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O USO DO APARELHO CELULAR AO VOLANTE 

Aline Santana de Jesus 

Daniel Denis Oliveira Silva 

Lorena Gomes de Almeida 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

Conduzir um veículo pode parecer um processo simples, mas exige muito, tanto dos 

condutores mais recentes como dos mais experientes. 

Uma boa coordenação motora, noção espacial, atenção e concentração são apenas alguns 

dos quesitos básicos que o condutor de um automóvel deve ter. E o uso do telefone celular 

enquanto dirige pode prejudicar significativamente as ações e reações de um motorista, 

colocando em risco tanto a vida dele mesmo como a dos passageiros e até mesmo de 

pedestres. 

Atualmente o uso dos aparelhos celulares ao volante é a segunda maior causa de multas 

no Brasil e também uma das maiores causas de morte e atropelamento no trânsito, sendo 

assim as autoridades se preocupam cada vez mais com a crescente popularidade dos 

aparelhos celulares. 

Tendo em vista o exposto o presente trabalho visa criar uma campanha para sensibilizar 

os condutores de automóveis dos mais diversos riscos de usar o celular ao volante, 

mostrando de forma clara que uma das maiores causas de morte no trânsito é a 

imprudência, e que se tivermos consciência dos nossos atos isso pode ser mudado. 

 

ANÁLISE DE COMPORTAMENTO ENTRE MOTORISTAS E PEDESTRES 

Anna Luisa Costa Azevedo 

Isadora Carolina Vimieiro Silva 

Júlia Calazans Britto 

Anna Caroline Xavier de Souza 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Os acidentes de trânsito são um grande problema na sociedade. E podem ser 

considerados como um conflito no trânsito, e, que deixa vítimas em diferentes 

graus de gravidade. A disputa pelo espaço envolvendo os pedestres e os 

motoristas pode resultar em atropelamentos, podendo haver vítimas fatais. 

Tendo em vista o que foi contextualizado, o objetivo da pesquisa de origem 

quantitativa é analisar a interação entre os motoristas e pedestres levando em 

consideração fatores externos que interferem nesse processo. Para a análise, foram 

coletados dados em uma via coletora, em três pontos distintos. Para 

cada local escolhido, foi feita observação sistemática durante uma hora. Os 

pontos escolhidos apresentam as seguintes características: ponto 1: 

interseção em cruz (com uma avenida) sinalizada com pare, faixa de 

pedestres e semáforo; ponto 2: área da via próxima à comércios e com grande fluxo de 



 

 

pedestres e automóveis, contendo uma faixa de pedestres e sinalização de pare; ponto 3: 

o terceiro ponto trata-se de uma área residencial da via, apenas com sinalização de pare. 

Os resultados da observação mostrou que os pedestres não têm sua segurança garantida, 

pois no conflito de espaço tende a perder para os veículos, e os condutores não deram a 

preferência de passagem em nenhum momento do tempo analisado.  

 

Vídeo - mobilidade para deficientes 

Maria Eduarda Castro Coleta 

Ana Clara de Souza Castro Pena 

Amanda Naves Batista 

Marina Lages da Silva 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Será feito um vídeo mostrando o importante papel da sociedade para melhorar e facilitar 

a mobilidade de deficientes nas ruas, citando algumas atitudes que podem ser tomadas. O 

tema foi escolhido para demonstrar que devemos criar uma sociedade mais segura no 

trânsito, adaptando-o também às pessoas que necessitam. 

 

ANÁLISE DE COMPORTAMENTO ENTRE MOTORISTAS E PEDESTRES 

Anna Luisa Costa Azevedo 

Isadora Carolina Vimieiro Silva 

Júlia Calazans Britto 

Anna Caroline Xavier De Souza 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Os acidentes de trânsito são um grande problema na sociedade. E podem ser considerados 

como um conflito no trânsito, e, que deixa vítimas em diferentes graus de gravidade. A 

disputa pelo espaço envolvendo os pedestres e os motoristas pode resultar em 

atropelamentos, podendo haver vítimas fatais. Tendo em vista o que foi contextualizado, 

o objetivo da pesquisa de origem quantitativa é analisar a interação entre os motoristas e 

pedestres levando em consideração fatores externos que interferem nesse processo. Para 

a análise, foram coletados dados de uma via coletora em três pontos distintos. Para cada 

local escolhido foi feita observação sistemática durante uma hora. Os pontos escolhidos 

apresentam as seguintes características: ponto 1: interseção em cruz (com uma avenida) 

sinalizada com pare, semáforo e faixa de pedestres; ponto 2: área da via próxima à 

comércios e com grande fluxo de pedestres e automóveis, contendo uma faixa de 

pedestres e sinalização de pare; ponto 3: o terceiro ponto trata-se de uma área residencial 

da via, com apenas sinalização de pare. Os resultados da observação mostrou que os 

pedestres não têm sua segurança garantida, pois no conflito de espaço tende a perder para 

os motoristas, e os condutores não deram a preferência de passagem em nenhum momento 

do tempo analisado. 

 

  



 

 

INFLUÊNCIA DA CONCESSÃO RODOVIÁRIA NA SEGURANÇA 

Cristiana Ribeiro Argenta 

Bruno Matilde de Abreu 

Gustavo Eller Diniz 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Em dezembro de 2013 foi realizada a concessão da BR-040 na Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA) tendo como vencedora a empresa Invepar. A rodovia que liga Brasília 

ao Rio de Janeiro teve a exploração de suas vias concedida por 30 anos. Sendo umas das 

principais vias para escoar grãos. Foi observado que no primeiro ano de concessão 

obteve-se redução nos índices de acidentes e no índice de óbitos. Responsável pela 

operação do trecho de 936,8  km (quilômetros) a empresa fez intervenções de melhorias 

na via, como recapeamento, sinalização e implantação de serviços de reboque que 

contribuíram para a queda no número de acidentes. Além dos pontos de apoio e de 

manutenção que promovem agilidade e segurança aos motoristas. Com base nos dados da 

própria concessionária, pode-se observar uma redução significativa de acidentes e óbitos 

e melhorando a qualidade de saúde do motorista, como por exemplo, a saúde mental, pois 

uma via segura proporciona menos stress. Como toda mudança ouve críticas quanto a 

privatização, se a empresa cumpriria com as melhorias informadas. No caso da BR-040 

pode-se observar através de comparativos entre dados estatísticos antes da privatização e 

pós-privatização que a mesma foi benéfica á população. O objetivo deste estudo é 

mostrar, por meio da análise de número de acidentes antes e após a concessão, um caso 

real onde a privatização funcionou e proporcionou melhorias da qualidade de vida de seus 

usuários. 

 

O RADAR NÃO É SEU INIMIGO 

Paulo Leão 

Juan Pablo 

Pietro Castiglia 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

O radar tem sido interpretado erroneamente pelas pessoas como inimigo no trânsito, onde 

na verdade, baseado em pesquisas e levantamentos, mostraremos que sua existência é de 

suma importância para a segurança da sociedade no trânsito. Porém, apesar de sua 

importância, somente ele não é suficiente para garantir essa segurança. Para isso será 

preciso a conscientização e o respeito dos condutores, obedecendo os limites de 

velocidade não só diante dos radares, mas sim respeitando-o em todo o trajeto. Tendo em 

vista o contexto apresentado, o objetivo dessa pesquisa exploratória, é analisar a 

velocidade dos condutores antes, durante e depois mediante ao radar, para observar se de 

fato os limites de velocidade são respeitados. Para concluir essa pesquisa, compararemos 

artigos já existentes sobre o assunto e faremos nosso próprio levantamento, com auxílio 

de instrumentos especializados. Observaremos o radar localizado na Av. Teresa Cristina, 

Belo Horizonte; aonde coletaremos a velocidade dos condutores 1km e 200m antes de 

alcançarem o radar, durante a passagem ao radar e novamente 200m e 1km, porém, após 

a passagem ao radar. Com os resultados que iremos obter, esperamos mostrar que o 

comportamento dos motoristas frente ao radar é completamente diferente em trechos sem 



 

 

o mesmo. E também, tendo como base os resultados, fazer uma campanha de 

conscientização, mostrando para a população que o radar é eficaz, mas seria ainda mais 

efetivo, se todos respeitassem os limites de velocidade em todo o trajeto. 

 

SEGURANÇA SALVA VIDAS 

Alexandre Silva 

Felipe Barbosa 

Amanda Duarte 

Maria Eduarda Duarte 

Taina Possas 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Campanha de conscientização do perigo do transporte público 

 

GAME OVER - OS PERIGOS DA VELOCIDADE EXCESSIVA NO TRÂNSITO 

Ana Beatriz Alemar Merencio 

Anne Vitória Pavuna Lopes Oliveira 

Henrique Andrew Rodrigues Martins 

Ryan dos Santos Caetano 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Conduzir um veículo em velocidade excessiva é uma atitude imprudente que aumenta os 

riscos de acidentes. A gravidade dos danos ocasionados também estão relacionados à 

velocidade em que se trafega. Segundo o relatório da OMS (Organização Mundial da 

Saúde), publicado em 2015, o risco de um pedestre adulto morrer se atingido por um carro 

a menos de 50 km/h é de 20%. Porém, a chance de letalidade sobe para 60% se a pessoa 

for atropelada a 80 Km/h. Com base nesses dados foi desenvolvido um vídeo que objetiva 

a conscientização sobre os perigos da velocidade excessiva e se integra ao propósito da 

feira ao desenvolver a educação no trânsito. 

 

QUAL O VALOR DA SUA VIDA? 

Jenifer Gandra 

Laís Emanuele 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

A lei é muito conhecida, porém pouco respeitada. Em todo o território nacional, pesquisas 

apontam que o uso do celular no trânsito é um hábito difícil de se quebrado. 

Na cidade de São Paulo, 80% dos motoristas usam celulares ao volante, e 8% afirma não 

estar disposto a mudar este comportamento (Hospital Samaritano). A Associação 

Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) revelou que o uso de celular é a terceira 

maior causa de mortes no trânsito no Brasil. São cerca de 150 óbitos por dia no país e 

quase 54 mil por ano provocados pela utilização indevida do aparelho. Acessar o 

aplicativo de mensagem ou falar ao celular enquanto dirige pode sair caro. Segundo o 

Código de Trânsito Brasileiro, dirigir usando telefone celular é considerado infração de 

trânsito gravíssima, sujeita a multa de R$293,47 e 7 pontos na carteira.A proposta que 



 

 

queremos trazer nessa campanha é o quanto a vida vale e evidenciar o fato de que as 

pessoas são cuidadosas em tudo exceto no trânsito, colocando a suas próprias vidas em 

risco e a vida de outras pessoas. Pretendemos passar uma mensagem que impacta as 

pessoas e que promove um cuidado a mais com a vida no trânsito, mostrando as 

consequências que a imprudência pode trazer e que muita das vezes é irreversível assim 

mudando drasticamente a forma de vida da pessoa. 

 

 

AS VÁRIAS FACES DO TRÂNSITO 

Gustavo da Silva Cândido 

Eric Pedro Sabará Anacleto 

Igor Magalhães Lorentz 

Pedro Henrique Pereira de Alexandria 

Tainá Possas Abreu (orientadora) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

É possível observar uma inconsistência na personalidade dos usuários do sistema viário 

com base na sua conduta ao se encontrarem em diferentes situações. Não é raro encontrar 

transeuntes que praguejam os motoristas que avançam o sinal vermelho quando os 

mesmos não fazem questão de sequer usar as faixas de pedestres. Além do mais, não é 

incomum que o pedestre oprimido que exige seus direitos se torne o que mais despreza 

quando assume a direção: Um motorista apressado, volátil e sem um pingo de empatia. 

Com o devido foco nessa situação, fica clara a existência de uma saliência na relação 

pedestre/motorista representando uma visível supervitimação do lado do pedestre. O 

objetivo do trabalho é expor essa fragmentação de personalidades e hipocrisia do cidadão 

de bem ao exigir direitos mas nunca assumir seus deveres. 

 

SUA SEGURANÇA É VALIOSA 

Felipe Fernandes Furbino Bretas 

Ana Luiza Rodrigues Figueiredo 

Tainá Pôssas Abreu (orientadora) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

O trabalho será um vídeo rápido que irá tratar de um pedestre com dificuldade de 

mobilidade fazendo atividades do dia a dia, mais especificamente atravessando a rua. Mas 

terá uma metáfora por trás desse simples ato, para atravessar a rua ela teria que pagar um 

certo tipo de pedágio em prol de sua segurança, coisa que nem todos os pedestres faziam 

e por isso não davam valor a sua própria vida. 

 

  



 

 

USO DE JOGOS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DO PEDESTRE SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DO SEU COMPORTAMENTO NO TRÂNSITO 

Bianca Trindade Corrêa 

Isabella Kathleen Dias 

Luiz Felipe dos Santos 

Thauane Beatriz Santos Barbosa 

Danielle Saranh Galdino Duarte Garcia (orientadora) 

Ensino Médio 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

O número de acidentes que ocorre em Belo Horizonte apresenta altos índices. Apesar do 

fácil acesso às informações sobre o que deve ou não ser feito no trânsito, é comum 

observar que grande parte destes acidentes ocorre por negligência. Acredita-se que uma 

das maneiras de estimular as boas práticas no trânsito é através da educação, utilizando 

recursos para conscientização da população. Tendo em vista o contexto apresentado, o 

objetivo deste estudo, é conscientizar as pessoas sobre atitudes que colocam os pedestres 

em risco, através de um jogo educativo que irá entreter o público. Além disso, o projeto 

visa uma reflexão maior a respeito dos maus hábitos que na maioria das vezes causam 

sérias consequências à vida no trânsito. Para alcançar o objetivo traçado foi realizada uma 

pesquisa, para analisar os dados mais recorrentes de acidentes e o público-alvo mais 

abrangente por meio de planilhas fornecidas pela BH Trans, para que pudéssemos 

idealizar um jogo interativo e educativo capaz de fornecer para o participante do mesmo, 

o valor que é dado à vida no trânsito. 

Com a realização deste trabalho, espera-se que o pedestre entenda a importância do seu 

comportamento no trânsito, através da análise da sua relação com os demais e dos riscos 

que as más atitudes podem trazer para sua vida e ao seu redor. 

 

 

CRIAÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA JOVENS 

João Pedro Martins 

Lorelayne Morais 

Lorelayne Morais 

Daniel Moura 

Danielle Saranh Galdino Duarte Garcia (orientadora) 

Ensino Médio 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

A OMS estima que um aumento de 5% na velocidade média amplia em cerca de 10% os 

acidentes envolvendo lesões e de 20% a 30% as colisões fatais. Segundo a organização, 

o risco de um pedestre adulto morrer se atingido por um carro a menos de 50 km/h é de 

20%. Porém, a chance de letalidade sobe para 60% se a pessoa for atropelada a 80 Km/h. 

Tendo em vista o contexto apresentado, o objetivo deste estudo, é conscientizar os 

motoristas e pedestres que utilizam a via ou o transporte no geral, através da criação de 

um flyer educativo na intenção de conscientizar por meio de dados reais a respeito do 

número de acidentes causados pelo excesso de velocidade. Para alcançar o objetivo 

traçado foi realizada uma pesquisa, a fim de levantar dados sobre as principais causas dos 

acidentes no trânsito de Belo Horizonte doravante e então fez-se a escolha pelo tema sobre 

excesso de velocidade, examinando-se as multas e consequências de uma má direção 

defensiva, sendo estabelecido assim, o material educativo em forma de Flyer. Com a 

realização deste trabalho, espera-se educar os jovens, que serão futuros motoristas, para 



 

 

que evitem assim se tornarem parte desse grande número de pessoas que morrem todos 

os dias. 

 

ELABORAÇÃO DE UM JOGO DE TABULEIRO APLICADO À EDUCAÇÃO 

NO TRÂNSITO 

Hellen Vitória 

Carine Soares 

Carine Soares 

Guilherme Augusto 

Danielle Saranh Galdino Duarte Garcia (orientadora) 

Ensino Médio 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

O número de acidentes que ocorre em Belo Horizonte apresenta altos índices. Apesar do 

fácil acesso às informações sobre o que deve ou não ser feito no trânsito, é comum 

observar que grande parte destes acidentes ocorre por negligência. Acredita-se que uma 

das maneiras de estimular as boas práticas no trânsito é através da educação, utilizando 

recursos para conscientização da população. 

Tendo em vista o contexto apresentado, o objetivo deste estudo, é conscientizar as 

pessoas, principalmente os jovens, através de um jogo lúdico, sobre a abordagem do 

condutor no trânsito. Mostrando que por meio de uma direção defensiva, pode-se alcançar 

a segurança no trânsito. Para alcançar o objetivo traçado foi realizada uma pesquisa, sobre 

os acidentes ocorridos em Belo Horizonte, no ano de 2017. Através destes dados percebe-

se um enorme número de acidentes, o que levou à busca de uma forma de conscientização 

da população. Elaborou-se um jogo cujo objetivo é conscientizar o público de uma forma 

didática e descontraída. As regras e perguntas contidas nas cartas foram baseadas na 

tabela de acidentes da BHTRANS e em modelos lúdicos de jogos criados por outras 

instituições. Através da elaboração do jogo interativo, espera-se abordar de forma lúdica 

e didática que mostre para os jovens que a direção defensiva é possível e necessária, 

principalmente nas grandes cidades. O jogo é composto por três pistas automotoras, 

concêntricas e arborizadas. O mesmo possui três carros que circularão entre as pistas. No 

percurso dos automóveis mostraremos diversas situações cotidianas na vida na população 

que está inserida neste contexto urbano. Conforme essas situações são mostradas, por 

meio de pequenos cartões, o jogo irá resolvê-las e ensinar qual a maneira correta e segura 

de lidar com cada problema. 

 

USO CONSCIENTE DOS PATINETES ELÉTRICOS EM BELO HORIZONTE 

Guilherme Miranda 

Luís Otávio Dornela 

Pedro Silva 

Danielle Saranh Galdino Duarte Garcia (orientadora) 

Ensino Médio 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

Os patinetes elétricos têm tido um aumento de uso nas grandes cidades, porém não 

possuem normas próprias para um uso seguro. Tem ocorrido um grande debate sobre as 

regras que devem ser criadas, mas enquanto isso não é decidido, os usuários devem seguir 

as regras gerais estabelecidas pelo Denatran, mas cabe a cada município decidir sua 

própria regulamentação de uso. Belo Horizonte foi uma das cidades brasileiras a adotar o 

uso de patinetes e a BHTRANS deve publicar até o fim de junho de 2019 uma 



 

 

regulamentação específica para o seu uso. Tendo em vista o contexto apresentado, o 

objetivo deste estudo é mostrar o surgimento, benefícios, uso consciente e seguro dos 

patinetes elétricos e os males causados quando ele não é utilizado de forma correta por 

seus usuários com destaque para Belo Horizonte. Para alcançar o objetivo traçado foi 

realizada uma pesquisa de reportagens que abordam o uso dos patinetes e as orientações 

de especialistas do trânsito sobre a utilização deste meio de transporte. As análises dos 

resultados permitiram concluir que, com o aumento da demanda, os acidentes começaram 

a aumentar. Várias recomendações foram mencionadas em vários jornais, revistas, 

especialistas e uma regulamentação deve ser elaborada para reduzir os riscos. 

 

PROJETO DE PONTES VERDES PARA REDUZIR O NÚMERO DE 

ATROPELAMENTOS DA FAUNA EM RODOVIAS 

Maria Luiza 

Thaís 

Ana Júlia 

Kêmily 

Danielle Saranh Galdino Duarte Garcia (orientadora) 

Ensino Médio 

Modalidade: Destaque Acadêmico 

Resumo 

No Brasil estima-se que anualmente 450 milhões de animais selvagens são vitimados em 

acidentes com veículos automotores, gerando um grande passivo ambiental com a perda 

de inúmeras espécies, muitas delas ameaçadas de extinção. Manter a integridade da 

biodiversidade e das áreas naturais ainda existentes é um desafio para pesquisadores, 

educadores, ambientalistas e para a comunidade de forma geral. Para se contrapor a este 

tipo de impacto ambiental negativo, as pontes verdes são apontadas como uma das 

soluções viáveis tanto para a ligação de ecossistemas fragmentados como para a 

manutenção da biodiversidade local. 

Tendo em vista o contexto apresentado, o objetivo deste estudo é caracterizar as pontes 

verdes e demonstrar como essas passagens fornecem aos animais, condições de atravessar 

as estradas de uma forma mais segura. Para alcançar o objetivo traçado foi realizada uma 

pesquisa, a fim de coletar dados de atropelamento da fauna em tempo real e a aplicação 

da construção de pontes verdes a fim de minimizar estes números. 

Com a realização deste trabalho, espera-se apresentar as soluções aplicadas com o 

objetivo de reduzir os atropelamentos envolvendo animais, contribuindo assim para a 

preservação do meio ambiente. 

 

COMUNICAÇÃO ENTRE OS CICLISTAS E MOTORISTAS 

Anderson Luiz da Costa 

Lucas Souza Braz 

Felipe Pablo da Silva 

Agmar Bento Teodoro (orientador) 

Categoria: Ensino Técnico 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

Por ser considerada, pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB como sendo um veículo 

(veículo de propulsão humana), as pessoas que optam por usar a bicicleta, seja como meio 

de transporte, para lazer e para finalidade de treinamento para competição tem o direito 

de usar as vias juntamente com os automóveis. Algumas vezes este convívio não acontece 

de forma harmônica, e, por ser a bicicleta um veículo menor e com velocidade baixa estes 



 

 

ficam em desvantagens. Um fator que afeta o equilíbrio na relação entre ciclistas e 

motoristas é a comunicação entre eles. Não existe uma padronização que visa estabelecer 

uma forma de se comunicar entre estes dois usuários. Assim alguns ciclistas criaram 

alguns gestos para informar suas intenções no trânsito, como por exemplo, levantar o 

braço direito indicando que irá fazer uma conversão à direita. Mas não há no CTB e nem 

em outra lei brasileira informações e/ou orientações neste sentido. Com base no contexto 

apresentado este trabalho tem como principal objetivo analisar os conjuntos de sinais 

utilizados pelos ciclistas e consequentemente propor uma possível normatização destes 

sinais para que eles possam ser incluídos no CTB. Acredita-se que havendo uma 

padronização dos sinais entre ciclistas e motoristas isso possa contribuir para a segurança 

no trânsito. Para alcançar o objetivo do estudo será feita uma pesquisa sobre sinais mais 

empregados e a elaboração de uma cartilha com os sinais padronizados. O resultado 

esperado é uma linguagem que possa contribuir para o bom convívio de todos no trânsito. 

 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE CAMINHABILIDADE NO ENTORNO DO 

CAMPUS I DO CEFET/MG. 

Augusto Ramos Silveira 

Helena d’ Agosto Miguel Fonseca 

Helena d’ Agosto Miguel Fonseca 

Categoria: Graduação 

Modalidade: Educação para o Trânsito 

Resumo 

Com o passar do tempo, o homem a partir de suas ambições, a urbanização das cidades, 

e buscando se locomover de forma rápida com um menor esforço físico, criou outros 

meios de transportes com a finalidade de facilitar seu deslocamento entre dois pontos. 

Deste modo a presença dos automóveis nas últimas décadas diminui as distâncias dentro 

das cidades mas em contrapartida fez com que surgisse diversos problemas, 

congestionamentos, acidentes, e principalmente se tratando do assunto abordado, as 

cidades passaram a não ser construídas visando o caminhante, e sim dando preferência 

aos veículos automotores. O objetivo deste estudo, é analisar em que medida a área 

pesquisada favorece ou não os deslocamentos a pé sob a ótica do pedestre, através de 

questionários aplicados aos que transitam pelas rotas definidas e também pela atribuição 

de notas a vários indicadores (ITDP). Por fim o índice de caminhabilidade obtido no final 

do estudo permite revelar o cenário em que o pedestre se encontra ao caminhar pela região 

e também colabora para que o poder público tome atitudes para reverter a situação 

encontrada. 
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Resumo 

Os grandes municípios estão perdendo a capacidade de garantir uma circulação urbana 

eficiente de pessoas e bens. O aumento da frota de veículos, alavancada pelos aplicativos 

de transporte, e a falta de planejamento urbano, têm gerado o aumento de 

congestionamentos, da poluição atmosférica e sonora e da disputa por espaços entre os 



 

 

usuários das vias1. Diante disso, é necessário garantir a acessibilidade, a segurança, a 

preservação do meio ambiente e a qualidade de vida dos cidadãos2. Neste sentido, o 

gerenciamento de vagas de estacionamento privado torna-se importante aliado para a 

fluidez do trânsito, redução do desperdício de combustíveis e da poluição sonora e 

atmosférica. Ele otimiza o espaço urbano na medida em que menos carros ficam em 

circulação ao mesmo tempo, além de conduzir as pessoas a um menor tempo de 

deslocamento. Motoristas não precisam mais procurar estacionamentos distantes ou 

poucos acessíveis e/ou visíveis e que os levem a caminhar por longos trajetos até o 

destino. Menos ainda, a parar em locais não permitidos, como em filas duplas ou em cima 

de passeios. Neste intuito, buscou-se criar um aplicativo que mostrasse aos condutores 

quais estacionamentos privados estariam disponíveis em uma determinada região e 

quantas vagas eles oferecem para estacionar. Para o alcance deste objetivo, vários 

estacionamentos serão integrados em um aplicativo sobre o qual será criado um sistema 

de gerenciamento de estacionamento privado, que envolve mapeamento e localização de 

estacionamentos. O aplicativo Tem Vaga Aí? irá gerar uma lista com os estacionamentos 

mais próximos do usuário que, ao selecionar um estacionamento, poderá visualizar o 

endereço, horário de funcionamento e telefone. Conta também com a opção Como chegar, 

que mostra no mapa onde o estabelecimento escolhido se localiza, e com outras opções 

de pagamento (débito ou crédito), além do em dinheiro. Espera-se que o aplicativo 

apresentado possa ser uma importante ferramenta de mobilidade urbana nos grandes 

centros ao facilitar a vida dos usuários da via em áreas de grande concentração de 

comércio, serviços e lazer. Ao contribuir para o desenvolvimento econômico e um espaço 

público mais democrático e sustentável, o Tem Vaga Aí? estará melhorando a qualidade 

de vida das pessoas. 
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Resumo 

O presente trabalho tem a intenção de compreender e incentivar as relações socioculturais 

dos idosos na cidade. Com o envelhecimento da população acontecendo de forma cada 

vez mais acelerada, o mundo se vê despreparado para esse processo. Sendo a primeira 

vez na história da humanidade em que existem mais idosos que crianças. As cidades 

acompanham esse despreparo na constante existência de obstáculos para a vida cotidiana 

do idoso. Para isso o presente trabalho visa criar diretrizes para reduzir as dificuldades de 

usar a cidade entendendo as necessidades dos idosos como melhores usos para todos os 

usuários do espaço. Através da revisão de literatura e dos processos de coleta de dados 

realizados neste trabalho foi entendido o quanto o problema do acesso é emergente, 

trazendo um resultado inesperado ao final da pesquisa que os espaços de convívio 

socioculturais são muito bem construídos e com atividades adequadas, mas que pela 

precariedade da cidade o acesso a esses espaços os torna inviáveis a maior parte da 

população. Levantando, ao final, uma criação de diretrizes para espaços públicos muito 

maior que diretrizes aos lugares e suas localizações. 
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A partir de uma adaptação do vídeo da campanha Maio Amarelo 2019 será encenada uma 

peça teatral por 30 alunos do 5º ano, com faixa etária entre 9 e 10 anos. A peça conta 

também com uma parte musical, na qual será apresentada a música " Era uma vez" de 

Kell Smith. 


