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1. RESUMO 

Pessoas com necessidades especiais nem sempre têm acesso fácil aos 

direitos que a legislação lhes favorece. Exemplo disso é o desrespeito à sinalização 

das vagas de estacionamento destinadas a esses cidadãos. Infelizmente, a forma 

atual de fiscalização dessas vagas não é eficiente, permitindo a impunidade de seu 

mau uso. O trabalho ora apresentado envolveu o estudo do problema e o 

desenvolvimento de uma solução baseada em um sistema de informação para 

dispositivos portáteis para identificação de veículos cadastrados. Para a 

identificação de tais veículos utilizou-se um modelo de etiqueta, para afixação ao 

para-brisa, contendo informações codificadas em QR Code. Dessa forma, o veículo 

pode ser identificado pelo dispositivo móvel, e os dados do veículo (placas e 

modelo) confrontados aos do cadastro. 

2. INTRODUÇÃO 

Pessoas com necessidades especiais de locomoção e acessibilidade 

enfrentam dificuldades em usar vagas exclusivas em estacionamento. Pois, em 

geral, as vagas são ocupadas por veículos cujos proprietários não têm nenhuma 

necessidade especial, como mostra a Figura 1a. Atualmente, a SEMUTTRAN 

(Secretaria de Trânsito e Transportes da Prefeitura do Município de Piracicaba) 

possui um cadastro de pessoas com necessidades especiais. Para inclusão nesse 

cadastro é necessário que seja apresentado um atestado médico constando a 

limitação, documento do veículo e documento do condutor (CNH – Carteira Nacional 

de Habilitação). Feito isso, o cadastrado recebe um cartão para expor no painel do 

seu veículo, como mostra a Figura 1b. Com esse cartão o condutor ou passageiro 

(com limitação) pode estacionar em qualquer área reservada e identificada com o 

símbolo de acessibilidade, sem o pagamento da tarifa da Zona Azul. Os agentes da 

Zona Azul fiscalizam essas áreas com o propósito de penalizar todos os infratores. 

O maior problema é que, qualquer pessoa que tenha acesso ao modelo do cartão, 

pode facilmente editá-lo e imprimi-lo, gerando uma identificação falsa. 
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Figura 1 – a. Flagrante do mau uso de vaga; b. Cartão atual de identificação. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo maior deste trabalho é fazer com que as pessoas portadoras de 

necessidades especiais, tenham seus direito respeitados, e que suas vagas 

garantidas por lei estejam disponíveis quando necessitarem. Mais especificamente, 

propõe-se um sistema de apoio à fiscalização das vagas, utilizando tecnologia QR 

Code. O sistema será desenvolvido em plataforma Android para dispositivos móveis. 

4. METODOLOGIA 

A identificação única dos veículos será feita através de cifras criptografadas 

inseridas em etiquetas com QR Code. O QR Code é um código em duas dimensões 

muito utilizado, pois sua decodificação é muito rápida. Pode-se fazer a leitura do 

símbolo QR Code utilizando um celular com câmera e o seu uso é livre. 

O sistema de fiscalização foi projetado para operar em dispositivos móveis 

com plataforma Android. O Android é o sistema operacional do Google para 

smartphones, ele roda sobre o Linux que é um software livre. Esse sistema permite 

que desenvolvedores usem a linguagem de programação Java, controlando o 

dispositivo via bibliotecas desenvolvidas pelo Google. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A solução proposta é ilustrada pelo diagrama da Figura 2, onde se podem 

observar as partes principais do processo adotado para a solução. Um adesivo 

fixado no para-brisa do veículo carrega todas as informações cadastradas em um 

código 2D (QR Code). Com um sistema embarcado no celular, essas informações 

são decodificadas e impressas na tela, permitindo a fiscalização do veículo 

estacionado perante a confrontação com suas placas e seu modelo. 

 

 



Figura 2 – Visão geral do sistema 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

O sistema está sendo desenvolvido em duas etapas. A primeira delas 

envolve o sistema de cadastro e geração de etiquetas para os veículos. Tal sistema 

está sendo desenvolvido para operação em computadores pessoais, como mostra a 

Figura 3a. A segunda etapa do projeto consiste da versão portátil a ser utilizada 

pelos agentes, que lerá e decodificará as informações das etiquetas para uso 

durante a fiscalização, como mostra a Figura 3b. 

Figura 3 – a. Interface do sistema de cadastro; b. Sistema portátil para fiscalização. 
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