Por Aqui é Mais Seguro: Melhorando a Mobilidade e a
Segurança nas Vias Urbanas
Allan M. de Souza1 , Leonardo C. Botega2,3 , Islene Calciolari Garcia1 , Leandro A. Villas1
1

2

Instituto de Computação – UNICAMP
Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM
3
Strategic Intelligence – Stratelli

Abstract. Recently, many cities are facing mobility and safety issues, commonly related to traffic congestion and to elevated number of city-wide criminal incidents.
Several Intelligent Transportation Systems (ITS) were proposed to overcome mobility issues; meanwhile, some safety-based systems were proposed to guide pedestrians and drivers toward safest paths. However, most of these systems tackle only one
of the issues. Hence, an ITS can guide vehicles toward risky areas, in order to avoid
traffic congestion, while a safety-based system can guide them toward congested roads, focusing on the safety of drivers and passengers. This paper introduces #PAS
(Por Aqui é mais Seguro), a hybrid ITS which employs accurate knowledge about
traffic conditions and unsafety levels on roads for improving the safety of drivers
and passengers at the same time it deals with traffic congestion. Simulation results
under a realistic scenario have shown that #PAS outperformed state-of-the-art approaches that deal with mobility or safety issues.
Resumo. Recentemente, muitas cidades estão enfrentando problemas de mobilidade
e segurança, comumente relacionados aos congestionamentos e aos índices elevados de incidentes criminais. Muitos sistemas de transporte inteligentes (ITSs) foram desenvolvidos para tratar o problema de mobilidade urbana, ao mesmo tempo,
alguns sistemas baseados em segurança foram criados para direcionar veículos e
pedestres por rotas mais seguras. Entretanto, a maioria desses sistemas consideram
apenas um problema. Portanto, um ITS pode direcionar veículos por ruas perigosas, a fim de evitar congestionamentos, enquanto sistemas baseados em segurança
podem guiar veículos para vias congestionadas visando melhorar a segurança dos
motoristas e passageiros. Com isso em mente, nesse trabalho propomos #PAS (Por
Aqui é mais Seguro), um ITS híbrido que possui conhecimento sobre as condições de
tráfego e também sobre os níveis de insegurança nas vias para melhorar a mobilidade urbana e também a segurança dos motoristas e passageiros. Os resultados em
um cenário realista mostraram que o #PAS supera as soluções do estado-da-arte
para tratar os problemas de mobilidade e segurança nas vias urbanas.

1. Introdução
Congestionamento de veículos é um problema diário para habitantes de grandes centros urbanos, pois é comumente associado a previsões incorretas para o tempo de viagem, problemas de saúde, impactos negativos no desenvolvimento econômico e também no meioambiente [Djahel et al. 2015, de Souza et al. 2017b]. Diante desse cenário, os habitantes de
grandes centros urbanos recorrem a sistemas de navegação veicular (VNS — Vehicular Navigation Systems) para lidar com os problemas produzidos pelos congestionamentos.
Google Maps, TomTom and WAZE são VNSs existentes que sugerem rotas mais rápidas
para os usuários a partir de conhecimento de tráfego global [Garip et al. 2015]. Entretanto,
esses sistemas não consideram questões inerentes à segurança dos motoristas e passageiros,

