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475 MILHÕES
de animais são vítimas de 

atropelamento  todos os anos. 

2%
dos acidentes em rodovias 
federais no ano de 2017 foram 
em decorrência de animais na 
pista. 
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Conhecendo o 
Sistema Urubu

O Sistema Urubu é um aplicativo para pessoas que 
desejam colaborar com a conservação da 
biodiversidade brasileira e ajudar a salvar milhares de 
vidas nas estradas. O  Sistema Urubu é uma  rede 
social, totalmente gratuita, com  o objetivo de reduzir 
os impactos negativos de rodovia e ferrovias na 
biodiversidade, e você pode fazer parte disso! 

Por meio dessa plataforma o usuário envia registros 
de atropelamento de fauna em quaisquer estradas do 
país. O registro é enviado em forma de foto e ao ser 
salvo é automaticamente georreferenciado. 

Estimativas do Centro Brasileiro de Ecologia de 
Estradas (CBEE) mostram que mais de  450 milhões de  
animais  selvagens são atropelados todos os anos nas 
estradas brasileiras. Cada um de nós pode colaborar 
com a redução deste impacto, ajudando a mapear as 
áreas de ocorrência dos atropelamentos. 

As informações enviadas pelo aplicativo serão 
utilizadas para auxiliar na proposição de medidas de 
mitigação, políticas públicas, segurança viária e por 
grupos de pesquisa, órgãos governamentais, ONGs e 
outros segmentos da sociedade para planejamento. 
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Instalando 
o aplicativo
O Sistema Urubu apresenta  
duas versões.  
A versão 1.2 e 2.0.

A versão mais atualizada (2.0) está disponível apenas para 
dispositivos com sistema Android e pode ser baixada no 
Google Play. Efetue a busca por "Sistema Urubu” ou "Urubu 
Mobile" e baixe o aplicativo. 

Para quem utiliza sistema iOS, encontra-se disponível  na 
Apple Store a versão (1.2). Para baixar busque por "Urubu 
Mobile“. Este manual trata apenas da versão 2.0. 

Pa r a u m c o r r e t o f u n c i o n a m e n t o d o a p l i c a t i v o , 
independentemente da versão, o aparelho deve ter como 
pré-requisitos: 

• Acesso à internet; 

• Câmera fotográfica; 

• GPS.
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Tudo 
pronto?
Após a instalação, o ícone do Sistema Urubu (como  o 
mostrado ao lado) aparecerá na tela do seu aparelho. 
Clicando no ícone, o aplicativo será aberto. No primeiro 
acesso o usuário será direcionado para uma sequência de três 
telas explicativas do aplicativo, conforme ilustrado abaixo. 
Basta clicar em "Próximo" e "Finalizar" para avançar nas telas.
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Cadastro e  
Acesso

Antes de usar o Sistema Urubu é preciso realizar o cadastro de 
usuário. Esse procedimento é feito dentro do próprio aplicativo, 
clicando em “Cadastre-se”. Caso o usuário opte por entrar usando 
suas informações do Google, basta realizar o Login usando esta 
opção, neste caso o cadastro é feito automático. Para usuários já 
castrados o login no aplicativo é feito inserindo as informações de e-
mail e senha, clicando em seguida em “Entrar”. 

Em qualquer uma das formas usadas no primeiro acesso (cadastro ou 
login por Facebook/Google), antes de iniciar o uso do aplicativo será 
solicitado ao usuário que leia e concorde com os Termos de Uso 
e Condições do Sistema Urubu.
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Recuperando 
a senha
Em caso de esquecimento da senha, a recuperação é feita 
clicando em “Esqueceu sua senha?” na tela de Login/Cadastro. 
Ao selecionar essa opção é solicitado ao usuário que informe 
seu e-mail cadastrado para que a nova senha seja enviada. O 
processo encontra-se ilustrado abaixo.
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Fazendo 
Registros

O Sistema Urubu foi concebido em 2014, pelo 
Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de 
Estradas, cdesenvolvido para registrar fauna 
atropelada nas estradas brasileiras. 

Em 2021 o Sistema Urubu foi passou a ser gerido 
pela Environment e foi totalmente remodelado e 
atualizado para garantir uma melhor experiência 
dos usuários.

Para enviar registros no Sistema Urubu clique no 
ícone da câmera (imagem ao lado). 

Siga os próximos passos para fazer seu registro:
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Tire uma foto 
de todo o animal

Apenas uma foto é obrigatória para fazer um 
registro, as demais são opcionais mas podem 
ser fundamentais para auxiliar na identificação 
da espécie. Ao clicar para fazer um registro sua 
imagem aparecerá como mostrado ao lado.
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Caso não goste da foto tirada, clique no 
‘x’, como mostrado na imagem ao lado, 
e tire uma nova foto.
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Verifique se a  
foto ficou boa2

Faça até 3 
outras fotos

Você pode enviar até 3 outras fotos 
com detalhes do animal, que 
possam ajudar na identificação dele. 
Algumas sugestões são fotos do 
bico, patas, cabeça, orelha, entre 
outras. Para tirar outras fotos clique 
nos três quadrinhos que aparecem 
abaixo da primeira foto, como 
destacado ao lado.
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Sugira a classe 
do animal

Após registrar as fotos, caso queira, o 
usuário poderá sugerir a classe do 
a n i m a l . E s s a p o d e s e r u m a 
informação bastante útil em casos em 
que o animal se encontra muito 
deteriorado.
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Insira uma 
descrição

A “Descrição” é um campo opcional do 
registro, mas que também pode auxiliar na 
i d e n t i f i c a ç ã o d o a n i m a l . C o l o q u e 
informações que possam ser relevantes 
sobre o animal ou sobre o local onde ele foi 
encontrado.
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Entendendo 
o aplicativo

Após o acesso o usuário será direcionado para a 
tela inicial do Sistema Urubu (imagem ao lado). 
Existe uma barra de ícones no inferior desta 
tela, estes ícones se referem às funcionalidades 
do aplicativo. Abaixo descrevemos cada um 
deles e nas próximas páginas detalharemos 
todas as funcionalidades.
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HOME 
Clicando nesse ícone o usuário retorna para a tela 
inicial do aplicativo, onde poderá fazer registros e 
visualizar suas informações de conquistas.

HISTÓRICO 
Clicando nesse ícone o usuário terá acesso aos 
seus registros e poderá verificar em qual etapa ele 
se encontra (detalharemos a seguir).

ANIMAIS 
Clicando nesse ícone é possível verificar a 
listagem de animais, por nome vulgar, finalizados 
no Sistema Urubu.

PERFIL 
Clicando nesse ícone o usuário tem acesso ao seu 
perfil e pode alterar suas informações e foto 
cadastradas.



Ao entrar na tela do Sistema Urubu o aplicativo avalia se o usuário 
possui acesso à internet, caso tenha, suas informações são atualizadas 
automaticamente. Caso contrário, o usuário poderá posteriormente, 
quando tiver acesso à internet, solicitar que seja atualizada a tela 
clicando em “Toque para atualizar”.  

Lembramos que, para fazer registros no app, não é necessário 
ter acesso à internet, apenas estar com o GPS ativo. 

Abaixo detalhamos os elementos da tela inicial do aplicativo: 
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HOME

PONTOS ADUIRIDOS 
Neste local é possível ter acesso a pontuação 
conquistada pelo usuário e o nível de usuário 
atual. Para saber mais informações sobre o nível 
que se encontra clique no ícone “i”.

PRÓXIMO NÍVEL 
Indica qual o próximo nível que o usuário atingirá 
quando tiver mais registros aprovados.  

O Sistema Urubu apresenta 6 níveis de usuários: 

(1) Baby Bu 
(2) Urubu de Cabeça Preta 
(3) Urubu de Cabeça Amarela 
(4) Urubu de Cabeça Vermelha 
(5) Urubu da Mata 
(6) Urubu-Rei

INFORMAÇÕES DE USUÁRIO 
Aqui são apresentados seu nome de usuário e 
foto (se houver).
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SUAS CONQUISTAS 
Aqui são fornecidas as datas 
de suas principais conquistas, 
como quando foi finalizado o 
primeiro registro de cada 
classe ou mesmo o registro de 
uma espécie ameaçada.

FAZER REGISTROS 
Para fazer novos registros, o 
usuário deve clicar neste ícone 
de câmera. Neste momento ele 
será  direcionado para outra 
tela. Na página 8 detalhamos o 
passo a passo para realização 
de registros.

PONTOS PARA O PRÓXIMO NÍVEL 
Neste campo é possível verificar quantos 
pontos são necessários para o que o usuário 
atinja o próximo nível.
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HISTÓRICO

Outra forma de ver seus registros por status é 
clicando nas abas que aparecem nesta tela. Na 
aba ‘Aprovados’ estarão os registros finalizados e 
na aba ‘Em avaliação’ estarão os registros que 
ainda estão em processo de identificação 
taxonômica.

Todos os registros feitos pelo usuário podem ser 
acessados clicando no segundo ícone inferior na tela 
do Sistema Urubu, como mostrado na imagem 
abaixo. 

Na tela de histórico haverá uma listagem com os 
registros feitos. Sempre que um novo animal for 
registrado ele ficará com o status ‘Não sincronizado’ 
até que haja internet para que o registro suba, 
automaticamente , para a base de dados do Sistema 
Urubu ou até que o usuário clique em ‘Atualizar’ no 
canto superior da tela. 

No momento em que este registro for sincronizado 
ele ficará com o status ‘Em avaliação’. Ele 
permanecerá com este status até que passe pela 
avaliação dos validadores e seja finalizado por nossos 
gestores. 

Todo o registro que ainda não foi finalizado 
apresenta a imagem de uma placa no lugar da foto e 
é nomeado como ‘ANIMAL NÃO IDENTIFICADO’. 
Após a aprovação dos gestores o status passará a ser  
‘Finalizado’, a imagem da placa será substituída por 
um ícone e receberá o nome vulgar correspondentes 
à espécie identificada (como mostrado no exemplo ao 
lado, do Lobo-guará).
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Detalhes do registro
Clicando sobre o registro, caso ele esteja 
com o status ‘Não sincronizado’ ou ‘Em 
avaliação, aparecerá uma tela como 
mostrado na imagem ao lado. 

Nela você terá acesso às informações de 
data, hora, ao mapa com a localização de 
onde o registro foi feito e à(s) foto(s) 
feita(s). 

Caso o registro tenha o status de 
’Finalizado’, no detalhe do registro, você 
terá acesso além destas informações, à 
taxonomia completa do animal e outras 
informações sobre a biologia e ecologia 
dele, como mostrado nas imagens abaixo.
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ANIMAIS
Clicando no terceiro 
ícone inferior da tela 
inicial do Sistema Urubu 
o usuário tem acesso à 
l i s t a d e a n i m a i s 
registrados por ele que 
foram finalizados.

Os animais nesta lista 
estão agrupados por 
nome vulgar como na 
imagem ao lado.

Ao clicar em algum animal aparecerá uma tela que 
indicará quantos registros daquele animal você fez e 
quantos registros dele existem na base do Sistema, 
como mostrado na imagem ao lado.



Para acessar o perfil de usuário basta clicar no último ícone no 
inferior da tela inicial (como mostrado na imagem abaixo). 

Nas próximas páginas dalhamos cada uma das opções da tela de 
perfil.
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Editar 
Perfil

Mudar 
Senha

Na tela de editar perfil é possível 
modificar informações referentes ao 
nome, e-mail, celular, estado e cidade. 
Ainda, se o usuário desejar, poderá 
alterar sua foto de perfil.

Para alterar a senha de acesso ao 
aplicativo, clique em ‘Mudar senha’ na 
tela do perfil. Insira a senha atual, a 
nova senha desejada e confirme-a, 
posteriormente clique em ‘Salvar’.
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Dúvidas 
frequentes

(F.A.Q)
No F.A.Q o usuário encontrará respostas 
para algumas dúvidas frequentes 
referentes  ao uso do Sistema Urubu. O 
F.A.Q pode ser acessado pela tela de 
Perfil de usuário, como mostrado na 
imagem ao lado, ou pelo site do Sistema 
Urubu (sistemaurubu.com.br).
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Termos de uso do 
Sistema Urubu
Nossos termos de Uso do Sistema Urubu 
inc luem a Pol í t ica de Pr ivac idade, 
C o n s e n t i m e n t o E s p e c í f i c o p a r a 
Compartilhamento de Dados e os Termos 
de Propriedade Intelectual. 

Toda a relação entre a Environment e seus 
usuários é regulada pelos Termos de Uso do 
Sistema Urubu, aceito no momento em que 
os usuários se cadastraram no aplicativo. 

Em caso de dúvidas acesse os Termos de 
Uso por do aplicativo (acessando seu perfil 
de usuário) ou pelo l ink: https://
sistemaurubu.com.br/termos-de-uso-
e-politica-de-privacidade/
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E-mail para contato 
sistema.urubu@ecoestradas.org 

Site 
www.sistemaurubu.com.br 

Telegram 
https://t.me/Environbit ou @Environbit


