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RESUMO 

 Este artigo tem como objetivo a segurança e a extinção de toda a prática 

irregular na formação de condutores de veículos automotores. Está em 

desenvolvimento um sistema mobile específico que poderá ser utilizado em 

smartphones, utilizando seus recursos nativos. 

 

INTRODUÇÃO 

 Diante da atual situação em que se encontra o trânsito no Brasil, bem como 

experiências de instrutores de transito que foram relatadas, pode-se observar que há 

uma grande deficiência na formação dos condutores, parte disso pode-se observar 

na falha com a segurança com sistema de aulas. O que existe atualmente é um 

sistema que coleta digital do instrutor e do condutor, disponível em DETRAN-

SP(2014B), e que pode facilmente ser burlado. Conforme DETRAN-SP(2014A), hoje 

o condutor dirige-se até o centro de formação de condutores no horário combinado, 

o instrutor conecta-se ao sistema do DETRAN através de usuário e senha, coloca 

sua digital e também a digital do condutor, e sai para ministrar sua aula de prática 

veicular com duração de 50 minutos.  

Isso, todavia não prova que o mesmo realmente encontra-se realizando esta 

aula, pois não existe nenhum tipo de fiscalização sobre isto, e também não há 

viabilidade neste tipo de fiscalização, pois os mesmos encontram-se ou deveria 

encontrar-se em trânsito pelas vias públicas. Devido a este cenário, há a 

necessidade urgente de algum tipo de fiscalização efetiva para tais aulas.  

 

OBJETIVOS 

 O objetivo deste trabalho será o desenvolvimento de um sistema que utilize 

tecnologia dos dispositivos móveis para fiscalização destas aulas de práticas 

veiculares para a resolução de problemas que envolvem o atual sistema de 

formação de condutores. Com base nesta ideia o desenvolvimento do GEMPAV – 

Gerenciador Mobile de Prática de Aulas Veiculares está em andamento. 



 

METODOLOGIA 

 Com base em pesquisas realizadas com profissionais do trânsito, foram 

questionadas melhorias ou até mesmo a extinção das falhas que atingem o atual 

sistema do DETRAN. Além disso, o programa será desenvolvido usando a 

linguagem C# .NET da Microsoft, e o trabalho será escrito utilizando-se pesquisa 

bibliográfica em livros, artigos entre outras fontes na Internet. 

 Para o desenvolvimento utilizaremos conceitos da metodologia Orientada à 

Objetos, Engenharia de Software, bem como as práticas do Projeto de Banco de 

Dados e da Interface Homem-máquina. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Segundo MDOSE(2014), utilizando o Visual Studio da Microsoft e o plug-in 

Monodroid, que permite a utilização da linguagem C# .net para desenvolvimento 

mobile para o sistema Android, o sistema está sendo criado e utilizará os recursos 

de um smartphone com configurações medianas, que possua GPS e acesso a rede 

3G, para se comunicar com servidor de testes que consta cadastrado no banco de 

dados alunos e instrutores. O sistema nomeado de GEMPAV – Gerenciador Mobile 

de Prática de Aulas Veiculares, funciona da seguinte forma: O instrutor vai até a 

casa do condutor ou ao local combinado com o mesmo, e inicia a abertura de sua 

aula, evitando assim o seu deslocamento ate o CFC, conecta-se ao sistema através 

GEMPAV instalado no smartphone, utilizando usuário e senha, localiza o condutor 

pelo seu CPF e com um leitor digital acoplado ao smartphone, colhe sua digital e a 

digital do condutor.  

 Feito isto o sistema exige que o instrutor tire uma foto utilizando as duas 

câmeras (dianteira e traseira) do aparelho, registrando assim o rosto do instrutor e 

do condutor ao mesmo tempo e, após este procedimento o sistema envia o arquivo 

para o servidor através da rede 3G, contendo a imagem e a digital de ambos, e 

também a localização via GPS, podendo assim o instrutor iniciar seu trabalho.  



Para combater qualquer tipo de fraude, durante os 50 minutos da aula, o 

sistema envia aleatoriamente um aviso através do smartphone para que o instrutor 

posicione o aparelho entre ele e o condutor para o mesmo registrar outra imagem, 

comprovando assim através desta imagem e da localização via GPS que a aula 

realmente está sendo ministrada, como este sinal é aleatório, podendo ser emitido 

uma ou várias vezes ao instrutor, fica impossível sua fraude.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Colocando em prática testes com a utilização do sistema, o GEMPAV 

mostrou-se eficaz, com algumas instabilidades devido à utilização da rede 3G de 

uma operadora específica, que pode facilmente ser resolvido com a assinatura de 

um plano de internet 3G de uma operadora confiável. As duas partes envolvidas 

diretamente nos testes (instrutor e condutor) mostraram-se muito satisfeitas, pois 

evita-se o deslocamento desnecessário destes até o CFC. O instrutor consegue 

ministrar mais aulas dentro da sua jornada de trabalho, e o condutor não perde 

tempo útil de suas aulas.  

Considerando tais resultados, não há duvidas que a parceria do GEMPAV 

com o DETRAN iria revolucionar este setor que é imenso, e que está com esta 

carência de fiscalização. 
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