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1. Resumo 
Atualmente, o país vive um “apagão” em relação à mobilidade urbana, com décadas 

de atraso em investimento em transporte público de qualidade. Tais atrasos 

propiciaram o caos que os cidadãos enfrentam diariamente para se deslocarem de 

suas residências até seus locais de trabalho e vice-versa, afetando, inclusive, a 

qualidade de vida das pessoas que necessitam do transporte público. Nessa 

perspectiva, o presente projeto surgiu com a proposta de minimizar o desconforto na 

utilização dos meios públicos de transporte, principalmente o uso de ônibus 

municipal (circular) e intermunicipal. Propõe-se, para isso, um aplicativo móvel para 

auxiliar os usuários de tais meios de transporte público na tomada de decisões, 

capaz de oferecer informações úteis, como visualização de rotas (linhas de ônibus), 

visualização da posição geográfica dos ônibus em tempo real e informações sobre 

tempo médio de espera do próximo ônibus para uma determinada linha de seu 

interesse. Para isso, o aplicativo desenvolvido, denominado de iBus, proporciona a  

integração de APIs do Google Maps, dispositivos com Global Positioning System 

(GPS) em uma plataforma Web contruída com PHP e Laravel Framework. A partir de 

artigos científico-tecnológicos, dissertações de mestrado, testes de doutorado, livros 

e manuais, a pesquisa do presente projeto teve caráter exploratório e aplicado, pois 

busca entender os desafios do processo de integração de tecnologias móveis e, em 

seguida, desenvolver um aplicativo que permita a visualização de rotas (destinos), 

linhas de ônibus e a posição geográfica de tais ônibus em tempo real. Espera-se 

com este projeto, otimizar o tempo dos usuários com a descoberta do melhor horário 

para deslocar-se ao ponto de parada de ônibus, além de proporcionar a visualização 

das melhores linhas com base em um destino especificado. 

 

2. Introdução 
A mobilidade urbana pode ser definida, de acordo com a LEI Nº 12.587, DE 3 

DE JANEIRO DE 2012 [1], como "condição em que se realizam os deslocamentos 

de pessoas e cargas no espaço urbano". Estes deslocamentos são feitos com maior 

ou menor nível de conforto, conforme as condições específicas em que se realizam. 

A despeito do senso comum, o conceito de mobilidade urbana vai além do que 

meramente algum tipo de meio de transporte, mas tem como o objetivo de análise 

final as pessoas. 



De modo geral, a mobilidade urbana compreende os diferentes papeis em 

diferentes momentos que as pessoas desempenham, isto é, ora sendo um 

motorista, ora um ciclista até mesmo quando sofre de um problema perene ou 

momentâneo, como utilizando-se de muletas ou cadeiras de rodas. Neste sentido, é 

de vital importância estudos direcionados a mobilidade urbana, uma vez que seus 

problemas afetam diretamente a qualidade de vida da população e o desempenho 

econômico das atividades urbanas, bem como tem o poder de piorar as 

desigualdades sócias espaciais e pressionar as frágeis condições de equilíbrio 

ambiental no espaço urbano. 

De acordo com dados do IPEA, em seu comunicado oficial nº 94 [2], muitas 

cidades e regiões metropolitanas passaram a apresentar sistemas de mobilidade 

urbana de baixa qualidade e de alto custo a partir da década de 1950. Isso devido 

ao processo intenso de urbanização associado ao aumento do uso de veículos 

motorizados, tanto automóveis quanto ônibus, tudo isso incentivado pela política de 

Estado que priorizou o investimento na indústria automobilística. 

Atualmente, o próprio IPEA define o sistema de mobilidade urbana dos 

grandes centros urbanos brasileiros como caracterizado pelo intenso uso de 

transporte individual motorizado com todos os efeitos que isso representa na vida da 

população. Esse panorama atual da mobilidade urbana brasileira acarreta uma série 

de externalidades negativas para as cidades, com destaque para os problemas 

ambientais, as perdas de tempo com congestionamentos urbanos e o aumento dos 

acidentes de trânsito. 

Nos últimos tempos, pesquisas realizadas têm demonstrado um aumento na 

frota de automóveis e de motocicletas (Figura 1). Este aumento decorre tanto da 

elevação do poder aquisitivo das pessoas, quanto das deficiências do transporte 

público além de incentivos fiscais para aquisição de veículos individuais. Caso o 

cenário atual continue, as previsões são para que até 2025, as frotas de automóveis 

dobrem em seu número. 

 



 
 

Figura 1: Vendas de automóveis e motos no Brasil 
 
 

Como visto, o presente projeto está inserido em uma realidade muito atual, na 

qual o mundo que vivemos necessita de tecnologias para minimizar os problemas 

contemporâneos de locomoção das pessoas das grandes cidades brasileiras. 

 

3. Objetivos 
O presente projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo para dispositivo 

móvel para disponibilizar informações úteis aos usuários de transporte público, em 

especial aos usuários de ônibus, por meio da visualização de rotas (linhas de 

ônibus), visualização da posição geográfica dos ônibus em tempo real e informações 

sobre tempo médio de espera do próximo ônibus para uma determinada linha de seu 

interesse. Assim, os usuários poderão decidir quais são os melhores horários para 

se deslocarem até os pontos de paradas e quais são os melhores ônibus para 

alcançar seus destinos. 

 

4. Metodologia 
O presente trabalho teve caráter exploratório e aplicado, pois busca entender os 

desafios do processo de integração de tecnologias móveis e, em seguida, 

desenvolver um aplicativo que permita a visualização de rotas (destinos), linhas de 

ônibus e a posição geográfica de tais ônibus em tempo real. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada com base em artigos científico-

tecnológicos, dissertações de mestrado, testes de doutorado, livros e manuais, todos 

eles infracitados. 

O plano de trabalho foi elaborado comtemplando as seguintes atividades: 



Atividade 1: Levantamento bibliográfico (artigos, livros, entre outros); 

Atividade 2: Planejamento dos módulos principais: Módulo Administrativo, 

Módulo de Geolocalização e Módulo de Visualização; 

Atividade 3: Planejamento do processo de integração entre os dispositivos 

móveis e o servidor de geolocalização; 

Atividade 4: Elaboração do projeto de interface gráficas (telas); 

Atividade 5: Codificação da interface gráfica; 

Atividade 6: Codificação dos módulos principais; 

Atividade 7: Testes e validação do aplicativo. 

 

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas algumas plataformas de 

tecnologias, dentre as principais, destacam-se: editor de textos Sublime Text 2[6], o 

framework para a linguagem PHP chamado Larave[4-5] e o sistema de Cloud 

Computing da empresa DigitalOcean [7]. 

O acampamento da pesquisa foi realizado pelo professor orientador por meio 

de reuniões semanais com objetivo de verificar a evolução dos estudos e também 

para traçar diretrizes e direcionamentos. Essas reuniões foram imprescindíveis para 

o bom andamento e sucesso do presente projeto. 

 
5. Desenvolvimento 
O desenvolvimento do presente projeto buscou atender a necessidade de 

locomoção eficiente entre transporte público e disponibilizar informações mais 

intuitivas aos usuários. Nesse sentido, o desenvolvimento foi dividido em três 

módulos, que são descritos a seguir: 
 

Módulo Administrativo 

O presente módulo permite gerenciar as rotinas básicas necessárias aos 

demais módulos do projeto, destacando-se as funcionalidades para cadastrar rotas 

(linhas de ônibus) e os pontos de parada obrigatórios em cada rota já cadastrada.  

A Figura 2 apresenta a interface gráfica desenvolvida para a funcionalidade 

Dashboard (Painel de Controle) de Rotas e a Figura 3 ilustra a interface que permite 

visualizar todos os usuários já cadastrados. 
 



 

Figura 2: Dashboard (Painel de Controle) do iBus:  
Controle de todas as rotas de ônibus. 

 

 

Figura 3: Listagem de usuários. 
 

A Figura 4 ilustra a interface elaborada para a funcionalidade Cadastrar 

Companhias, que permite visualizar as companhias de transporte públicos que estão 

arroladas ao funcionamento do iBus. 

 

 
Figura 4: Funcionalidade para Cadastrar  

Companhias de Transporte Público. 
 

Após a construção do módulo administrativo, foi elaborado o Módulo de 

Visualização, o qual é descrito a seguir. 

 



Módulo de Visualização 

O presente módulo permite ao usuário visualizar as linhas de ônibus, as rotas de 

cada ônibus em tempo real, consultar os horários de saída das linhas e visualizar as 

linhas necessárias para alcançar um determinado destino. A Figura 5 apesenta 

ilustra a interface gráfica para autenticação de usuários, que devem ser identificados 

para acessarem as funcionalidades do iBus. 
 

 
Figura 5: Autenticação de Usuário do Aplicativo iBus. 

 

Após a autenticação, o aplicativo iBus fornece ao usuário a visualização de  

sua posição geográfica atual, conforme pode ser observado na Figura 6. 

 

 
Figura 6: Localização geográfica do usuário. 

 



A Figura 7 apresenta a interface gráfica que permite aos usuários localizar os 

pontos de parada mais próximos em relação à sua posição geográfica atual. Note 

que os pontos de ônibus são apresentados de maneira gráfica em um mapa, que é 

disponibilizado por meio da integração com a API do Google Maps [3]. 

 

 
Figura 7: Visualização dos pontos de ônibus. 

 

As posições geográficas dos ônibus são obtidas pelo Módulo de 

Geolocalização, que é descrito a seguir. 

 
Módulo de Geolocalização 

O Módulo de Geolocalização permite a obtenção dos dados dos GPS 

implantados na frota de ônibus para determinar a localização em tempo real do 

veículo e também a obtenção da posição do usuário através do GPS. Dessa forma, 

o presente módulo coleta informações tanto dos aparelhos de GPS dos ônibus 

quanto dos aparelhos dos usuários do aplicativo e, em seguida, efetua o 

armazenamento de tais informações em um modelo de banco de dados para serem 

apresentadas aos usuários pelo Módulo de Visualização. 

 

 



6. Resultados 
A proposta do iBus é de fornecer oferecer informações úteis para minimizar o 

transtorno dos usuários de transporte público, colaborando, direta e indiretamente, 

com fatores como mobilidade urbana e o conforto no transporte público. 

 Nos testes realizados do aplicativo iBus não foi utilizado um GPS veicular. 

Porém, para simular a obtenção de informações geográficas dos ônibus foi utilizado 

um aparelho celular do tipo smartphone, com captação da posição de 10 em 10 

segundos. Com isso, foi possível validar o Módulo de Geolocalização, o 

armazenamento das posições geográficas dos ônibus em tempo real, bem como a 

posição dos usuários. 

 Para a visualização das posições geográficas foi necessária a integração com 

a API do Google Maps [3] com a linguagem de programação PHP e o Framework 

Laravel [4-5]. Essa integração possibilitou que todas as informações coletadas pelo 

Módulo de Geolocalização pudessem ser exibidas aos usuários com sucesso, ou 

seja, nenhuma informação (posição geográfica) foi perdida.  

 As interfaces gráficas foram planejadas para serem amigáveis e intuitivas, 

sendo construídas com a tecnologia responsive, que permite a adaptação dos 

elementos da interface de acordo com o tamanho da tela de cada dispositivo móvel 

utilizado, ou seja, as interfaces se ajustam ao tipo do dispositivo móvel utilizado pelo 

usuário, seja um smarphone, tablet ou qualquer outro. 

 Por fim, o aplicativo móvel iBus atingiu seus objetivos iniciais, proporcionando 

informações úteis aos usuários de transporte público para que possam decidir quais 

os melhores ônibus e linhas para se deslocarem até seus destinos, considerando a 

localização dos ônibus em tempo real mais próximos à sua posição geográfica. 

 
7. Considerações Finais 

A mobilidade urbana compreende os diferentes papeis em diferentes 

momentos que as pessoas desempenham, isto é, ora sendo um motorista, ora um 

ciclista até mesmo quando sofre de um problema perene ou momentâneo, como 

utilizando-se de muletas ou cadeiras de rodas. 

O presente projeto permitiu o desenvolvimento de um aplicativo móvel capaz 

de oferecer informações úteis para minimizar o transtorno dos usuários de transporte 

público, em especial aos usuários de ônibus, por meio da visualização de rotas 

(linhas de ônibus), visualização da posição geográfica dos ônibus em tempo real e 



informações sobre tempo médio de espera do próximo ônibus para uma 

determinada linha de seu interesse. Espera-se, que o aplicativo possa auxiliar os 

usuários de ônibus a definir os melhores horários para se deslocarem até os pontos 

de paradas e quais são os melhores ônibus para alcançar seus destinos, 

contribuindo com a mobilidade urbana e desenvolvimento do meio ambiente. 
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