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Resumo 

 
Este trabalho, fundamentado no conceito de cidades inteligentes, apresenta uma 

análise da questão da mobilidade urbana, focando no setor de transportes coletivos, e 

propõe uma solução com o desenvolvimento de duas aplicações mobile. A primeira 

responsável pelo controle dos veículos com o objetivo de otimizar a gerência da frota e, 

a segunda, responsável por permitir a rastreabilidade dos carros em operação em 

tempo real, entregando ao usuário do serviço uma ferramenta que aperfeiçoa a 

experiência, incrementando as iniciativas emergentes de mobilidade inteligente. Toda a 

proposta foi construída no contexto do serviço oferecido pela Universidade Federal 

Fluminense – o BusUFF.  

 

Palavras-chave: Cidades inteligentes. Mobilidade urbana. BusUFF. 
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Abstract 

 
The following paper, based on the smart cities concept, shows an analysis on the 

matter of the urban mobility focused on the public transportation department and 

proposes a solution formulated on two mobile applications. The first one will be 

responsible for the vehicle control with the purpose of optimize fleet management and, 

the second one will have the responsibility of enabling the traceability of the operating 

cars in real time, delivering to the user an experience improver tool, enhancing smart 

mobility emerging initiatives. The whole proposal was built under the context of the 

service offered  by the Universidade Federal Fluminense, known as BusUFF.  

 

Keywords: Smart cities. Urban mobility. BusUFF. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O avanço da tecnologia trouxe inúmeros benefícios para a humanidade, 

desde a produção de medicamentos em larga escala salvando incontáveis vidas, 

até a capacidade ver bilhões de anos-luz para além da Terra.  

Das diversas mudanças que esse desenvolvimento tecnológico trouxe, 

destaca-se a intensa migração da população dos campos para as cidades em busca 

de uma melhor qualidade de vida. Com a intensificação da industrialização e a 

modernização da produção agrícula, grande parte da população rural se 

encaminhou para os grandes centros urbanos na esperança de melhores empregos 

e condição de vida.   

De acordo com o relatório das Nações Unidas, em 2018, cerca de 55% da 

população residia em áreas urbanas, comparado com 30% no ano de 1950. Além 

disso, conforme mostra o gráfico 1, a perspectiva é de que este número continue a 

crescer podendo alcançar até 68% da população até o ano de 2050 [1]. 

Tamanho cresimento populacional sem o devido planejamento resultou na 

deterioração dos recursos nas cidades. Setores como saneamento básico, 

mobilidade, educação e segurança sofreram com o aumento desordenado. O 

agravamento da poluição, a falta de infraestrutura adequada, e o modelo de 

produção e consumo não sustentáveis resultaram em condições impróprias, 

intentensificando inclusive a desigualdade econômica e social. 
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Gráfico 1: População urbana e rural no mundo, 1950-2050. 

Em face da dimensão dos transtornos causados pelo êxodo rural, surge o 

conceito de cidades inteligentes, iniciativa que se propõe a analisar os problemas 

encontrados nas cidades com o propósito de atuar minimizando os impactos 

negativos da modernização e revertendo os danos causados ao ambiente e à 

sociedade. 

Também conhecido por smart cities, a ideia de cidades inteligentes se 

baseia no uso da tecnologia disponível para alavancar soluções inovadoras de 

sustentabilidade e modernização dos serviços e recursos, impulsionando a 

melhoria na sensação de bem-estar dos cidadãos. O relatório do Instituto Global 

McKinsey (MGI) de 2018 concluiu que o uso de tecnologia nas cidades pode 

aumentar de 10 a 30% os indicadores de qualidade de vida, além de possibilitar 

também a diminuição dos índices de assaltos e roubos em até 40% [2]. 

Aliada à Internet das Coisas (IoT) e à Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), as cidades inteligentes integram os recursos dos dispositivos e 

sensores da primeira com as capacidades de análise e tratamento de dados da 

segunda, resultando em soluções que potencializem a eficiência dos serviços 

oferecidos à população.  

Tal otimização é alcançada mediante a quantidade massiva de dados que, 

submetida a tecnologias como IoT, Big Data e inteligência artificial, produzem uma 

gama de informações relevantes, permitindo um entendimento aprofundado da 

realidade e dos recursos disponíveis e, com isso, possibilitando um planejamento 
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urbano eficaz, que resulte em uma diminuição dos custos e aumento da eficiência, 

impactando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos [3]. 

Giffinger aponta em seu estudo seis principais áreas de atuação no 

desenvolvimento urbano para se alcançar uma cidade efetivamente inteligente, a 

saber, economia inteligente, governança inteligente, pessoas inteligentes, 

ambiente inteligente, vida inteligente e, por último, mobilidade inteligente, que é 

tido como o principal foco deste trabalho.  

De acordo com a Comissão Senado do Futuro (CSF), a questão da 

mobilidade urbana é um dos principais desafios para a melhoria da qualidade de 

vida da população [4]. Os grandes congestionamentos, condições precárias dos 

transportes e toda a poluição decorrente destes fatores causam na população não 

apenas a insatisfação com o serviço prestado como, também, um agravamento da 

desigualdade social. A parcela da população que reside distante dos grandes 

centros urbanos encontram dificuldades não apenas no acesso ao trabalho, como 

também à educação, cultura e lazer, favorecendo a perpetuação das relações de 

desigualdade no país.  

Com o surgimento de novas tecnologias, a mobilidade urbana passou a ser 

vista como um nicho de oportunidades para o desenvolvimento de soluções 

inovadoras e sustentáveis. Veículos movidos à base de eletricidade, soluções de 

micromobilidade como bicicletas e patinetes, e a disseminação de novos 

aplicativos voltados para a mobilidade são alguns dos instrumentos que têm sido 

adotados em busca de uma atuação inteligente na gestão e no uso do transporte 

público a fim de alcançar, finalmente, uma mobillidade inteligente, que integre os 

recursos, ofereça infraestrutura apropriada e propicie ao governo tomar medidas 

de aperfeiçoamento do serviço baseado na realidade dos usuários, abrangendo na 

solução a participação da população e buscando encontrar, assim, o equilíbrio 

entre as necessidades dos consumidores com os interesses da governança.  

Este trabalho, ao lançar um olhar minucioso sobre o problema da 

mobilidade urbana especificado na realidade da Universidade Federal Fluminense 

e no serviço de transporte coletivo oferecido pela mesma, propõe uma solução de 

baixo custo de monitoramento de veículos, possibilitando à administração uma 

atuação estratégica e eficaz de otimização do serviço prestado, decorrendo 

consequentemente um impacto positivo direto na experiência do usuário.  
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Este projeto faz parte de uma iniciativa da UFF no desenvolvimento de 

soluções inteligentes que agreguem a participação universitária na resolução do s 

problemas cotidianos encontrados em seus campi, melhorando não apenas o 

convívio entre estudantes e servidores, como também questões como 

acessibilidade e segurança. 

Esta dissertação está organizada da seguinte forma: no segundo capítulo é 

feita uma contextualização do problema e dos principais desafios em questão. No 

terceiro capítulo é apresentado o detalhamento do projeto, enquanto no quarto 

capítulo são apresentadas as aplicações resultantes. Por fim, o quinto capítulo 

expõe as conclusões e, em seguida, ideias para possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Análise do problema de mobilidade 

 
2.1 Mobilidade urbana 

Enquanto a concentração de habitantes aumenta nos centros urbanos e diminui 

nos campos, cresce também, naturalmente, a demanda pelos serviços de 

mobilidade urbana [5].  

 Além da questão do deslocamento, a mobilidade urbana impacta 

diretamente a qualidade de vida da população; é o acesso aos direitos do cidadão 

ao trabalho, lazer, educação, saúde e cultura. Desta forma, discutir mobilidade é 

também discutir a inclusão social de uma cidade [3]. 

Mobilidade urbana pode ser definida como as condições oferecidas pela 

cidade para facilitar o deslocamento de cidadãos e bens, com o objetivo de 

desenvolver atividades e relações sociais e econômicas [6]. Ao desenvolver 

políticas públicas favoráveis, os governantes promovem o bem estar da 

população ao contruir uma mobilidade urbana sustentável social, ambiental e 

economicamente [7]. 

 Segundo dados do IPEA, o padrão da mobilidade no Brasil sofreu grande 

transformação desde 1950. Conforme exemplifica o gráfico 2, a quantidade de 

automóveis cresceu drasticamente, associada à política de Estado de incentivo à 

indústria automobilística. Analogamente, a demanda por ônibus também 

aumentou consideravelmente, o que concorda com o processo de urbanização 

da época [7].  



 
6 

 

 

   

Gráfico 2: Distribuição das viagens urbanas no Rio de Janeiro 

Este novo padrão de mobilidade gerou diversos problemas como os 

exorbitantes congestionamentos, o aumento da emissão de poluentes causada 

pelo uso de combustíveis fósseis e uma piora nos índices de acidentes de 

trânsito. Neste contexto emerge o conceito de mobilidade inteligente, que se 

baseia em entender a demanda da população e os recursos disponíveis, 

baseando-se em dados coletados e tratados, de modo que se obtenha uma 

solução mais eficaz, procurando resolver os problemas encontrados. Na medida 

em que essas soluções vão sendo implantadas e integradas com outras áreas da 

sociedade, mais se consolida o caminho para o estabelecimento de uma cidade 

inteligente. 

No Brasil, algumas soluções de mobillidade inteligente já conseguem ser 

encontradas. Na cidade de Niterói encontra-se em teste um ônibus elétrico, que 

possui ar condicionado, carregadores de celular e, até mesmo, o piso baixo para 

facilitar o acesso para os passageiros. Tal iniciativa visa impactar positivamente o 

meio ambiente, diminuindo a emissão de gases além de melhorar a experiência 

do usuário com equipamentos modernizados [8]. Projetos como este servem de 

modelo porque se implantados amplamente podem revolucionar a questão da 

poluição ambiental e sonora causada pelo transporte público por ônibus nas 

cidades. 

Na cidade de São Paulo, a alternativa encontrada pelo governo foi o 

incentivo à micromobilidade, ou seja, o uso de meios alternativos de locomoção 



 
7 

 

 

como bicicletas e patinetes e, para isso, foram implantandos cerca de 500 km de 

ciclovias e ciclofaixas aliadas ao fomento a empresas de prestação de serviço de 

bicicletas e patinetes compartilhados. Com esta solução é possível diminuir a 

quantidade de automóveis individuais, diminuindo também, consequentemente, 

a poluição causada por eles e o tempo desperdiçado nos exorbitantes 

congestionamentos. Este projeto alcançou o primeiro lugar no eixo de 

mobilidade urbana no Ranking Connected Smart Cities [3], se tornando um 

referencial para outros centros urbanos. 

Para mais, alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ao 

entender a realidade crescente de automóveis individuais nos seus campi na Ilha 

do Fundão, elaboraram um aplicativo facilitador de caronas, o Caronaê, que 

incentiva o compartilhamento de vagas ociosas em veículos. Por meio desta 

aplicação foi possível aumentar a taxa de ocupação média de 1,4 para 2,56 

pessoas por veículo, promovendo um uso mais eficiente de vagas disponíveis, 

impactando não apenas as questões de poluição ambiental e excesso de 

automóveis, mas também na qualidade de vida, disponibilizando uma locomoção 

mais eficiente e cômoda aos passageiros [9]. 

Diante das iniciativas encontradas, entende-se que as oportunidades de 

melhoria da mobilidade urbana são infinitas e impactam diretamente o setor 

ambiental, financeiro, e a sensação de bem estar da população.  As ações 

governamentais associadas às novas tecologias e aplicativos são capazes de 

prover soluções que tornem a mobilidade urbana mais inteligente e, 

consequentemente, mais eficiente, fator de benefício não só para os usuários do 

serviço, mas também para o gerenciamento, alcançando melhores resultados 

com custos minimizados. 

 

2.2 Mobilidade na UFF 

Particularizando o problema da mobilidade no contexto da Universidade 

Federal Fluminense, é possível verificar que esta se enquadra no conceito de 

Pólos Geradores de Viagens definido pela Rede Ibero-americana de Estudo em 

Pólos Geradores de Viagens, instituindo que estes são os locais ou instituições 
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com capacidade de atrair grande quantidade de pessoas e, consequentemente, 

grande número de viagens, sendo, portanto, passível de análise de 

gerenciamento da mobilidade [10].  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema de Transparência da 

UFF, a  universidade, presente em 32 municípios do Rio de Janeiro, possui 

atualmente um total de 63.484 alunos distribuídos em 129 cursos de graduação 

em Niterói e no interior, dos quais cerca de 40% se concentram na cidade de 

Niterói [11]. Para atender a demanda de mobilidade interna na cidade foi 

instaurado o serviço de transporte coletivo exclusivo para os estudantes, o 

BusUFF. 

Atualmente o serviço conta com uma frota de veículos gerenciados pela 

Superintendência de Operações e Manutenção (SOMA), com rotas que 

percorrem os campi localizados nos municípios de Niterói, Angra dos Reis, Volta 

Redonda e Pádua. 

Apesar do grande benefício conquistado com a prestação do serviço, o 

mesmo ainda apresenta alguns transtornos apontados pelos estudantes, dentre 

eles, a lotação em determinados horários e o grande intervalo de tempo entre 

viagens, que acarreta no extenso tempo de espera dos usuários nos pontos, 

gerando descontentamento por parte dos usuários devido à dimensão de tempo 

desperdiçado e, a parte mais crucial, a exposição à situação de vulnerabilidade à 

violência da cidade. 

Este projeto nasceu da iniciativa da UFF em reforçar a segurança dos 

estudantes e servidores dentro e nos entornos dos seus campi frente aos 

números publicados pelo Instituto de Segurança Pública, que constatam que a 

quantidade de roubos a pedestres na cidade teve um aumento de mais de 200% 

na cidade de Niterói no ano de 2018 [12] e, a cada minuto que o estudante 

permanece no ponto à espera do próximo ônibus, maior a probabilidade de que 

este passe a integrar a estatística se tornando mais uma vítima da violência da 

cidade. 

Uma alternativa elaborada pelos alunos foi a criação de um grupo em um 

aplicativo de mensagens, onde os próprios membros informam aos outros 

participantes a localização atual do ônibus. Entretanto, essa solução se mostra 
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incompleta porque, primeiramente, não integra a totalidade dos usuários do 

serviço visto que o próprio aplicativo tem uma limitação, permitindo apenas 256 

pessoas por grupo, excluindo grande parte dos usuários do serviço. Depois, não 

se pode garantir que todos os integrantes informem a posição geográfica dos 

ônibus constantemente, podendo haver discrepâncias entre a última informação 

disponibilizada e a realidade. 

Com o intuito de melhorar a experiência dos usuários do serviço e auxiliar a 

administração a identificar os pontos de melhoria, este projeto constitui uma 

solução baseada em dispositivos mobile que, integrada aos serviços da UFF, vai 

permitir ao usuário saber a localização em tempo real do ônibus em operação e, 

além disso, vai disponibilizar também para a gerência dados detalhados da 

operação em todo o percurso.  

Com interesse de obter um resultado mais preciso, este trabalho será 

particularizado na rota 1 no município de Niterói, entendendo que toda a solução 

desenvolvida pode e deve ser replicada para as outras rotas e campi. 

 

2.2.1 BusUFF 

Atualmente a rota 1, ilustrada na Figura 1, prevê viagens com intervalos na 

média de 1h, iniciando o serviço às 6h45min e finalizando às 22h [13], partindo 

do campus do Valonguinho e percorrendo os bairros do Centro, Gragoatá, Boa 

Viagem, Ingá e São Domingos, atendendo a todos os estudantes dos campi no 

caminho.  

Os pontos de embarque e desembarque indicados na Figura 1 estão 

identificados na Tabela 1, que especifica não só a referência de cada parada 

como também a localização geográfica, dado que será utilizado na análise e 

manipulação das informações no decorrer do projeto. 
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Figura 1: Mapa da rota 1 do BusUFF em Niterói. 

Tabela 1: Especificação dos pontos de parada da rota 1. 

Parada Endereço Latitude Longitude 

1° Valonguinho/DCE -22.89652 -43.12597 

2° Terminal -22.89096 -43.12418 

3° Gragoatá (ida) -22.89933 -43.13096 

4° Praia Vermelha - Bloco H -22.90532 -43.13501 

5° Praia Vermelha - Engenharia -22.90449 -43.12987 

6° Faculdade de Direito -22.90354 -43.12591 

7° IACS 2 -22.90157 -43.12322 

8° Faculdade de Economia -22.90057 -43.12824 

9° IACS -22.90101 -43.12788 

10° Gragoatá (volta) -22.90059 -43.12822 

11° Instituto Biomédico -22.89849 -43.12722 

 

Do ponto de vista da administração, o modelo atual apenas tem a 

informação de partida e chegada ao ponto inicial (Valonguinho), tendo pouca ou 
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nenhuma informação acerca dos acontecimentos no percurso. Ou seja, caso haja 

algum imprevisto que gere atrasos, visto que o serviço está sujeito a ações 

externas como trânsito, acidentes, etc, a administração não terá conhecimento e, 

consequentemente, nem os usuários. Desta forma, todo o controle do sistema 

fica limitado à falta de informação significativa. 

A solução proposta por este trabalho consiste em utilizar um dispositivo 

como fonte de coleta de dados de forma automática, que permita aos 

responsáveis pelo gerenciamento extrair informações precisas e relevantes. 

Quanto maior a quantidade de informações a respeito do veículo, maiores serão 

as possibilidades de um controle efetivo do serviço. Os detalhes do 

desenvolvimento da solução serão expostos nos capítulos a seguir.  

 

2.2.2 Usuários do BusUFF 

Do ponto de vista do usuário, a imprevisibilidade a respeito da localização 

do ônibus causa grande transtorno. Como há um intervalo médio de 1 hora entre 

viagens, é possível que o usuário fique até 1 hora esperando o ônibus caso o 

último tenha passado imediatamente antes do passageiro chegar ao ponto, 

situação pode ser agravada caso haja alguma interferência externa inesperada 

como trânsito, falha mecânica, etc. No total, temos que o tempo médio de 

espera corresponde a 30 minutos. 

Uma alternativa elaborada pelos alunos foi a criação de um grupo em um 

aplicativo de mensagens, onde os próprios membros informam aos outros 

participantes a localização atual do ônibus. Entretanto, essa solução se mostra 

incompleta porque, inicialmente, não integra a totalidade dos usuários do serviço 

visto que o próprio aplicativo tem uma limitação, permitindo apenas 256 pessoas 

por grupo, excluindo grande parte dos usuários do serviço. Depois, não se pode 

garantir que todos os integrantes informem a posição geográfica dos ônibus 

constantemente, podendo haver discrepâncias entre a última informação 

disponibilizada e a realidade. 

Diante deste cenário, a solução proposta consiste na utilização dos dados de 

localização fornecidos pelo dispositivo embarcado no ônibus em operação, 

combinados com as informações da localização do próprio usuário e da relação 
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de pontos de embarque e desembarque já definidos. Um aplicativo que exponha 

essas informações de forma clara permitirá ao usuário programar seus próximos 

passos de modo a não perder tempo na espera ou correr perigo exposto 

enquanto aguarda no ponto o próximo ônibus, podendo desfrutar da segurança 

dos campi da UFF enquanto a previsão de chegada da próxima locomoção for 

grande o suficiente. 

 

2.3 Aplicativos Mobile 

O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos causou uma verdadeira 

transformação digital na sociedade. Pesquisa da FGVcia aponta o uso de ao 

menos 234 milhões de smartphones no Brasil em junho de 2020 [14],  mais de 1 

por habitante. No primeiro trimestre de 2021 foram vendidos 11,87 milhões de 

aparelhos celulares, dos quais 11,16 milhões correspondem a smartphones [15]. 

No mundo, estima-se que hoje metade da população mundial possua um celular 

conforme gráfico 3, com previsão de alcançar até 2030 a marca de 5 milhões de 

usuários em todo o globo [16]. 

 

Gráfico 3: Porcentagem da população mundial que usa um smartphone. 

Essa transformação se deu pelo desenvolvimento de novas tecnologias que 

permitem além da comunicação, serviços de mensagens, compartilhamento de 

mídias, armazenamento, localização, redes móveis, entre outros, transformando 

os dispositivos mobiles em ferramentas essenciais no dia-a-dia, tanto no 

contexto pessoal, com lazer ou estudos, quanto no contexto profissional. 
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Acompanhando a tendência, diversos aplicativos têm surgido com o objetivo 

de facilitar o cotidiano das pessoas. O Brasil, de acordo com a Think Tank Pew 

Research Center, é o segundo país onde o setor mais cresce, ficando atrás apenas 

da Indonésia [17].   

De acordo com a Sensor Tower, os aplicativos mais baixados no mundo em 

maio de 2021 consistem em serviços de comunicação e mídias socias, entretanto, 

em 9° lugar na App Store, está o Google Maps, aplicativo que auxilia os usuários 

com locomoção seja por transportes públicos ou particulares [18]. Além deste, 

diversos outros aplicativos têm surgido como solução para a área da mobilidade, 

retratando a crescente demanda do setor. Destre os principais, destaca-se 

também o Moovit que, junto ao Google Maps, foram usados como inspiração 

para a solução proposta. 

 

2.3.1 Moovit 

O aplicativo Moovit utiliza dados arquivados e de colaboração externa, para 

entregar ao usuário uma solução prática, onde o usuário insere o endereço do 

destino desejado e o aplicativo trata os dados, respondendo algumas opções de 

rotas possíveis, incluindo diferentes modais e o custo total resultante. É focado 

no uso de transporte público, provendo ao usuário informações suficientes para 

que este escolha a rota que mais lhe agrade, baseando-se no tempo previsto e 

custo final.  

Os dados utilizados na plataforma podem ser obtidos de duas formas: com a 

informação dada pelas empresas de prestação de serviço, ou pelos 

colaboradores da plataforma, que tem a liberdade de inserir informações 

atualizadas. A incerteza encontrada no uso do aplicativo vem da informação 

prestada pelas empresas e que não dispõe de colaboradores que atualize as 

informações em tempo real. Como diversos fatores podem impactar 

negativamente o serviço como acidentes, congestionamentos e falha mecânica, 

causando atrasos ou alterações de rota, neste caso o usuário teria em mãos 

informações inverídicas indicando uma rota com previsão de tempo menor do 

que o que a realidade provê, causando transtornos para o usuário e contrariando 

o propósito original do aplicativo.   
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2.3.2 Google Maps 

A aplicação do Google, Maps, tem o uso muito similar ao do aplicativo 

citado anteriormente, Moovit, quando focado em transporte público. Entretanto, 

os dados das rotas dependem apenas da informação prestada pelas companhias, 

e nem sempre são atualizadas. Por diversas vezes, é possível que seja indicada 

uma linha de ônibus que não está mais em operação.  

Porém, além dos transportes coletivos, o Google Maps também é uma ótima 

solução como serviço de navegação baseado em GPS. Ele indica a melhor rota 

para o destino indicado pelo usuário baseado no tempo de percurso, prevenindo 

o inconveniente de congestionamentos. 

Em resumo, a aplicação se revela uma ótima opção no contexto dos 

transportes particulares, porém no contexto dos transportes coletivos, apresenta 

informações desatualizadas que podem gerar grandes transtornos ao usuário. 

 

2.4 Solução Geral 

Basedo na crescente demanda por soluções de mobilidade inteligente e os 

impactos que esta causa tanto na gestão dos serviços, possibilitando o aumento 

de produtividade aliado à minimização dos custos, quanto aos usuários, 

ampliando a sensação de bem estar, a solução proposta tem como objetivo 

desenvolver uma ferramenta que permita recolher quantidade massissa de 

dados relevantes que permita à adminstração o monitoramento de toda a frota 

de forma eficaz, encontrando os gargalos e as oportunidades de aprimoramento 

do sistema e dos recursos.  

Pretende-se que parte desses dados também fique disponível para o usuário 

final a fim de assegurar a previsibilidade da localização dos veículos e, com isso, 

garantir que o usuário possa fazer o melhor planejamento de modo que não haja 

desperdício de tempo e que ele possa se prevenir contra os perigos da cidade. 

Do ponto de vista da gerência, importa ter o acesso a uma base de dados 

que contenha as informações atualizadas, mantendo, assim, uma rastreabilidade 

precisa de toda a frota. Com os dados em mãos, além do controle da localização, 

os administradores do serviço terão a capacidade de entender as demandas e 
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recursos disponíveis, podendo atuar mais eficazmente na otimização do serviço. 

Neste contexto, a aplicação resultante será responsável por produzir os dados e 

armazená-los em um banco de dados para posterior usufruto, podendo ser 

utilizado também para modelagem de inteligência artificial. 

Do ponto de vista do usuário, a parte de interesse se limita à localização em 

tempo real dos veículos em operação. Com a informação sendo constantemente 

atualizada, o passageiro poder ter uma previsão mais assertiva do tempo de 

espera, podendo tomar a decisão final que mais se adequar à sua necessidade. 

Neste cenário, a aplicação final fará uso das informações coletadas previamente 

a fim de entregar um resultado fidedigno aos usuários.  
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Capítulo 3 

Detalhamento da Solução 

Toda a solução foi desenvolvida com o apoio da equipe da 

Superintendência de Tecnologia da Informação da Universidade, com o objetivo 

de integrar as aplicações resultantes nos sistemas já existentes, alcançando um 

resultado prático.  

O projeto completo consiste em duas frentes distintas. Na primeira, com o 

foco na gestão do serviço, vai disponibilizar dados precisos e atualizados de 

localização e condições dos veículos. Na segunda, focando nos usuários, vai 

disponibilizar a localização em tempo real dos veículos por meio de um aplicativo 

mobile.  

3.1 Gestão do BusUFF 
 

Para que seja possível um melhor controle dos recursos disponíveis, este 

projeto prevê que dados fundamentais como localização e velocidade estejam 

disponíveis e sejam atualizados em tempo real. Para este objetivo inicial 

considerou-se suficiente o uso de um dispositivo mobile para coleta de dados de 

GPS utilizando redes móveis.  

Para aprimoramento do resultado inseriu-se também um dispositivo OBD-II 

PID (on-board diagsnostics parameter IDs ou dispositivo de diagnóstico 

embarcado com parâmetros de identificação em tradução livre) com o objetivo 
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de coletar maior quantidade de dados, possibilitando um controle minucioso do 

veículo como um todo, abrangendo especificações mecânicas. Integrado ao 

dispositivo mobile, este aparelho dará aos responsáveis pela administração do 

serviço informações ricas que permitam ações preventivas e diagnósticas, 

podendo alcançar melhor resultado em tempo de uso e em custo. 

3.1.1 Equipamentos utilizados 

OBD-II PID 

O dispositivo OBD-II PID – on-board diagsnostics parameter IDs – foi criado 

inicialmente para controle de emissão de gases por parte das autoridades. 

Passou a ser amplamente utilizado como ferramenta de diagnóstico de bordo; 

quando conectado a um veículo é capaz de extrair informações precisas do 

motor, auxiliando o usuário a entender as condições do carro e encontrar as 

causas ou, até mesmo, antecipar possíveis problemas mecânicos.  

Funciona no modo pergunta e resposta; quando recebe uma solicitação 

com um parâmetro, ele responde com o valor correspondente à solicitação 

realizada.  

Cada solicitação se inicia referenciando um serviço específico. Na Tabela 2 

estão descritos todos os serviços disponíveis e são padronizados de modo que o 

dispositivo seja compatível com qualquer veículo independente do fabricante. 

Tabela 2: Serviços disponíveis em dispositivos OBD-II. 

Serviço Descrição 

01 Dados de diagnóstico atuais 

02 Dados de diagnóstico de captura de tela 

03 Códigos de problemas de diagnóstico relacionados à emissão 

04 Limpar dados de diagnóstico relacionados à emissão 

05 Resultados dos testes de monitoramento do sensor de oxigênio 

06 Resultados do teste específico do sistema de diagnóstico monitorado  

07 Códigos de problemas de diagnóstico pendentes (último ciclo 

concluído ou atual) 

08 Testes de ativação do sistema de bordo 

09 Solicitar informações do veículo 

0A Códigos de problemas de diagnóstico permanentes 
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Dentro de cada serviço são disponibilizadas diversas informações. Como 

exemplo, temos a Tabela 3, que referencia alguns dos PIDs disponíveis no serviço 

01 e que também estão disponíveis no serviço 02, se diferenciando no que tange 

ao momento de captura dos dados pelo dispositivo. No primeiro, a captura é 

instantânea, no segundo, a captura foi feita em um determinado momento no 

passado.  

Tabela 3: Descrição dos PIDs disponíveis no serviço 01. 

PID Descrição 

3 Status do sistema de combustível 

4 Carga calculada do motor 

5 Temperatura do líquido de arrefecimento do motor 

6 Ajuste de combustível de curto prazo – banco 1 

7 Ajuste de combustível de longo prazo – banco 1 

10 Pressão do combustível 

11 Pressão absoluta do coletor de admissão 

12 Velocidade do motor 

13 Velocidade do veículo  

16 Taxa de fluxo de ar 

17 Posição do acelerador 

19 Sensores de oxigênio presentes 

31 Tempo de funcionamento desde a partida do motor 

47 Nível da entrada do tanque de combustível 

49 Distância percorrida desde que os códigos foram 
apagados 

50 Pressão do vapor do sistema de evaporação 

51 Pressão barométrica absoluta 

60 Temperatura do catalisador: banco 1, sensor 1 

61 Temperatura do catalisador: banco 2, sensor 1 

62 Temperatura do catalisador: banco 1, sensor 2 

63 Temperatura do catalisador: banco 2, sensor 2 
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66 Tensão do módulo de controle 

67 Valor de carga absoluto 

68 Relação de equivalência ar-combustível 

69 Posição relativa do acelerador 

70 Temperatura ambiente 

 

Telefone celular 

No telefone celular residirá a aplicação que fará toda a comunicação, desde 

o dispositivo de coleta de dados até a base de dados onde eles serão 

armazenados. Para isso se conectará ao primeiro via bluetooth para realizar as 

solicitações com os PIDs definidos utilizando protocolo de comunicação serial. Ao 

receber as respostas, enviará os dados para a base de dados localizada na nuvem 

recorrendo ao serviço de redes móveis contratado.  

A intenção é que o condutor do veículo tenha pouca ou nenhuma interação 

com a aplicação, garantindo que esta funcione de forma autônoma a fim de 

minimizar possíveis falhas e interferências humanas no processo. 

3.1.2 Arquitetura 

Na Figura 2 está descrita toda a esquematização do projeto para gestão do 

serviço de transporte coletivo. O primeiro passo consiste na instalação do 

dispositivo OBD-II no veículo. No segundo passo é estabelecida a conexão entre o 

dispositivo e o telefone celular via bluetooth, por onde serão enviadas todas as 

informações a respeito do veículo e sua localização. Em seguida, estando o 

celular conectado à rede móvel disponível, vai enviar todas as informações 

coletadas para um banco de dados na nuvem onde ficarão armazenadas.  

Para alcançar o quarto passo, é necessário que esses dados sejam tratados 

e cruzados de forma que se obtenha um claro entendimento. Para os gestores, 

um dado isolado como taxa de alguma coisa especifica não quer dizer muita 

coisa; entretando, ao cruzar este valor com outros valores específicos é possível 

determinar até o momento de uma freada muito brusca e, inclusive se a 

frenagem foi feita por emergência ou por estar nas condições padrões de 

condução, o famoso “pé pesado”. Ou seja, para que as informações colhidas 
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tenham utilidade na administração da operação, é preciso o desenvolvimento de 

outro sistema, comumente conhecido como middleware, para análise e 

tratamento dos dados. Como essa tratativa requer conhecimento aprofundado 

de engenharia mecânica, não será especificado neste trabalho, ficando a cargo 

dos parceiros do projeto na UFF a finallização deste componente. 

Finalizadas todas as etapas de desenvolvimento, o resultado final consiste 

na integração dos dados com a ferramenta SISAUTO já utilizada atualmente para 

controle da frota interna da UFF. Com esta modernização será possível identificar 

não somente o operador do veículo como também a forma como este veículo 

está sendo operado, o estado de conservação e planejar ações de manutenção 

de modo a prolongar a vida útil do recurso agregando maior valor ao negócio 

como um todo. 
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Figura 2: Esquematização do projeto de gestão de veículos. 

3.1.3 Desenvolvimento 

A aplicação foi desenvolvida em Flutter, um framework que possibilita o 

desenvolvimento de aplicações para diversos sistemas operacionais e baseia-se 

na linguagem de programação Dart [19].  

Os dados coletados pela aplicação serão armazenados seguindo a estrutura 

definida no exemplo da Tabela 4, particularizando cada dado a um id que 

identifica o veículo e especificando também a data e hora da coleta destes dados. 
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Dentre os dados coletados, destacamos os de localização porque é a parte que 

também ficará disponível para os usuários do serviço. 

Tabela 4: Exemplo de dados armazenados para análise. 

ID Timestamp Latitude Longitude Acurácia Velocidade 

1 2021-08-09 15:57:06.939Z -22,8923125 -43,1182292 16,26199913 0,1808322817 

1 2021-08-09 15:57:16.950Z -22,8923364 -43,1182379 14,40499973 0,2210825533 

1 2021-08-09 15:57:26.935Z -22,892315 -43,1182292 15,8409996 0,2019173205 

Para extrair esses dados foi utilizado o pacote de desenvolvimento 

Geolocation, que pega todas as informações descritas na Tabela 5 e que serão 

utilizadas na rastreabilidade do veículo. 

Os dados de latitude, longitude e altitude compõem a localização geográfica 

do veículo, sendo também esta a informação que será disponibilizada para os 

usuários do serviço.  

O valor da velocidade instantânea completa a informação entregue ao 

usuário, atualizando a previsão do tempo de chegada do ônibus de forma 

instantânea, diminuindo a taxa de erro.  

A direção do dispositivo é coletada para informar para onde o ônibus está 

indo, se no sentido de ida ou de volta.  

Os dados de acurácia tem a importância de estimar a precisão dos dados 

coletados, ou seja, quanto maior o valor, maior a incerteza e, 

consequentemente, maior a probabilidade de falha do resultado. A acurácia 

horizontal estima um raio de precisão da localização, dando uma estimativa do 

erro em metros. A acurácia da velocidade estima a precisão da velocidade 

informada, dando uma estimativa do erro em metros por segundo. 

A informação de timestamp consiste na data e hora da coleta dos dados, e é 

essencial para a verificação do serviço. Com esta informação armazenada, é 

possível analisar todo o trajeto do busuff bem como o tempo gasto em cada 

etapa do percurso, além de possibilitar inclusive uma verificação mais minuciosa, 

constatando quanto tempo o ônibus ficou parado em cada ponto e como esse 

tempo influencia no resto da rota e nos possíveis atrasos.  

Quanto maior a riqueza de detalhes, maior o entendimento dos processos e, 

consequentemente, maior a probabilidade de encontrar oportunidades de 



 
23 

 

 

melhoria tanto para os prestadores do serviço quanto para os consumidores do 

mesmo. 

Tabela 5: Dados coletados relacionados à localização dos veículos. 

Dado Descrição 

latitude valor da latitude relativa à posição do veículo 

longitude valor da longitude relativa à posição do veículo 

altitude valor da altitude relativa à posição do veículo 

acurácia horizontal acurácia horizontal estimada da localização,  em metros, radial  

velocidade velocidade instantânea do veículo, dada em m/s 

acurácia da velocidade acurácia estimada da velocidade instantânea, dada em m/s 

direção direção horizontal do deslocamento do dispositivo  

timestamp data e hora da coleta das informações 

Finalizada a etapa de desenvolvimento da funcionalidade de rastreio, a 

conclusão do aplicativo com as integrações necessárias são de responsabilidade 

da equipe do STI visto que o acesso à retaguarda exige privilégios 

administrativos. 

3.2 Usuários do BusUFF 
 

Para os usuários do serviço BusUFF, a aplicação resultante será incorporada 

à aplicação já existente UFF Mobile+. Por já estar disponível para a comunidade 

acadêmica e por já prover diversos serviços de interesse para os alunos, a 

inserção de mais esta funcionalidade facilitará grandemente a mobilidade interna 

na universidade.  

O aplicativo desenvolvido pela UFF, o UFF Mobile+, é integrado ao sistema 

acadêmico da Universidade e tem o propósito de disponibilizar alguns dos 

serviços que anteriormente eram apenas acessíveis via web. Com esta 

ferramenta, os estudantes tem acesso ao plano de estudos e histórico, 

agendamento de provas e trabalhos, informação referente ao cardápio do 

Restaurante Universitário e Biblioteca, entre outros, sendo a parte de 

rastreabilidade do BusUFF desenvolvida neste projeto uma funcionalidade a ser 
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adicionada, permitindo o acesso a qualquer usuário logado. 

O login na aplicação é feito a partir do sistema de identificação da UFF, 

idUFF, o que garante uma integração mais segura e eficiente.  

3.2.1 Arquitetura 

Na Figura 3 está descrita toda a esquematização do projeto de rastreio do 

BusUFF para o usuário. No primeiro passo a aplicação pega os dados de 

localização do usuário para no segundo passo calcular as distâncias entre o 

usuário e os pontos de parada disponíveis. Com esta informação, a aplicação 

define o ponto mais próximo, indicando a localização exata do mesmo. Para 

finalizar, no terceiro passo o aplicativo acessa a base de dados obtendo a 

informação de localização mais atualizada do BusUFF para, enfim, no quarto 

passo carregar todas as informações coletadas diretamente no mapa de forma 

clara pro usuário. 
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Figura 3: Esquematização do projeto de rastreabilidade. 

3.2.2 Desenvolvimento 

A funcionalidade de rastreamento do BusUFF foi desenvolvida utilizando o mesmo 

framework da aplicação UFF Mobile+, o Flutter, que permite o desenvolvimento de 

aplicativos para diversos sistemas operacionais, o que garante que todos os alunos que 

possuírem um telefone celular possam ter também acesso à ferramenta. 

Além do pacote Geolocation já citado anteriormente, útil para obter informações de 

localização do dispositivo, foi utilizado também o pacote Map, que permite a exibição do 
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mapa com todas as identificações necessárias para facilitar o entendimento das 

condições e tomada de decisão do usuário. 

Ao abrir o mapa são apresentados três marcadores: a localização do usuário, 

o ponto de embarque calculado como mais próximo e a localização em tempo 

real do BusUFF, representados, respectivamente, nas figuras 7, 8 e 9.  

 

 

Figura 4: Marcador da localização do usuário. 

 

Figura 5: Marcador do ponto de embarque. 

 

Figura 6: Marcador da localização do BusUFF. 

 

Após a finalização do desenvolvimento da funcionalidade, a conclusão da aplicação se 

dará pela integração com o aplicativo UFF Mobile+ a ser realizada pela equipe do STI. 
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Capítulo 4 

Resultados 

O aplicativo resultante exposto na Figura 10 cumpre a proposta de gerar 

dados para o emprego de inteligência na gerência e na experiência do usuário, 

possibilitando o monitoramento de toda a frota e, assim, viabilizando o 

entendendimento e a resolução dos problemas encontrados no serviço de 

transporte coletivo da UFF.  

 

Figura 7: Layout final do módulo produtor 

Com a solução é possível uma produção de dados rica, que serão utilizados 

no entendimento de todo o processo e, com isso, a identificação de falhas e 

gargalos, possibilitando inclusive a auditoria do serviço prestado. Além disso, 
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pode também ser expandido para a frota interna da UFF, reunindo o 

monitoramento de todos os veículos pertencentes à Universidade em um único 

banco de dados. 

Este projeto se diferencia das aplicações já existentes no ponto da coleta de 

dados. Nas aplicações já mencionadas anteriormente, os dados de base são 

definidos ou pelas empresas prestadoras de serviço ou pelos próprios usuários, 

sendo passível de falha com informações desatualizadas. Como na aplicação 

desenvolvida todas as informações são coletadas de forma automática, o banco 

de dados sempre disponibilizará informações atualizadas e precisas, minimizando 

a quantidade erros. 

Do ponto de vista do usuário, a aplicação resultante informa de modo 

intuitivo as localidades de interesse, auxiliando na utilização do serviço a fim de 

evitar o desperdício de tempo e a exposição aos perigos da cidade. 

 

Figura 8: Layout final do módulo consumidor. 

No exemplo da Figura 11, o usuário se localizava no Centro de Niterói, mais 

especificamente na Rua Visconde de Sepetiba e, como resultado, a aplicação 
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indica o ponto mais próximo, identificado, neste caso, como o Terminal. Ao 

mesmo tempo, a informação coletada do banco de dados a respeito da 

localização do BusUFF informava que este estava próximo da Praça da Cantareira. 

Com essas informações o usuário pode decidir entre aguardar mais alguns 

minutos para deslocar-se até o ponto ou optar por outro meio de locomoção. 

Desta forma, um simples tratamento dos dados mune o estudante com as 

informações necessárias para as melhores decisões.  

 
 

 



 
30 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Capítulo 5 

Conclusão 

O presente trabalho propôs uma solução baseada no conceito de cidades 

inteligentes para a questão da mobilidade urbana, particularizada no serviço de 

transporte coletivo da Universidade Federal Fluminense, o Busuff. 

A solução inicialmente constrói um banco de dados que permite a 

otimização da gerência com o monitoramento de toda a frota, podendo inclusive 

serem inseridos veículos além do serviço de transporte coletivo, como viaturas e 

translado interno de servidores e bens. Com a aplicação desenvolvida é possível 

que a organização responsável, SOMA, tenha as informações de todos os veículos 

sob sua supervisão com dados precisos e constantemente atuallizados.  

Ademais, a aplicação integrada à aplicação UFF Mobile+ permite que todo 

estudante da Universidade tenha informações precisas quanto à localização em 

tempo real dos ônibus em operação, permitindo que o usuário tome a decisão 

mais vantajosa para si em questão de otimização do tempo e segurança. 

Com os resultados encontrados é possível concluir que a automatização da 

coleta dos dados a partir de dispositivos móveis gera dados mais assertivos e 

disponibiliza um banco de dados ideal para modelagem com inteligência artificial, 

possibilitando, com isso, uma análise precisa e, consequentemente, uma 

otimização do serviço como um todo. 
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Capítulo 6 

Sugestões para trabalhos futuros 

Com uma solução baseada em dispositivos móveis é possível expandir a solução 

acrescentando diversas funcionalidades como um botão de pânico. O sistema de 

segurança na UFF, na data desta publicação, possui uma integração com os serviços de 

emergência através de um botão físico localizado em cada cabine de escolta. Ao integrar 

esse serviço à aplicação já existente seria possível disponibilizar para toda a comunidade 

acadêmica o acesso imediato a alguém que possa prestar o devido socorro, tanto dentro 

do campus quanto nos arredores da Universidade. 

 Além disso, com o controle adequado das informações pode ser desenvolvida uma 

funcionalidade que alerte as autoridades locais em caso de aglomeração, identificando 

as áreas e informando as condições para verificação do cumprimento das 

recomendações de segurança sanitária impostas pelo governo no período de pandemia. 

 Aprofundando a questão do serviço do Busuff, uma simples vinculação pode 

permitir que o mesmo dispositivo embarcado nos veículos, além de verificarem as 

informações de localidade, sejam responsáveis também pelo controle de acesso. 

Atualmente a UFF disponibiliza a Carteirinha Digital da UFF, aplicativo que permite a 

identificação do vínculo do usuário com a Universidade por meio de um QR Code. Com a 

leitura do código por uma câmera, pode ser feita a verificação dos passageiros, 

impedindo o uso indevido do serviço, podendo também ser usado para manter um 

histórico a cerca da lotação do veículo.   
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