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(Os trabalhos concluídos não devem ter mais de 10 páginas, incluindo figuras 
e/ou anexos, se houver. Título e nomes dos participantes são opcionais.) 

 
TÍTULO DO TRABALHO 

 

 
1. RESUMO 

O projeto Smart Bus foi projetado para ajudar toda a população que utiliza utilitário público, seja ele 
idoso, deficiente físico, visuais ou até mesmo jovens. Quantas pessoas não se deparam diariamente ou 
quase que diariamente com situações como esta, onde deficientes visuais, auditivos ou idosos 
aguardando a espera de seu ônibus tenham que pedir ajuda a outras pessoas para que avise qual o 
ônibus que se aproxima, para que este não perca o mesmo. Imagine você andando pela rua e em 
apenas um clique em seu celular, ter todas informações necessárias, como o tempo do ônibus 
desejado, localização do ônibus e do ponto mais próximo a você ? Isto é o futuro, isto é a modernidade 
que a sociedade espera, para aqueles que utilizam transportes públicos. 

 
2. INTRODUÇÃO 

O projeto Smart Bus é dividido em duas partes, formando um único projeto, sendo: 

1ª Software Smart Bus - O software Smart Bus é um aplicativo sendo desenvolvido para que fique 
disponível a todos aqueles que utilizam o transporte coletivo (ônibus), para download em seus 
celulares, Ipad, e Tabletes, com finalidade de se ter o acompanhamento de toda linha de ônibus da 
cidade em tempo real, mapeamento de todos os pontos de ônibus e o cálculo do ônibus desejado ao 
ponto mais próximo ao solicitante (para que funcione o software existe à necessidade de que o usuário 
esteja conectado a Rede-Internet). 

2ª Comunicação entre os Postes Smart e ônibus – Cada ponto Smart Bus contará com a presença de 
um Poste Smart, este poste é essencial para o funcionamento deste sistema, cuja finalidade é de 
avisar através do painel no alto do poste os ônibus que se aproximam e também através de uma voz 
informando aqueles que não possam enxergar o painel de LED. Para que este sistema funcione 
perfeitamente deve se haver uma interação de um sistema implantado nos ônibus de comunicação sem 
fio entre ele e o poste, sendo assim, este ônibus emitira uma frequência (Um tipo de linguagem) que 
será enviada até o poste, sendo convertida para a identificação de cada ônibus, consequentemente 
avisando no Poste Smart, através da leitura e som o ônibus que se aproxima. 

 

 
3. OBJETIVOS 
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Tem se como objetivo no projeto Smart Bus desenvolver um sistema prático e de fácil acesso a 
população, acima de tudo com o objetivo de atender as necessidades daqueles que utilizam 
diariamente os ônibus, com foco nas pessoas deficientes, seja ele(a) auditivos, físico ou idosos, assim 
dando por consequência um maior conforto e uma maior comodidade aos usuários de transporte 
coletivo. 

 
4. METODOLOGIA 

O software Smart Bus será desenvolvido na linguagem Java (linguagem de programação), com o 
intuito de estar disponíveis para vários tipos de celulares e tabletes que tenham implantado este 
sistema, juntamente com um sistema de mapas, para que se possa permitir os cálculos necessários em 
relação distância do ônibus ao ponto mais próximo do solicitante, assim fornecendo com margem de 
precisão quase que perfeitas as informações. 

Toda linha de ônibus (frota de ônibus) terá um sistema instalado de comunicação sem fio com os 
aparelhos móveis e Pontos Smart (pontos de ônibus à qual terá a presença do Sistema Smart junto ao 
poste). Neste sistema serão usados circuitos eletrônicos Arduino, que é um sistema de prototipagem 
eletrônica de hardware livre, neste poderá ser incrementada diversos dispositivos (todos do sistema 
Arduino), como, Shield MP3 (Função de converter o sinal recebido em postes e decodifica los em som), 
Shield Wi-fi (utilizado para se criar uma conexão de dados sem fios e comunicação em tempo real entre 
usuários, postes e ônibus), Shield GPS (Este sistema é capaz de localizar a sua posição com precisão 
de poucos metros dos ônibus e pontos de ônibus) sensor de temperatura LM35 (função de mostrar 
constantemente á temperatura atual do ar e hora exata em relação á Capital Federal). 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

O sistema Smart Bus será um sistema complexo e servirá de grande ajuda a todos 
aqueles que utilizam o meio de transporte, os ônibus. O projeto é dividido em duas 
etapas, sendo a primeira parte da comunicação sem fio entre ônibus e poste, assim 
permitindo á vários indivíduos situados em um determinado ponto de ônibus 
visualizarem no painel de LED (Letreiro digital) o ônibus que se aproxima. 

O poste Smart terá uma altura de 3 metros e será moldado com uma carcaça que 
servirá de corpo e seu interior sustentado com barras de ferro posicionadas de tal 
forma que manterá o poste em pé, firme ao solo. O material utilizado tanto em seu 
interior nas barras de ferro, como em torno de si (chapa) será o Ferro Galvanizado, 
para que se possa obter uma maior durabilidade contra exposição constante ao sol e 
chuva. No alto do poste contará com a presença de um painel de LED (letreiro 
Digital) á qual terá a função de dar as informações necessárias como, itinerários, 
horário e temperatura. O poste também conterá uma caixa de som pequena situada 
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á baixo da altura do painel de LED e centralizada no poste, permitindo que todos os 
sinais capitados dos ônibus sejam convertidas em som para esta caixa. 

Para que não sofra com o vandalismo das grandes e pequenas cidades o Poste 
Smart foi projetado com uma altura alta, cerca de 3 metros e seu painel de LED terá 
uma proteção de PMMA (Poli Metil Metacrilato) mais conhecido como Acrílico, 
cuja finalidade será de proteger contra possíveis arranhões, depredações e também 
contra o sol e chuva, assim dando uma maior durabilidade ao painel de LED. 

Na tabela 1 é possível observar o desempenho de cada material, durabilidade e 
manutenção. Por ser mais prático e melhor do que os demais, o Acrílico foi o 
escolhido. 

ACRÍLICO PET/PETG POLICARBONATO POLIESTIRENO PS VIDRO 

92% 

transparência 88% transparência 84% transparência 82% transparência 84% 
transparência 

Ótima transparência, 

excelente resistência a 

intempérie, fácil de 

trabalhar, excelente 

cor e brilho nas 

bordas, é possível 

eliminar eventuais 

riscos e fácil de limpar. Excelente modeabilidade, muito boa transparência, boa 
maquinabilidade, resistência regular à intempéries e pouca cor e brilho nas bordas 
Excelente resistência a impacto, fácil de curvar a frio, discreta resistência a 
intempéries, pouca cor e brilho nas bordas, difícil de moldar, risca com facilidade e 
não há como reparar. Excelente moldeabilidade, pouca transparência, baixo custo, 
pouca resistência a intempérie, se risca facilmente e não há como reparar. Difícil de 
limpar. Excelente resistência à intempéries, a combustão e riscos, fácil manutenção 
e limpeza, ótima rigidez em grandes planos. Fácil de quebrar e perigo de 
estilhaçamento, modelamento difícil e limitado curvado ou maquinado, muito 
pesado para a manipulação e instalação, muito difícil de reparar rachaduras 

Figura 1 – Tabela mostrando diferença entre os tipos de opções de vidro 
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Na Figura 2 é possível visualizar o Painel de LED 

Figura 2 – Painel de LED 

A caixa de som foi projetada para não sofrer atos de vandalismos também, situando 
se dentro do poste. 

Na figura 3 mostra o esboço do Poste Smart e suas atribuições e qualidades 

Figura 3 – Vista do Poste Smart 

Figura 4, o poste Smart esta representado na vista lateral, assim tendo uma maior 
compreensão de como sua curva e estreitamento no meio de seu corpo imita uma 
planta Palmeira, adotando assim um design moderno e diferenciado. 

Figura 4 – Vista Lateral do Poste Smart 

A segunda etapa do projeto é a sincronização de sinal dos ônibus com o Software 
Smart Bus, para se saber a localização de cada ônibus com quase que perfeição. 
Nesta etapa é fundamental se ter todos os pontos da cidade mapeada através de 
coordenadas afim de que quando um usuário solicitar o ponto mais próximo a ele, o 
aplicativo busque os pontos mais próximos a este e o próprio aplicativo também 
dará o tempo do ônibus em relação ao ponto escolhido. 

Figura 5, esboço de Coordenadas 

Figura 5 – Coordenadas (R,G,B = X,Y,Z) 

A comunicação entre os ônibus e os celulares e tabletes, se dará através da 
comunicação sem fio, que só será possível com o sistema eletrônico Arduino GPS 
instalado nos ônibus, mapeando os em tempo real e transmitindo os á todo instante 
a real localização de cada um. O sistema GPS dos ônibus será interligado em uma 
rede que transmitira constantemente á todos os celulares ou tabletes que tiverem o 
software instalado as informações de tempo do ônibus desejado ao ponto mais 
próximo ao solicitante. 

Figura 6 mostra sistema GPS (sistema de posicionamento global) acoplado á um 
sistema eletrônico Arduino 

Figura 6 – Sistema GPS que será instalado nos ônibus 

Para que todas as informações sejam enviadas com sucesso a rede para que se 
possa existir o acompanhamento em tempo real, deve se haver também o Shield 
Wi-fi junto com o Shield GPS instalado em cada ônibus, afim de que se possa 
manter á todo instante em tempo real o acompanhamento. 
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Figura 7 – Sistema eletrônico Arduino acoplado ao Shield Wi fi 

Figura 7 – Sistema Wi fi 

 
6. RESULTADOS 

Dados do estado de Fortaleza informam que cercam de 12 mil deficiente utilizam 
diariamente o transporte coletivo, isso sem falar dos idosos. Agora imagina o 
estado de São Paulo que tem mais de 40 milhões de habitantes! Quantos idosos e 
deficiente necessitam diariamente de uma maior qualidade no transporte público 
diariamente? 

Ao olharmos para esta tecnologia e analisarmos cuidadosamente seus benefícios, 
observaremos que grandes incentivos nacionais a tecnologia irão não somente 
beneficiar uma única e exclusiva pessoa, mas sim um povo, uma nação. Os 
resultados esperados para o Projeto Smart Bus são de melhorias na qualidade de 
vida das pessoas deficientes, sejam elas visuais, físicas ou idosos(as) que utilizam o 
transporte urbano, facilitando a vida destes. 

Com este projeto as pessoas irão aderir mais o uso de transportes coletivos por 
alguns fatores como acessibilidade ao aplicativo Smart Bus, o acompanhamento do 
ônibus desejado em tempo real através de celulares e tabletes, o reconhecimento de 
cada ônibus que se aproxima nos pontos de ônibus, tudo isto trará conforto e 
comodidade aos usuários que utilizam e com certeza despertará o interesse 
daqueles que não utilizam transporte coletivo (ônibus). 

 

 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ideia principal foi alcançada, onde era viabilizar um sistema prático e de fácil 
acesso a toda população, acima de tudo proporcionando melhoria de vida aos 
portadores de necessidades especiais e a todos aqueles que utilizam transporte 
coletivo (ônibus) diariamente. 

Além de conseguir alcançar o objetivo deste projeto, este contribuiu para maior 
conhecimento e aperfeiçoamento de minha capacidade intelectual, em ênfase a 
programação , sistemas eletrônicos, eletricidade, resistência de materiais e 
mecânica aplicada. 
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