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"Na maioria dos casos, forças e fraquezas 

são dois lados da mesma moeda. Uma 

força em um situação é uma fraqueza 

em outra, mas frequentemente as pessoas 

não conseguem trocar as marchas. É uma 

coisa muito sutil falar sobre forças e 

fraquezas porque elas sempre são a 

mesma coisa." 

Steve Jobs  
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar o desenvolvimento do sistema 

intitulado “Cadê meu ônibus?”. O sistema tem como destino atender as necessidades 

dos usuários e das empresas do transporte coletivo. 

Com este software os usuários do transporte terão acesso às informações de 

localização dos ônibus em tempo real. A principal função do sistema é mostrar a 

posição do veículo através de uma aplicação Android. Também conta com opções de 

localizar as paradas de ônibus, mostrar qual a distância que o veículo se encontra e qual 

o tempo estimado até o usuário. 

 

Palavras-chave: Cadê meu Ônibus, software, Android, posição veículo, 

transporte coletivo, controle e segurança. 
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ABSTRACT 

The objective this work is demonstrate the system development intituled “Where 

is my bus?” the system meets the meeds of user and company of mass transit. 

With this software the users will access to location information of bus in real 

time. The main system function is show the vehicle position in the application Android. 

Also this system will options of locate the stop bus, show distance of vehicle 

between user and estimated time until de user. 

 

Keywords: Where's my bus, software, Android, vehicle position, mass transit, 

control and security. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje em nosso país, cresce cada vez mais o número de pessoas e o deslocamento 

nas grandes cidades. Para lidar com a locomoção diária, é necessário um sistema que 

ajude os usuários a localizar o melhor transporte da melhor forma possível, sem atrasos 

e sem ter que esperar muito. 

 

Com o crescente aumento de pessoas com intenção de adquirir um smartphone
1
, 

diversas aplicações surgem com intenção de auxiliar os usuários no seu dia a dia. O 

sistema proposto visa levar facilidade aos usuários do transporte público coletivo. 

Fazendo parte da vida das pessoas, que cada vez mais estão conectados a internet 

através de dispositivos móveis
2
. 

 

Através de uma aplicação mobile os usuários terão acesso aos dados de 

localização de veículos, em tempo real e acesso a horários e dados sobre as rotas dos 

ônibus.  

1.1 Objetivos 

O sistema tem como objetivo levar aos usuários do transporte público um 

sistema fácil e pratico de como localizar um ônibus desejado e também dar segurança as 

empresas de ônibus que terão um monitoramento 24 horas. Através de um sistema GPS 

que será acessado pelo proprietário da empresa de ônibus e pelos usuários que poderão 

baixar uma aplicação em seu celular. 

1.2 Objetivos específicos 

O objetivo do sistema é auxiliar os usuários do transporte coletivo, a saber, onde 

o ônibus está, qual está mais perto dele, qual a rota de cada ônibus, em que momento ele 

                                                           
1 http://www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n27053/brasileiros-querem-smartphones.html 

 
2
 http://www.tecmundo.com.br/brasil/39797-ibge-uso-de-celular-e-internet-cresceu-mais-de-100-no-brasil-em-

seis-anos.htm 

http://www.tudocelular.com/curiosidade/noticias/n27053/brasileiros-querem-smartphones.html
http://www.tecmundo.com.br/brasil/39797-ibge-uso-de-celular-e-internet-cresceu-mais-de-100-no-brasil-em-seis-anos.htm
http://www.tecmundo.com.br/brasil/39797-ibge-uso-de-celular-e-internet-cresceu-mais-de-100-no-brasil-em-seis-anos.htm
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vai passar na parada e qual a parada está mais próxima ao usuário. Com isso os usuários 

poderão se programar melhor, não chegar atrasado à parada e nem ter que ficar 

esperando o próximo ônibus por muito tempo. 

 

Outro objetivo do sistema é atender não só pessoas que moram nas cidades, mas 

também pessoas que venham de outras cidades e estrangeiros que venham visitar o país. 

Para facilitar o sistema terá uma interface fácil e atrativa para o usuário, além de contar 

com suporte a outras línguas, o que facilitará para os estrangeiros. 
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2  ANÁLISE DE SISTEMAS SIMILARES 

Durante o período de levantamento de requisitos, foram analisados alguns 

sistemas similares ao proposto, no Brasil e no exterior. Foram escolhidos dois sistemas 

para a análise, de olha na via e Bus Finder. Ambos os sistemas estão em funcionamento 

na cidade de São Paulo. Há algumas diferenças entre eles, o Bus Finder é 

consideravelmente mais simples que o De olho na via, porém o De olho na via não 

aparenta ser desenvolvido em uma aplicação tradicional e sim uma aplicação que acessa 

uma pagina web.  

 

2.1 De olho na via 

É um sistema que utiliza dados da SPTrans. O objetivo dele é mostrar a 

localização dos veículos nas vias em tempo real. Ele possui a funcionalidade de buscar 

uma via e ver os veículos que estão nela. Também tem opções de favoritos, selecionar 

um corredor, ver próximos ônibus e velocidade média das vias. O aplicativo também 

informa se o veículo possui suporte para cadeirante e possui um tutorial explicativo no 

site 
3
. O sistema mostra a velocidade média e o tempo médio da linha, no sentido centro 

bairro e bairro – centro. A estimativa é baseada no tempo que o veículo leva no percurso 

da linha e no tempo gasto nas paradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://olhovivo.sptrans.com.br/ 

http://olhovivo.sptrans.com.br/
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A Figura 1 mostra a tela inicial do aplicativo, onde há o menu com as opções de 

localizar as vias e ver os horários. Também há como fazer um comentário sobre o 

sistema. 

 

Figura 1  - Tela inicia do De olho na via 
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A Figura 2 mostra como o usuário visualiza os veículos nas rotas. 

 

Figura 1 - Rotas do De olho na via 

 

2.2 Bus Finder 

O Bus Finder é bem similar ao De olho na via, também usa os dados da 

SPTrans. Mas há algumas diferenças na hora de utilizá-lo. Para ver as linhas é preciso 

colocá-las como favoritos e assim poder acompanhar os veículos. Esse sistema é um 

pouco mais simples e mais fácil de usar. Além da funcionalidade principal que é ver os 

veículos na rua, não possui muitos recursos. 
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Na Figura 3 é mostrado a lista de rotas que ficam nos favoritos do usuário. 

 

 

Figura 3 - Rotas favoritas 
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Na Figura 4 é mostrado a tela que o usuário utiliza para localizar os veículos que 

estão na sua lista de favoritos. 

 

Figura 4 - Tela de visualização de veículos 
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3 DESENVOLVIMENTO 

O sistema desenvolvido foi divido em quatro partes. A aplicação Web, 

responsável pelo gerenciamento das linhas por parte das empresas e do administrador do 

sistema e o servidor Restful é o responsável por gerenciar  o conteúdo transmitido entre 

os aplicativos. Uma aplicação mobile responsável por transmitir informações e outra 

aplicação mobile responsável por mostrar os dados aos usuários do transporte público. 

3.1 Aplicação Web 

A aplicação Web é um gerenciador para os cadastros e controles da empresa. 

Essa aplicação permite a inclusão, edição e exclusão de dados, além de mostrar os 

veículos online. Ela foi pensada para que a própria empresa pudesse controlar seus 

veículos como achar melhor. 

A Figura 5 mostra a estrutura utilizada na aplicação Web. Na imagem o número 

1 representa o administrador do sistema, responsável por adicionar usuários e ceder 

permissões ao mesmo. O número 2 representa as empresas, que possuírem o sistema 

terão acesso ao sistema para que possam gerenciar suas linhas e rotas. Tanto 

administrador quanto as empresas, acessam a mesma aplicação, cada um com suas 

respectivas permissões, a aplicação é representada pelo número 3. O número 4 é o 

banco de dados, onde são armazenados todas informações necessárias para o 

funcionamento do sistemas. 



17 

 
 

 

Figura 4 - Esquema aplicação Web 

 

3.2 Servidor Restful 

No sistema temos o servidor Restful, este servidor tem como objetivo atender as 

requisições dos aplicativos mobile. As requisições são feitas conforme a necessidade da 

aplicação, o servidor recebe uma requisição, faz o processamento necessário e devolve 

uma resposta para a aplicação. Como por exemplo, listar as linhas de uma empresa ou a 

localização dos veículos da mesma.  

O servidor também tem conexão com o banco de dados e assim é possível fazer 

as operações de consulta, inserção, modificação e exclusão de dados, como: rotas, 

horários, veículos, paradas de ônibus e transmissores (Aplicativo responsável por 

transmitir os dados). 
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Na Figura 6 é mostrado a estrutura de comunicação do Web Service Restful. As 

requisições são recebidas, processadas e é devolvida resposta para a aplicação 

solicitante. 

 

 

Figura 6 - Comunicação do servidor 

 

3.3 Aplicativo Transmissor 

A aplicação transmissora possui apenas uma função, de transmitir coordenadas 

de localização para o servidor. Cada ônibus deve conter um smartphone com essa 

aplicação. Para o funcionamento deste aplicativo, é necessário informar o login e senha 

da empresa responsável pela linha que o veiculo irá fazer. Também é preciso informar 

dados sobre a linha, como: o nome da linha, horário de saída, local de saída e chegada e 
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horário. Assim, se as informações estiverem certas a aplicação começara a transmitir os 

dados de posição geográfica para o servidor. 

 

A Figura 7 representa a comunicação do aplicativo transmissor com o servidor. 

É mostrada a tela inicial do aplicativo, nessa tela são informados os dados de acesso às 

funções da aplicação. Os dados são transmitidos para o servidor, se estiverem corretos, é 

liberado o acesso a função da aplicação,  para somente depois começar a transmitir os 

dados de localização. 

 

Figura 7 – Estrutura de comunicação entre transmissor e servidor 

 

3.4 Aplicativo Receptor 

O aplicativo receptor é o que irá ser utilizado pelos usuários do transporte 

público. O aplicativo é responsável por receber os dados que serão transmitidos pelo 

aplicativo transmissor. Esse aplicativo tem as funções de localização de rotas e linhas, 

com opção de localizar um veiculo de uma linha desejada pelo usuário. Também é 
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possível acessar dados sobre as linhas, como: a rota que a linha faz e os horários de 

saída de veículos.  

 

Ao utilizar a função de localizar um veículo, a aplicação requisita para o 

servidor os dados sobre aquela linha, o servidor então responde passando a posição de 

cada veículo que estiver circulando para a linha escolhida. Esta requisição é feita de 

maneira automática a cada 10 segundos, as posições são mostradas e atualizadas em um 

mapa para que o usuário possa monitorar. 

A Figura 8 representa a comunicação entre a aplicação receptora com o servidor. 

Ao acessar a função de localizar veículos de uma determinada linha o usuário irá 

visualizar os veículos no mapa, juntamente com as paradas de ônibus.  

 

Figura 8 - Estrutura do Receptor 
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3.5 Transmissão de dados 

O sistema possui uma quantidade de dados considerável e todos os dados são 

transmitidos entre servidor e aplicações. O formato escolhido para esses dados foi o 

JSON, um formato que é muito utilizado em aplicações com requisições a servidores. 

A Figura 9 mostra um modelo de dados transmitidos em formato JSON. Neste 

caso esta sendo passada uma lista de objetos “coordinate” com os referentes dados de 

cada objeto. 

 

Figura 9  - Dados em formato JSON 
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4 SERVIÇOS DO GOOGLE 

4.1 Google Directions API 

A Directions API do Google é um serviço que calcula as direções entre 

localizações usando uma solicitação HTTP. Você pode procurar indicações para vários 

modos de transporte, incluindo o trânsito, dirigir, caminhar ou andar de 

bicicleta. Directions pode especificar origens, destinos e pontos de passagem ou como 

coordenadas de latitude e longitude. A API Directions pode retornar direções várias 

partes usando uma série de waypoints
4
. 

A função Directions API é utilizada para calcular as distâncias do usuário até as 

paradas de ônibus. Assim é localizada a parada mais próxima do usuário. É feita uma 

requisição através HTTP para o serviço do Google, é recebido um XML com as 

informações necessárias, como a distância e as coordenadas necessárias para se chegar 

de um ponto a outro. Após receber o XML, o mesmo é processado, e são extraídas 

somente as informações necessárias. 

A Figura 10 abaixo mostra um exemplo de requisição HTTP. São passadas duas 

coordenadas, de origem e destino. Além de informações adicionais como o modo de 

locomoção, que nesse caso é caminhando. Também há a possibilidade de informa se o 

GPS pode ser usado ou não.  

Além das informações adicionais mostradas a API permite uma serie de outras 

informações adicionais que podem ser enviadas, afim de tornar a consulta mais precisa. 

 

Figura 10 - Http de requisição Google Directions 

 

 

 

                                                           
4
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Waypoint 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Waypoint
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A Figura 11 mostra parte do  XML que é retornado pelo serviço  do   Google.   

Neste exemplo são retiradas as informações de distância e as coordenadas necessárias 

para ir de um ponto a outro. Neste caso o serviço do Google informa que é necessário 

passar por dois pontos para chegar ao destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Parte do XML de resposta do Google Directions 
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A Figura 12 mostra como através do serviço Directions se obtém a rota. Na 

figura o ponto azul representa o aparelho e a linha preta o caminho necessário para 

chegar à parada mais próxima.  

 

Figura 12 - Resultado de uma resposta do Google Directions 

 

4.2 Google Maps Android API v2 

Com o Google Maps API Android, é possível adicionar mapas com base em 

dados do Google Maps para a aplicação. A API lida automaticamente com acesso aos 

servidores do Google Maps, o download de dados, visualização do mapa, e a resposta 

para mapear gestos. Também é possível usar as chamadas de API para adicionar 

marcadores, polígonos, e sobreposições de um mapa básico e para mudar a visão de 

uma área do mapa específico do usuário. Adicionar objetos para fornecer informações 

adicionais para os locais do mapa e permitir a interação do usuário com o mapa. 
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A Figura 13 representa o uso da API Maps. Na figura são colocadas as posições 

das paradas, representada pelo símbolo de parada de ônibus e o dos veículos em 

movimento, representado pelo ícone com ônibus desenhado.  

 

Figura 13 - API Google Maps v2 
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5 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

5.1 Métodos de especificação de requisitos 

Os métodos utilizados para a especificação de requisitos foram à observação e a 

análise de sistemas existentes. Primeiramente foi observado como funciona o sistema de 

transporte público de Pelotas e outras cidades maiores. Após essa observação foi feita 

uma pesquisa e uma análise de sistemas existentes, no Brasil e no exterior. Constou-se 

que já há alguns sistemas similares ao proposto, em funcionamento e em produção. 

Usando essas duas metodologias pode-se levantar os requisitos necessários para 

atender a necessidade do sistema. 

 

5.2 Requisitos Funcionais 

Os requisitos funcionais visam mostrar todas as funcionalidades que atendam a 

necessidade do software. 

 

RF – 001 – Localizar paradas 

Se o aparelho do usuário tiver sistema GPS o aplicativo irá mostrar o caminho 

até a parada mais próxima para a linha escolhida. 

 

RF – 002 – Ver rotas 

O usuário poderá ver no mapa a rota da linha escolhida. 

 

RF – 003 – Mostrar ônibus 

O aplicativo deve mostrar onde o ônibus escolhido pelo usuário está. 

 

RF – 004 – Escolher parada 

O usuário poderá escolher a parada onde quer descer, e assim será mostrado o 

tempo estimado até ela. 
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RF – 005 – Escolher rota 

O usuário poderá escolher a rota que lhe serve melhor. 

 

RF – 006 – Mostrar horários 

O aplicativo deve ter uma opção que mostre uma tabela com os as linhas e os 

respectivos horários da empresa. 

 

RF – 007 – Escolher favoritos 

Opção de o usuário colocar a rota como favorito e poder acessar uma lista com 

todas as suas favoritas. 

      

RF – 008 – Editar configuração 

O aplicativo deve ter uma tela de configuração, para que seja feita edições no 

cadastro do usuário e outras configurações de preferência. 

 

RF – 009 – Receber informações 

O sistema irá receber coordenadas, datas, horas e dados de usuários. 

 

RF – 010 – Enviar informações 

O sistema irá enviar aos usuários as informações solicitadas, como: rotas, 

ônibus, horários, favoritos. 

 

RF – 011 – Criar Log 

O sistema deve armazenar o tempo que o usuário usa o sistema e os horários. 

 

RF – 012 – Controlar o sistema 

O sistema deve ter uma página onde será feita todos os controles e cadastros. 

 

RF – 013 – Cadastrar, editar e excluir itens 

O sistema deve ter a opção de cadastrar, editar, excluir de veículos, horários e 

linhas e paradas. 
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RF – 014 – Armazenar dados 

O sistema deve armazenar os dados de cada linha, como tempo entre uma parada 

e outra, horários, dias e velocidade média do trecho. 

 

5.3 Requisitos não funcionais 

Os requisitos não funcionais visam por características externas do sistema que 

não são diretamente associadas ao usuário, a fim de garantir a qualidade das 

funcionalidades do sistema. 

 

RN – 001 – Implementar em Java 

O sistema deve ser implementado em Java. 

 

RN – 002 – Implementar em Android 

O sistema deve contar uma aplicação Android. 

 

RN – 003 – Fazer na versão 

O aplicativo Android deve ser na versão 2.3 ou superior. 

 

RN – 004 – Acessar configuração 

A página de configuração deve ter um sistema de segurança através de login e 

senha. 

 

RN – 005 – Utilizar base 

Utilizar uma base do PostegreSQL. 

 

RN – 006 – Tempo de desenvolvimento 

O tempo de desenvolvimento não pode ultrapassar um ano. 

 

RN – 007 – Tempo de resposta 

O tempo para o rastreador enviar as informações não pode ser maior que 15 

segundos. 
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6 MODELAGEM DO SISTEMA 

6.1 Metodologias de desenvolvimento 

A metodologia utilizada usa características do modelo em cascata junto com 

outros recursos. A primeira parte é a analise de sistemas similares, passando a 

confecção dos requisitos do sistema. Após será a implementação da função básica do 

sistema, até que haja uma versão estável do mesmo. A próxima etapa é adicionar as 

outras funções do sistema, sendo que em cada passo há a possibilidade de voltar a 

documentação e fazer alterações caso seja necessário. Por fim, após colocar a primeira 

versão estável para testes e ao adicionar mais funcionalidades, disponibilizá-la para 

testes de usuários. 

 

6.2 Descrições dos casos de uso 

 

6.2.1 Acesso ao aplicativo 

Atores: Usuário 

Prioridade: 5 

Pré-condições: O ator deve ser cadastrado. 

Fluxo de evento principal: O ator inicia o aplicativo. Ao acessá-lo deve ser informado o 

e-mail e a senha de acesso. O aplicativo verifica se o e-mail e a senha são válidos e 

libera o acesso. 

Fluxo alternativo: O ator pode inserir um e-mail ou senha invalida, o aplicativo deve 

então reiniciar a operação. 

Pós-condições: O sistema deve guardar no log a hora que foi acessado o aplicativo. 
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6.2.2 Acesso administração 

Atores: Administrador da empresa ou administrador do sistema 

Prioridade: 5 

Pré-condições: O ator deve ser cadastrado. 

Fluxo de evento principal: Ao acessar o sistema o ator deve ser informado o login e a 

senha de acesso. O sistema verifica se o login e a senha são válidos e verifica qual nível 

de acesso o ator tem e assim libera o acesso as suas funções. 

Fluxo alternativo: O ator pode inserir um login ou senha invalida, o sistema deve então 

reiniciar a operação. 

 

6.2.3 Cadastro de usuário 

Atores: Usuário 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve ter o aplicativo instalado. 

Fluxo de evento principal: O ator irá acessar o aplicativo. Escolherá a opção de cadastro 

e será pedido o nome, e-mail, senha e qual a cidade de preferência. 

Fluxo alternativo: O ator pode deixar um campo em branco ou colocar um e-mail já 

cadastrado. Assim o sistema deve identificar e reiniciar a operação. 

 

6.2.4 Cadastro de veículos 

Atores: Administrador da empresa 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve estar logado. 



31 

 
 

Fluxo de evento principal: Após logar o sistema o ator deve escolher que cadastro de 

veículos. Na opção de cadastro irá ser mostrado uma lista com os veículos cadastrados e 

a opção de cadastrar novos veículos. Para cadastrar o ator deve informar a placa do 

veiculo, o número dele e se o veículo possui suporte a cadeirantes. Após colocar os 

dados o sistema irá chegar, se nenhum dos dados for cadastrados se encerra a operação. 

Fluxo alternativo: O ator pode inserir um veículo já cadastrado e assim o 

sistema deve informá-lo para que possa ser arrumado e reiniciar a operação. 

Pós-condições: Devem ficar armazenados os veículos cadastrados. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.5 Cadastros de linhas 

Atores: Administrador da empresa 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve estar logado. 

Fluxo de evento principal: Após logar no sistema o ator deve escolher a opção de 

cadastro de linhas. Na opção de cadastrar irá ser mostrada uma lista com as linhas 

cadastradas e a opção de cadastrar novas linhas. Para cadastrar o ator deve informar o 

nome da linha e deve marcar no mapa com pontos a rota desejada. 

Fluxo alternativo: O ator pode informar uma linha com o mesmo nome, o sistema deve 

informá-lo e refazer a validação mediante a um novo nome. 

Pós-condições: Devem ficar armazenadas as informações da linha cadastrada. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.6 Cadastros de rastreadores 

Atores: Administrador da empresa 
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Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve estar logado. 

Fluxo de evento principal: Após logar no sistema o ator deve escolher a opção cadastro 

de rastreadores. Nesta opção irá ser mostrada uma lista com os rastreadores cadastrados 

e a opção de cadastrar novos. Para cadastrar o ator deve informar o número do 

rastreador. 

Fluxo alternativo: O ator pode informar um rastreador já cadastrado, o sistema deve 

informá-lo e refazer a validação mediante a um novo cadastro. 

Pós-condições: Deve ser adicionado o novo rastreador a empresa que o cadastrou. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.7 Cadastros de paradas 

Atores: Administrador da empresa 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve estar logado. 

Fluxo de evento principal: Após logar no sistema o ator deve escolher as opções 

Paradas. Nas opções paradas irá ser mostrado um mapa com as paradas cadastradas e a 

opção de cadastrar novas paradas. Para cadastrar o ator deve marcar no mapa o local da 

parada. 

Pós-condições: Devem ficar armazenadas as novas paradas. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.8 Cadastro de empresas 

Atores: Administrador do sistema 

Prioridade: 4 
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Pré-condições: O ator deve estar logado. 

Fluxo de evento principal: O ator escolhe a opção de cadastrar uma nova empresa. 

Insere os dados da empresa, como nome, cidade, login e senha de acesso. 

Fluxo alternativo: O ator pode deixar um campo em branco, o sistema deve alertar o 

ator. 

Pós-condições: Devem ficar armazenas as informações da nova empresa. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.9 Administração das linhas 

Atores: Administrador da empresa 

Prioridade: 5 

Pré-condições: O ator deve estar logado no sistema. 

Fluxo de evento principal: O ator escolhe a opção de Administração de linhas. Ao 

escolher é mostrada uma lista com o nome das linhas, os horários, local de saída e 

chegada, número do rastreador e os veículos que estão fazendo cada linha. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.10 Procurar linha 

Atores: Usuário 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve estar logado no aplicativo. 

Fluxo de evento principal: O ator deve escolher a opção de procurar linha. Em seguida 

deve colocar o nome da linha e escolher a opção de ver no mapa e então escolher qual 

ônibus quer monitorar. 
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Fluxo alternativo: O ator pode escolher uma linha que não há ônibus naquele momento, 

assim o sistema deve avisá-lo. 

Casos de uso incluídos: Acesso ao aplicativo 

6.2.11 Localizar parada 

Atores: Usuário 

Prioridade: 4 

Pré-condições: O ator deve estar logado no aplicativo. 

Fluxo de evento principal: Ao selecionar a linha desejada o ator escolhe a opção de 

localizar parada, que ativa o GPS de seu aparelho e mostra o caminho até a parada mais 

próxima. 

Fluxo alternativo: O aparelho do usuário pode não possuir GPS, então o sistema deve 

informá-lo que de não é possível usar esta função. 

Casos de uso incluídos: Acesso ao aplicativo 

 

6.2.12 Favoritar 

Atores: Usuário 

Prioridade: 3 

Pré-condições: O ator deve estar logado no aplicativo. 

Fluxo de evento principal: O ator escolhe a linha e tem a opção de favoritar ela. A linha 

então vai ficar em sua lista de favoritos. 

Fluxo alternativo: O ator pode escolher uma linha que esta em sua lista de favoritos, 

assim o sistema deve avisá-lo de que já foi adicionada em sua lista. 

Casos de uso incluídos: Acesso aplicativo 
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6.2.13 Mostrar ruas 

Atores: Usuário 

Prioridade: 3 

Pré-condições: O ator deve estar logado no sistema. 

Fluxo de evento principal: O ator deve escolher a opção de ver o caminho por onde o 

ônibus passa, e assim será mostrado o trajeto do mesmo em um mapa. 

Casos de uso incluídos: Acesso administração 

 

6.2.14 Mostrar horários 

Atores: Usuários 

Prioridade: 3 

Pré-condições: O ator deve estar logado no sistema. 

Fluxo de evento principal: O ator escolhe a opção que mostra uma tabela com os ônibus 

e horários de cada linha. 

Casos de uso incluídos: Acesso ao aplicativo 
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7 DIAGRAMAS 

7.1 Diagrama de casos de uso 

O Diagrama de casos de uso tem como proposta expor as funcionalidades do 

sistema proposto. Representa uma unidade da interação do usuário com o sistema. 

A figura 14 representa o diagrama de casos de uso do sistema proposto. Os casos 

de uso do quadro vermelho representam os casos da aplicação receptora e os demais da 

aplicação web. 

 

Figura 2 -Diagrama de casos de uso 

 

7.2 Diagrama de classes 

Um diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações das classes 

que servem de modelo para objetos (WIKIPEDIA, 2013). 
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A Figura 15 representa o diagrama de classes do sistema, onde é representado 

todas as classes do sistema. 

 

Figura 3 - Diagrama de classes 
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8 TECNOLOGIAS USADAS 

8.1 Tecnologias 

8.1.1 Android 

O projeto conta com duas aplicações que utilizam a tecnologia Android. Esse 

sistema operacional baseado no núcleo do Linux para dispositivos móveis suporta 

aplicações escritas na linguagem Java. O Android foi escolhido por ser uma plataforma 

popular e por ser em Java.  

 

8.1.2 Web Service Restful 

Neste projeto, é fundamental a criação de um cliente Web Service para efetuar a 

comunicação total com os serviços disponibilizados pelos aplicativos. Com o conceito 

de Web Service, conseguimos a integração de dados entre diferentes tipos de aplicações, 

não se preocupando com plataformas e tecnologias utilizadas (LEAL, 2012). 

 

Existem dois tipos de Web Service que ganham destaque, o REST, que é o tipo 

usado neste projeto, e o SOAP. O tipo SOAP é mais complexo, onde é necessário 

especificar o endereço do componente, o nome do método e os argumentos para que um 

determinado método seja invocado remotamente. Já o tipo REST é mais leve e prático, 

onde se baseia nos recursos do protocolo HTTP, como por exemplo, PUT, GET, POST 

e DELETE. Desta maneira, o arquivo é gerado de uma forma mais clara, com dados que 

dizem respeito apenas ao objeto especificado, sem TAGs desnecessárias, aumentando 

assim sua velocidade de transmissão. 

 

8.1.3 IDE Netbeans 

O IDE Netbeans é um ambiente de desenvolvimento multiplataforma, onde 

diversos tipos de programadores utilizam em seus trabalhos em varias linguagens 

suportados pelo IDE. A escolha dessa IDE para o desenvolvimento do sistema é que ele 
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possui uma interface atraente e fácil de utilizar. Além disso, o IDE possui atualizações 

frequentes e um grande número de plugins. 

 

8.1.4 Eclipse 

O Eclipse assim como Netbeans é um IDE de desenvolvimento multiplataforma. 

Este IDE foi escolhi para o desenvolvimento dos aplicativos Android, pois oferece um 

plugin para o Android mais completo. O plugin para o Android possui suporte para 

gerar os XMLs das telas. 

 

8.1.5 PostgreSQL 

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional. A 

escolha deste banco de dados foi por ele ser uma tecnologia Open Sorce, ter grande 

capacidade de armazenamento e ter um ótimo desempenho para grande fluxo de dados. 

 

8.1.6 Glassfish server 

O Glassfish é um servidor de aplicação Open Sorce para a plataforma de Java 

EE. Ele foi escolhi pois atende todas as especificações que foram utilizadas no sistema. 

 

8.1.7 RiouxSVN 

O RiouxSVN é um servidor de versionamento. Para ter um maior controle e 

maior segurança ou escolhido esse servidor. Além disse ele é um servidor privado e 

gratuito, o que mantem a segurança dos fontes do projeto. 
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8.1.8 Maven 

O Maven é uma ferramenta de automação de compilação. Ele é construído 

utilizando uma arquitetura baseada em plugins que permite que ele faça o uso de 

qualquer aplicação controlável através da entrada padrão. Essa ferramenta foi escolhida 

por ser um ótimo gerente de dependências e pelo Build modular, que trás rapidez e 

segurança para o projeto. 

 

8.2 Frameworks 

8.2.1 Primefaces 

O Primefaces é um framework que oferece componentes para o JSF. Esse 

framework foi escolhido por ter componentes bem completos e ser Open Sorce. 

 

8.2.2 Google Maps API 

A API do Google Maps é um serviço disponibilizado gratuitamente, onde 

oferece uma documentação completa, além de ser facilmente incorporado a sites e aos 

aplicativos Android. Este framework foi escolhido por que ele atende todas as 

necessidades do sistema em relação a requisições de mapas e coordenadas. 
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9 TELAS DO SISTEMA 

9.1 Aplicação Web 

A aplicação web é responsável pela administração das empresas e do 

administrador do sistema 

9.1.1 Tela de login 

Na Figura 16 encontra-se a tela de login, onde será informado o nome e a senha 

pelo usuário. Ao clicar no botão Entrar o sistema irá verificar se o login e senha digitada 

conferem com os que estão no banco, o sistema também verifica o nível de permissão 

do usuário e então libera o acesso. 

 

Figura 4 - Tela de login do sistema 

9.1.2 Tela Home 

A Figura 17 mostra a tela home. Essa tela mostra uma mensagem de boas vindas 

e um pequeno manual de como utilizar o sistema navegando pelo menu. 

 

Figura 5 - Tela de home empresa 
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9.1.3 Tabela de horários 

A Figura 18 temos uma tabela que informa os horários cadastrados. Nessa tabela 

será mostrado à linha, o horário e o sentido da linha, se é centro/bairro ou vice e versa. 

Também há a opção de edição, caso seja necessário editar algum dos dados cadastrados 

e também a opção de excluir. 

 

Figura 6 - Tabela lista de horários cadastrados 

 

9.1.4 Cadastro de horários 

A Figura 19 é mostrada o cadastro de horário. São necessárias as informações 

como, horário, sentido centro-bairro ou vice versa e o nome da linha para aquele 

horário. Ao inserir os dados o sistema verificará se aquele horário para aquela linha não 

está cadastrada, se não estiver o sistema completa a operação. Caso as informações 

passadas já estejam cadastrados o sistema deve avisar e reiniciar a operação. 

 

Figura 7 - Tela de cadastro de horários 
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9.1.5 Tabela de rastreadores 

A Figura 20 mostra uma tabela onde aparece os códigos dos rastreadores 

cadastrados. Também há a opção de edição e exclusão dos mesmos. 

 

Figura 8 - Tabela de rastreadores cadastrados 

 

9.1.6 Cadastro de rastreadores 

A Figura 21 mostra o cadastro de códigos de rastreadores. O usuário deve inserir 

um código, se o código não estiver cadastrado o sistema irá armazenar os dados, caso o 

número já esteja em uso o sistema irá avisar o usuário e recomeçar a operação. 

 

Figura 9 - Tela de cadastro de rastreadores 
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9.1.7 Tabela de veículos 

A Figura 22 mostra os ônibus cadastrados. A tabela informa o número do 

ônibus, a placa do veículo e se o ônibus possui suporte para cadeirantes. A coluna da 

direita mostra a opção para editar as informações e excluir caso seja necessário. 

 

Figura 10 - Tabela de veículos cadastrados 

 

9.1.8 Cadastro de veículos 

A Figura 23 mostra a tela para novos cadastros de veículos. Para cadastrar um 

novo ônibus, deve ser informado o número do veículo, a placa do mesmo e se o veículo 

tem lugar para cadeirantes. Ao inserir os dados o sistema então verifica se os dados já 

foram cadastrados, caso já estejam cadastrados o sistema alerta o usuário e reinicia a 

operação. 

 

Figura 11 - Tela de cadastro de veículos 
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9.1.9 Tabela de linhas 

A Figura 24 mostra uma tabela com a lista de linhas cadastradas. Ela informa 

somente o nome da linha. Na coluna da direita tem a opção de edição e exclusão. 

 

Figura 12 - Tabela de linhas cadastrados 

9.1.10 Cadastros de linhas 

A Figura 25 mostra a primeira etapa do cadastro de uma nova linha. O inserir o 

nome da linha o sistema verifica se a linha não esta cadastrada e assim prossegue a 

operação. Caso a linha já esteja cadastrada o sistema deve avisar o usuário e reiniciar a 

operação.  

 

Figura 13 - Tela de cadastro do nome da linha 
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A Figura 26 mostra a segunda etapa do cadastro de uma nova linha. O usuário 

deve inserir os pontos no mapa, assim informando o trajeto da linha. 

 

Figura 14 - Tela de trassar linha no cadastro 

 

9.1.11 Deletar paradas 

Na Figura 27 mostra a opção para deletar uma parada. O usuário deve informar o 

número da parada para que ela possa ser retirada do mapa. Caso o usuário coloque um 

número invalido o sistema irá avisá-lo e reiniciar a operação. 

 

Figura 15 - Tela para deletar a parada 
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9.1.12 Cadastro de paradas 

A Figura 28 mostra o cadastro de novas paradas de ônibus. Ao escolher essa 

opção o usuário deve marcar no mapa o local da parada desejada. 

 

Figura 16 - Tela de cadastro de paradas 
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9.1.13 Tabela de administração das linhas 

A Figura 29 mostra uma tabela administrativa que informa quais veículos estão 

na rua, e outras informações como, número do rastreador, nome da linha, horário de 

saída, local de saída e chegada e status que informa se a linha está no momento ativa ou 

não.  

 

Figura 17 - Tabela informativa sobre os veículos na rua 

 

 

9.1.14 Cadastro de usuários 

A Figura 30 mostra o cadastro de novas empresas ou administrador do sistema. 

O usuário irá informar o nome e senha da empresa ou administrador e o seu tipo de 

acesso, caso o tipo seja empresa deverá ser informado o CNJP, endereço e cidade da 

empresa. O sistema então verifica se os dados já não estão cadastrados e assim 

prossegue a operação. Caso os dados informados já tenham sido cadastrados o sistema 

deve avisar o usuário e reiniciar a operação. 

 

Figura 18 - Tela de cadastro de usuário 
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9.2 Aplicativo transmissor 

A aplicação transmissora é responsável por transmitir os dados de posição 

geográfica para o servidor. Essa aplicação possui apenas duas telas, pois possui apenas 

uma função. 

 

9.2.1 Tela de login 

A Figura 19 representa a primeira tela da aplicação. Nesta tela são informados: 

número de rastreador, número do ônibus, login da empresa e senha da empresa. Esses 

dados já devem ser pré-cadastrados através da aplicação web, se os dados tiverem 

certos, a aplicação então libera acesso a sua função. 

 

Figura 19 - Aplicativo transmissor - Tela de Login 

 

 



50 

 
 

9.2.2 Tela de transmissão 

A Figura 20 representa a tela onde os dados necessários para o funcionamento da 

aplicação, nessa tela devem ser informados: a linha, data, horário de saída e local de 

saída e chegada. Ao informar os dados corretos então a aplicação começa a transmitir os 

dados de posição. 

 

Figura 20 - Aplicativo transmissor -  transmissão de informações 
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9.3 Aplicativo receptor 

O aplicativo receptor é aplicativo que será utilizado pelos usuários do transporte 

público. Nele há funções de localizar os veículos de uma linha, buscar a parada mais 

próxima e mostra informações sobre a linha. 

 

9.3.1 Tela de bem-vindo 

A Figura 21 representa a tela inicial do aplicativo, nela há apenas dois botões, o 

botão para acessar e outro para se cadastrar. 

 

Figura 21 - Aplicativo receptor -  Tela de bem-vindo 
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9.3.2 Tela de cadastro 

A Figura 22 mostra a tela de cadastro da aplicação. Para a utilização do sistema 

é necessário estar cadastrado, através dessa tela o usuário deve informar os dados 

básicos sobre o usuário, assim toda vez que o usuário logar no aplicativo independente 

do aparelho os seus dados estão salvos. 

 

 

Figura 22 - Aplicativo receptor - Cadastro 
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9.3.3 Login do aplicativo 

A Figura 23 mostra a tela de login do aplicativo. Nela o usuário deve informar 

seu e-mail e senha, há também a opção de se logar automaticamente. 

 

Figura 23 - Aplicativo receptor - Login 

9.3.4 Tela home 

A Figura 24 mostra a tela Home do aplicativo, nesta tela o usuário pode navegar 

pelas opções do aplicativo. 

 

Figura 24 - Aplicativo receptor - Home 
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9.3.5 Buscar de linhas 

A Figura 25 mostra a tela onde há a opção de buscar uma linha, as linhas são 

listadas dependendo da cidade do usuário. Na parte superior da tela há um auto-

complete, para ajudar na busca. 

 

Figura 25 - Aplicativo receptor - Buscar linhas 

 

9.3.6 Informações da linha 

A Figura 26 representa a descrição de uma linha. Nessa tela há todas as 

informações da linha, nome, número de veículos online, opção de visualizar a rota, 

horários da linha e a opção de colocar como favorito. 
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Figura 26 - Aplicativo receptor - Informações da linha 

 

 

9.3.7 Rota da linha no mapa 

A Figura 27 mostra a rota de uma linha. Nesta opção o usuário visualiza no 

mapa o caminho da linha. 

 

Figura 27 - Aplicativo receptor - Rota no mapa 

9.3.8 Buscar veículos online 
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Na Figura 28 mostra os veículos de uma determinada linha que estão online. Os 

veículos são mostrados no mapa e as localizações são atualizadas a cada 15 segundos, 

assim o usuário pode acompanhar os veículos em tempo real. 

 

Figura 28 - Aplicativo receptor - Veículos online 

 

 

9.3.9 Localizar parada mais próxima 

A Figura 29 representa a função de localizar uma parada próxima, o caminho é 

traçado dependendo da localização do usuário. Este caminho é montado com a ajuda 

dos serviços do Google, assim é informado qual é a parada mais próxima do usuário. 
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Figura 29 - Aplicativo receptor - Localizar parada 

 

9.3.10 Lista de favoritos 

A Figura 30 mostra a lista de linhas favoritas do usuário, como uma maneira de 

facilitar o acesso as linhas mais utilizadas pelo usuário. 

 

Figura 30 - Aplicativo receptor - Favoritos 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1 Trabalhos futuros 

Futuramente, é necessário explorar mais os recursos oferecidos pelo Google 

Maps. Utilizá-lo para cálculos de distâncias percorridas e velocidade média, também 

explorar os recursos para aplicações Web. Assim também podendo oferecer o mesmo 

serviço do aplicativo mobile para páginas Web. Buscar um aprimoramento do sistema, 

que o torne mais completo e atenda todas as necessidades dos usuários. 

Também é necessário testar outros recursos de transmissão de dados, atualmente 

essa transmissão é feita através de uma aplicação (Aplicativo transmissor), mas também 

pode ser possível utilizar um localizador feito para rastreamento de veículos. 

 

10.2 Conclusão 

Com o desenvolvimento deste sistema, pode-se adquirir conhecimentos sobre as 

tecnologias utilizadas e aprimoramento de técnicas e métodos estudados ao decorrer da 

graduação. Foram realizados diversos tipos de pesquisa e estudos a linguagem utilizada 

para o desenvolvimento, a fim de desenvolver o sistema da melhor maneira possível.  

Ao final do desenvolvimento deste projeto, temos o sistema Cadê meu Ônibus 

com suas principais funções funcionando. As funções mais críticas do sistema que são 

localizar os veículos e acompanha-los em tempo real, e a função de localizar uma 

parada próxima estão funcionando corretamente, essas também representaram os 

maiores desafios. O sistema esta em fase de testes no momento, apesar de algumas 

funções adicionais não terem sido implementadas a tempo.  
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