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1. RESUMO 

 

 O Brasil é um país com enorme potencial turístico em razão da diversidade 

cultural e, principalmente, pelas belezas naturais de seu imenso território. A cidade de 

Santos, em 2016, recebeu aproximadamente 200 mil turistas na alta temporada de 

verão, o Museu do Café, um dos seus principais pontos turísticos, registrou um 

crescimento de 108% em relação ao ano anterior. Com o intuito de incentivar e facilitar 

o turismo através da praticidade de utilização dos smartphones, esse projeto tem 

como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo no qual o usuário com o seu celular 

poderá selecionar diversos pontos de interesse como lugares históricos, culturais, 

monumentos, restaurantes além de receber alertas na barra de notificações, à medida 

que se aproxima do local escolhido. Também será possível obter informações e 

curiosidades quando da sua estada nesses locais, os quais possuirão um QRCODE, 

que ao ser lido pelo aplicativo exibirá informações detalhadas, como por exemplo a 

história do local.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, o Brasil ocupa o décimo 

lugar entre as economias do turismo no mundo (PORTAL BRASIL, 2015). 

A cidade de Santos, uma das mais antigas do país, tem seu povoamento 

iniciado por volta de 1540 apresentando cenários que aliam uma grandeza cultural, 

histórica e ecológica, destacando-se a Bolsa Oficial do Café, marco da riqueza que a 

cidade viveu no início do século XX. O turismo representa uma das principais 

atividades econômicas da cidade, junto ao porto, comércio e pesca, tendo como maior 

época de visitação o verão (TURISMO SANTOS, 2017). No entanto, um dos principais 

problemas com que o turista se depara ao visitar a cidade é a falta de sinalização para 

se encontrar os pontos turísticos. 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo desse projeto é desenvolver um aplicativo de auxílio ao turismo, que 

enviará notificações, ao celular do usuário, quando estiver próximo de um ponto 

turístico de interesse, como por exemplo um monumento histórico. Também será 



 

possível visualizar a distância em relação ao ponto com interesse de visitação, bem 

como a sua respectiva localização no mapa e informações mais específicas, como a 

história do local. 

  

3. METODOLOGIA 

 

A primeira tela do aplicativo será a de login vinculada ao Facebook, sendo 

necessário permitir o acesso do mesmo ao GPS do celular. Após o login inicial, o 

usuário terá acesso a tela com um mapa de identificação do usuário ao centro, 

possibilitando o acompanhamento do trajeto através da utilização do GPS.  

  No menu de configurações, o usuário selecionará o tipo de local que o sistema 

deverá exibir no mapa dentre as opções de lugares históricos, culturais, ecológicos ou 

restaurantes da cidade de Santos. A partir desse ponto, será possível a seleção de 

um local específico dentre aqueles que estarão sendo apresentados no mapa, sendo 

que após a escolha, o sistema fornecerá a distância do ponto turístico escolhido em 

relação a posição do turista. Caso o aplicativo fique em segundo plano, será emitido 

um alerta na barra de notificação do celular, quando o usuário estiver próximo a um 

ponto turístico.  

Para o desenvolvimento da solução optou-se pela utilização da plataforma 

Android Studio e o Android SDK. Para o acesso às informações presentes nos locais 

visitados será utilizado o QR CODE ou “Quick Response”, que são os códigos de 

barras nos quais podem ser armazenados URLS que estarão direcionando para os 

sites com as informações do local, além de vídeos e imagens.  

 

4. DESENVOLVIMENTO  

 

 A primeira tela desenvolvida no aplicativo foi a de configuração do mapa de 

navegação, e da identificação do usuário, na qual foi utilizado o mesmo ícone de 

marcação do Google Maps, ou seja, o ponto vermelho.  A sinalização do local de 

interesse no mapa será semelhante à do usuário, porém acrescido do nome do local 

com a apresentação na cor laranja.  

Após as configurações iniciais foi utilizada a API Geofences para a criação de 

uma área com um raio pré-determinado em volta dos locais previamente cadastrados 

no mapa. No instante em que o usuário ultrapassar o raio delimitado, o aplicativo 



 

enviará uma mensagem informativa avisando da proximidade do ponto turístico. Ao 

clicar no cursor referente ao usuário é exibido a distância entre o mesmo e o ponto 

turístico.  

 Para a programação da tela de login foi utilizada uma API do próprio Facebook, 

no entanto, devido a essa API não possuir o recurso de logout, foi necessário a criação 

de um botão para a saída do sistema.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Durante a integração de algumas APIs com o Android, foram constatados 

alguns problemas, tais como a precisão na inserção do usuário no mapa. Essa 

localização apresentava um deslocamento. Após estudos realizados verificou-se que 

era possível utilizar dois recursos de ajuste, sendo um deles com um aumento de 

precisão utilizado de acordo com a aproximação do local de destino e outro com 

amplitude mais ampla, quando o usuário estava a uma distância considerável. 

 A tela de login criada, permitiu o usuário entrar no aplicativo corretamente, 

porém não era possível realizar o logout. Essa dificuldade foi resolvida com a adição 

de um botão no menu de configurações. 

 Os resultados obtidos nos testes realizados foram considerados satisfatórios e 

decisivos para o prosseguimento do projeto. Na próxima etapa será incluído no menu 

de configurações as opções de ponto de interesse e o QRCODE, para que o usuário 

possa realizar a leitura das informações mais específicas quando da chegada ao local 

escolhido 
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