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1. RESUMO  

Neste trabalho, de vertente científica e tecnológica, estuda-se, projeta-se, 

constrói-se um sistema de localização para ônibus com cadastro automático de 

rota e com visualização em tempo real através de um aplicativo para 

SmartPhone. Através do uso do servidor AWS da Amazon, recebe-se e plota os 

dados de GPS em tempo real e de sua respectiva rota, provenientes de uma 

Raspberry Pi® 2 B via tecnologia 3G (IoT), na API do Google Maps® com 

direcionamento para a visualização no aplicativo para SmartPhone 

desenvolvido no Android Studio® com a aplicação dos componentes 

“WebView”, “Spinner” e botões, o que torna o layout do aplicativo simples e 

intuitivo, com o objetivo de garantir uma maior acessibilidade para todas as 

faixas etárias.       

  

2. INTRODUÇÃO  

“O GPS ou "Global Positioning System" é um sistema de cálculo de  

posicionamento a partir de sinais enviados por uma rede de satélites, mantida pelo 

DOD, o departamento de defesa dos E.U.A.” (MORIMOTO, 2009). Partindo do 

conceito do GPS, pode-se construir rastreadores diversos para determinadas 

aplicações. Problemas como segurança, comodidade e acessibilidade no transporte 

público podem ser reduzidos com a utilização de hardwares e softwares destinados a 

informar para os passageiros/empresa qual a atual localização de determinado 

veículo. De acordo com a Confraternização Nacional da Indústria, o transporte público 

é o meio de transporte mais utilizado no Brasil (MOREIRA, 2015) e segundo MELLO 

(2015), 47% da população brasileira faz uso da internet através de celulares, 

dispositivo eletrônico presente em 92% dos lares brasileiros. Partindo destes dados, 

observa-se que a integração de uma tecnologia de rastreamento acessível pelos 

SmartPhones ao transporte público se faz útil, tendo sua importância demonstrada 

pela redução do tempo de espera em pontos de ônibus, conhecimento do exato local 

do ônibus em tempo real, e mais outras melhorias que reflete diretamente na 

segurança, comodidade e praticidade.   
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3. OBJETIVOS  

O objetivo do trabalho é projetar e construir um rastreador para ônibus com 

tecnologia GPS e GRPS (3G) com reconhecimento de fim da rota automático e com 

visualização em tempo real através de um aplicativo para SmartPhone.  

  

4. METODOLOGIA  

Através de uma revisão bibliográfica, adquirir conhecimentos necessários  

para o entendimento e uso do GPS filtrando informações necessárias para conhecer 

as coordenadas necessárias para a localização. Então cria-se um servidor para 

receber os dados para então serem criados os mapas e determinadas aplicações 

visuais dos dados recebidos tais como a visualização por um aplicativo para 

SmartPhone.     

  

5. DESENVOLVIMENTO  

5.1. TRATAMENTO E ENVIO DOS DADOS DO GPS  

Utilizando um microcontrolador RaspBerry Pi® 2 B, faz-se o tratamento  

dos dados recebidos de um módulo GPS Ublox® Neo-6m, através de um programa 

utilizando a linguagem de programação Python, para que seja possível identificar as 

variáveis de, respectivamente, latitude e longitude. Tendo em mãos essas variáveis, 

preparar as mesmas em um formato “latitude,longitude” dentro de arquivo texto 

“Dados_GPS.txt”. Para preparar o envio destes dados, é necessário a criação de um 

servidor para receber e armazenar estes dados, partindo disso, utilizando o servidor 

AWS da AMAZON, foi criado o destino para qual os arquivos serão enviados pelo 

microcontrolador. Feito isso, prepara-se o envio do arquivo para o servidor através de 

uma conexão 3G por um módulo GPRS Telit® configurado pela função “VDIAL”. Obtida 

a conexão com a internet, efetua-se o envio do arquivo. A Figura 1 mostra a conexão 

do módulo GPS e módulo GPRS com o microcontrolador.  
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 Figura 1: Módulo GPS, GPRS e RaspBerry Pi  

 Fonte: O autor.  
   

Com a localização em tempo real no mapa, prepara-se então outro arquivo texto 

“rota.txt” pelo microcontrolador qual armazena os dados da rota, ou seja, um conjunto 

de coordenadas que foi recebido ao longo do tempo, admitindo-se um botão para 

iniciar o início do cadastro da rota, botão cujo cadastra a coordenada do instante em 

que foi apertado e, após um tempo de segurança, o microcontrolador faz uma 

constante comparação da coordenada que chega com a coordenada de referência. 

Estando a coordenada recebida dentro de um range de coordenadas aceitáveis, o 

sistema automaticamente conclui a rota e finaliza o arquivo “rota.txt” e o envia para o 

servidor.   

  

5.2. PLOTAGEM DA LOCALIZAÇÃO NA API DO GOOGLE MAPS®  

Recebidos os dados no servidor, faz-se a captura e tratamento do arquivo 

“Dados_GPS”, para que se tenha os dados em duas variáveis “LAT” e “LONG”, e do 

conteúdo do arquivo “rota.txt” para então direcionar esses dados para a plotagem no 

mapa pela API do Google Maps® já devidamente instalada no servidor. A Figura 2 

mostra a localização em tempo real e a rota feita pelo sistema vista através da API do 

Google Maps®.  
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                Figura 2: Localização e rota do sistema na API do Google Maps®.  

Fonte: O autor.  
  

 5.3. APLICATIVO PARA SMARTPHONE  

Feito todas as comunicações e direcionamentos dos dados no servidor, faz- 

se a criação do aplicativo para SmartPhone através do programa Android Studio®. 

Fazendo uso da ferramenta “WebView”, o aplicativo acessa remotamente o mapa no 

servidor, tendo assim visualização da localização do sistema. Portanto, acrescentando 

um botão “Spinner” e um botão para busca, o aplicativo é capaz de selecionar qual 

cidade ver, tendo acesso à visualização dos sistemas implantados na respectiva 

cidade, fazendo assim de modo com que o aplicativo seja simples no seu layout no 

intuito de ampliar sua acessibilidade para qualquer faixa etária. A Figura 3 mostra o 

layout proposto para o aplicativo para SmartPhone. 
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                         Figura 3: Layout do aplicativo. 

Fonte: O autor.   

5.4. ACABAMENTO  

        O sistema funcional foi construído em uma caixa com os devidos furos para 

a saída da antena do módulo GPRS tanto quanto para alocação dos pinos de 

alimentação (5V e 12V), provenientes de uma fonte, e um exaustor. Os botões físicos 

foram alocados na parte superior da caixa juntamente com indicadores luminosos para 

reconhecer o estado de funcionamento do sistema, ambos protegidos por uma tampa.  

  

6. RESULTADOS  

O sistema finalizado funciona perfeitamente com função “plug and play”, 

com apenas a ligação da alimentação e após o tempo de inicialização, o sistema 

executa os envios das localizações para o servidor de modo contínuo e de sua rota 

caso for pressionado o botão de cadastro de rota e reconhecido o fim da mesma.  

As figuras abaixo mostram o produto final, servidor, aplicativo e um site que  

foi montado para vendas no futuro.   
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            Figura 4: Projeto finalizado, botões, leds e aplicativo para SmartPhone.  

Fonte: O autor.   

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O sistema é funcional e está em fase de vendas para a aplicação em frota 

de ônibus da cidade de Itaú de Minas, MG. Prevê-se melhorias para o aplicativo no 

intuito de acréscimo de suas funcionalidades tais como: tempo de rota, estimativa de 

tempo para cada ponto, quantidade de pessoas dentro de cada ônibus, dentre outras 

melhorias.  
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