trata da rota de
Minas Gerais.
BR-135: Rege 26 km de extensão que se passa ao longo do estado
maranhense é um dos mais temidos dos motoristas, só nos últimos anos foram quase
500 acidentes registrados e, entre eles, 19 mortes.
BR-116:A amplitude da rodovia que passa pelo sul de Curitiba foi
responsável por colocar o estado em terceiro lugar no índice de perdas nas estradas,
isso em 2015. Dentre os incidentes mais comuns, estão os tombamentos de
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caminhões, provocados, em especial por ultrapassagens indevidas e falta de atenção
por parte dos motoristas.
BR-158: No que se diz respeito a zona sudeste de Goiás, é preciso muita
atenção, pois contém buracos e pista de terra, que são alguns dos motivos que as
tornam uma das estradas perigosas da lista. Inclusive, a extensão que vai de Piranhas
a Jataí foi considerada, pela Confederação Nacional do Transporte, como a terceira
pior estrada do país.
BR-418: O espaço que passa por Teófilo Otoni, em Minas Gerais está
dentro da lista dos piores, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte
(CNT).Além das más condições das pistas, comporta famílias que habitam próximo a
curvas, uma grande ameaça a acidentes envolvendo pedestres.
Outro grande perigo presente que podemos citar é do roubo de carga que
os motoristas de caminhão sofrem frequentemente no Brasil, o risco aumenta em
rodovias cercadas por matas e sem iluminação, além do farol.

ACIDENTES NAS ESTRADAS DECORRENTES DE AÇÕES DA NATUREZA
A quantidade de vítimas, mortos e feridos em acidentes nas rodovias
federais é considerada uma das principais causas de morte no país, em que se
constituem um dos problemas de saúde pública do Brasil e no mundo. Dentre as
causas temos os incidentes que ocorrem devido a alagamentos, arvores que acabam
caindo em meio a estrada, queimadas ou até mesmo animais na pista, os riscos
aumentam em trechos com curvas ou dia de fortes chuvas.
Nenhuma ação da natureza está no nosso controle, principalmente quando
se está apenas respondendo a aquilo que o próprio ser humano modificou, gerando
consequências. A construção de rodovias e estradas acabam invadindo habitats,
quando esses caminhos são construídos a beira de florestas com árvores próximas,
os veículos que ali passam ficam totalmente expostos ao desabamento das mesmas.
Em caso de climas extremos, sempre deve- se tomar muito cuidado, já que se tem a
questão das chuvas que podem resultar em possíveis alagamentos dependendo do
local, além de se tratar de uma das catástrofes naturais que mais ocorrem no Brasil,
temos também a questão da neblina densa, as pessoas que dirigem regularmente
precisam sempre estarem atentas principalmente em cidades onde mais ocorre.
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O Brasil conta com uma população média de aproximadamente 190
milhões de habitantes (IBGE, 2011). De acordo com os dados do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2011), o país possui aproximadamente 70.548.151
veículos cadastrados até março de 2012. Só em 2010, estima-se que
aproximadamente mais de 40.000 pessoas foram vítimas fatais de acidentes no
trânsito. Números alarmantes principalmente quando temos como principal fator a
falta de atenção humana e o excesso de velocidade envolvidos.

OS MOTORISTAS E ANIMAIS
Segundo o Atlas da acidentalidade no transporte Brasileiro 2017 as causas
dos acidentes de trânsitos influenciados por animais na pista estão na 5º posição com
o número de 4203 números de acidentes. Os riscos não são somente aos motoristas
mais também a aqueles que por conta de terem seus habitats naturais invadidos ou
destruídos acabam vagando pelas estradas inocentemente e tendo suas vidas tiradas.
É muito comum encontrarmos corpos de animais a beira das estradas,
estimasse que 475 milhões de animais são atropelados a cada ano nas rodovias
brasileiras. Os motivos chegam a ser que os animais acabam não sendo notados
pelos motoristas quando são de pequenos e médio porte, contudo há 2 milhões de
animais de grande porte mortos nas rodovias por ano. O estrago, nesse caso, é ainda
maior, suficiente para provocar cerca de 300 mortes por ano segundo site OUL.
Dados do CBEE indicam que na região sul é onde mais animais
atropelados com 56,4 %, e 54% de animais são atropelados em estradas
pavimentadas em vias de terra 46%. Os animais possuem mais medo de nós seres
humanos do que a gente deles. Muitos saem a procura de comida, lugar para dormir
os que ficam com medo de cruzar a estrada acabam ficando presos de um lado da
estrada aqueles que se atrevem a atravessar infelizmente acabam atropelados.
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Fonte imagem: Alex Bager; https://www.uol/noticias/especiais/animais-napista.htm;
Mortalidade dos animais nas estradas:
Conforme os dados de atropelamentos de animais são apresentados, os
incidentes nas estradas causados por forças naturais ou humanas vem criando um
cenário habitual, de certo modo, para se evitar a problemática teria de acontecer
diversas reformas viárias e distintos tipos de vigilância. É valido destacar a importância
de se saber alertar os demais sobre o cenário, para que ações sejam tomadas, com
intuito de se tornarem menos frequentes. A CBEE gerenciada por Alex Bagger, aponta
que a porção de animais atropelados no Sudeste chega a quase 50% em relação ao
Brasil todo. Pequenos e médios Vertebrados são os afetados regularmente
(exemplos; gambás, lebres, macacos, onças-pintadas, lobos-guarás, antas e
capivaras), animais que normalmente são obrigados a deixar seu habitat por questões
de sobrevivência, e no meio de seu trajeto natural são encontrados nas estradas,
sendo a maioria dos casos fatais em algumas ocasiões levam o motorista a perder
seu controle do veículo.
Estimativas levantam que morrem cerca de 430 milhões de pequenos
animais, 40 milhões de animais de médio porte e 5 milhões são de grande porte, e
diariamente devem morrer mais de 1,3 milhões de animais ao dia e esse número vem
aumentando anualmente.
O Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas (CBEE) da
Universidade Federal de Lavras (MG)levantou que a cada segundo 15 animais
silvestres morrem atropelados nas rodovias que cortam o Brasil, que corresponde a
475 milhões de mortes por ano ou a 1,3 milhão por dia, os sapos, cobras e aves são
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as principais vítimas, representando quase 90% das mortes.

Os números são

alarmantes e por conta disto a Estação Ecológica Taim (RS) anunciou em 2011 o
projeto "Atropelamentos da Fauna Silvestre: impacto da BR-471" para reduzir os
estragos à biodiversidade que a rodovia gera na Unidade de Conservação (UC).
Os animais não tem a quem recorrer, a principal causa dos mesmos
passarem por estes tipos de incidentes é a ação humana, muitos acabam atropelando
estes animais por conta da velocidade constante em que se encontra e até mesmo a
falta de atenção, quando os animalescos são de grande ou médio porte o impacto é
ainda mais amplo, o perigo é maior durante a noite, e em trajetos com curvas
perigosas. Placas de sinalização não está adiantando muita coisa, isso é o que os
dados mostram.
QUEIMADAS EM MATAS A BEIRA DA ESTRADA
Motoristas que costumam trafegar pelas estradas diariamente, com certeza
já se deparou em incêndios a beira da pista independentemente do local. Além das
fumaças que pode ocasionar um acidente por conta da dificuldade que causa em
alguns motoristas para enxergar, as queimadas também reduzem a nossa
biodiversidade que ocasiona no aumento da erosão e emissão de gases estufa na
atmosfera. Vários são os fatores de combustão do fogo a beira das rodovias, pode se
destacar o mais comum que são os provocados pela ação do homem, de acordo uma
pesquisa realizada pela pesquisadora Jennifer Dainer (2007), para entender o
potencial das bitucas de cigarra para ignição do fogo, um dos fatores mais comuns
são as bitucas de cigarro que são jogadas e arremessadas diariamente por carros em
movimentos, os que menos ocorrem são os que acabam acontecendo naturalmente.
O Brasil não possui dados nacionais firmados sobre o número de
queimadas nas rodovias, apenas estatísticas regionais feitas por bombeiros e
testemunhos de alguns motoristas que acabam presenciando, concentrados nas
épocas secas do ano.
Os tipos de combustíveis também são um aspecto determinante, já que
queimam com mais facilidade. As queimadas resultam em diversos malefícios quando
acontecem a beira de estradas estes males se expandem mais ainda, na imagem
abaixo tirada de uma reportagem feita pelo jornal da EPTV é bem evidente a
propagação da fumaça em meio aos veículos e o perigo que está presente.
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Fonte imagem:G1-Globo.com

FRAGMENTAÇÃO DE UM HABITAT
A fragmentação de um habitat se trata da diminuição de um ecossistema
específico, sua desagregação é limitada ao potencial de disseminação e invasão de
uma determinada espécie, os animais já não possuem o livre acesso que tinham
antes, com barreiras presentes que os impedem na locomoção necessária, eles
acabam expostos a diversos tipos de perigos. Muitos animais sobrevivem de
alimentos caçados em diferentes épocas do ano e locais distintos, e para isso
precisam do seu livre acesso, que fora modificado comprometendo sua sobrevivência,
com o tempo, muitos animais entrarão em extinção.
O desmatamento florestal, que aumenta gradativamente a cada dia gera a
formação de fragmentos, em algumas situações ocorre de forma natural e a zona de
transição entre eles e os habitats não florestados é menos abrupta. As consequências
do processo de fragmentação florestal têm sido intensamente estudadas, como forma
de tentar prever o tamanho e a forma mais adequado de reservas florestais.
O principal referencial teórico é fornecido pela Teoria da Biogeografia de
Ilhas de MacArthur e Wilson, elaborada de forma a prever a quantidade de espécies
que uma ilha determinada, poderá ou pode suportar, baseando-se no balanço entre a
extinção e imigração, nela consta-se que, áreas maiores apresentam maior
diversidade que menores, bem como áreas mais próximas de locais que poderiam
fornecer migrantes, além do tamanho da área, fatores como a presença de bordas e
a configuração geral da paisagem são importantes.
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O processo de fragmentação impõe a criação de uma borda de floresta que
consiste em uma quebra íngreme da paisagem, separando um hábitat do outro
adjacente, sua criação pode levar a diversas consequências biológicas, a maioria
delas resultado do ressecamento e das alterações microclimáticas na região da borda,
estas mudanças, no entanto, não são permanentes e evoluem com o tempo a medida
em que a borda se fecha devido ao crescimento da vegetação, à medida que mexe
com fatores espaciais com forte impacto ecológico.

Fonte imagem: cerradotequerobem.com.br
AUTORIDADES RESPONSAVEIS
De acordo com o IBAMA(Ministério do Meio Ambiente) e a Cartilha de
Defesa Animal, é feito o monitoramento para que todos estados tenham pelo menos
uma organização ou autoridade com o treinamento e responsabilidade de resgatar
animais na pista alguns agem até em território nacional como o DNIT(Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes) que monitora a Fauna nas rodovias e vem
entrando em contato com profissionais da ecologia das Estradas a fim de aplicar
projetos que reduzam esses incidentes. Alguns exemplos nos estados são, o Resgate
Animal em São Paulo pois além da mata ao redor existem rodovias onde o tráfego é
grande, eles apresentam uma sede em Barueri, a Patrulha Ambiental no Rio de
Janeiro. Em regiões onde não existem essas autoridades, os bombeiros civis recebem
o treinamento adequado para praticar esse resgate. Todos sempre trabalhando 24
horas tanto nos casos de animais silvestres quanto domésticos, e em eventos de já
ter acontecido o atropelamento também retiram o corpo do animal. Artigos mostram
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que esses órgãos precisam se atualizar pois por ligação não conseguem ficar a par
desses incidentes já que a população desconhece a existência dos mesmos.
ANALÍSE DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO EM 2019/2020:
Os acidentes de trânsito que sempre configuraram um dos principais
problemas da saúde pública no Brasil, pois a taxa elevada de mortalidade e ocorrência
frequente que resulta na sobrecarga do sistema hospitalar. Analisando este período
de um ano, foram implementadas diversas leis como a Lei Seca que diminuiu
consideravelmente o número de acidentes, os reforços na polícia rodoviária e as
campanhas na área deram um efeito positivo, porém alguns dados recentes mostram
que seria necessário muito mais esforços e inovações para realmente inverter esse
cenário.
De acordo com a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana da Saúde) os
acidentes custam dos países 3% de seu produto interno bruto (PIB). A Polícia
Rodoviária Federal disponibilizou em seu site dados de acidentes nas rodovias
federais brasileiras em 2019 no Brasil, os números mostram que a quantidade de
mortos aumentou 1,2% e o número de feridos aumentou 3,3%, foi o primeiro aumento
significativo em sete anos.
Em 2020 os números de acidentes diminuíram, em virtude da menor
circulação nas estradas por conta do novo Corona vírus, a quarentena decretada pelo
governador João Doria (PSDB) entrou em vigor no dia 24 de março e vem sendo
mantida até o momento atual e dados da Secretaria de Logística e Transportes, na
primeira semana de quarentena foram identificadas quedas nos números de feridos e
de mortos em acidentes de trânsito nas rodovias de São Paulo e região, a ocorrência,
de acidentes graves caiu 23%, o número de morte recuou 7% e o de pessoas feridas
30%.
Alguns dos fatores de risco muito citados são a velocidade excedida, o maluso do capacete para motocicletas, não utilização do cinto de segurança, distrações
como o uso do celular enquanto dirige, infraestrutura viária inadequada tanto para os
automóveis e pedestres, o não cumprimento ou ignorância as leis de trânsito.

EVOLUÇÃO DOS APLICATIVOS NA ÁREA DE SEGURANÇA DO TANSITO
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O papel da tecnologia na prevenção dos acidentes de trânsito
De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 400
mil pessoas ficam com algum tipo de sequela após sofrer um acidente e cerca de 60%
dos leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde são preenchidos por acidentados,
fóruns e sites apontam que mais de 1,35 milhões de pessoas perdem a vida em
acidentes de trânsito todos os anos, esse assunto é mais comentado nas mídias e
reuniões políticas por ser o mais frequente, eles acreditam se tratar de eventos
inevitáveis ou “rotineiro”.
Alguns pesquisadores estão desenvolvendo tecnologias que estão sendo
testadas a fim de reduzir esses acidentes ou ajudar no momento da ocorrência deles,
mais ao que parece nenhuma delas tem recebido o apoio devido mesmo estando em
um processo de evolução em que facilita tanto ao resgate e apoio quanto o trabalho
das autoridades na prevenção. Algumas das tecnologias já estão no mercado como o
sistema de emergência “eCall” esse software é usado em todos veículos da União
Europeia e funciona em todo seu território, sua funcionalidade é a de que ao se
envolver num acidente grave o computador de bordo do automóvel faz uma ligação a
emergência mais próxima ou pode ser ativado através de um botão que
independentemente de onde estiver vai transmitir um sinal com sua localização para
o serviço de resgate ser rápido e mais eficaz pois ao estabelecer a comunicação é
transmitido pelo software (localização exata, momento do acidente, número de
identificação do veículo e o sentido do trajeto). Em março de 2018 se tornou
obrigatório em todo carro fabricado a partir desse dia, foi aprovada a confidencialidade
e a proteção dos dados, pois o aplicativo só é ativado em caso de acidentes, sem isso
fica inativo constantemente. Esse recurso só possui suporte na região citada mais um
estudo feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sem uma intervenção
urgente ou suporte, as mortes no trânsito continuarão aumentando, resultando em 2,4
milhões de mortes a cada ano até 2030.
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Aplicações para segurança no trânsito
As tecnologias da informação e da geolocalização estão contribuindo para
agilizar redução dos acidentes nas ruas e estradas, o Brasil reduziu em 21% no
número de mortes no transito, e essa porcentagem só deixa vidente o quanto é
necessária as vantagens da tecnologia para diminuição desse número, algumas áreas
que são utilizadas para proteção, sinalização e resgate dos motoristas, passageiros,
ciclistas e motocicletas são:
Aplicativos de navegação; utilizado normalmente para utilizar rotas
diferentes, escapar de congestionamentos, localizar endereços e locais, mais
atualmente vem se tornando essencial na comunicação de acidentes, onde o próprio
aplicativo permite o alerta de motoristas para outros, e alguns aplicativos estão
entrando em parcerias com as autoridades de controle sobre colisões, o que irá tornar
o uso desses aplicativos muito mais benéfico.
Sinalização dinâmica: Essa área tem um foco sobre painéis digitais nas
rodovias que tendem a substituir as placas de trânsito, para darem informações em
tempo real e a regulação de um trecho rodoviário, como por exemplo em meio a
neblinas ou chuvas o painel digital irá indicar a redução da velocidade permitida no
trecho. Os Painéis de sinalização dinâmica são do tipo fixo ou móvel, no Brasil são
utilizados para as seguintes funções: desvios de tráfego devido a obras de emergência
ou acidentes (de tráfego ou naturais), emprega-se o tipo móvel.
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Fonte da Imagem: https://central3.to.gov.br/arquivo/297189/

Cartões inteligentes: Aqui no Brasil está sendo iniciada a transição da
carteira de motorista convencional para a eletrônica. Pois em comparação aos outros
países foi possível perceber que os agentes de trânsito podem adquirir de maneira
mais rápida informações sobre o motorista, assim resultando numa averiguação mais
eficiente, punições e averiguação das seguradoras sobre seus motoristas sem a
necessidade de revisões.
Big data: Eventualmente com a evolução da inteligência artificial utilizada
nos carros eles vão passar a coletar dados ao circular por ruas e rodovias, e com o
uso desses dados, será possível a identificação de trechos ondem a direção não flui
de maneira correta, e ao ser identificada a informação repassada aos agentes de
trânsito possam tomar medidas para prevenir ou que as concessionárias possam fazer
a correção na via.
Carros autônomos: São apresentados constantemente versões de carros
autônomos e até mesmo já são feitos até mesmo testes, já é previsto que as vendas
comecem esse ano para os carro sem 100% de autonomia, mais já foi desenvolvida
a tecnologia onde o motorista só guia o carro, deixando a aceleração e freios por conta
do das câmeras e sensores do carro, pois o campo de visão que esses componentes
possuem são mais eficientes que o olhar humano convencional e também se torna
mais eficaz esse meio de direção pois eles visam sempre respeitar a legislação e
sinalização da via em que está trafegando. É suposto que quando forem a maioria nas

20

ruas a taxa de acidentes caia 90%, segundo os fóruns de pesquisa da empresa
americana Tesla.
Geolocalização em aplicativos
Inicialmente a geolocalização é a localização que um dispositivo fornece,
normalmente encontrado em celulares smartphones se ele estiver conectado a
qualquer tipo de rede uma localização sempre vai ser transmitida, podendo ela ser
extremamente precisa ou aproximada (quando é calculada pelas coordenadas
básicas do dispositivo). Essa tecnologia começou a ser utilizada em 2009, quando
chegou ao mercado ganhou espaço pois com ela muitas funções nos aparelhos
começaram a ser possíveis de se criar, como a utilização dela na área do trânsito pois
é essencial para informar localidades e encontrá-las.
O GPS* (Global Positioning System) foi o meio inicial para aplicativos nessa
área pois a cobertura dos satélites sempre foi um meio utilizado para localização e a
facilidade com que a geolocalização propôs o uso dessa tecnologia foi inovador.
AGPS tem a mesma base que o GPS, porém recebe dados através das antenas
celulares que são bem comuns atualmente. E no caso da falta desses dois meios de
utilização tem o wi-fi que determina sua localização aproximada.
Um exemplo muito específico sobre a geolocalização em aplicativos de
GPS é o Google Maps: Aplicativo que é referência quando se trata na busca de
localidades ou serviços em todos lugares do mundo seja em países, ruas, cidades ou
locais de lazer; e além de todas essas funções oferece suporte para navegação e
trânsito. Para essa aplicação e outras do ramo serem criadas a empresa precisou
mapear mais de 220 países no mundo todo e a maioria de suas ruas e rodovias. É
considerado o marco inicial de aplicativos de localização e o mais completo até o
presente momento, a aplicação “Google Earth” conta com imagens de 1.300 satélites,
sendo que no final de 2019 foram identificados 5 mil em órbita no planeta.
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SATÉLITES NO MAPEAMENTO GEOGRÁFICO
O uso de satélites é permitido desde 1980 para população nos diversos
campos científicos. Existem três segmentos de uso de satélites o segmento espacial,
de controle e usuário. O de usuário especificamente é o que envia e detecta a posição,
a velocidade e direção através do contato com o dispositivo e informa o usuário com
essas informações. Usado em todos aplicativos de geolocalização esses instrumentos
de comunicação se comunicam através de sinais de rádio. Algumas empresas como
a SpaceX e a Google investem regularmente no uso de satélites para o mapeamento
geográfico pois uma precisa mapear uma grande área do globo terrestre para seus
automóveis que possuem a função autônoma e a outra para mapear áreas que são
impossíveis de se alcançar fisicamente com o uso de drones e disponibilizar internet
com cobertura mundial por meio desses sinais e informações que os satélites emitem.

Fonte

Imagem:

1.globo.com/natureza/noticia/2013/10/cientistas-usam-o-google-

street-view.html
OBJETIVOS E METAS
Dispor a todos uma ferramenta de fácil acesso à informação do trânsito e
autoestradas, além de simplificar a comunicação uns com os outros em relação a
ocorrências importantes de se advertir, mantendo as pessoas precavidas da melhor
forma, decorrendo de apoio a aqueles que dirigem diariamente de tal maneira a se
atentarem a possíveis perigos, bem como a colaboração com as instituições e órgãos
responsáveis, afim de gerar dados significativos a pesquisas realizadas.
METODOLOGIA
A metodologia do projeto consiste em:
1ª Etapa:
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Levantamento da base teórico conceitual
Revisão bibliográfica
2ª Etapa:
Entrevistas com profissionais da área técnica.
Aplicação de um questionário para aqueles que são ou não motoristas.
Pesquisa de Campo e Análise de dados
3ª Etapa
Prototipação
Desenvolvimento do software e site
Testes
Implantação
Pesquisa de Campo
A partir do principal público alvo de interesse do projeto, foi aplicado um
questionário a pessoas de Monte Mor e Elias Fausto dentre a faixa etária de jovens,
adolescentes e adultos, a qual já vivenciaram eventos no trânsito tanto como condutor
como passageiro, dispomos a aqueles em que já dirigem ou que posteriormente visam
tirar a carteira de motorista. Atingimos ao todo 100 respostas, das questões
formuladas e valido citar as seguintes informações:
Dentre aqueles as quais responderam, 61% dirige diariamente, 13%
apenas quando necessário, 7% raramente e 19% não conduz nenhum veículo.
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Fonte: autoria própria, 2020, Gráfico 1
No gráfico abaixo 87% das pessoas já viajam para outro estado ou
percorreram uma longa distância com seu automóvel ou outros meios de transporte,
diante os dados obtidos compreendemos que grande parte delas possuíram
experiencias nas estradas.

Fonte: autoria própria, 2020, Gráfico 2
No gráfico abaixo é possível ver os incidentes nos quais mais vivenciaram
decorrente dos obstáculos levantados na questão, ressaltando os mais votados que
foram os que ocorreram por conta de animais atropelados com 65% das respostas,
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neblina densa com 60%, e 45 % queimadas a beira da pista, 4% relataram por meio
de outros casos.

Fonte: autoria própria, 2020, Gráfico 3

Foi perguntado em relação ao aplicativo, que se trata da principal ideia do
projeto, 0% não considera o aplicativo útil, 98% considera útil e 2% não sabia o que
dizer.

Fonte: autoria própria, 2020, Gráfico 4
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Já em questão de usualidade 87% usaria o aplicativo, 13% talvez e 0% não
usaria.

Fonte: autoria própria, 2020, Gráfico 5
Após a análise dos dados obtidos podemos concluir que grande parte dos
indivíduos em algum momento de sua vida já se deparou com certo incidente nas
rodovias seja ele causado, ou não, por ações da natureza, se fazendo necessário o
uso de ferramentas para auxilia-los na atenção ao trânsito, e o que se pode encontrar
no percurso.
PRINCIPAIS RESULTADOS E PRODUTOS ESPERADOS NO PRAZO DE EXECUÇÃO
DO PROJETO, INCLUINDO CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS E/OU TECNOLÓGICAS
DA PROPOSTA
Descrição produto/software - Funcionalidades
O software mobile tem como público dominante motoristas que dirigem ou
não regularmente, contudo, ele é aberto a toda população que deseja alertar ou se
informar sobre algum perigo na estrada, nesse caso, se encontra uma aba de
conversas públicas direcionadas a esta questão, contribuindo assim a uma base de
dados, que recolherá as informações fornecidas, para prevenção e estudos de uma
determinada área localizada. Tendo como foco manter atento todos que dirigem sobre
possíveis riscos à frente, antes de sair de casa, e no decorrer da viagem, usando como
ferramenta o GPS e outras funcionalidades como a escolha de colocar uma foto,
fornecimento dos dados coletados para autoridades ou administração, cadastro do
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usuário, notificações de perigo. O portal do aplicativo online servirá como meio de
apresentação e demonstração do software além de contato para dúvidas e sugestões.
Linguagens e ferramentas utilizadas
Na elaboração do portal online foi utilizado a linguagem HTML na
construção das páginas e a biblioteca de códigos Bootstrap para o uso das linguagens
CSS e JavaScript no design. No caso do software a plataforma Intel XDK foi
empregada pois incorpora todas linguagens necessárias para utilização de serviços
precisos de geolocalização e programação mobile, além de ser compatível com o uso
da linguagem PHP essencial para conectar o banco de dados com a aplicação e para
criação do banco de dados, a ferramenta MySql foi usada para manusear a linguagem
SQL.

Figura 2: Der do aplicativo “ Sempre Alerta”
Benefícios
Auxílio na segurança do trânsito, para com motoristas e a população,
colaborar ao resgate de animais nas estradas e rodovias, além de fornecer números
de emergência de fácil acesso em meio a duvidas em emergências.
Manual do sistema/ site
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Figura 3: página inicial do portal

Figura 4: tela de cadastro no portal para usuários que não possuem o
aplicativo.

28

Figura 5: Página de acesso a missão, visão e valores e informações de
contato.

Figura 6: Página sobre o projeto, aplicativo, e equipe.
Manual da aplicação mobile Sempre Alerta
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Figura 7: Telas de demonstração do aplicativo.

Figura 8 : tela inicial do aplicativo Sempre Alerta

Figura 9 : Tela de login e cadastro, o usuário escolhe fazer o login se já for
cadastrado, caso contrário pode optar pela segunda opção e preencher os dados, no
caso de algum erro pode acessar “ cadastro” no portal “ Sempre Alerta”.
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Figura 11 : Tela por dentro do aplicativo, só pode ser acessado após o login,
conta com as funções alerta, denúncia, visão geral, histórico e para quem ligar, além
de, acessar as configurações do aplicativo e informações do perfil.

Figura 12: Mapa para navegação e inserção de denúncias.
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS AO LONGO DO
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PROJETO
ATIVIDADES
DEFINIÇÃO DE
GRUPO
VALIDAÇÃO DE
TEMA
PLANO DE
PESQUISA
PESQUISA
BIBLIOGRAFICA

FEV MAR ABR JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
x
x

x
x
x

x
x

x
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PESQUISA DE
CAMPO
DESENVOLVIMENTO
DO SOFTWARE PARTE LOGICA
DESENVOLVIMENTO
DO SOFTWARE PARTE FÍSICA
TESTES
IMPLANTAÇÃO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO
Podemos concluir que um aplicativo na área de segurança do trânsito, seria
muito útil a população e órgãos, instituições responsáveis, de tal forma a servir como
um ferramenta de apoio a todos, sendo o principal objetivo do projeto colaborar ao
alerta das estradas e rodovias e seus possíveis perigos desconhecidos, tendo em
base que os acidentes nas estradas é o principal problema de saúde pública do Brasil.

x
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