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Resumo

Esta  proposta  tem  como  objetivo  desenvolver  um  aplicativo  para  localizar

estacionamento seguro de autos, bicicletas, motocicletas, etc. Chegado ao ponto de

destino,  o  usuário  poderá  localizar  um  estacionamento  cadastrado  no  aplicativo  e

escolher o que lhe agrada, podendo filtrar custos, horários de funcionamento e tipos de

vaga. Outra vantagem é a diminuição de furtos e roubos de carros estacionados na rua.

 

Introdução 

Em 2014, a cada 2 minutos e 30 segundos, um veículo foi roubado ou furtado nas 27

capitais  brasileiras,  totalizando  213.472  veículos  perdidos,  uma  alta  de  2,74%  em

comparação a 2013. Os dados inéditos fazem parte dos levantamentos estatísticos do

9º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de

Segurança Pública -  FBSP (FBSP, 2016).  Pensando nisso o projeto tem em mente

proporcionar maior segurança para o usuário, além de diminuir o fluxo de carros nas

ruas e o tempo de procura para encontrar vagas.

Objetivos

Criar um aplicativo para plataformas Mobile utilizando banco de dados em nuvem e 

localização por GPS (API Google Maps) contendo cadastro de estacionamentos em 

todos os estados do Brasil. O aplicativo fornecerá, depois do usuário permitir o acesso 

à sua localização, opções e então o usuário poderá filtrar informações como preço, 

distância, tipos de vaga. Haverá também a função de classificação e satisfação dos 

usuários. 

Metodologias



Será utilizada a revisão bibliográfica, bem como a prototipação de software. O aplicativo

será desenvolvido no IDE Android Studio, utilizando a linguagem Android.

Desenvolvimento

Será incluído em um banco de dados todos os dados cadastrais de estacionamentos, 

tais como local, valores, horário de funcionamento, entre outros. O próprio usuário pode

inserir informações e adicionar novo local também, assim contribui para o aumento de 

informações do banco de dados. O aplicativo utilizará a própria localização nativo do 

smartphone do usuário, assim indicará a melhor rota para o estacionamento desejado, 

para isso utilizará Google Maps Android API. 

 



Figura 1.

Resultados Preliminares

Com base em pesquisas com possíveis usuários, a ideia do aplicativo foi bem recebida,

pois para facilitar a vida de quem dirigi de maneira intensa e não quer ser surpreendido 

com preços de estacionamentos, o App é uma solução de grande valia. Além de 

economizar, o motorista se sente mais seguro não deixando seu veículo nas ruas e 

evita rotas indesejadas.
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