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RESUMO 

 

Este trabalho descreve uma aplicação orientada a serviços através do conceito de 

SOA, que integra serviços geográficos do Google a uma aplicação destinada a 

prestar informações relativas ao transporte público, tais como, a localização de 

paradas para embarque, descrição de itinerários, horários das linhas em um dado 

ponto de parada e planejamento de viagem, além de fornecer um modelo visando à 

integração e alimentação de dados em conformidade a especificação GTFS. As 

informações de localização de endereços georeferenciados são obtidas de 

webservices dos serviços maps e geocoding e as informações de localização de 

paradas, horários e itinerários são obtidas do web service transporte, que é parte da 

aplicação desenvolvida neste trabalho, sobre uma modelagem de dados 

georeferenciada basedada na especificação GTFS. A aplicação cliente foi 

customizada a exibição em navegadores de dispositivos móveis, mas, a partir do 

web service transporte outras aplicações clientes podem ser desenvolvidas em 

outras plataformas e linguagens de desenvolvimento. 

Palavras-chave: Dispositivos Móveis. Web Service. GTFS. SOA. 

   



 

 

ABSTRACT 

 

This work describes an application-oriented services through the concept of SOA, 

which integrates Google's geographic services to an application designed to provide 

information relating to public transportation, such as the location of stops for 

boarding, description of routes, timetables of the lines in a given stop and travel 

planning, also provide a model to integrate and supply data in accordance GTFS 

specification. The location information is obtained from georeferenced addresses 

webservices maps and geocoding services and location information from stops, 

schedules and routes are obtained from the webservice transport, which is part of the 

application developed in this work on a data modeling based on georeferenced 

GTFS specification. The client application was customized to display in mobile device 

browsers, but from other transport webservice client applications can be developed 

on other platforms and development languages. 

Keywords: Mobile Device. WebService. GTFS. SOA. 
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1.  INTRODUÇÃO  

 

O trânsito nas cidades brasileiras vem a ser o grande desafio da próxima 

década, onde horas desperdiças em filas geram altos custos, custos estes não 

somente financeiros, mas também sociais. 

O desperdício causado pelo tempo perdido em filas, seja econômico pela 

perda de horas de trabalho, pelo maior consumo dos veículos transitando em baixa 

velocidade, pelo maior desgaste das peças dos veículos, ou os custos sociais como 

a perda de horas de lazer e o consequente aumento do estresse causado geram um 

indivíduo mais suscetível a doenças de toda forma.  

O desafio é priorizar o transporte público em detrimento ao particular, 

agregando ao planejamento urbano o sistema de transporte público e uma política 

de racionalização do uso do automóvel. 

O modelo atual de gerência do transporte público no Brasil é descentralizado, 

sendo assim, cada órgão ou empresa é responsável por manter sua própria 

infraestrutura para fornecimentos das informações relativas ao transporte como 

itinerários, linhas e horários disponíveis para a área coberta pela mesma.  

Esta situação leva a empresas ou órgão em cidades menores que não 

dispõem de uma infraestrutura adequada ou equipe técnica permanente a uma 

barreira no fornecimento de um serviço com melhor qualidade.  

 

1.1. Problema 

 

O modelo atual de desenvolvimento de sistemas baseado em uma arquitetura 

distribuída vem evoluindo desde o modelo de desenvolvimento centralizado nos 

mainframes.  
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Esta evolução não foi padronizada e sucedeu uma batalha entre fornecedores 

de soluções em geral, como linguagens, arquiteturas, e outros, o que gerou um 

ambiente nos dias de hoje muito heterogêneo.  

Tendo em vista esta realidade novos paradigmas foram introduzidos e 

arquiteturas foram propostas visando à integração deste ambiente distribuído e 

heterogêneo.  

O custo de migração das aplicações legadas é proibitivo para a maioria das 

empresas.  

Assim, a dificuldade do trabalho consiste em integrar os ambientes existentes 

fornecendo uma plataforma única para interação com os órgãos e as empresas de 

transporte público.  

Outro desafio ainda consiste em fornecer uma aplicação simples, concisa, 

mas eficiente ao usuário final e que ainda seja capaz de transmitir toda a informação 

necessária a um baixo custo e ao maior número de usuários limitando-se assim aos 

recursos mínimos existentes nos celulares atuais. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo Geral  

 O objetivo geral deste trabalho consiste em construir uma aplicação 

composta baseada na arquitetura orientada a serviço que aproveite serviços já 

existentes e que forneça um novo serviço fornecendo um ambiente único de 

interação entre as informações dos órgãos do transporte público e serviços 

geoespacias existentes a fim de disponibilizar uma aplicação ao usuário final que 

permita uma visualização consolidado do transporte público em sua região em um 

ambiente próprio para consulta e acessível à grande parcela da sociedade, baseado 

em tecnologia móvel. 
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1.2.2. Objetivos Específicos  

Avaliar a construção de aplicações compostas baseadas na arquitetura 

orientada a serviços e as tecnologias de integração utilizadas no mercado. 

Construir um modelo de dados para a entrada das informações provenientes 

dos órgãos e empresas do transporte público para disponibilização uniforme 

permitindo a integração a serviços de informação geográfica.  

Fornecer uma infraestrutura permanente que atenda as cidades que não 

disponham de tal para fornecimento das informações do transporte aos seus 

usuários. 

Entregar uma aplicação ao usuário do transporte público baseada em 

tecnologia móvel e que sirva como ponto único para obtenção de informações do 

sistema de transporte público de sua região.  

Contribuir para com o problema do trânsito nas grandes cidades melhorando 

a interação com o sistema de transporte público.  

 

1.2.3. Delimitação do Tema  

O escopo de trabalho fica delimitado ao fornecimento de uma infraestrutura 

adequada que atenda a todos os órgãos e empresas do transporte público e que 

permita o fornecimento de um serviço de informação ao usuário com maior 

qualidade. Não se espera aqui intermediar a troca de informações entre os órgãos 

de trânsito e a empresa Google no tocante ao tratamento legal da questão. 

 

1.3. Justificativa  

O tema transporte público tem sido bastante discutido devido ao estágio atual 

em que se encontram nossas cidades.  
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A inserção de um elemento que auxilie no processo de melhora do tema em 

questão motivou a realização deste trabalho.  

A integração com serviços existentes como a plataforma Google Transit 

permitirá aos órgãos de transporte disponibilizar suas informações com maior e 

melhor qualidade ao usuário do sistema.  

A integração de uma arquitetura moderna baseada no conceito de serviços, 

bem como, o tema mobilidade, comporá um conjunto capaz de informar ao usuário 

como ir e vir usando o transporte público integrado quando existir, incluindo os 

diversos meios de transporte tais como ônibus, trens, metros, navios entre outros, 

sendo este um possível estimulador do uso dos mesmos.  

 

1.4. Organização do Trabalho  

Além do capítulo introdutório, o presente trabalho está divido em mais três 

capítulos estruturados da seguinte forma:  

O capítulo dois apresenta uma pesquisa bibliográfica onde são abordados os 

conceitos apresentados neste trabalho relativos à construção de sistemas para o 

fornecimento de informações de transporte para o usuário, bem como, a análise de 

modelagens de referência para o transporte público. 

A computação orientada a serviços é discutida no capítulo três onde são 

apresentadas características dos ambientes distribuídos, arquiteturas para 

programação neste ambiente, como os web services, protocolos e o paradigma para 

disponibilização de aplicações na forma de serviços SOA.  

O capítulo quatro descreve as fases de construção dos serviços e integração 

com os já existentes, a modelagem da base de dados segundo a especificação 

GTFS e a explicação sobre cada item componente da modelagem. São 

apresentados ainda os conceitos utilizados para a integração de serviços baseados 

na arquitetura orientada a serviços. 
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No capítulo quatro são apresentas as conclusões finais e sugestões para 

trabalhos futuros, e, os anexos apresentam o detalhamento dos artefatos das fases 

de construção. 
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2. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA O TRANSPORTE PÚBLICO 

 

Este capítulo descreve os conceitos envolvidos nos sistemas de informações 

para o transporte público SITP e o tipo de informação disponibilizada aos usuários, 

descrevendo os tipos de sistemas existentes e as dificuldades para obtenção dos 

dados. 

São descritos ainda os sistemas de planejamento de viagem, sistemas de 

informação geográfica, quadro de horários, informação de horário ao usuário em 

tempo real e modelagens de referência para o transporte público. 

 

2.1. O Transporte Público 

Schein (2003) apresenta em seu trabalho a importância dos SITP como 

estratégia de fidelização e atração do usuário. Em um cenário comum a grande 

maioria das cidades brasileiras, estas apresentam inúmeros problemas relacionados 

com transporte e qualidade de vida, sendo, que o autor aponta com um dos fatores 

determinantes deste cenário as políticas públicas que priorizam nas últimas décadas 

o sistema viário para o trânsito de transportes particulares em detrimento ao público, 

criando-se, assim uma cultura do automóvel. 

Ainda segundo o autor, para a reversão deste quadro as políticas públicas 

devem ser adotadas de forma a garantir: 

 Melhor qualidade de vida para toda população, trazida por condições 
dignas de transporte, segurança de trânsito e acessibilidade para 
realização de atividades essenciais à vida moderna; 

 Eficiência, demonstrada pela disponibilidade de uma rede de 
transportes integrada a modos complementares, trabalhando em 
regime de eficiência, com prioridade efetiva para os meios coletivos; 

 Qualidade ambiental, representada pelo nível de controle da poluição 
atmosférica e sonora. 
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O comunicado IPEA 1131 revela que o cenário apresentado por Schein (2003) 

não se alterou nos últimos oitos anos com um incremento da taxa de emissão de 

CO2 pelos veículos automotores no Brasil para 4,7% a.a. 

O estudo aponta o aumento da poluição urbana como fruto do aumento do 

transporte individual e a redução do transporte não motorizado, o aumento das 

distâncias das viagens pela expansão das fronteiras urbanas, e, pela redução do 

transporte público. 

A tabela 1 demonstra que o uso de meios de transporte de massa 

proporciona um índice de emissão por passageiro até 97% menor na comparação 

meios de transporte individual. 

Tabela 1 - Emissões de CO2 equivalente (por passageiro) e Km 

 

Apud CARVALHO, Carlos Henrique R. Emissões relativas de poluentes do transporte motorizado de 
passageiros nos grandes centros urbanos brasileiros. TD/IPEA, 2010. 

 Ainda segundo Schein (2003 apud Schwarzmann 1995) as informações 

entregues aos usuários podem ser classificadas como: estáticas, quase dinâmicas 

ou dinâmicas. 

                                            

1
 O IPEA divulgou um estudo que aborda a poluição atmosférica provocada por veículos 

automotores, disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110922_comunicadoipea113.pdf. 
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As informações estáticas correspondem aquelas que não se modificam num 

curto espaço de tempo e não contam com o auxílio de informações externas ou 

alimentam o sistema com relação ao estado atual. 

Já as informações quase dinâmicas não introduzem modificação no sistema, 

sendo, apresentadas através de fontes externas, tais como rádio frequência e 

apesar de acompanhar o estado atual da informação não trazem informações 

permanentes ou são repassadas através do sistema ao usuário. 

Informações dinâmicas por sua vez são capazes de informar ao usuário 

através do sistema o estado da informação com a detecção contínua, informando de 

forma permanente a situação do tráfego que podem determinar a escolha em um 

plano de viagem. 

  

2.2. Sistemas de Planejamento de Viagem 

Os sistemas de planejamento de viagem têm como base os sistemas de 

roteirização, que visam obter o melhor caminho entre pontos distintos, e que de 

forma geral procuram obter o caminho mais eficiente permitindo o planejamento de 

rotas, por exemplo, para serviços públicos como o transporte escolar e a coleta de 

lixo. 

Para Liu et al. (2001) os algoritmos tradicionais de roteirização não levam em 

consideração atributos voltados para o transporte público, tais como: a viagem com 

o menor número de paradas, menor custo da passagem, menor tempo de espera, e 

outros que agregam informações dependentes, como da situação do trânsito para 

estimação do tempo para conclusão de um percurso, dos horários para 

determinação das linhas disponíveis e de características dos veículos como 

informações para dependentes. 

O autor ainda cita que os usuários do transporte público preferem planos de 

viagem que requeiram menos transferências minimizando as trocas entre linhas, o 

que normalmente pode acarretar em maior custo e/ou tempo gasto na viagem. 
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Um sistema eficiente de planejamento de viagem deve ainda prever a 

utilização de rotas não habituais e assim não previstas nos itinerários informando o 

usuário dos pontos mais próximos dos locais informados. 

Esta localização deve ainda ser flexível permitindo a entrada de endereços e 

números das ruas, pontos de referência e números de pontos de parada. 

Os sistemas de planejamento de viagem podem ser estáticos ou dinâmicos, 

neste último quando introduz no sistema informações do estado atual que permitem 

ao algoritmo avaliar variáveis de situação do tráfego, seja pela monitoração da via ou 

do meio de transporte em si. 

 

2.3. Sistemas de Informação Geográfica 

Os sistemas de informação geográfica, em conjunto com os algoritmos de 

roteirização, agregam a capacidade de localização geográfica dos itinerários 

permitindo o relacionamento dos mesmos com outros locais georeferenciados. 

Os SIG estendem a representação alfanumérica tradicional adicionando 

dados de localização espacial, assim, estes sistemas são representados tipicamente 

como mapas interativos, sendo possível além de indicar rotas percorridas por 

itinerários na forma alfanumérica também representá-las através de mapas. 

A orientação por latitude e longitude bases da localização geográfica 

representa ainda a possibilidade de rotas por proximidade, assim, ruas, avenidas e 

outros trajetos ao longo de uma rota podem ser associados à mesma. 

Sistemas de roteirização e planejamento de viagens baseado em mapas 

podem ser encontrados em diversas implementações, como o sistema BusOnline2 

                                            

2
 O Busonline é um sistema de consultas pela internet sobre como se deslocar por meio de ônibus e 

metrô em grandes cidades criado pela empresa TecBus, http://www.tecbus.eng.br/busonline.htm em 
11 de outubro de 2011. 

http://www.tecbus.eng.br/busonline.htm
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utilizado na BHTrans3, a plataforma “Google Maps” e sua extensão para o trânsito o 

“Google Transit”, o serviço de planejamento de viagem e tabela de horários de 

Massachussets da MBTA agência de transporte. 

A arquitetura de um SIG tipicamente envolve três componentes, segundo 

Camara (2004):  

 A interface com usuário; 

 A entrada e integração de dados, funções de consulta e análise 

espacial e visualização e plotagem; 

 Armazenamento e recuperação de dados (banco de dados 

geográficos). 

 

2.4. Quadro de horários 

Os sistemas conhecidos como “timetable” no português tabela ou quadro de 

horários destinam-se a informar o usuário quanto aos horários de chegada e partida 

do serviço de transporte público. 

Geralmente o serviço é fornecido através da impressão dos horários em papel 

ou através de sistemas informatizados como pode ser observado na Figura 1. 

O serviço quando aliado a sistemas de tempo real fornece subsídio para o 

cálculo de tempo para a chegada de um veículo a um ponto ou estação pertencente 

ao itinerário do mesmo em relação ao horário previsto. 

2.5. Sistemas de tempo real 

Sistemas de tempo real dão um passo além aos quadros de horário, onde 

através da monitoração dos veículos o passageiro ou mesmo a autoridade de 

                                            

3
 http://www.busonline.com.br/ em 11 de outubro de 2011. 

http://www.busonline.com.br/
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trânsito é informada com precisão quanto aos horários de determinado veículo com 

relação ao previsto. 

Estes sistemas permitem informar ao passageiro, por exemplo, o tempo de 

espera para uma próxima condução, com maior precisão do que a estimada com 

base nos quadros de horários. 

 

Figura 1 – Tabela de Horários
4
  

A monitoração dos veículos pode ser realizada através de dispositivos locais 

ao mesmo, como GPS e sistemas de triangulação por antenas, ou com o uso de 

                                            

4
 Quadro de horários da empresa MBTA, http://www.mbta.com/schedules_and_maps em 14 de março 

de 2010.  

http://www.mbta.com/schedules_and_maps
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pontos de cronometragem que identificam a passagem de veículos com tecnologias 

como o RFID. 

 

2.6. Modelagem de Dados de Referência 

Este trabalho não tem por objetivo definir uma nova modelagem de dados 

para o Sistema de Informação para o Transporte Público, tratado na continuação 

deste documento como SITP, tendo em vista o desenvolvimento de modelagens já 

existentes. No entanto, faz-se necessário entender a abrangência das modelagens 

existentes e o enfoque dado às mesmas. 

A modelagem de dados para SITP deve ser consistente e fornecer um modelo 

conceitual abrangente cobrindo diferentes áreas de informação do TP, incluindo 

infraestruturas de transporte e topologia de rede, sistemas de informação para os 

passageiros, horários de transportes públicos, o planejamento de viagens, tarifas, a 

validação da tarifa, informações em tempo real e os aspectos operacionais do 

transporte público. 

Outros conceitos importantes devem ser abordados, como: sistemas 

multimodais, sistemas multi-operadores, modelos de preço diversos e diferentes 

estruturas e práticas. 

Dado que cada organização ou órgão local de transporte ou mesmo nacional 

descreva um vocabulário próprio associado a particularidades ou regionalismos, 

ressalta-se a necessidade de estabelecer um vocabulário comum, claramente 

definido e que evite questões de interpretação e a sobreposição de termos, a 

exemplo de: viagem, caminho e trajeto. 

Com a evolução dos modelos de gestão outros fatores passaram a ser 

abordados tendo em visto o crescimento das cidades e o aumento da complexidade 

das informações ao passageiro visando o deslocamento eficiente, assim, sistemas 

de roteirização que visam definir os melhores trechos aos passageiros, bem como, 
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os sistemas de informação geográfica que facilitam a localização adicionando 

elementos de proximidade, flexibilizando a identificação de itinerários. 

Alguns modelos de dados de referência estão disponíveis, tais como, o 

europeu CEN TC2785 e o GTFS da Google. 

2.7. Tranmodel 

O modelo “Transmodel” formalmente designado CEN TC278 foi definido para 

uso como modelo único para a Europa e aborda fortemente os conceitos descritos 

acima, dando ainda enfoque especial as questões do modal e operador. 

Esse enfoque caracteriza-se pela utilização de diversos meios de transporte 

na Europa e sua interligação em uma rede intermodal, com a interligação de meios 

de transporte terrestre, aquático e aéreo. 

O modelo ainda fornece uma visão ampla definindo a operação conjunta por 

diversos operadores do sistema, além da monitoração em tempo real. 

O modelo de dados de referência inclui as definições de entidades para 

representação de diferentes tipos de pontos e ligações, visto na Figura 2. Pela 

modelagem observa-se o tratamento para o ponto, como, parada, cronometragem e 

rota, definindo as diferentes funções adotadas por um ponto. 

Esta modelagem estende o conceito de ponto normalmente atribuído e reflete 

a necessidade de representação e controle de informações de tempo real. 

Nesta modelagem o ponto assume a entidade mais básica, sendo descrito por 

tipo de ponto que define as funções assumidas por ponto. 

                                            

5
 http://www.transmodel.org/en/transmodel/download5.htm, em 11 de agosto de 2011. 

http://www.transmodel.org/en/transmodel/download5.htm
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As linhas são a base para o principal serviço ofertado providos na forma de 

percursos por veículos utilizados nas viagens por passageiros, e linha, a rota e o 

padrão de viagem descrevem os conceitos de uma oferta de serviços, as possíveis 

variações de itinerários dos veículos que servem a linha e os possíveis pontos de 

paradas quando os veículos servem a rota. 

Outras questões também são tratadas na modelagem, como:  

1. O conceito de camada para descrever diferentes terrenos como ferrovias e 

rodovias; 

2. A projeção utilizada para descrever a correspondências entre as diferentes 

camadas; 

3. E, informações quanto ao tipo de veículo, possibilidade de ultrapassagem, tipo de 

veículo suportado para o ponto, impossibilidade de manobra para a ligação 

(ferroviário) e impossibilidade de comunicação com o veículo. 

 

2.8. GTFS 

O GTFS acrônimo de “Google Transit Data Feed Specification” é uma 

especificação da empresa Google para a troca de dados do trânsito com autoridades 

de trânsito. 

A especificação GTFS define um padrão para troca de dados baseado em 

arquivo plano com o uso de CVS não definindo de fato uma modelagem de 

referência, porém, são fornecidos subsídios suficientes para construção de modelo 

de dados para o transporte. 

Os arquivos gerados pelas autoridades de trânsito são remetidos de acordo 

com a especificação GTFS e alimentam a base dados georeferênciada da Google. 

O serviço ofertado pela empresa denominado “Google Transit” foi 

originalmente ofertado para o planejamento de viagens, fornecimento de horários e 

preços para as rotas. 
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Figura 2 - Diagrama Modelagem Transmodel (TRD, pg. 47) 
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A característica principal da modelagem é a orientação ao georefenciamento, 

sendo necessário que cada ponto seja identificado por longitude e latitude. 

Embora a modelagem não atenda a todos os requisitos relacionados no início 

deste capítulo, como: informações em tempo real, pontos de cronometragem, 

informações sobre os tipos de pontos e o suporte aos tipos de veículos, a mesma 

oferece o suporte da plataforma que facilita a obtenção de informações de trânsito, 

permitindo localizar paradas de transporte público, visualizar informações de 

estações e horários, planejar rotas, tempo de viagens e custos. 

A utilização da GTFS não está condicionada ao uso da plataforma “Google 

Transit”, porém os serviços oferecidos pela empresa oferecem a possibilidade de 

abstração da infraestrutura necessária para o processamento dos dados 

georeferenciados, que incluem a utilização de algoritmos de roteirização que devem 

tratar além das questões habituais de melhor rota como também questões relativas a 

preço e tempo de espera entre os meios de transporte disponíveis. 

A Tabela 2 descreve as entidades presentes na especificação. 

 

Tabela 2 - Especificação GTFS 

Arquivo Descrição Obrigatório? 

agency.txt 
Contém informações sobre a agência de trânsito e 
transporte 

sim 

stops.txt 
Contém informações sobre todos os pontos (paradas) onde 
ocorra embarque e/ou desembarque de passageiros  

sim 

routes.txt 
Contém informação sobre as rotas. Uma rota é uma 
sequência de 2 ou mais paradas.  

sim 

trips.txt Contém informações referentes aos itinerários.  sim 

stop_times.txt 
Lista os horários de chegada e partida de um veículo numa 
parada específica para cada viagem através da rota. 

sim 

calendar.txt 
Define as categorias dos serviços. Cada categoria indica o 
dia de início e fim do serviço e também os dias em que o  
serviço está disponível. 

não 



31 

 

calendar_dates.txt 

Lista as exceções para as categorias de serviços definidas 
no arquivo calendar.txt. Se o arquivo calendar_dates.txt 
incluir TODAS as datas dos serviços, este arquivo pode ser 
especificado no lugar do calendar.txt. 

não 

fare_attributes.txt 
Define as informações de tarifas das rotas disponibilizadas 
pelas organizações de trânsito. 

não 

shapes.txt 
Define as regras de tarifação que serão aplicadas nas rotas 
da organização.  

não 

fare_rules.txt 
Define as regras usadas no desenho das linhas, sobre o 
mapa, que representam as rotas da organização.  

não 

frequencies.txt 
Define o tempo entre as viagens para as rotas cuja 
frequência do serviço é variável.   

não 

 

2.9. Análise das Modelagens 

 Apesar da modelagem GTFS ainda não ter atingido o nível de maturidade da 

“Transmodel” as questões como tratamento de informações de tempo real, 

velocidade para a rota, capacidade dos pontos, possibilidade de manobra e outras, 

podem ser estendidas através de uma modelagem adicional ou oferecendo os 

demais serviços como auxiliares compondo um cenário de orquestração de serviços 

com o desmembramento das responsabilidades dos diversos serviços. 

 A limitação atual da modelagem é compensada pelo fornecimento de uma 

infraestrutura completa que abstrai das autoridades de trânsito das dificuldades de 

implementação de um sistema de informação georeferenciado. Assim, embora a 

modelagem possa ser implementada independentemente da infraestrutura fornecida 

à mesma é desencorajada. 

 A modelagem “Transmodel” tem uma maior abrangência quanto às 

particularidades dos diversos meios de transporte, mas, não oferece uma 

infraestrutura o que exige a implementação de todas as camadas de um SIG típico. 

O desafio das autoridades consiste na obtenção das informações não 

presentes nos seus sistemas e na completude e consistência dos dados. 
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Uma comparação e adaptação da modelagem “Transmodel” com a 

modelagem GTFS é apresentada por KIZOOM (2008). Em sua adaptação o autor 

apresenta uma modelagem que foi adotada como referência neste trabalho. 

 

Figura 3 - Modelo detalhado GTFS (KAZOOM, pg. 19) 
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3. COMPUTAÇÃO ORIENTADA A SERVIÇOS 

 

A computação orientada a serviços representa um novo paradigma que 

estende e representa uma nova geração da computação distribuída, e, aproveita 

muitas das suas coisas, incluindo o paradigma de projeto, catálogo de modelos de 

projeto, linguagens, modelos arquitetônicos, conceitos, tecnologias e frameworks 

(ERL, 2007). 

A definição segundo (TANNENBAUM; STEEN, 2002) que define um sistema 

distribuído como “uma coleção de computadores independentes que se apresenta 

aos seus usuários como um sistema coerente único”, mantem-se válida adicionando 

o reaproveitamento dos serviços semelhante ao proposto no modelo de 

desenvolvimento baseado em componentes.  

Neste capítulo são apresentados aspectos presentes na computação 

orientada a serviço, arquiteturas para programação neste ambiente, como os WEB 

services, protocolos e o paradigma para disponibilização de aplicações na forma de 

serviços SOA.  

Este tópico descreve de forma sucinta as tecnologias e conceitos 

pesquisados para emprego neste trabalho. As ferramentas e tecnologias utilizadas 

são destacadas ao longo do desenvolvimento do projeto no capítulo quatro. 

 

3.1. Arquitetura Orientada a Serviços  

A integração de serviços visa à redução da complexidade, tempo de 

construção, custo e reaproveitamento de serviços, além, de permitir delegar serviços 

a diferentes responsáveis sem que haja necessidade de envolvimento no 

desenvolvimento de tais serviços. 
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Segundo Sampaio (2006) uma aplicação da arquitetura SOA deve produzir 

serviços com baixo acoplamento e que permitam a reutilização de código. A 

granularidade por sua vez deve ser alta expondo aos clientes um serviço ou 

funcionalidade e ocultando todo o detalhamento do seu processamento. 

Para Erl (2007) uma implantação SOA pode consistir em uma combinação de 

tecnologias, produtos, APIs, extensões da infraestrutura de suporte e várias outras 

partes, porém, o autor posiciona a SOA com um modelo arquitetônico que seja 

agnóstico a qualquer plataforma de tecnologia, mas situa Web services como a 

plataforma de tecnologia atual mais associada à realização de SOA. 

 

3.2. Web Services 

Web service é a solução tecnológica para a aplicação da arquitetura SOA 

permitindo a integração entre aplicações de arquiteturas ou linguagens distintas 

entre máquinas sobre uma rede. 

As principais arquiteturas para construção de web services utilizam SOAP ou 

REST (Transferência do Estado Representacional), mas outros XML-RPC podem 

ser utilizados, sendo o XML o principal componente destas arquiteturas que é 

utilizado para descrever os documentos que circulam entre o serviço e o cliente. 

Erl (2007) separa a plataforma Web services em duas gerações:  

 As de primeira geração compostas por tecnologias abertas, tais como: 

linguagens de descrição de serviços WEB (WSDL), linguagens de definição 

de esquema XML (XSD), protocolo de acesso a objetos simples (SOAP) e 

descrição, descoberta e integração universal (UDDI); 

 As de segunda geração, chamdas extensões WS, que incluem melhorias 

principalmente no tratamento da segurança com trocas de mensagens 

confiáveis.  
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Gonçalves (2010) cita que SOAP web services são projetados para em 

ambiente distribuído serem publicados, descobertos e invocados dinamicamente, ver 

figura 3. 

 

Figura 4 - Descoberta do serviço pelo cliente através de um registro 

 

SOAP depende de várias tecnologias e protocolos para transporte e 

transformação dos dados (GONCALVES, 2010):  

 XML são usados para construir os documentos SOAP, WSDL e UDDI; 

 WSDL define as interfaces, dados e tipos de mensagens, interações 

protocolos; 

 SOAP é um protocolo de codificação de mensagem e define um 

envelope para as trocas de mensagens; 

 UDDI é um mecanismo de descoberta e registro de serviços que pode 

ser usado para armazenar e categorizar interfaces web services. 

REST nasceram como um novo estilo de web service e ascenderam junto a 

Web 2.0 e são definidos com um estilo de arquitetura de rede onde cada peça da 

informação e classificado com um recurso, sendo que estes recursos são 

endereçados como um identificador de recurso uniforme (URI). A arquitetura é 

projetada para usar um protocolo de comunicação sem estado. Em REST, clientes e 
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servidores trocam a representação de recursos utilizando um protocolo e interface 

definidos (Goncalves, 2010). 

Em REST a descrição é realizada através da linguagem de descrição de 

aplicação WEB (WADL), porém esta não é obrigatória. 

REST baseia suas trocas utilizando os mecanismos de solicitação/resposta 

tradicionais da WEB como solicitações GET, POST, PUT e DELETE. 

Comparando-se SOAP e REST o primeiro é considerado um padrão de 

interoperabilidade, trabalha no protocolo HTTP na camada de transporte e 

encapsula uma mensagem XML que deve transmitida por HTTP. REST por sua vez 

constitui um estilo de arquitetura para WEB que trabalha na camada de aplicação 

utilizando os métodos padrão HTTP. 

REST gera mensagens com menor sobrecarga quando comparada a SOAP, 

e são mais simples para desenvolver, porém assumem um modelo de comunicação 

ponto-a-ponto o que não atende a todas as necessidades do modelo de computação 

distribuída. 

Serviços WS trabalham com envelopes SOAP envolvidos por pacotes HTTP e 

a sobrecarga adicional em relação a REST deve-se a necessidade de sofrer um 

parse antes de os dados serem utilizados. 

Grandes empresas que oferecem serviços na WEB migraram seus serviços 

para REST visando reduzir a carga de rede. 

Neste trabalho buscou-se a integração dos dois modelos e propositalmente 

fez-se uso das duas abordagens. 

3.3. Padrões de Projetos 

Padrões de projeto constituem uma forma de reutilizar soluções para 

problemas comuns, estabelecer uma comunicação comum e fornecer uma 
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perspectiva de mais alto nível acerca de análise e projeto (SHALLOWAY; TROTT, 

2002). 

A descrição dos principais padrões de projeto utilizada no trabalho auxilia na 

legibilidade do mesmo e facilitando a análise do código gerado. 

Neste trabalho não se introduziu técnicas de análise e modelagem orientadas 

a serviço, fazendo-se uso dos padrões atuais utilizados para sistemas distribuídos.  

3.3.1. Padrão Facade 

Este padrão facilita a interação do usuário com a aplicação aplicando um 

único ponto de interação com o mesmo através de uma interface unificada. 

Na especificação JEE o padrão simplifica a interface com o entity bean (EJB), 

além controlar o acesso e permitir simplificar. Ver figura 4 (SUN MICROSYSTEM). 

 

Figura 5 - Session Facade (SUN MICROSYSTEM) 
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3.3.2. Padrão MVC 

O modelo MVC divide o sistema de tal forma que a camada de 

visualização não tenha conhecimento da lógica de negócio. O controlador 

fica então responsável por receber as informações da camada de 

visualização e repassar para o modelo que pode notificar a camada de 

visualização de possíveis alterações do mesmo. 

No JSF o papel da camada de visualização é composta por 

“component tree UI”, o controlador pelo FacesServlet e o modelo por 

“model beans” gerenciados. 

 

3.4. Aplicações Móveis 

Na construção de serviços a entrega da camada cliente é definida pela 

necessidade de utilização de alguma plataforma em particular. Tendo em vista o 

propósito deste trabalho a escolha de clientes baseados em dispositivos móvies 

determina que alguns aspectos relativos ao desenvolvimento devam ser 

considerados. 

A escolha de uma plataforma específica de desenvolvimento limita o número 

de dispositivos e o desenvolvimento para cada plataforma pode inviabilizar o 

desenvolvimento. 

Na escolha da plataforma, hoje, devemos considerar ao menos cinco: iOS, 

Android, BlackBerry, webOS e Windows Mobile, além do Java que perdeu 

participação no mercado. 

Clintes magros são definidos por Lee et al. (2005) como aqueles capazes de 

possuir menor dependência de sistemas operacionais e dispositivos específicos, 

mantendo uma dependência indireta relacionada ao tamanho das telas. 
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Ainda segundo o autor os clientes gordos são especialmente úteis quando se 

pretendem utilizar os recursos presentes nos dispositivos, como câmeras, telefones 

e dispositivos GPS, além de permanecer conectada a rede de forma parcial. 

Os dispositivos atuais são capazes de renderizar adequadamente incluindo a 

capacidade de suportar linguagens de script do lado cliente, sendo assim uma 

escolha própria para reduzir a dependência. Pode-se observar na figura a 

arquitetura típica de um cliente magro. 

 

Figura 6 - Arquitetura de uma aplicação de cliente magro. Lee et al. (2005) pg. 95. 
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4. DESENVOLVIMENTO  

 

Este capítulo apresenta alguns artefatos visando demonstrar a base 

conceitual utilizada para o desenvolvimento. Estes artefatos retratam a pesquisa 

bibliográfica sobre o tema alvo do trabalho. 

Este capítulo inicia-se apresentando uma visão geral sobre a solução 

desenvolvida. Nas seções seguintes são descritos os requisitos funcionais e não 

funcionais levantados principalmente com base no modelo GTFS apresentado na 

pesquisa bibliográfica. São descrevitdas ainda as regras de negócio sobre os 

requisitos levantados, os casos de uso, os diagramas de classe, os diagramas de 

sequência e os diagramas entidade-relacionamento.  

As seções seguintes finais apresentam as informações sobre as tecnologias 

utilizadas para construção, estrutura do projeto de acordo com as tecnologias 

selecionadas, ambientes para suportar os testes e avaliação do projeto, e, 

finalizando com uma avaliação dos resultados obtidos. 

4.1. Visão Geral 

Este trabalho tem por objetivos o desenvolvimento de aplicação para 

fornecimento de informação ao usuário do transporte público, permitindo o 

planejamento de viagens e a consulta a quadros de horários. 

Pretende-se ainda fornecer uma aplicação para a entrada de dados 

fornecidos pela autoridade de trânsito no padrão GTFS. 

As buscas propriamente ditas serão baseadas em alguns parâmetros, como: 

hora, parada, rota, linha e itinerário.  

Na integração dos serviços serão aplicados os conceitos da arquitetura 

orientada a serviço, sendo definidos os serviços e os relacionamentos entre os 

mesmos que comporão a infraestrutura proposta.  
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 A infraestrutura está apoiada sobre os web services e troca de dados através 

da arquitetura REST sobre HTTP. 

A integração dos dados a base do Google Transit deverá seguir o padrão 

especificado para troca de arquivos definido pelo GTFS, sendo que esta serviu como 

modelo para a modelagem da base de dados. 

Para a consulta e exibição de dados georeferenciados serão utilizados os 

serviços do Google para recuperação de pontos de parada “Google Maps 

Geocoding” e geração de rotas (itinerários) “Google Maps directions”. 

O algoritmo de melhor trajeto implementado receberá como entrada pontos 

informados pelo usuário. 

A arquitetura para consumo dos serviços do Google é apresentada na figura 

5. 

  

Figura 7 - Infraestrutura proposta para a aplicação 
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A aplicação cliente móvel será desenvolvida para acesso via navegador 

devido a sua facilidade e abrangência de distribuição atual, o que permitirá atingir 

um número muito maior de usuários tendo em vista que o recurso é amplamente 

difundido nos celulares atuais e não requer instalação adicional. 

No entanto, o serviço para o cliente web é disponibilizado através de serviços 

web o que permite facilmente o desenvolvimento para outras linguagens ou 

plataformas que permitam consumir um serviço web. 

 

Figura 8 - Arquitetura para consumo dos serviços do Google 

   

4.2. Requisitos 

A etapa de levantamento de requisitos corresponde a buscar todas as 

informações possíveis sobre as funções que o sistema deve executar e as restrições 

sobre as quais o sistema deve operar (WAZLAWICK, 2011). 

Como parte desta seção serão apresentados os requisitos funcionais, não-

funcionais e regras de negócio associadas a solução proposta, considerando a 

manutenção do sistema de informações do transporte (Transit) segundo a 
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especificação GTFS apresentada no capítulo II, bem, como o modelo de consulta de 

informações do transporte e planejamento de viagens. 

4.2.1. Requisitos Funcionais 

REF1. O sistema deve permitir que o usuário efetue login. 

Manutenção de Informações de Transporte: Agency (Agência) 

O sistema de trânsito corresponde ao núcleo deste trabalho e a especificação 

dos requisitos vem da análise do capítulo 2 em especial ao modelo de troca de 

arquivos GTFS. 

REF2. O sistema deve permitir o registro nome, url, zona padrão de horário e idioma 

padrão (ISO 639-1) da agência de transporte6. 

Manutenção de Informações de Transporte: Routes (Linhas) 

REF3. O sistema deve listar as agências permitindo ao usuário selecionar uma. 

REF4. O sistema de permitir o cadastro de linhas de transporte, com um nome curto, 

um nome longo, uma descrição da linha e uma url para a linha. 

REF5. O sistema deve listar os tipos de transporte usados em linhas para permitir 

que o usuário selecione um tipo. 

REF6. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma cor de fundo e uma cor 

para o texto para identificação das linhas. 

Manutenção de Informações de Transporte: Stops (Pontos de Parada) 

REF7. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um ponto de parada com 

identificador, código, nome, descrição e uma url. 

                                            

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes 
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REF8. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar ou selecionar em um mapa um 

ponto georeferenciado que identifica a latitute e a longitude do ponto.  

REF9. O sistema deve permitir ao usuário selecionar o tipo de local como ponto ou 

estação. 

REF10. O sistema deve permitir ao usuário selecionar uma estação na qual uma 

parada esteja localizada fisicamente. 

Manutenção de Informações de Transporte: Trips (Viagem) 

REF11. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma viagem. 

REF12. O sistema deve listar as linhas disponíveis permitindo ao usuário associar a 

viagem uma linha. 

REF13. O sistema deve listar os conjuntos de datas disponíveis para o serviço 

associando uma para a viagem. 

REF14. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um bloco que identifica duas 

ou mais viagens realizadas por um mesmo veículo sem que o usuário precise trocar 

de veículo. 

REF15. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar o sentido da viagem (de ida ou 

de volta). 

REF16. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um nome que identifique o 

sentido da viagem para o passageiro. 

REF17. O sistema deve listar itinerários que definem como a viagem deve aparecer 

no mapa e permitir ao usuário selecionar um. 

Manutenção de Informações de Transporte: Calendar (Tipo de Serviço) 

REF18. O sistema deve permitir ao usuário cadastra os dias da semana em que o 

serviço estará disponível. 
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REF19. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um data de início e uma data 

de fim par ao serviço. 

Manutenção de Informações de Transporte: Calendar_dates (Exceções do 

Serviço) 

REF20. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma data de exceção ao 

serviço cadastrado em “Tipo de Serviço”. 

REF21. O sistema deve permitir ao usuário selecionar se o serviço foi adicionado ou 

retirado para a data de exceção cadastrada. 

Manutenção de Informações de Transporte: Shapes (Itinerários) 

REF22. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um itinerário (polígono). 

REF23. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um conjunto de pontos 

georeferenciados associando uma latitude e uma longitude ao itinerário. 

REF24. O sistema deve permitir ao usuário associar uma sequência de pontos a sua 

ordem no itinerário. 

REF25. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar uma distância percorrida entre 

cada ponto e o ponto de início do itinerário. 

Manutenção de Informações de Transporte: Stops_Times (Horários) 

REF26. O sistema deve listar o conjunto de viagens permitindo que o usuário 

selecione uma. 

REF27. O sistema deve listar um conjunto de pontos de parada permitindo que o 

usuário selecione um. 

REF28. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar os horários de chegada e 

partida de cada viagem associados a cada viagem por ponto de parada. 
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REF29. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar a ordem de uma parada com 

relação a uma viagem.  

REF30. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um nome para identificar o 

destino da viagem quando o nome do destino mudar entre um ponto e outro. 

REF31. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar como o embarque é realizado. 

REF32. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar como o desembarque é 

realizado. 

REF33. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar a distância real percorrida até 

um ponto a partir do ponto de partida. 

Manutenção de Informações de Transporte: Fare_Attributes (Tarifas) 

REF34. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar tarifas com valor e tipo de 

moeda. 

REF35. O sistema deve listar os modos de pagamento e permitir ao usuário 

selecionar um. 

REF36. O sistema deve listar os modos de baldeação e selecionar uma para a tarifa. 

REF37. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar um período de tempo até que 

a baldeação de encerre. 

Manutenção de Informações de Transporte: Fare_Rules (Regras de Tarifação) 

REF38. O sistema deve permitir ao usuário selecionar uma classe de tarifação para 

uma viagem. 

REF39. O sistema deve permitir ao usuário selecionar uma linha a qual se aplicará 

uma classe de tarifação. 

REF40. O sistema deve listar zonas de origem de uma viagem e permitir ao usuário 

selecionar uma. 
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REF41. O sistema deve listar zonas de destino de uma viagem e permitir ao usuário 

selecionar uma. 

REF42. O sistema deve listar zonas de passagem de uma viagem e permitir ao 

usuário selecionar uma. 

Manutenção de Informações de Transporte: Frequences (Frequência) 

REF43. O sistema deve permitir ao usuário cadastrar a frequência de uma viagem. 

REF44. O sistema deve permitir ao usuário informar uma hora de início e fim do 

serviço e um tempo entre cada viagem. 

Consulta dos Dados do Transporte 

REF45. O sistema deve permitir ao usuário consultar horários de viagens e linhas 

selecionando uma determinada parada. 

REF46. O sistema deve permitir ao usuário consultar horários de viagens e linhas 

selecionando uma linha ou viagem. 

REF47. O sistema deve permitir ao usuário consultar horários de viagens e linhas 

selecionando um endereço. 

REF48. O sistema deve permitir ao usuário consultar quadro de horários por viagens 

ou linhas. 

REF49. O sistema deve permitir ao usuário consultar itinerário por linhas ou viagens. 

REF50. O sistema deve permitir ao usuário consultar pontos por linhas ou viagens. 

REF51. O sistema deve permitir ao usuário consultar linhas ou viagens por ponto de 

origem ou destino através de um ponto georeferenciado. 

Planejamento de Viagem 
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REF52. O sistema deve permitir ao usuário planejar uma viagem informando a 

origem e o destino da viagem através de um ponto listado ou ponto mais próximo a 

partir de uma seleção no mapa. 

REF53. O sistema deve permitir ao usuário planejar uma viagem informando qual 

critério lhe convém, seja, tempo, custo, distância ou troca de transporte. 

4.2.2. Requisitos Não-Funcionais 

RFN1. O sistema de manutenção de informações do trânsito deve ser desenvolvido 

em plataforma web na linguagem Java. Desta forma o serviço poderá oferecido pela 

internet ou intranet e eliminará a necessidade de instalação cliente. 

RFN2. O sistema de consulta de informações de trânsito deve ser desenvolvido para 

utilização em dispositivo móvel na linguagem Java. 

RFN3. O sistema cliente deve consultar informações através de webservice usando 

tecnologia SOAP, JSON ou XML. 

RFN4. O servidor web para hospedagem deve suportar as tecnologias web 

necessárias seguindo a implementação de referência JEE. 

RFN5. O servidor de banco de dados utilizado deve ser o MySQL 5 ou superior. 

4.3. Regras de Negócio 

Manutenção de Informações de Transporte 

RNE1. Cada agência deve manter suas linhas. 

RNE2. Cada linha deve ser identificada exclusivamente e ser operadora por uma 

única agência. 

RNE3. Cada viagem deve operar sobre uma linha, deve possuir horários por pontos 

de parada e um tipo de serviço associado. 
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RNE4. Cada viagem deve ter um itinerário único associado. 

RNE5. Cada ponto de parada deve ser identificado individualmente. 

RNE6. Cada horário de parada deve estar associado a um ponto e uma viagem. 

RNE7. Cada tarifa pode estar associada a uma linha ou a zonas de tarifação. 

Planejamento de Viagem 

RNE8. Cada planejamento de viagem deve levar em consideração pontos (paradas) 

próximo a um endereço selecionado não indicando o caminho até a chegada ao 

ponto. 

 

4.4. Casos de Uso 

Os casos de uso devem inicialmente cobrir as principais atividades de 

negócio ligadas ao sistema que será desenvolvido, sendo representado por um 

nome e associado a um ou mais atores (WAZLAVICK, 2011). 

Nesta seção serão apresentados os casos de uso de manutenção das 

informações de trânsito e o detalhamento de um dos casos, e, o caso de uso de 

consulta às informações de transporte. 

 

4.4.1. CRUD Sistema de Informações do Transporte 

O caso de uso sistema de informações de transporte captura a interação do 

operador para cadastro das informações que ficarão armazenas no serviço local. 
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Figura 9 - Caso de Caso de Uso Entrada de Informações do Trânsito 

4.4.2. Informações ao Usuário 

 

Figura 10 – Diagrama de Caso de Uso Informações ao Usuário 
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4.5. Diagrama de Classe 

Segundo WAZLAWICK (2011) o modelo conceitual deve descrever a 

informação que o sistema vai gerenciar. Trata-se de um artefato do domínio do 

problema e não deve ser confundido com a representação da arquitetura de 

software.  

É natural, no entanto, que o modelo evolua após a fase de análise conceitual. 

A figura representa as classes geradas para a solução proposta a partir da 

especificação do modelo de troca de dados do Google. 

 

Figura 11 - Diagrama de Classe 
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4.6. Diagrama de Sequência 

Os diagramas de interação descrevem como grupos de objeto colaboram em 

algum comportamento e as trocas de mensagens e objetos entre eles (FOWLER, 

2005). 

Neste trabalho usou-se o diagrama de sequência para representar cada 

cenário em particular dirigido por um caso de uso. 

O diagrama representando o caso de uso CRUD não será apresentado neste 

trabalho tendo em vista não exigir nenhum conhecimento da regra de negócio. 

Assim, o mesmo implementa as operações padrão de criação, edição, atualização e 

deleção. 

Os diagramas de sequência a seguir apresentar toda a interação do sistema 

do cliente até as entidades de dados. Embora a separação possa ser observada 

pela representação das classes com estereótipo “WebService”. 

O serviço web representado como Google indica a interação com um serviço 

externo que compõe a orquestração de serviços buscada neste trabalho. 

 

4.6.1. Diagrama consulta próximos horários por linhas em um ponto 

O diagrama de sequência de consulta aos próximos horários por linhas em 

um ponto expõe ao usuário através do WEB service infoTransportWS consumindo 

dados do serviço local EJB que contém a lógica e os dados informados pelos 

operadores do sistema. 

O usuário recebe uma lista dos três, por padrão, próximos horários de cada 

linha que atende um determinado ponto. 
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Figura 12 - Diagrama de sequência horários de partida 

4.6.2. Diagrama consulta trajetos por linhas 

Este diagrama apresenta a interação com o serviço Google Geocode 

buscando geocodificação reversa, que consiste em partindo de uma coordenada 

geográfica devolver um endereço considerado legível ao humano. 

Com a recuperação da coordenadas do trajeto que compõe a linha 

recuperada no serviço local EJB busca-se a geocodificação conforme especificado 

no parágrafo acima. 

O usuário recebe uma lista de endereços atendidos pela linha listados a partir 

do sentido atendido pela mesma. 
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Figura 13 - Diagrama de sequência trajetos por linha 

4.6.3. Diagrama consulta parada mais próxima 

A consulta para a parada mais próxima inclui uma verificação no modelo de 

dados que possui informações georerenciada buscando através da parada 

armazenada mais próxima de certa distância dada uma latitude e longitude como 

ponto de referência.  

A necessidade de cálculo de distância qualquer busca foi realizada com a 

aplicação da fórmula de Haversine que fornece distâncias entre dois pontos de uma 

esfera a partir de suas latitudes e longitudes (figura 13). 

 

O código corresponde em Java para a consulta no banco de dados pode ser 

vista no apêndice B. 
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Figura 14 - Triângulo em uma esfera para aplicação de Haversine (wikipedia
7
) 

  

 

Figura 15 - Diagrama de sequência parada mais próxima 

                                            

7
 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula, acessada em 12 de abril de 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Haversine_formula
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4.6.4. Diagrama consulta planejamento de viagem 

O diagrama de planejamento de viagem representa a busca pelo melhor 

plano que indique ao usuário segundo um endereço de origem e um endereço de 

destino a escolha de linhas que melhor atendam segundo critérios selecionados. 

A busca por padrão prioriza as linhas diretas, sem troca de condução, e em 

seguida as linhas com o menor número de paradas ou troca de condução. 

Outros critérios como preço da tarifa e tempo total do percurso não foram 

implementados nesta versão do algoritmo. 

 

Figura 16 - Diagrama de sequência planejamento de viagem 
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4.7. Diagrama de Entidade-Relacionamento 

 

Figura 17 - Modelagem segundo a especificação GTFS 
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Agência Agency 

Pontos de parada Stop 

Linhas de ônibus Route 

Viagens Trip 

Horários Stop Time 

Tipos de Serviço Calendar 

Tarifas por Linha Fare Rules 

Exceção do Serviço Calendar Dates 

Tarifas Fare Attributes 

Itinerário da Linha Shapes 

Frequência Frequencies 

Baldeação/Transbordo Transfers 

Tabela 1 - Tabela de Referência para Português 

A origem do modelo ER está na especificação de troca de informações de 

transporte do Google GTFS. Assim, o dicionário de dados está relacionado 

diretamente ao modelo. 

A tabela de referência para português estabelece um vocabulário comum ao 

português permitindo uma melhor compreensão do modelo. 

Para facilitar alguns elementos foram descritos para uma melhor 

compreensão dos tipos de dados. 

Alguns tipos de dados foram atribuídos à modelagem visando facilitar o 

entendimento da mesma. 

O dicionário de dados encontra-se no site da Google e segue sua transcrição 

encontra-se no anexo B. 

transfersPermitedEnum transfersPermitedEnum transfersPermitedEnum 

0 = sem 0 = sem 0 = sem 

1 = um 1 = um 1 = um 

2 = dois 2 = dois 2 = dois 

3 = ilimitado 3 = ilimitado 3 = ilimitado 

 transfersPermitedEnum transfersPermitedEnum transfersPermitedEnum 

0 = sem 0 = sem 0 = sem 
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1 = um 1 = um 1 = um 

2 = dois 2 = dois 2 = dois 

3 = ilimitado 3 = ilimitado 3 = ilimitado 

 

4.8. Especificação dos serviços 

4.8.1. Especificação WebService Itinerário por Linha 

Nome Valor Descrição 

route string (opcional) Identificação da linha 

 

4.8.2. Especificação WebService Ponto de parada mais próximo 

Nome Valor Descrição 

address string (opcional) Identificação do local de 

origem (endereço ou 

coordenada geográfica) 

 

4.8.3. Especificação WebService Próximos Horários 

Nome Valor Descrição 

stop string (opcional) Identificação do número da 

parada 

 

4.8.4. Especificação do WebService de consulta do planejamento de 

viagem 

Nome Valor Descrição 

addressFrom string (opcional) Identificação do local de 

origem (endereço ou 

coordenada geográfica) 
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addressTo string (opcional) Identificação do local de 

destino(endereço ou 

coordenada geográfica) 

distance int (opcional) Distância máxima em Km 

para busca do parada de 

interesse 

date date (opcional) Data da saída 

time string (opcional) Hora da saída  

fare string (opcional) Tarifa 

priority int (opcional) Item a priorizar: tempo de 

viagem, número de troca 

de linhas, máxima distância 

a pé, meio de transporte 

 

4.8.5.  Especificação do Serviço de Mapas Geocoding 

O serviço é oferecido somente através de serviços WEB RESTFul no formato: 

http://maps.google.com/maps/api/geocode/output?parameters 

 

Parâmetro Nome Valor Descrição 

output Json ou xml string Identificação da tipo de retorno 

parameters address string O endereço que se deseja geocodificar 

 latlng string O valor textual para latitude e longitude 

que se deseja obter endereço 

 bounds String A caixa delimitadora da janela de 

visualização 

 region String O código da região 

 language String O idioma de retorno 

 sensor true ou false Identifica se a solicitação vem de um 

dispositivo com sensor de localização 

http://maps.google.com/maps/api/geocode/output?parameters


61 

 

4.8.6.  Especificação do Serviço de Mapas Directions 

O serviço é oferecido somente através de serviços WEB RESTFul no formato: 

http://maps.google.com/maps/api/directions/output?parameters 

 

Parâmetro Nome Valor Descrição 

output Json ou xml string Identificação da tipo de retorno 

parameters origin string O endereço ou valor textual para latitude 

e longitude que se deseja obter a rota 

 destination string O endereço ou valor textual para latitude 

e longitude que se deseja obter a rota 

 mode String Especifica qual modo de transporte deve 

ser usado 

 waypoints String Especifica uma matriz de pontos de 

referência 

 alternatives True ou false Especifica se o serviço pode fornecer 

mais de uma rota 

 avoid tolls ou 

highways 

Indica que o trajeto calculado deve evitar 

pedágios/pontes ou rodovias 

 language String O idioma de retorno 

 sensor String Identifica se a solicitação vem de um 

dispositivo com sensor de localização 

   

 

4.9. Tecnologias Utilizadas 

Para o projeto foi selecionado o conjunto de tecnologias abaixo: 

 Java jdk1.6.0_27  - com suporte a tecnologia JEE; 

http://maps.google.com/maps/api/directions/output?parameters
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 Oracle Glassfish 3.1.1 – Serviço de aplicação com suporte a Java EE, JSP 

2.0, JPA 2.0, EJB 3.1. 

 MySQL 5.1 – Banco de dados relacional (Open Source) 

 

Figura 18 - Ambiente de trabalho Netbeans 7 

 

4.10. Estrutura do Projeto 

O projeto foi segmentado em duas partes: 

 InfoTransportServer: desenvolvido na plataforma Glassfish 3.1.1 com 

recursos de anotações e injeções de dependências, com tecnologia 

EJB e JSF. Contém a aplicação servidora com as funcionalidades do 

CRUD e dos serviços web; 

 InfoTransportClient: desenvolvido na plataforma Glassfish 3.1.1 com 

recursos de anotações e injeções de dependências, com tecnologia 
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JSF. Contém a aplicação cliente dimensionada para dispositivos 

móveis. 

 MySQL\MySQL Workbench 5.2 CE. 

4.10.1. Projeto Web Service 

O WEB service foi desenvolvido com tecnologia JAX-WS 2.0 integrado aos 

serviços Google através de tecnologia JAX-RS 2.0. 

O mesmo foi desenvolvido como um EJB Session Stateless facilitando a 

integração com os componentes EJB. A anotação da classe pode ser vista abaixo. 

@WebService(serviceName = "TransportWS") 

@Stateless() 

public class TransportWS { 

 Exemplo de chamada ao serviço google: 

     * 

     * @param q 

     * @param output 

     * @return an instance of RestResponse 

     */ 

    public static RestResponse geocode(String q, String output) throws IOException { 

        String apiKey = GoogleGeocodingServiceAuthenticator.getApiKey(); 

        String[][] pathParams = new String[][]{}; 

        String[][] queryParams = new String[][]{{"q", q}, {"key", "" + apiKey + ""}, {"output", output}}; 

        RestConnection conn = new RestConnection("http://maps.google.com/maps/geo", pathParams, 

queryParams); 

        sleep(1000); 

        return conn.get(null); 

    } 
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4.11. Ambiente de Testes 

Para o ambiente de teste utilizou-se o próprio computador para simular o 

ambiente da aplicação servidora e cliente. 

Para teste da aplicação cliente com a funcionalidade mapas é necessário uma 

chave do Google Maps para autenticação do serviço. 

4.12. Teste e Avaliação 

Os dados utilizados para a alimentação das informações de transporte público 

vieram de uma das publicações disponíveis das diversas agências que 

disponibilizaram seus dados no serviço Google Transit o que permitirá a comparação 

dos resultados com base em sistemas reais. 

A base utilizada para o teste está disponível no endereço 

http://bart.gov/stations/schedules/openformat.asp 

4.12.1. Aplicação CRUD 

Telas da aplicação CRUD: na figura 16 a tela principal de entrada da 

aplicação, onde se pode selecionar as informações para cadastramento, 

atualização, listagem e exclusão. Na figura 17 pode-se observar uma das telas de 

listagens produzidas pela aplicação. 

 

http://bart.gov/stations/schedules/openformat.asp
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Figura 19 - Aplicação CRUD - Tela Inicial 

 

 

Figura 20 - Aplicação CRUD - Tela de Listagem 
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4.12.2. Aplicação Cliente 

A aplicação cliente é dividida em quatro funcionalidades observadas nas 

figuraas19 a 22. A consulta por horários de partida, figura 19, retorna os três 

próximos horários de todas as linhas atendem um determinado ponto de parada. A 

linha é mostrada com um número de identificação da mesma, sendo, que o 

detalhamento pode ser obtido na consulta de detalhamento de linhas, figura 22. 

Pode-se ainda obter um ponto mais próximo de um local, figura 21, passado 

como parâmetro, podendo o mesmo ser informado de forma literal ou como 

latitude/longitude. O resultado ainda é apresentado em um mapa do Google. 

A consulta planejamento de viagem, figura 20, leva em consideração somente 

a origem e o destino, sendo retornadas as linhas que atendem os pontos mais 

próximos dos locais selecionados, de forma literal ou por latitude/longitude, sendo 

priorizadas as linhas diretas e em seguida as linhas com troca de veículo. 

 

Figura 21 - Aplicação cliente:  tela de entrada 
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Figura 22 - Aplicação cliente: tela de 

listagem dos horários para uma parada 

 

 

Figura 23 - Aplicação cliente: tela de 

planejamento de viagem 
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Figura 24 - Aplicação cliente: tela de 

procura de estação mais próxima 

 

Figura 25 - Aplicação cliente - tela de 

detalhamento de uma linha 
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5. CONCLUSÕES  

 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolver como 

solução ao assunto estudado na referência bibliográfica seções 2.1 à 2.8, uma 

aplicação que demonstrasse a possibilidade integrar dados do sistema de transporte 

público a uma aplicação comercial. O principal desafio do capítulo de 

fundamentação teórica foi buscar bibliografias que contribuíssem para o tema que se 

mostrou bastante escasso devido principalmente ao domínio estar restrito a 

empresas de trânsito. Aqui cabe ressaltar que com o lançamento do serviço Google 

Transit que disponibilizou uma plataforma de integração com dados das empresas 

de transporte houve uma maior abertura por parte destas empresas e, algumas 

iniciativas de documentar o modelo de trocas proposto pelo Google. 

A entrega de serviços segundo o paradigma da computação orientada a 

serviços mostrou que a integração de serviços oferecidos por diferentes empresas 

representa um grande potencial para a composição de serviços. O uso de 

tecnologias REST mostrou-se preferencial devido à redução da sobrecarga de rede 

e por se tornar um padrão de fato na indústria. 

Outro aspecto observado no trabalho diz respeito à escolha de plataformas 

para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos, que devido a 

particularidades de cada plataforma e a abrangência evidenciou que hoje não é 

possível à escolha de uma única com risco de não alcançar o público necessário. 

Assim, preferiu-se a pela entrega de um WEB service que permitirá a construção e 

consumo do mesmo a partir de qualquer plataforma vigente nos dispositivos atuais. 

A abordagem de desenvolvimento utilizada no capítulo 4 não foi adaptada ao 

paradigma de projetos de serviços, mas demonstrou que os padrões análise e de 

projeto cobrem a necessidade de composição de serviços que já existam.  

O desenvolvimento priorizou a geração de informação que cobriria aspectos 

não atendidos diretamente pela solução da Google. Com a criação da aplicação 

centrada em serviços é possível agora construir outras aplicações clientes diferentes 
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da apresentada neste trabalho. Com a disponibilidade da aplicação servidora na 

própria empresa de trânsito, é, possível ainda estender o serviço permitindo outras 

implementações não previstas ou suportadas pelo Google. 

Outro aspecto evidenciado no desenvolvimento foi que a escolha do banco de 

dados com suporte a dados geográficos permitiria a manipulação e consulta de 

informações relacionadas a pontos georeferenciados e evitariam a manipulação e 

apoio às consultas no código da aplicação.   

Os objetivos propostos foram alcançados deixando-se como legado uma 

aplicação de entrada para alimentação dos dados do transporte das cidades e a 

possibilidade de integração com o serviço Google que agrega uma plataforma que 

transcende o objetivo deste trabalho e que está sendo acompanhado pelas maiores 

empresas de trânsito. 

Espera-se que a aplicação contribua para o problema da mobilidade, 

tornando o acesso aos serviços de transporte mais facilitados e trazendo maior 

conforto para a população. 

O desenvolvimento de uma aplicação com um domínio tão complexo foi um 

grande desafio, sendo que o desenvolvimento teve o maior grau de dificuldade na 

definição do modelo de dados já que não existia outro de referência com aderência 

ao modelo do Google. 

Outros trabalhos disponíveis na internet complementam este trabalho 

apresentando aplicativos para a coleta automatizada de dados das viagens 

permitindo a montagem das informações georeferenciadas que formam o centro 

deste modelo. Outros trabalhos fornecem ainda a possibilidade integração de um 

serviço de horário em tempo real como disponibilizado em São Paulo para algumas 

linhas. 
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5.1. Trabalhos futuros 

Como sugestão para futuros trabalhos algumas ideias de aperfeiçoamento podem 

ser implementadas: 

 Aprimoramento do planejamento de viagens, embora entenda que este seja o 

grande mérito do Google; 

 Criação de novas funcionalidades no serviço web para integração com 

sistemas de coleta de informações móveis para alimentação da base de 

dados; 

 Criar telas para geração de relatórios visando um resumo dos dados do 

transporte como número de linhas ou horários atendidos por região, além de 

outros relatórios gerenciais; 

 O aprimoramento da aplicação cliente para captura da localização geográfica 

do aparelho celular;  

 Ferramenta para exportar e importar dados para padrão cvs usado pelo 

Google; 



72 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

   

GONCALVES, ANTONIO. Beginning Java EE6 Plataform with GlassFish 3, Segunda 
Edição. EUA: Apress, 2010. 

GOOGLE. Especificação de feed do Google Transit. Disponível em: 
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html. Acesso em: 30 
jun. 2009. 

KIZOOM, NICK; MILLE, PETER. A Transmodel based XML schema for the Google 
Transit Feed Specification With a GTFS / Transmodel comparison. Disponível em 
http://www.dft.gov.uk/transmodel/London: Kizoom, 2008. 

LEE, VALENTINO; SCHENEIDER, HEATHER; SCHELL, ROBBIE. Aplicações móveis: 
arquitetura, projeto e desenvolvimento. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2005. 

SAMPAIO, CLEUTON. SOA e Web Services em Java. Rio de Janeiro: Brasport, 2006. 

SHALLOWAY, ALAN; TROTT, JAMES. Explicando Padrões de Projeto: Uma Nova 
Perspectiva em Projeto Orientado a Objeto. EUA: Addison-Wsley, 2002.  

SUN MICROSYSTEM. Core J2EE Pattern Catalog: Core J2EE Patterns - Session 
Facade. Disponível em: 
http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/SessionFacade.html. Acesso em: 
10 ago. 2011.  

THOMAS, ERL. SOA: princípios de design de serviços. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2009. 

TRD. Google Transit Data Tool for Small Transit Agencies. Disponível em 
http://www.trb.org/TRBNet/ProjectDisplay.asp?ProjectID=2695. Acesso em: 30 jun. 2009.  

WAZLAWICK, RAUL SIDNEI. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a 
Objetos, 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

CAMARA, G.; CASANOVA, M.; HEMERLUY, A.; MAGALHÃES, G. E MEDEIROS, C.; 
Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica. Campinas: Instituto de Computação, 
UNICAMP, 1996. Disponível em http://www.dpi.inpe.br/geopro/livros/anatomia.pdf. 
 
LIU, CHAO; PAI, TUN-WEN; CHANG, CHUN-TIEN; HSIEH, CHANG-MING. Path-planning 
algorithms for public transportation systems, Proceedings of the Fourth International 
IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC'01), 1061‒1066. Oakland, 
California, USA, 25-29 August 2001. 

RECKZIEGEL, MAURÍCIO. Estudo de Sistemas de Roteirização Urbana. Disponível em:  
<http://sites.google.com/site/mauricioreckziegel/pos-

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html
http://www.dft.gov.uk/transmodel/London
http://java.sun.com/blueprints/corej2eepatterns/Patterns/SessionFacade.html
http://www.trb.org/TRBNet/ProjectDisplay.asp?ProjectID=2695
http://www.dpi.inpe.br/geopro/livros/anatomia.pdf
http://sites.google.com/site/mauricioreckziegel/pos-graduacao/Estudo_de_sistemas_de_roteirizacao_urbana%5BMauricioReckziegel%5D.pdf?attredirects=0&d=1


73 

 

graduacao/Estudo_de_sistemas_de_roteirizacao_urbana%5BMauricioReckziegel%5D.pdf?a
ttredirects=0&d=1>. Acesso em: 08 abr. 2011. 

RECKZIEGEL, MAURÍCIO. Protótipo de um Sistema de Roteamento Urbano Integrando 
PostgresSQL e GeoServer. Disponível em: 
<http://sites.google.com/site/mauricioreckziegel/pos-
graduacao/PrototipodeumSistemadeRoteamentoUrbanointegrandoPostgreSQLeGeoserver-
MauricioReckziegel.pdf?attredirects=0&d=1>. Acesso em: 09 abr. 2011. 

 

 

http://sites.google.com/site/mauricioreckziegel/pos-graduacao/PrototipodeumSistemadeRoteamentoUrbanointegrandoPostgreSQLeGeoserver-MauricioReckziegel.pdf?attredirects=0&d=1
http://sites.google.com/site/mauricioreckziegel/pos-graduacao/PrototipodeumSistemadeRoteamentoUrbanointegrandoPostgreSQLeGeoserver-MauricioReckziegel.pdf?attredirects=0&d=1
http://sites.google.com/site/mauricioreckziegel/pos-graduacao/PrototipodeumSistemadeRoteamentoUrbanointegrandoPostgreSQLeGeoserver-MauricioReckziegel.pdf?attredirects=0&d=1


74 

 

APÊNDICE A – SCRIPT BANCO DE DADOS 

 
# MySQL-Front 5.1  (Build 4.13) 

 

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 

/*!40103 SET TIME_ZONE='America/Sao_Paulo' */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE */; 

/*!40101 SET SQL_MODE='' */; 

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES */; 

/*!40103 SET SQL_NOTES='ON' */; 

 

 

# Host: localhost    Database: transport 

# ------------------------------------------------------ 

# Server version 5.1.41 

 

CREATE DATABASE `transport` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */; 

USE `transport`; 

 

# 

# Source for table agency 

# 

 

CREATE TABLE `agency` ( 

  `agency_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `agency_name` varchar(255) NOT NULL, 

  `agency_url` varchar(45) NOT NULL, 

  `agency_timezone` varchar(45) NOT NULL, 

  `agency_lang` char(2) DEFAULT NULL, 

  `agency_phone` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`agency_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table calendar 

# 

 

CREATE TABLE `calendar` ( 

  `service_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `monday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `tuesday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `wednesday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `thursday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `friday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `saturday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `sunday` tinyint(1) NOT NULL, 

  `start_date` date NOT NULL, 

  `end_date` date NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`service_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table calendar_dates 

# 

 

CREATE TABLE `calendar_dates` ( 
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  `service_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `date` date NOT NULL, 

  `exception_type` int(2) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`service_id`,`date`), 

  KEY `calendar_dates_fk_calendar` (`service_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table fare_attributes 

# 

 

CREATE TABLE `fare_attributes` ( 

  `fare_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `price` varchar(45) NOT NULL, 

  `currency_type` varchar(45) NOT NULL, 

  `payment_method` int(2) NOT NULL, 

  `transfers` int(2) DEFAULT NULL, 

  `transfer_duration` int(11) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`fare_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table fare_rules 

# 

 

CREATE TABLE `fare_rules` ( 

  `fure_rules_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fare_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `route_id` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `origin_id` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `destination_id` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `contains_id` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`fure_rules_id`), 

  KEY `fare_rules_fk_routes` (`route_id`), 

  KEY `fare_rules_fk_fare_attributes` (`fare_id`), 

  KEY `fare_rules_fk_zone_origin` (`origin_id`), 

  KEY `fare_rules_fk_zone_destination` (`destination_id`), 

  KEY `fare_rules_fk_zone_contains` (`contains_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1937 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Regra de 

Tarifação'; 

 

# 

# Source for table frequences 

# 

 

CREATE TABLE `frequences` ( 

  `trip_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `start_time` varchar(8) NOT NULL, 

  `end_time` varchar(8) NOT NULL, 

  `headway_secs` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`trip_id`), 

  KEY `frequences_fk_trips` (`trip_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Frequência'; 

 

# 

# Source for table routes 

# 

 

CREATE TABLE `routes` ( 
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  `route_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `agency_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `route_short_name` varchar(45) NOT NULL, 

  `route_long_name` varchar(255) NOT NULL, 

  `route_desc` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `route_type` int(2) NOT NULL, 

  `route_url` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `route_color` varchar(6) DEFAULT NULL, 

  `route_text_color` varchar(6) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`route_id`), 

  KEY `routes_fk_agency` (`agency_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='Linha'; 

 

# 

# Source for table shapes 

# 

 

CREATE TABLE `shapes` ( 

  `shape_id` varchar(45) NOT NULL DEFAULT '', 

  PRIMARY KEY (`shape_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table shapes_point 

# 

 

CREATE TABLE `shapes_point` ( 

  `shapes_point_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `shape_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `shape_pt_lat` varchar(45) NOT NULL, 

  `shape_pt_lon` varchar(45) NOT NULL, 

  `shape_pt_sequence` varchar(45) NOT NULL, 

  `shape_dist_traveled` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`shapes_point_id`), 

  KEY `shapes_point_fk_shapes` (`shape_id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=106 DEFAULT CHARSET=utf8 

COMMENT='Itinerário'; 

 

# 

# Source for table stops 

# 

 

CREATE TABLE `stops` ( 

  `stop_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `stop_code` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `stop_name` varchar(45) NOT NULL, 

  `stop_desc` varchar(255) DEFAULT NULL, 

  `stop_lat` varchar(11) NOT NULL, 

  `stop_lon` varchar(11) NOT NULL, 

  `zone_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `stop_url` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `location_type` int(2) DEFAULT NULL, 

  `parent_station` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`stop_id`), 

  KEY `stops_fk_stops` (`parent_station`), 

  KEY `stops_fk_zone` (`zone_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 
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# Source for table stops_times 

# 

 

CREATE TABLE `stops_times` ( 

  `trip_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `arrival_time` time DEFAULT '00:00:00', 

  `departure_time` time NOT NULL DEFAULT '00:00:00', 

  `stop_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `stop_sequence` int(11) NOT NULL, 

  `stop_headsign` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `pickup_type` int(2) DEFAULT '0', 

  `drop_off_type` int(2) DEFAULT '0', 

  `shape_dist_traveled` varchar(45) DEFAULT '0', 

  PRIMARY KEY (`trip_id`,`stop_id`), 

  KEY `stops_fk_times_stops` (`stop_id`), 

  KEY `stops_times_fk_trips` (`trip_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table trips 

# 

 

CREATE TABLE `trips` ( 

  `route_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `service_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `trip_id` varchar(45) NOT NULL, 

  `trip_headsign` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `trip_short_name` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `direction_id` int(2) DEFAULT NULL, 

  `block_id` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `shape_id` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`trip_id`), 

  KEY `trips_fk_routes` (`route_id`), 

  KEY `trips_fk_calendar` (`service_id`), 

  KEY `trips_fk_shapes` (`shape_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

# Source for table zone 

# 

 

CREATE TABLE `zone` ( 

  `zone_id` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`zone_id`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

# 

#  Foreign keys for table calendar_dates 

# 

 

ALTER TABLE `calendar_dates` 

ADD CONSTRAINT `calendar_dates_fk_calendar` FOREIGN KEY (`service_id`) 

REFERENCES `calendar` (`service_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 

ACTION; 

 

# 

#  Foreign keys for table fare_rules 

# 
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ALTER TABLE `fare_rules` 

ADD CONSTRAINT `fare_rules_fk_fare_attributes` FOREIGN KEY (`fare_id`) 

REFERENCES `fare_attributes` (`fare_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 

ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fare_rules_fk_routes` FOREIGN KEY (`route_id`) REFERENCES 

`routes` (`route_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fare_rules_fk_zone_contains` FOREIGN KEY (`contains_id`) 

REFERENCES `zone` (`zone_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fare_rules_fk_zone_destination` FOREIGN KEY 

(`destination_id`) REFERENCES `zone` (`zone_id`) ON DELETE NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fare_rules_fk_zone_origin` FOREIGN KEY (`origin_id`) 

REFERENCES `zone` (`zone_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

# 

#  Foreign keys for table frequences 

# 

 

ALTER TABLE `frequences` 

ADD CONSTRAINT `fequences_fk_trips` FOREIGN KEY (`trip_id`) REFERENCES 

`trips` (`trip_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

# 

#  Foreign keys for table routes 

# 

 

ALTER TABLE `routes` 

ADD CONSTRAINT `routes_fk_agency` FOREIGN KEY (`agency_id`) REFERENCES 

`agency` (`agency_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

# 

#  Foreign keys for table shapes_point 

# 

 

ALTER TABLE `shapes_point` 

ADD CONSTRAINT `shapes_point_fk_shapes` FOREIGN KEY (`shape_id`) REFERENCES 

`shapes` (`shape_id`); 

 

# 

#  Foreign keys for table stops 

# 

 

ALTER TABLE `stops` 

ADD CONSTRAINT `stops_fk_stops` FOREIGN KEY (`parent_station`) REFERENCES 

`stops` (`stop_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `stops_fk_zone` FOREIGN KEY (`zone_id`) REFERENCES `zone` 

(`zone_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

# 

#  Foreign keys for table stops_times 

# 

 

ALTER TABLE `stops_times` 

ADD CONSTRAINT `stops_fk_times_stops` FOREIGN KEY (`stop_id`) REFERENCES 

`stops` (`stop_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `stops_times_fk_trips` FOREIGN KEY (`trip_id`) REFERENCES 

`trips` (`trip_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

# 
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#  Foreign keys for table trips 

# 

 

ALTER TABLE `trips` 

ADD CONSTRAINT `trips_fk_calendar` FOREIGN KEY (`service_id`) REFERENCES 

`calendar` (`service_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `trips_fk_routes` FOREIGN KEY (`route_id`) REFERENCES 

`routes` (`route_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `trips_fk_shapes` FOREIGN KEY (`shape_id`) REFERENCES 

`shapes` (`shape_id`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

 

/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */; 

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */; 

/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */; 
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APÊNDICE B – PRINCIPAIS FONTES DA APLICAÇÃO SERVIDORA 

Entity Bean: pacote jpa.entity 

package jpa.entity; 

 

import com.sun.xml.bind.CycleRecoverable; 

import java.io.Serializable; 

import java.util.List; 

import javax.persistence.Basic; 

import javax.persistence.CascadeType; 

import javax.persistence.Column; 

import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.Id; 

import javax.persistence.JoinColumn; 

import javax.persistence.ManyToOne; 

import javax.persistence.NamedQueries; 

import javax.persistence.NamedQuery; 

import javax.persistence.OneToMany; 

import javax.persistence.Table; 

import javax.validation.constraints.NotNull; 

import javax.validation.constraints.Size; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlID; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement; 

import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient; 

import javax.xml.bind.annotation.adapters.XmlJavaTypeAdapter; 

import jpa.adapter.IntegerAdapter; 

 

/** 

 * 

 * @author julio 

 */ 

@Entity 

@Table(name = "stops") 

@XmlRootElement 

@NamedQueries({ 

    @NamedQuery(name = "Stops.findAll", query = "SELECT s FROM Stops s"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopId", query = "SELECT s FROM Stops s 

WHERE s.stopId = :stopId"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopCode", query = "SELECT s FROM Stops 

s WHERE s.stopCode = :stopCode"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopName", query = "SELECT s FROM Stops 

s WHERE s.stopName = :stopName"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopDesc", query = "SELECT s FROM Stops 

s WHERE s.stopDesc = :stopDesc"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopLat", query = "SELECT s FROM Stops 

s WHERE s.stopLat = :stopLat"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopLon", query = "SELECT s FROM Stops 

s WHERE s.stopLon = :stopLon"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByStopUrl", query = "SELECT s FROM Stops 

s WHERE s.stopUrl = :stopUrl"), 

    @NamedQuery(name = "Stops.findByLocationType", query = "SELECT s FROM 

Stops s WHERE s.locationType = :locationType")}) 

public class Stops implements Serializable, CycleRecoverable { 

    private static final long serialVersionUID = 1L; 
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    @Id 

    @Basic(optional = false) 

    @NotNull 

    @Size(min = 1, max = 45) 

    @Column(name = "stop_id") 

    private String stopId; 

    @Size(max = 45) 

    @Column(name = "stop_code") 

    private String stopCode; 

    @Basic(optional = false) 

    @NotNull 

    @Size(min = 1, max = 45) 

    @Column(name = "stop_name") 

    private String stopName; 

    @Size(max = 255) 

    @Column(name = "stop_desc") 

    private String stopDesc; 

    @Basic(optional = false) 

    @NotNull 

    @Size(min = 1, max = 11) 

    @Column(name = "stop_lat") 

    private String stopLat; 

    @Basic(optional = false) 

    @NotNull 

    @Size(min = 1, max = 11) 

    @Column(name = "stop_lon") 

    private String stopLon; 

    @Size(max = 45) 

    @Column(name = "stop_url") 

    private String stopUrl; 

    @Column(name = "location_type") 

    private Integer locationType; 

    @JoinColumn(name = "zone_id", referencedColumnName = "zone_id") 

    @ManyToOne(optional = false) 

    private Zone zoneId; 

    @OneToMany(mappedBy = "parentStation") 

    private List<Stops> stopsList; 

    @JoinColumn(name = "parent_station", referencedColumnName = "stop_id") 

    @ManyToOne 

    private Stops parentStation; 

    @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL, mappedBy = "stops") 

    private List<StopsTimes> stopsTimesList; 

 

    public Stops() { 

    } 

    public Stops(String stopId) { 

        this.stopId = stopId; 

    } 

    public Stops(String stopId, String stopName, String stopLat, String 

stopLon) { 

        this.stopId = stopId; 

        this.stopName = stopName; 

        this.stopLat = stopLat; 

        this.stopLon = stopLon; 

    } 

    //@XmlID 

    //@XmlJavaTypeAdapter(value = IntegerAdapter.class, type = 

String.class) 

    public String getStopId() { 
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        return stopId; 

    } 

    public void setStopId(String stopId) { 

        this.stopId = stopId; 

    } 

    public String getStopCode() { 

        return stopCode; 

    } 

    public void setStopCode(String stopCode) { 

        this.stopCode = stopCode; 

    } 

    public String getStopName() { 

        return stopName; 

    } 

    public void setStopName(String stopName) { 

        this.stopName = stopName; 

    } 

    public String getStopDesc() { 

        return stopDesc; 

    } 

    public void setStopDesc(String stopDesc) { 

        this.stopDesc = stopDesc; 

    } 

    public String getStopLat() { 

        return stopLat; 

    } 

 

    public void setStopLat(String stopLat) { 

        this.stopLat = stopLat; 

    } 

    public String getStopLon() { 

        return stopLon; 

    } 

    public void setStopLon(String stopLon) { 

        this.stopLon = stopLon; 

    } 

    public String getStopUrl() { 

        return stopUrl; 

    } 

    public void setStopUrl(String stopUrl) { 

        this.stopUrl = stopUrl; 

    } 

    public Integer getLocationType() { 

        return locationType; 

    } 

    public void setLocationType(Integer locationType) { 

        this.locationType = locationType; 

    } 

 

    public Zone getZoneId() { 

        return zoneId; 

    } 

    public void setZoneId(Zone zoneId) { 

        this.zoneId = zoneId; 

    } 

    @XmlTransient 

    public List<Stops> getStopsList() { 

        return stopsList; 

    } 
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    public void setStopsList(List<Stops> stopsList) { 

        this.stopsList = stopsList; 

    } 

    public Stops getParentStation() { 

        return parentStation; 

    } 

    public void setParentStation(Stops parentStation) { 

        this.parentStation = parentStation; 

    } 

    @XmlTransient 

    public List<StopsTimes> getStopsTimesList() { 

        return stopsTimesList; 

    } 

    public void setStopsTimesList(List<StopsTimes> stopsTimesList) { 

        this.stopsTimesList = stopsTimesList; 

    } 

    @Override 

    public int hashCode() { 

        int hash = 0; 

        hash += (stopId != null ? stopId.hashCode() : 0); 

        return hash; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean equals(Object object) { 

        

        if( (object instanceof Stops) && ( 

((Stops)object).getStopId().equals(this.stopId)) ){ 

            return true; 

        }else{ 

            return false; 

        } 

    } 

 

    @Override 

    public String toString() { 

        return stopId + " , " + stopName; 

    } 

    

    @Override 

    public Object onCycleDetected(CycleRecoverable.Context cntxt) { 

        Stops obj = new Stops(this.stopId); 

        return obj; 

    } 

} 

 

Session Bean – pacote jpa.session 

 

package jpa.session; 

 

import java.util.List; 

import javax.ejb.Local; 
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import javax.ejb.Stateless; 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 

import javax.persistence.Query; 

import jpa.entity.Stops; 

import jpa.entity.Trips; 

import service.geocode.GeoCodeClient; 

 

/** 

 * 

 * @author julio 

 */ 

@Stateless 

public class StopsFacade extends AbstractFacade<Stops> { 

    @PersistenceContext(unitName = "InfoTransportServerPU") 

    private EntityManager em; 

 

    protected EntityManager getEntityManager() { 

        return em; 

    } 

 

    public StopsFacade() { 

        super(Stops.class); 

    } 

     

    /* 

     * Retorna a parada pelo id 

     */ 

    public Stops findStopById(String id){ 

        Query query = em.createNamedQuery("Stops.findByStopId"); 

        query.setParameter("stopId", id); 

        Stops stopsById = (Stops)query.getSingleResult(); 

        return stopsById; 

    } 

     

    /* 

     * Retorna todas as paradas para uma dada viagem 

     */ 

    public List<Stops> findAllStopsByTrip(String tripId){ 

        System.out.print("Recebeu viagem :" + tripId); 

        Query query = em.createQuery("SELECT DISTINCT s " 

                                    +"FROM Stops s, IN (s.stopsTimesList) 

AS t  " 

                                    +"WHERE t.stopsTimesPK.tripId = 

:tripId" ); 

        query.setParameter("tripId", tripId); 

        List<Stops> stops = query.getResultList(); 

        return stops; 

    } 

     

    /* 

     * Retorna o ponto(Stop) armazenado mais próximo de uma certa distância 

dada uma latitude e longitude como ponto de referência 

     * Usando o raio em KM para obter a distância em KM 

     * Fórmula de Haversine:  Fornece distâncias entre dois pontos de uma 

esfera a partir de suas latitudes e longitudes 

     * Referência: http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rmula_de_Haversine, 

http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong.html 

     * Param    lat         Latitude de referëncia para busca 
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     * Param    lng         Longitude de referëncia para busca 

     * Param    distance    Distância máxima para busca 

     */ 

    public Stops findClosestStopByLatLng(String lat, String lng, int 

distance){ 

        System.out.print("Chegou para findclosest : " + lat + "," + lng + 

"," + distance); 

        //String trucanteLng = 

GeoCodeClient.truncatecoordinate(Long.toString(lng)); 

        Query query = em.createNativeQuery("SELECT stop_id, (6371 * 

acos(cos(radians(?1)) * "  

                                            + "cos(radians(stop_lat)) * 

cos(radians(stop_lon) - "  

                                            + "radians(?2)) + sin( 

radians(?3)) * "  

                                            + "sin(radians(stop_lat)))) as 

distance " 

                                            + "FROM stops " 

                                            + "HAVING distance < ?4 " 

                                            + "ORDER BY distance ASC " 

                                            + "LIMIT 0,1 "); 

        query.setParameter(1, lat); 

        query.setParameter(2, lng); 

        query.setParameter(3, lat); 

        query.setParameter(4, distance); 

        List<Object[]> stopId = query.getResultList(); 

        for (Object[] list : stopId){ 

            return this.findStopById(list[0].toString()); 

        } 

        return null; 

 

     } 

} 

 

WebService (Session Bean) – pacote service 

package service; 

 

import java.io.IOException; 

import java.util.AbstractList; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.jws.Oneway; 

import javax.jws.WebMethod; 

import javax.jws.WebParam; 

import javax.jws.WebService; 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.persistence.EntityManager; 

import javax.persistence.PersistenceContext; 

import javax.persistence.Query; 

import javax.xml.bind.JAXBException; 
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import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import jpa.entity.CalendarDates; 

import jpa.entity.FareRules; 

import jpa.entity.Routes; 

import jpa.entity.Stops; 

import jpa.entity.StopsTimes; 

import jpa.entity.Trips; 

import jpa.session.CalendarDatesFacade; 

import jpa.session.RoutesFacade; 

import jpa.session.StopsFacade; 

import jpa.session.StopsTimesFacade; 

import jpa.session.TripsFacade; 

import jpa.session.FareRulesFacade; 

import org.netbeans.saas.google.GoogleGeocodingService; 

import org.netbeans.saas.RestResponse; 

import service.geocode.GeoCodeClient; 

 

/** 

 * 

 * @author julio 

 */ 

    @WebService(serviceName = "TransportWS") 

    @Stateless() 

    public class TransportWS { 

 

    @EJB 

    private StopsTimesFacade ejbRefStopsTimes; 

    @EJB 

    private StopsFacade ejbRefStops; 

    @EJB 

    private TripsFacade ejbRefTrips; 

    @EJB 

    private RoutesFacade ejbRefRoutes; 

    @EJB 

    private FareRulesFacade ejbRefFareRules; 

    @EJB 

    private CalendarDatesFacade ejbRefCalendarDates; 

    // "Insert Code > Add Web Service Operation") 

 

    /* 

     *  Retorna todas as paradas/estações 

     */ 

    @WebMethod(operationName = "findAllStops") 

    public List<Stops> findAllStops() { 

        return ejbRefStops.findAll(); 

    } 

 

    /* 

     *  Retorna os horários por linhas em cada parada informada 

     *  @param  stopId - parada selecionada 

     *  @param  time   - horário de referência 

     *  @param  maxResult - número de horários a retorna 

     */ 

    @WebMethod(operationName = "StopsTimes.findAllStopsTimesByStop") 

    public List<StopsTimes> findAllStopsTimesByStop(@WebParam(name = 

"stopsId") String stopsId, 

            @WebParam(name = "time") String time, @WebParam(name = 

"maxResult") int maxResult) { 

        return ejbRefStopsTimes.findAllStopsTimesByStop(stopsId, time, 
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maxResult); 

    } 

     

     

 

//------------------------------PESQUISA GOOGLE---------------------------- 

    /* 

     * Retorna lista de endereços/itinerários a paritr de uma linha 

     */ 

    @WebMethod(operationName = "findTripLocations") 

    public List<String> findTripLocations(@WebParam(name = "direction") int 

direction, @WebParam(name = "route") String route) { 

         

        String latlng = null; 

        List<String> address = new ArrayList<String>(); 

         

        //Procura viagem que atenda a linha 

        Trips vTrip = ejbRefTrips.findTripByRoute(route); 

        //Procura as paradas em determinada viagem  

        List<Stops> vStops = 

ejbRefStops.findAllStopsByTrip(vTrip.getTripId()); 

        System.out.print("Recuperou paradas :" + vStops.size()); 

 

        try{ 

            //Pega as coordenadas geográfioas de cada parada e recupera 

endereço 

            for (Stops s : vStops){ 

            latlng = s.getStopLat()+","+ s.getStopLon(); 

            //address.add(latlng); 

            String q = latlng; 

            String output = "xml"; 

            RestResponse result = GoogleGeocodingService.geocode(q, 

output); 

             

            address.add(new GeoCodeClient().getAddress(result)); 

            

            } 

            return address; 

 

         

        } catch (Exception ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

         

        return address; 

         

    } 

     

    /* 

     * Retorna latitude e longitude para um endereço 

     */ 

    @WebMethod(operationName = "findLatLngByAddress") 

    public String findLatLngByAddress(@WebParam(name = "address") String 

address) { 

        try { 

            //String latlng = null; 

            String latlng = null; 

            String q = address; 
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            String output = "xml"; 

            RestResponse result = GoogleGeocodingService.geocode(q, 

output); 

            latlng = (new GeoCodeClient().getCoordinates(result)); 

            return latlng; 

        } catch (ParserConfigurationException ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        }catch (Exception ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

        return null; 

    } 

     

    /* 

     * Retorna latitude e longitude para um endereço 

     */ 

    @WebMethod(operationName = "findAddressByLatLng") 

    public String findAddressByLatLng(@WebParam(name = "latlng") String 

latlng) { 

        try { 

            //String latlng = null; 

            String address = null; 

            String q = latlng; 

            String output = "xml"; 

            RestResponse result = GoogleGeocodingService.geocode(q, 

output); 

            address = (new GeoCodeClient().getAddress(result)); 

            return address; 

        } catch (ParserConfigurationException ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } catch (IOException ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        }catch (Exception ex) { 

            Logger.getLogger(TransportWS.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

        } 

        return null; 

    } 

     

//---------------------PONTO MAIS PRÓXIMO---------------------------------- 

 

/* 

 * Retorna ponto(Stop) mais próximo de um endereço ou localização 

geográfica (Direction) 

 */ 

    @WebMethod(operationName = "findClosestStop") 

    public Stops findClosestStop(@WebParam(name = "address") String 

address, @WebParam(name = "distance") int distance) { 

        //Testa o padrão do endereço regex 

        //Se lat/lon recupera ponto mais próximo 

        //Se endereço literal busca lat/lng e depois recupera ponto mais 

próximo 
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        //String regexCompare = address; 

         

        String latlng = address; 

        if (!address.trim().matches("^(\\-?\\d+(\\.\\d+)?),\\s*(\\-

?\\d+(\\.\\d+)?)$")){ 

            System.out.print("eh endereco " + address); 

            latlng = this.findLatLngByAddress(address); 

        }//Entra com latitude/latitude para recuperar ponto mais próximo 

        System.out.print("o regex reconheceu como lat-lng"); 

        List<String> latlngSplit = GeoCodeClient.splitLatLng(latlng); 

        System.out.print("tem que mandar para o findclosest agora : "); 

         

        return ejbRefStops.findClosestStopByLatLng(latlngSplit.get(0), 

latlngSplit.get(1), distance); 

 

    } 

     

     

//---------------------PLANEJAMENTO VIAGEM--------------------------------- 

     

 /* 

  * Algorítmo levando em consideração origem, destino, distânica, trocas de 

viagens, preço, tempo 

  * Return  List<Object>    Retornado na ordem: origem(de), destino(para), 

data, hora, tarifa, viagem direta e indireta 

  */ 

    //Começar verificando cobertura 

    @WebMethod(operationName = "plannerTrip") 

    public List<String> plannerTrip(@WebParam(name = "addressFrom") String 

addressFrom, @WebParam(name = "addressTo") String addressTo, 

                                    @WebParam(name = "distance") int 

distance, @WebParam(name = "date") String date,  

                                    @WebParam(name = "time") String time, 

@WebParam(name = "priority") int priority) { 

         

        try{ 

            //Verifica pontos próximos do solicitado 

            Stops stopFrom = this.findClosestStop(addressFrom, distance); 

            Stops stopTo = this.findClosestStop(addressTo, distance); 

            System.out.print("recuperou parada from e to: " + 

stopFrom.getStopName() + " - " + stopTo.getStopName()); 

 

            //Verifica linhas diretas 

            List<Routes> routesFrom = 

ejbRefRoutes.findRoutesByStops(stopFrom.getStopId()); 

            List<Routes> routesTo = 

ejbRefRoutes.findRoutesByStops(stopTo.getStopId()); 

            System.out.print("recuperou rotas: " + routesFrom.size() + " - 

" + routesTo.size()); 

             

            List<Routes> directRoutes = new ArrayList(); 

            List<Routes> nodalRoutes = new ArrayList(); 

            String responseDirectRoutes = new String(); 

            String responseNotDirectRoutesFrom = new String(); 

            String responseNotDirectRoutesTo = new String(); 

 

            for(Routes rf : routesFrom){ 

                System.out.print("routes contains :" + 

routesTo.contains(rf)); 
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                if(routesTo.contains(rf)){ 

                    //Linha direta 

                    System.out.print(rf.getRouteLongName()); 

                    responseDirectRoutes = "\n" + responseDirectRoutes + 

"\n" + rf.getRouteLongName(); 

                    System.out.print(responseDirectRoutes   ); 

                    directRoutes.add(rf); //Adiciona na lista de linhas 

diretas 

                    System.out.print("linhas diretas :" + 

responseDirectRoutes.toString()); 

                }else{ 

                    //Linha não direta de início 

                    System.out.print(rf.getRouteLongName()); 

                    nodalRoutes.add(rf); 

                    responseNotDirectRoutesFrom.concat("\n" + 

rf.getRouteLongName()); 

                    System.out.print("linhas não diretas from: " + 

responseNotDirectRoutesFrom.toString()); 

                } 

            } 

            for (Routes rt : routesTo){ 

                System.out.print(rt.getRouteLongName()); 

                    responseNotDirectRoutesTo.concat("\n" + 

rt.getRouteLongName()); 

                    System.out.print("linhas não diretas to: " + 

responseNotDirectRoutesTo.toString()); 

            } 

 

            List<String> tripPlanner = new ArrayList<String>(); 

            tripPlanner.add("DE: " + stopFrom.getStopName());  

            tripPlanner.add("PARA: " + stopTo.getStopName()); 

            tripPlanner.add("DATA: " + ""); 

            tripPlanner.add("HORA: " + ""); 

            tripPlanner.add("TARIFA: " + ""); 

            tripPlanner.add("LINHAS DIRETAS: \n" + responseDirectRoutes); 

            tripPlanner.add("LINHAS NÃO DIRETAS DE: \n" + 

responseNotDirectRoutesFrom); 

            tripPlanner.add("LINHAS NÃO DIRETAS PARA: \n" + 

responseNotDirectRoutesTo); 

            return tripPlanner; 

        }catch (Exception e){ 

            e.getMessage(); 

        } 

        return null; 

         

    } 

     

//---------------------APOIO----------------------------------------------- 

    @WebMethod(operationName = "findStopByid") 

    public Stops findStopByid(@WebParam(name = "id") String id) { 

        return ejbRefStops.findStopById(id); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "StopsTimes.findByStopTimesId") 

    public StopsTimes findByStopTimesId(@WebParam(name = "id") String id) { 

        return ejbRefStopsTimes.findByStopTimesId(id); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "StopsTimes.findByStopTimesTripId") 
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    public StopsTimes findByStopTimesTripId(@WebParam(name = "tripId") 

String tripId, @WebParam(name = "stopId") String stopId) { 

        return ejbRefStopsTimes.findByStopTimesTripsID(tripId, stopId); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = 

"StopsTimes.findStopTimesByRouteAndStopAndDeparture") 

    public List<StopsTimes> 

findStopTimesByRouteAndStopAndDeparture(@WebParam(name = "routeId") String 

routeId, @WebParam(name = "stopsId") String stopsId, 

            @WebParam(name = "time") String time, @WebParam(name = 

"maxResult") int maxResult) { 

        return 

ejbRefStopsTimes.findStopTimesByRouteAndStopAndDeparture(routeId, stopsId, 

time, maxResult); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "findRoutesByStop") 

    public List<Routes> findRoutesByStop(@WebParam(name = "stopId") String 

stopId) { 

        return ejbRefRoutes.findRoutesByStops(stopId); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "findAllStopsTimes") 

    public List<StopsTimes> findAllStopsTimes() { 

        return ejbRefStopsTimes.findAll(); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "findAllDistinctTrips") 

    public List<Trips> findAllDistinctTrips() { 

        return ejbRefTrips.findAllTripsByDisctincHeadSign(); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "findAllRoutes") 

    public List<Routes> findAllRoutes() { 

        return ejbRefRoutes.findAll(); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "findAllFareRules") 

    public List<FareRules> findAllFareRules() { 

        return ejbRefFareRules.findAll(); 

    } 

 

    @WebMethod(operationName = "findAllCalendarDate") 

    public List<CalendarDates> findAllCalendarDate() { 

        return ejbRefCalendarDates.findAll(); 

    } 

    

} 

 

 

 

 

Stateless Session Bean - Classe de apoio ao gereferenciamento – pacote 
service.geocode 
 

package service.geocode; 
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//import org.jdom.*; 

import org.xml.sax.InputSource; 

import org.w3c.dom.*; 

import javax.xml.xpath.*; 

import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import java.io.*; 

import java.util.ArrayList; 

import javax.ejb.Stateless; 

import javax.ejb.LocalBean; 

import org.netbeans.saas.RestResponse; 

 

 

/** 

 * 

 * @author julio 

 */ 

@Stateless 

@LocalBean 

public class GeoCodeClient { 

 

        

    /* 

     * Retorna endereço a partir de coordenada geográfica no arquivo XML 

recebido  

     */ 

    public String getAddress(RestResponse response) throws 

ParserConfigurationException, Exception { 

     

        XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance(); 

        XPath xpath = factory.newXPath(); 

        String xpath_expression = "//address/text()"; 

 

        try{     

            // Transforma para InputSource requerido por xpath 

            String xmlInput = 

removeXmlStringNamespaceAndPreamble(response.getDataAsString()); 

            System.out.print(xmlInput); 

            InputSource inputXml = new InputSource(new 

StringReader(xmlInput)); 

            NodeList nodes = (NodeList) xpath.evaluate(xpath_expression, 

inputXml, XPathConstants.NODESET); 

 

             

            for (int i = 0, n = nodes.getLength(); i < n; i++) { 

                return nodes.item(i).getTextContent(); 

              } 

            } catch (XPathExpressionException ex) { 

                  System.out.print("XPath Error"); 

            }  

                return ""; 

    } 

     

    /* 

     * Retorna coordenada geográfica a partir de endereço no arquivo XML 

recebido 

     */ 

    public String getCoordinates(RestResponse response) throws 

ParserConfigurationException, Exception { 
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        XPathFactory factory = XPathFactory.newInstance(); 

        XPath xpath = factory.newXPath(); 

        String xpath_expression = "//coordinates/text()"; 

 

        try{     

            // Transforma para InputSource requerido por xpath 

            String xmlInput = 

removeXmlStringNamespaceAndPreamble(response.getDataAsString()); 

             

            InputSource inputXml = new InputSource(new 

StringReader(xmlInput)); 

            NodeList nodes = (NodeList) xpath.evaluate(xpath_expression, 

inputXml, XPathConstants.NODESET); 

 

              for (int i = 0, n = nodes.getLength(); i < n; i++) { 

                return invertLngLat(nodes.item(i).getTextContent()); 

              } 

            } catch (XPathExpressionException ex) { 

                  System.out.print("XPath Error"); 

            }  

                return ""; 

    } 

     

    /* 

     * Remove namespace para permitir tratamento por XPath 

     */ 

    public static String removeXmlStringNamespaceAndPreamble(String 

xmlString) { 

 

        return xmlString.replaceAll(" xmlns.*?(\"|\').*?(\"|\')", ""); 

    } 

     

    /* 

     * Inverte longitude e latitude retornados pelo Google Geocod 

     */ 

    public static String invertLngLat(String coordinate){ 

         

        String lng = coordinate.substring(0, coordinate.indexOf(',')-1); 

        String lat =  

coordinate.substring(coordinate.indexOf(',')+1,coordinate.lastIndexOf(',')-

1); 

         

        return lat+","+lng; 

    } 

     

    public static ArrayList<String> splitLatLng(String coordinate){ 

        String lat = coordinate.substring(0, coordinate.indexOf(',')); 

        String lng =  

coordinate.substring(coordinate.indexOf(',')+1,coordinate.length()); 

        System.out.print(lat+","+lng); 

        ArrayList coordinateSplit = new ArrayList(); 

        coordinateSplit.add(lat); 

        coordinateSplit.add(lng); 

        return coordinateSplit; 

    } 

     

    public static String truncatecoordinate(String coordinate){ 

        return coordinate.substring(0, coordinate.charAt('.')); 
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    } 

} 

 

ManagedBean – Interligação com a camada JEE – pacote jsf 

package jsf; 

 

import jpa.entity.Routes; 

import jsf.util.JsfUtil; 

import jsf.util.PaginationHelper; 

import jpa.session.RoutesFacade; 

 

import java.io.Serializable; 

import java.util.ResourceBundle; 

import javax.ejb.EJB; 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.faces.bean.SessionScoped; 

import javax.faces.component.UIComponent; 

import javax.faces.context.FacesContext; 

import javax.faces.convert.Converter; 

import javax.faces.convert.FacesConverter; 

import javax.faces.model.DataModel; 

import javax.faces.model.ListDataModel; 

import javax.faces.model.SelectItem; 

 

@ManagedBean(name = "routesController") 

@SessionScoped 

public class RoutesController implements Serializable { 

 

    private Routes current; 

    private DataModel items = null; 

    @EJB 

    private jpa.session.RoutesFacade ejbFacade; 

    private PaginationHelper pagination; 

    private int selectedItemIndex; 

 

    public RoutesController() { 

    } 

 

    public Routes getSelected() { 

        if (current == null) { 

            current = new Routes(); 

            selectedItemIndex = -1; 

        } 

        return current; 

    } 

 

    private RoutesFacade getFacade() { 

        return ejbFacade; 

    } 

 

    public PaginationHelper getPagination() { 

        if (pagination == null) { 

            pagination = new PaginationHelper(10) { 



95 

 

 

                @Override 

                public int getItemsCount() { 

                    return getFacade().count(); 

                } 

 

                @Override 

                public DataModel createPageDataModel() { 

                    return new ListDataModel(getFacade().findRange(new 

int[]{getPageFirstItem(), getPageFirstItem() + getPageSize()})); 

                } 

            }; 

        } 

        return pagination; 

    } 

 

    public String prepareList() { 

        recreateModel(); 

        return "List"; 

    } 

 

    public String prepareView() { 

        current = (Routes) getItems().getRowData(); 

        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + 

getItems().getRowIndex(); 

        return "View"; 

    } 

 

    public String prepareCreate() { 

        current = new Routes(); 

        selectedItemIndex = -1; 

        return "Create"; 

    } 

 

    public String create() { 

        try { 

            getFacade().create(current); 

            

JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").get

String("RoutesCreated")); 

            return prepareCreate(); 

        } catch (Exception e) { 

            JsfUtil.addErrorMessage(e, 

ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOc

cured")); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    public String prepareEdit() { 

        current = (Routes) getItems().getRowData(); 

        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + 

getItems().getRowIndex(); 

        return "Edit"; 

    } 

 

    public String update() { 

        try { 

            getFacade().edit(current); 
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JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").get

String("RoutesUpdated")); 

            return "View"; 

        } catch (Exception e) { 

            JsfUtil.addErrorMessage(e, 

ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOc

cured")); 

            return null; 

        } 

    } 

 

    public String destroy() { 

        current = (Routes) getItems().getRowData(); 

        selectedItemIndex = pagination.getPageFirstItem() + 

getItems().getRowIndex(); 

        performDestroy(); 

        recreateModel(); 

        return "List"; 

    } 

 

    public String destroyAndView() { 

        performDestroy(); 

        recreateModel(); 

        updateCurrentItem(); 

        if (selectedItemIndex >= 0) { 

            return "View"; 

        } else { 

            // all items were removed - go back to list 

            recreateModel(); 

            return "List"; 

        } 

    } 

 

    private void performDestroy() { 

        try { 

            getFacade().remove(current); 

            

JsfUtil.addSuccessMessage(ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").get

String("RoutesDeleted")); 

        } catch (Exception e) { 

            JsfUtil.addErrorMessage(e, 

ResourceBundle.getBundle("/resources/Bundle").getString("PersistenceErrorOc

cured")); 

        } 

    } 

 

    private void updateCurrentItem() { 

        int count = getFacade().count(); 

        if (selectedItemIndex >= count) { 

            selectedItemIndex = count - 1; 

            if (pagination.getPageFirstItem() >= count) { 

                pagination.previousPage(); 

            } 

        } 

        if (selectedItemIndex >= 0) { 

            current = getFacade().findRange(new int[]{selectedItemIndex, 

selectedItemIndex + 1}).get(0); 

        } 
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    } 

 

    public DataModel getItems() { 

        if (items == null) { 

            items = getPagination().createPageDataModel(); 

        } 

        return items; 

    } 

 

    private void recreateModel() { 

        items = null; 

    } 

 

    public String next() { 

        getPagination().nextPage(); 

        recreateModel(); 

        return "List"; 

    } 

 

    public String previous() { 

        getPagination().previousPage(); 

        recreateModel(); 

        return "List"; 

    } 

 

    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectMany() { 

        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), false); 

    } 

 

    public SelectItem[] getItemsAvailableSelectOne() { 

        return JsfUtil.getSelectItems(ejbFacade.findAll(), true); 

    } 

 

    @FacesConverter(forClass = Routes.class) 

    public static class RoutesControllerConverter implements Converter { 

 

        public Object getAsObject(FacesContext facesContext, UIComponent 

component, String value) { 

            if (value == null || value.length() == 0) { 

                return null; 

            } 

            RoutesController controller = (RoutesController) 

facesContext.getApplication().getELResolver(). 

                    getValue(facesContext.getELContext(), null, 

"routesController"); 

            return controller.ejbFacade.find(getKey(value)); 

        } 

 

        java.lang.String getKey(String value) { 

            java.lang.String key; 

            key = value; 

            return key; 

        } 

 

        String getStringKey(java.lang.String value) { 

            StringBuffer sb = new StringBuffer(); 

            sb.append(value); 

            return sb.toString(); 

        } 
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        public String getAsString(FacesContext facesContext, UIComponent 

component, Object object) { 

            if (object == null) { 

                return null; 

            } 

            if (object instanceof Routes) { 

                Routes o = (Routes) object; 

                return getStringKey(o.getRouteId()); 

            } else { 

                throw new IllegalArgumentException("object " + object + " 

is of type " + object.getClass().getName() + "; expected type: " + 

RoutesController.class.getName()); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

JSF Facelet – Usando aplicação de template – Camada web que usa os 

ManagedBeans para acesso a camada JEE  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 

      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"> 

 

    <ui:composition template="/template.xhtml"> 

        <ui:define name="title"> 

            <h:outputText value="#{bundle.ListRoutesTitle}"></h:outputText> 

        </ui:define> 

        <ui:define name="body"> 

            <h:form styleClass="jsfcrud_list_form"> 

                <h:panelGroup id="messagePanel" layout="block"> 

                    <h:messages errorStyle="color: red" infoStyle="color: 

green" layout="table"/> 

                </h:panelGroup> 

                <h:outputText escape="false" 

value="#{bundle.ListRoutesEmpty}" 

rendered="#{routesController.items.rowCount == 0}"/> 

                <h:panelGroup rendered="#{routesController.items.rowCount > 

0}"> 

                    <h:outputText 

value="#{routesController.pagination.pageFirstItem + 

1}..#{routesController.pagination.pageLastItem + 

1}/#{routesController.pagination.itemsCount}"/>&nbsp; 

                    <h:commandLink action="#{routesController.previous}" 

value="#{bundle.Previous} #{routesController.pagination.pageSize}" 

rendered="#{routesController.pagination.hasPreviousPage}"/>&nbsp; 

                    <h:commandLink action="#{routesController.next}" 
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value="#{bundle.Next} #{routesController.pagination.pageSize}" 

rendered="#{routesController.pagination.hasNextPage}"/>&nbsp; 

                    <h:dataTable value="#{routesController.items}" 

var="item" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" 

rowClasses="jsfcrud_odd_row,jsfcrud_even_row" rules="all" 

style="border:solid 1px"> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeId}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeId}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeShortName}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeShortName}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeLongName}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeLongName}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeDesc}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeDesc}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeType}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeType}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeUrl}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeUrl}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeColor}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeColor}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_routeTextColor}"/> 
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                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.routeTextColor}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText 

value="#{bundle.ListRoutesTitle_agencyId}"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item.agencyId}"/> 

                        </h:column> 

                        <h:column> 

                            <f:facet name="header"> 

                                <h:outputText value="&nbsp;"/> 

                            </f:facet> 

                            <h:commandLink 

action="#{routesController.prepareView}" 

value="#{bundle.ListRoutesViewLink}"/> 

                            <h:outputText value=" "/> 

                            <h:commandLink 

action="#{routesController.prepareEdit}" 

value="#{bundle.ListRoutesEditLink}"/> 

                            <h:outputText value=" "/> 

                            <h:commandLink 

action="#{routesController.destroy}" 

value="#{bundle.ListRoutesDestroyLink}"/> 

                        </h:column> 

                    </h:dataTable> 

                </h:panelGroup> 

                <br /> 

                <h:commandLink action="#{routesController.prepareCreate}" 

value="#{bundle.ListRoutesCreateLink}"/> 

                <br /> 

                <br /> 

                <h:commandLink value="#{bundle.ListRoutesIndexLink}" 

action="/index" immediate="true" /> 

            </h:form> 

        </ui:define> 

    </ui:composition> 

 

</html> 
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APÊNDICE C – PRINCIPAIS FONTES DA APLICAÇÃO CLIENTE 

ManagedBean – pacote  managedbean 

package managedbean; 

 

import javax.inject.Named; 

import javax.enterprise.context.SessionScoped; 

import java.io.Serializable; 

import java.util.List; 

import javax.faces.bean.ManagedBean; 

import javax.xml.ws.WebServiceRef; 

import org.primefaces.model.map.DefaultMapModel; 

import org.primefaces.model.map.LatLng; 

import org.primefaces.model.map.MapModel; 

import org.primefaces.model.map.Marker; 

import service.Routes; 

import service.Stops; 

import service.TransportWS_Service; 

 

/** 

 * 

 * @author julio 

 */ 

@ManagedBean (name = "stationManagedBean") 

@SessionScoped 

public class StationManagedBean implements Serializable { 

    @WebServiceRef(wsdlLocation = "WEB-

INF/wsdl/localhost_8080/TransportWS/TransportWS.wsdl") 

    private TransportWS_Service service; 

    private String addressFrom; 

    private String addressTo; 

    private String addressMap; 

    private String lat, lng; 

    private Stops stop; 

    private MapModel model = new DefaultMapModel(); 

        

    private service.Routes linha = new service.Routes(); 

    private List <service.Routes> linhas; 

 

 

    /** Creates a new instance of departureBean */ 

    public StationManagedBean() { 

        if (addressFrom == null){ 

            addressFrom = new String(); 

        } 

        if (addressTo == null){ 

            addressTo = new String(); 

        } 

        if (addressMap == null){ 

            addressMap = "-27.600382,-48.518374"; 

        }if (lat == null){ 

            lat = "-27.600382"; lng = "-48.518374"; 

        } 
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    } 

     

    public String getAddressFrom() { 

        return addressFrom; 

    } 

 

    public void setAddressFrom(String address) { 

        this.addressFrom = address; 

    } 

     

    public String getAddressTo() { 

        return addressTo; 

    } 

 

    public void setAddressTo(String address) { 

        this.addressTo = address; 

    } 

     

    public Stops getStop (){ 

        return this.stop; 

    } 

     

    public void setStop (Stops stop){ 

        this.stop = stop; 

    } 

     

    public String getAddressMap() { 

        return addressMap; 

    } 

 

    public void setAddressMap(String addressMap) { 

        this.addressMap = addressMap; 

    } 

     

    public MapModel getModel() { return this.model; } 

     

     

//-------------Botão consulta------------------------------------------- 

     

    /* 

     * Retornar a lat/lng ou o ponto mais próximo do endereço 

     * Com o ponto mais próximo e a lat/lng recebido devolver a rota 

     */ 

    public void actionConsultFrom(){ 

        if (!this.getAddressFrom().isEmpty()){ 

            service.TransportWS port = service.getTransportWSPort(); 

            if (!addressFrom.isEmpty()){ 

                try{ 

                    if (stop == null){stop = new Stops();} 

                    this.setStop(port.findClosestStop(addressFrom, 10)); 

                    

this.getStop().setStopDesc(port.findAddressByLatLng(getStop().getStopLat() 

+ "," + getStop().getStopLon())); 

                    setAddressMap(getStop().getStopLat() + "," + 

getStop().getStopLon()); 

                }catch(NullPointerException e){ 

                }catch(Exception e){ 

                } 
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            } 

             

        } 

    } 

     

    public void actionConsultTo(){ 

        if (!this.getAddressFrom().isEmpty()){ 

            service.TransportWS port = service.getTransportWSPort(); 

            if (!addressTo.isEmpty()){ 

                try{ 

                    this.setStop(port.findClosestStop(addressTo, 10)); 

                    model.addOverlay(new Marker(new 

LatLng(Double.parseDouble(stop.getStopLat()),Double.parseDouble(stop.getSto

pLon())),"Ponto")); 

                }catch(NullPointerException e){ 

                     

                } 

            } 

             

        } 

    } 

     

//----------------------------------------------------------------------- 

     

    public Routes getLinha(){ 

        return linha; 

    } 

 

    public List<Routes> getLinhas() { 

        service.TransportWS port = service.getTransportWSPort(); 

        this.linhas = port.findAllRoutes(); 

        return linhas; 

    } 

     

     

} 

 

JSF Facelet  

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

      xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets" 

      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html" 

      xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"> 

     

    <ui:composition template="template.xhtml"> 

        <ui:define name="content"> 

             

            <h:form> 

                <h1>Planejamento de Viagem</h1> 

                <h:panelGrid columns="1" > 

                    <h:outputLabel for="addressFrom" value="Origem: Entre 
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com o endereço ou use a sua localização (aproximado):" /> 

                    <h:inputText id="addressFrom" 

value="#{plannerManagedBean.from}" required="true"/> 

                    <h:outputLabel for="addressTo" value="Destino: Entre 

com o endereço ou use a sua localização (aproximado):" /> 

                    <h:inputText id="addressTo" 

value="#{plannerManagedBean.to}" required="true"/> 

                    <h:outputLabel for="date" value="Data" /> 

                    <h:inputText id="date" 

value="#{plannerManagedBean.date}"> 

                        <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/> 

                    </h:inputText> 

                    <h:outputLabel for="time" value="Hora" /> 

                    <h:inputText id="time" 

value="#{plannerManagedBean.time}"> 

                        <f:convertDateTime pattern="HH:mm"/> 

                    </h:inputText> 

                    <h:outputLabel for="fare" value="Tarifa" /> 

                    <h:inputText id="fare" 

value="#{plannerManagedBean.fare}"> 

                        <f:convertNumber/> 

                    </h:inputText> 

                    <h:commandButton value="Consultar" 

action="#{plannerManagedBean.actionPlanner}"/> 

                     

                    <h:dataTable value="#{plannerManagedBean.planner}" 

                             var="item" border="0"  rendered="#{not empty 

plannerManagedBean.planner}" 

                             styleClass="tabela" headerClass="cabecalho" 

                             rowClasses="linha1, linha2" width="90%"> 

                    <h:column> 

                        <f:facet name="header"> 

                            <h:outputText value="Detalhamento" /> 

                        </f:facet> 

                            <h:outputText value="#{item}" /> 

                    </h:column>     

                    </h:dataTable> 

                     

               </h:panelGrid> 

            </h:form> 

        </ui:define> 

    </ui:composition> 

     

</html> 
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APÊNDICE D - ARTIGO 

Desenvolvimento de uma aplicação para consulta de itinerários e 
horários do transporte público em dispositivo móvel baseado na 

arquitetura SOA 

Júlio Cesar Jorge 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

 

juliocjorge@gmail.com 

 

Abstract. This article describes the construction of an application-oriented services 

through the concept of SOA, which integrates Google's geographic services to an 

application designed to provide information relating to public transportation, such as 

the location of stops for boarding, description of routes, timetables of the lines in a 

given stop and travel planning, also provide a model to integrate and supply data in 

accordance GTFS specification. The information is exposed through a web service 

and consumed by an application optimized for mobile devices. The solution 

presented in this paper demonstrates the viability of integration of data transport and 

flexibility for integration with other languages or mobile platforms. 

Resumo. Este artigo descreve a construção de uma aplicação orientada a serviços 

através do conceito de SOA, que integra serviços geográficos do Google a uma 

aplicação destinada a prestar informações relativas ao transporte público, tais como, 

a localização de paradas para embarque, descrição de itinerários, horários das linhas 

em um dado ponto de parada e planejamento de viagem, além de fornecer um 

modelo visando à integração e alimentação de dados em conformidade a 

especificação GTFS. As informações são expostas através de um WEB service e 

consumidas por uma aplicação otimizada para dispositivos móveis. A solução 

apresentada neste trabalho demonstra a viabilidade de integração dos dados do 

transporte e a flexibilidade para integração com outras linguagens ou plataformas 

móveis. 

1. Introdução 

O trânsito nas cidades brasileiras vem a ser o grande desafio da próxima década, onde horas 

desperdiças em filas geram altos custos, custos estes não somente financeiros, mas também 

sociais. 

O desperdício causado pelo tempo perdido em filas, seja econômico pela perda de 

horas de trabalho, pelo maior consumo dos veículos transitando em baixa velocidade, pelo 

maior desgaste das peças dos veículos, ou os custos sociais como a perda de horas de lazer e o 



106 

 

consequente aumento do estresse causado geram um indivíduo mais suscetível a doenças de 

toda forma. Outro aspecto importante está na emissão de gases poluentes que pode ser 

observada na tabela 1 a qual demonstra que o uso de meios de transporte de massa 

proporciona um índice de emissão por passageiro até 97% menor na comparação meios de 

transporte individual. 

O desafio é priorizar o transporte público em detrimento ao particular, agregando ao 

planejamento urbano o sistema de transporte público e uma política de racionalização do uso 

do automóvel. 

Tabela 3 - Emissões de CO2 equivalente (por passageiro) e Km 

 

Apud CARVALHO, Carlos Henrique R. Emissões relativas de poluentes do 

transporte motorizado de passageiros nos grandes centros urbanos brasileiros. TD/IPEA, 

2010. 

Diante desta realidade, a construção de soluções que minimizem o esforço para 

desenvolvimento de aplicações para o transporte público que aproveitem serviços já 

existentes, e, que permitam à padronização e o acesso facilitado às informações formam um 

cenário próprio para as aplicações orientadas a serviço (SOA). 

Diante da necessidade de estender as tradicionais modelagens para o transporte, a 

utilização de modelos georeferenciados que permitem a utilização dos conceitos de sistemas 

de informação geográfica, que em conjunto com algoritmos de roteirização agregam a 

capacidade de localização geográfica dos itinerários permitindo o relacionamento dos mesmos 

com outros locais georeferenciados.  

2. Fundamentação Teórica 

 
2.1. Sistemas de Informação para o Transporte Público 

Segundo Schein (2003 apud Schwarzmann 1995) as informações entregues aos usuários 

podem ser classificadas como: estáticas, quase dinâmicas ou dinâmicas. 

As informações estáticas correspondem aquelas que não se modificam num curto 

espaço de tempo e não contam com o auxílio de informações externas ou alimentam o sistema 

com relação ao estado atual. 
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Já as informações quase dinâmicas não introduzem modificação no sistema, sendo, 

apresentadas através de fontes externas, tais como rádio frequência e apesar de acompanhar o 

estado atual da informação não trazem informações permanentes ou são repassadas através do 

sistema ao usuário. 

Informações dinâmicas por sua vez são capazes de informar ao usuário através do 

sistema o estado da informação com a detecção contínua, informando de forma permanente a 

situação do tráfego que podem determinar a escolha em um plano de viagem. 

2.1.1. Sistemas de Planejamento de Viagem 

Os sistemas de planejamento de viagem têm como base os sistemas de roteirização, que visam 

obter o melhor caminho entre pontos distintos, e que de forma geral procuram obter o 

caminho mais eficiente permitindo o planejamento de rotas, por exemplo, para serviços 

públicos como o transporte escolar e a coleta de lixo. 

Um sistema eficiente de planejamento de viagem deve ainda prever a utilização de 

rotas não habituais e assim não previstas nos itinerários informando o usuário dos pontos mais 

próximos dos locais informados. Esta localização deve ainda ser flexível permitindo a entrada 

de endereços e números das ruas, pontos de referência e números de pontos de parada. 

Para Liu et al. (2001) os algoritmos tradicionais de roteirização que suportam os 

sistemas de planejamento de viagem não levam em consideração atributos voltados para o 

transporte público, tais como: a viagem com o menor número de paradas, menor custo da 

passagem, menor tempo de espera, e outros que agregam informações dependentes, como da 

situação do trânsito para estimação do tempo para conclusão de um percurso, dos horários 

para determinação das linhas disponíveis e de características dos veículos como informações 

para dependentes. 

2.1.2. Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

 

Os sistemas de informação geográfica, em conjunto com os algoritmos de roteirização, 

agregam a capacidade de localização geográfica dos itinerários permitindo o relacionamento 

dos mesmos com outros locais georeferenciados. 

Os SIG estendem a representação alfanumérica tradicional adicionando dados de 

localização espacial, assim, estes sistemas são representados tipicamente como mapas 

interativos, sendo possível além de indicar rotas percorridas por itinerários na forma 

alfanumérica também representá-las através de mapas. 

A orientação por latitude e longitude bases da localização geográfica representa ainda 

a possibilidade de rotas por proximidade, assim, ruas, avenidas e outros trajetos ao longo de 

uma rota podem ser associados à mesma. Sistemas de roteirização e planejamento de viagens 

baseado em mapas podem ser encontrados em diversas implementações, como o Sistema 

BusOnline da BHTrans
8
, a plataforma “Google Maps” e sua extensão para o trânsito o 

                                            

8
 O Busonline é um sistema de consultas pela internet sobre como se deslocar por meio de ônibus e 

metrô em grandes cidades criado pela empresa TecBus, http://www.tecbus.eng.br/busonline.htm em 
11 de outubro de 2011. 

http://www.tecbus.eng.br/busonline.htm
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“Google Transit”, o serviço de planejamento de viagem e tabela de horários de Massachussets 

da MBTA agência de transporte. 

A arquitetura de um SIG tipicamente envolve três componentes, segundo Camara 

(2004):  

1. A interface com usuário; 

2. A entrada e integração de dados, funções de consulta e análise espacial e 

visualização e plotagem; 

3. Armazenamento e recuperação de dados (banco de dados geográficos). 

2.1.3. Quadro de horários 

Os sistemas conhecidos como “timetable” no português tabela ou quadro de horários 

destinam-se a informar o usuário quanto aos horários de chegada e partida do serviço de 

transporte público. 

Geralmente o serviço é fornecido através da impressão dos horários em papel ou 

através de sistemas. 

O serviço quando aliado a sistemas de tempo real fornece subsídio para o cálculo de 

tempo para a chegada de um veículo a um ponto ou estação pertencente ao itinerário do 

mesmo em relação ao horário previsto. 

2.1.4. Sistemas de tempo real 

Sistemas de tempo real dão um passo além aos quadros de horário, onde através da 

monitoração dos veículos o passageiro ou mesmo a autoridade de trânsito é informada com 

precisão quanto aos horários de determinado veículo com relação ao previsto. 

Estes sistemas permitem informar ao passageiro, por exemplo, o tempo de espera para 

uma próxima condução, com maior precisão do que a estimada com base nos quadros de 

horários. 

A monitoração dos veículos pode ser realizada através de dispositivos locais ao 

mesmo, como GPS e sistemas de triangulação por antenas, ou com o uso de pontos de 

cronometragem que identificam a passagem de veículos com tecnologias como o RFID. 

2.1.5. Modelagem de Dados de Referência 

A modelagem de dados para sistemas de transporte público deve ser consistente e 

fornecer um modelo conceitual abrangente cobrindo diferentes áreas de informação do 

transporte, incluindo infraestruturas de transporte e topologia de rede, sistemas de informação 

para os passageiros, horários de transportes públicos, o planejamento de viagens, tarifas, a 

validação da tarifa, informações em tempo real e os aspectos operacionais do transporte 

público. 

Outros conceitos importantes devem ser abordados, como: sistemas multimodais, 

sistemas multi-operadores, modelos de preço diversos e diferentes estruturas e práticas. 

Dado que cada organização ou órgão local de transporte ou mesmo nacional descreva 

um vocabulário próprio associado a particularidades ou regionalismos, ressalta-se a 

necessidade de estabelecer um vocabulário comum, claramente definido e que evite questões 

de interpretação e a sobreposição de termos, a exemplo de: viagem, caminho e trajeto. 
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Com a evolução dos modelos de gestão outros fatores passaram a ser abordados tendo 

em visto o crescimento das cidades e o aumento da complexidade das informações ao 

passageiro visando o deslocamento eficiente, assim, sistemas de roteirização que visam 

definir os melhores trechos aos passageiros, bem como, os sistemas de informação geográfica 

que facilitam a localização adicionando elementos de proximidade, flexibilizando a 

identificação de itinerários. 

Alguns modelos de dados de referência estão disponíveis, tais como, o europeu CEN 

TC278
9
 e o GTFS da Google. 

2.1.6. Tranmodel 

O modelo “Transmodel” formalmente designado CEN TC278 foi definido para uso 

como modelo único para a Europa e abordam fortemente os conceitos descritos acima, dando 

ainda enfoque especial as questões do modal e operador. 

Esse enfoque caracteriza-se pela utilização de diversos meios de transporte na Europa 

e sua interligação em uma rede intermodal, com a interligação de meios de transporte 

terrestre, aquático e aéreo. O modelo ainda fornece uma visão ampla definindo a operação 

conjunta por diversos operadores do sistema, além da monitoração em tempo real. 

O modelo de dados de referência inclui as definições de entidades para representação 

de diferentes tipos de pontos e ligações, visto na Figura 2. Pela modelagem observa-se o 

tratamento para o ponto, como, parada, cronometragem e rota, definindo as diferentes funções 

adotadas por um ponto. 

Esta modelagem estende o conceito de ponto normalmente atribuído e reflete a 

necessidade de representação e controle de informações de tempo real. 

Nesta modelagem o ponto assume a entidade mais básica, sendo descrito por tipo de 

ponto que define as funções assumidas por ponto. As linhas são a base para o principal 

serviço ofertado providos na forma de percursos por veículos utilizados nas viagens por 

passageiros, e linha, a rota e o padrão de viagem descrevem os conceitos de uma oferta de 

serviços, as possíveis variações de itinerários dos veículos que servem a linha e os possíveis 

pontos de paradas quando os veículos servem a rota. 

Outras questões também são tratadas na modelagem, como:  

 O conceito de camada para descrever diferentes terrenos como ferrovias e 

rodovias; 

 A projeção utilizada para descrever a correspondências entre as diferentes 

camadas; 

 E, informações quanto ao tipo de veículo, possibilidade de ultrapassagem, tipo 

de veículo suportado para o ponto, impossibilidade de manobra para a ligação 

(ferroviário) e impossibilidade de comunicação com o veículo. 

 

2.1.7. GTFS 

                                            

9
 http://www.transmodel.org/en/transmodel/download5.htm, em 11 de agosto de 2011. 

http://www.transmodel.org/en/transmodel/download5.htm


110 

 

O GTFS acrônimo de “Google Transit Data Feed Specification” é uma especificação da 

empresa Google para a troca de dados do trânsito com autoridades de trânsito. 

A especificação GTFS define um padrão para troca de dados baseado em arquivo 

plano com o uso de CVS não definindo de fato uma modelagem de referência, porém, são 

fornecidos subsídios suficientes para construção de modelo de dados para o transporte. Os 

arquivos gerados pelas autoridades de trânsito são remetidos de acordo com a especificação 

GTFS e alimentam a base dados georeferenciada da Google. O serviço ofertado pela empresa 

denominado “Google Transit” foi originalmente ofertado para o planejamento de viagens, 

fornecimento de horários e preços para as rotas. 

Embora a modelagem não atenda a todos os requisitos relacionados no início deste 

capítulo, como: informações em tempo real, pontos de cronometragem, informações sobre os 

tipos de pontos e o suporte aos tipos de veículos, a mesma oferece o suporte da plataforma 

que facilita a obtenção de informações de trânsito, permitindo localizar paradas de transporte 

público, visualizar informações de estações e horários, planejar rotas, tempo de viagens e 

custos. 

A utilização da GTFS não está condicionada ao uso da plataforma “Google Transit”, 

porém os serviços oferecidos pela empresa oferecem a possibilidade de abstração da 

infraestrutura necessária para o processamento dos dados georeferenciados, que incluem a 

utilização de algoritmos de roteirização que devem tratar além das questões habituais de 

melhor rota como também questões relativas a preço e tempo de espera entre os meios de 

transporte disponíveis. 

2.2. Análise das Modelagens 

Apesar da modelagem GTFS ainda não ter atingido o nível de maturidade da “Transmodel” as 

questões como tratamento de informações de tempo real, velocidade para a rota, capacidade 

dos pontos, possibilidade de manobra e outras, podem ser estendidas através de uma 

modelagem adicional ou oferecendo os demais serviços como auxiliares compondo um 

cenário de orquestração de serviços com o desmembramento das responsabilidades dos 

diversos serviços. 

A limitação atual da modelagem é compensada pelo fornecimento de uma 

infraestrutura completa que abstrai das autoridades de trânsito das dificuldades de 

implementação de um sistema de informação georeferenciado. Assim, embora a modelagem 

possa ser implementada independentemente da infraestrutura fornecida à mesma é 

desencorajada. 

A modelagem “Transmodel” tem uma maior abrangência quanto às particularidades 

dos diversos meios de transporte, mas, não oferece uma infraestrutura o que exige a 

implementação de todas as camadas de um SIG típico. 

O desafio das autoridades consiste na obtenção das informações não presentes nos 

seus sistemas e na completude e consistência dos dados. 

2.3. Computação Orientada a Serviços 

A computação orientada a serviços representa um novo paradigma que estende e representa 

uma nova geração da computação distribuída, e, aproveita muitas das suas coisas, incluindo o 

paradigma de projeto, catálogo de modelos de projeto, linguagens, modelos arquitetônicos, 

conceitos, tecnologias e frameworks (ERL, 2007). 
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A definição segundo (TANNENBAUM; STEEN, 2002) que define um sistema 

distribuído como “uma coleção de computadores independentes que se apresenta aos seus 

usuários como um sistema coerente único”, mantem-se válida adicionando o 

reaproveitamento dos serviços semelhante ao proposto no modelo de desenvolvimento 

baseado em componentes. 

2.3.1. Arquitetura SOA  

A integração de serviços visa à redução da complexidade, tempo de construção, custo e 

reaproveitamento de serviços, além, de permitir delegar serviços a diferentes responsáveis 

sem que haja necessidade de envolvimento no desenvolvimento de tais serviços. 

Segundo Sampaio (2006) uma aplicação da arquitetura SOA deve produzir serviços 

com baixo acoplamento e que permitam a reutilização de código. A granularidade por sua vez 

deve ser alta expondo aos clientes um serviço ou funcionalidade e ocultando todo o 

detalhamento do seu processamento. 

Para Erl (2007) uma implantação SOA pode consistir em uma combinação de 

tecnologias, produtos, APIs, extensões da infraestrutura de suporte e várias outras partes, 

porém, o autor posiciona a SOA com um modelo arquitetônico que seja agnóstico a qualquer 

plataforma de tecnologia, mas situa Web services como a plataforma de tecnologia atual mais 

associada à realização de SOA. 

2.3.2. Web Services 

Web service é a solução tecnológica para a aplicação da arquitetura SOA permitindo a 

integração entre aplicações de arquiteturas ou linguagens distintas entre máquinas sobre uma 

rede. As principais arquiteturas para construção de WEB services utilizam SOAP ou REST 

(Transferência do Estado Representacional), mas outros XML-RPC podem ser utilizados, 

sendo o XML o principal componente destas arquiteturas que é utilizado para descrever os 

documentos que circulam entre o serviço e o cliente. 

Erl (2007) separa a plataforma Web services em duas gerações:  

• As de primeira geração compostas por tecnologias abertas, tais como: 

linguagens de descrição de serviços WEB (WSDL), linguagens de definição de 

esquema XML (XSD), protocolo de acesso a objetos simples (SOAP) e 

descrição, descoberta e integração universal (UDDI); 

• As de segunda geração, chamdas extensões WS, que incluem melhorias 

principalmente no tratamento da segurança com trocas de mensagens 

confiáveis.  

Gonçalves (2010) cita que SOAP web services são projetados para em ambiente 

distribuído serem publicados, descobertos e invocados dinamicamente. 

SOAP depende de várias tecnologias e protocolos para transporte e transformação dos 

dados (GONCALVES, 2010) listadas nas tecnologias de primeira geração acima. 

REST nasceram como um novo estilo de web service e ascenderam junto a Web 2.0 e 

são definidos com um estilo de arquitetura de rede onde cada peça da informação e 

classificado com um recurso, sendo que estes recursos são endereçados como um 

identificador de recurso uniforme (URI). A arquitetura é projetada para usar um protocolo de 

comunicação sem estado. Em REST, clientes e servidores trocam a representação de recursos 

utilizando um protocolo e interface definidos (Goncalves, 2010). 
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Em REST a descrição é realizada através da linguagem de descrição de aplicação 

WEB (WADL), porém esta não é obrigatória. REST baseia suas trocas utilizando os 

mecanismos de solicitação/resposta tradicionais da WEB como solicitações GET, POST, PUT 

e DELETE. 

Comparando-se SOAP e REST o primeiro é considerado um padrão de 

interoperabilidade, trabalha no protocolo HTTP na camada de transporte e encapsula uma 

mensagem XML que deve transmitida por HTTP. REST por sua vez constitui um estilo de 

arquitetura para WEB que trabalha na camada de aplicação utilizando os métodos padrão 

HTTP. 

REST gera mensagens com menor sobrecarga quando comparada a SOAP, e são mais 

simples para desenvolver, porém assumem um modelo de comunicação ponto-a-ponto o que 

não atende a todas as necessidades do modelo de computação distribuída. 

Serviços WS trabalham com envelopes SOAP envolvidos por pacotes HTTP e a 

sobrecarga adicional em relação à REST deve-se a necessidade de sofrer um parse antes de os 

dados serem utilizados. 

Grandes empresas que oferecem serviços na WEB migraram seus serviços para REST 

visando reduzir a carga de rede. 

Neste trabalho buscou-se a integração dos dois modelos e propositalmente fez-se uso 

das duas abordagens. 

2.3.3. Padrões de Projetos 

Padrões de projeto constituem uma forma de reutilizar soluções para problemas comuns, 

estabelecer uma comunicação comum e fornecer uma perspectiva de mais alto nível acerca de 

análise e projeto (SHALLOWAY; TROTT, 2002). 

A descrição dos principais padrões de projeto utilizada no trabalho auxilia na 

legibilidade do mesmo e facilitando a análise do código gerado. 

2.3.4. Padrão Facade 

Este padrão facilita a interação do usuário com a aplicação aplicando um único ponto de 

interação com o mesmo através de uma interface unificada. 

Na especificação JEE o padrão simplifica a interface com o entity bean (EJB), além 

controlar o acesso e permitir simplificar (SUN MICROSYSTEM). 

2.3.5. Padrão MVC 

O modelo MVC divide o sistema de tal forma que a camada de visualização não tenha 

conhecimento da lógica de negócio. O controlador fica então responsável por receber as 

informações da camada de visualização e repassar para o modelo que pode notificar a camada 

de visualização de possíveis alterações do mesmo. 

No JSF o papel da camada de visualização é composta por “component tree UI”, o 

controlador pelo FacesServlet e o modelo por “model beans” gerenciados. 

2.4. Aplicações Móveis 

Na construção de serviços a entrega da camada cliente é definida pela necessidade de 

utilização de alguma plataforma em particular. Tendo em vista o propósito deste trabalho a 
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escolha de clientes baseados em dispositivos móveis determina que alguns aspectos relativos 

ao desenvolvimento devam ser considerados. 

A escolha de uma plataforma específica de desenvolvimento limita o número de 

dispositivos e o desenvolvimento para cada plataforma pode inviabilizar o desenvolvimento. 

Na escolha da plataforma, hoje, devemos considerar ao menos cinco: iOS, Android, 

BlackBerry, webOS e Windows Mobile, além do Java que perdeu participação no mercado. 

Clientes magros são definidos por Lee et al. (2005) como aqueles capazes de possuir 

menor dependência de sistemas operacionais e dispositivos específicos, mantendo uma 

dependência indireta relacionada ao tamanho das telas. 

Ainda segundo o autor os clientes gordos são especialmente úteis quando se 

pretendem utilizar os recursos presentes nos dispositivos, como câmeras, telefones e 

dispositivos GPS, além de permanecer conectada a rede de forma parcial. 

Os dispositivos atuais são capazes de renderizar adequadamente incluindo a 

capacidade de suportar linguagens de script do lado cliente, sendo assim uma escolha própria 

para reduzir a dependência. Pode-se observar na figura a arquitetura típica de um cliente 

magro. 

3. O Projeto do Serviço 

Dentre os objetivos do projeto estavam o desenvolvimento de aplicação para 

fornecimento de informação ao usuário do transporte público, permitindo o planejamento de 

viagens e a consulta a quadros de horários, além do fornecimento de uma aplicação para a 

entrada de dados fornecidos pela autoridade de trânsito no padrão GTFS. 

As buscas propriamente ditas são baseadas em alguns parâmetros, como: hora, parada, 

rota, linha e itinerário.  

Na integração dos serviços foram aplicados os conceitos da arquitetura orientada a 

serviço, sendo definidos os serviços e os relacionamentos entre os mesmos que comporão a 

infraestrutura proposta.  

 A infraestrutura está apoiada sobre os WEB services e a troca de dados através da 

arquitetura REST sobre HTTP. 

A integração dos dados a base do Google Transit deverá seguir o padrão especificado 

para troca de arquivos definido pelo GTFS, sendo que esta serviu como modelo para a 

modelagem da base de dados. 

Para a consulta e exibição de dados georeferenciados serão utilizados os serviços do 

Google para recuperação de pontos de parada “Google Maps Geocoding” e geração de rotas 

(itinerários) “Google Maps directions”. 

O algoritmo de melhor trajeto implementado receberá como entrada pontos 

informados pelo usuário. A arquitetura para consumo dos serviços do Google é apresentada 

na figura 1. 

A aplicação cliente móvel foi desenvolvida para acesso via navegador devido a sua 

facilidade e abrangência de distribuição atual, o que permitirá atingir um número muito maior 

de usuários tendo em vista que o recurso é amplamente difundido nos celulares atuais e não 

requer instalação adicional. 
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No entanto, o serviço para o cliente web é disponibilizado através de serviços web o 

que permite facilmente o desenvolvimento para outras linguagens ou plataformas que 

permitam consumir um serviço web. 

A arquitetura para consumo dos serviços está descrita na figura 2.  

 

Figura 1. Infraestrutura proposta para a aplicação 

 

 

 

Figura 2. Arquitetura para consumo dos serviços do Google 

4. Resultados do Desenvolvimento 
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Como resultado do desenvolvimento obteve-se a produção de uma aplicação servidora 

construída sobre a arquitetura JEE, que disponibiliza um WEB service e realiza a integração 

com os serviços do Google, além de fornecer uma aplicação CRUD para entrada dos dados do 

sistema.  

A aplicação cliente foi construída sobre a tecnologia JSF consumindo os dados do 

WEB service SOAP, está por sua vez foi customizada para dispositivos móveis e se constitui 

na principal forma de interação com o usuário através das funcionalidades de consulta de 

horários por linhas em uma parada, consulta de itinerários por linha, consulta de ponto de 

parada mais próximo e planejamento de viagem. 

No projeto do SIG a camada de interação com o usuário foi composta e entregue com 

um único serviço como pode ser visto na figura de 3. A recuperação por endereços 

alfanuméricos é realizada nos serviços do Goolge e a busca por pontos de parada através de 

coordenadas foi construída como um serviço local. 

A recuperação de informações georeferenciadas a partir da base de dados sobre o 

MySQL não pode aproveitar os recursos das extensões espaciais, tendo em vista, que a 

camada de persistência construída sobre a API de persistência JAVA EclipseLink não oferece 

suporte as extensões. Desta forma o modelo de cálculo da distância entre pontos 

georeferenciados foi realizado através da consulta construída sobre a aplicação da fórmula de 

Haversine que fornece distâncias entre dois pontos de uma esfera a partir de suas latitudes e 

longitudes. 

A integração de serviços SOAP e REST mostrou-se viável, embora o serviço de mapas 

“direction” seja voltado à apresentação de dados diretamente ao usuário trabalhando com 

javascript em tempo de consulta no cliente. 
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Figura 3. Telas da aplicação cliente 

5. Conclusões 

O objetivo do trabalho foi atingido com o fornecimento de uma plataforma sem custos para 

empresas de trânsito que queiram implementar uma solução aderente ao modelo GTFS, que 

permite a integração com o serviço Google Transit. Além, de fornecer uma aplicação cliente 

capaz de complementar os serviços oferecidos pelo Google. 

A modelagem georeferenciada possibilitou explorar os aspectos envolvendo 

localização através da aplicação da fórmula de Haversine que permitiu calcular a distância 

entre dois pontos de uma esfera. Neste aspecto, no entanto, a utilização de tipos de dados 

geográficos seria mais adequada, sendo, que implementações para JPA como eclipselink e 

hibernate não possuem suporte adequado à manipulação de dados espaciais. 

Um aspecto importante do modelo de dados consiste na coleta dos dados 

georeferenciados que são fundamentais para a implementação da solução. Para cobrir este 

aspecto outros trabalhos disponíveis na internet permitem automatizar a coleta dos dados. 

A entrega de serviços segundo o paradigma da computação orientada a serviços 

mostrou que a integração de serviços oferecidos por diferentes empresas representa um 

grande potencial para a composição de serviços. O uso de tecnologias REST mostrou-se 

preferencial devido à redução da sobrecarga de rede e por se tornar um padrão de fato na 

indústria. 

Outro aspecto observado no trabalho diz respeito à escolha de plataformas para o 

desenvolvimento de aplicações para dispositivos, que devido a particularidades de cada 

plataforma e a abrangência evidenciou que hoje não é possível à escolha de uma única com 

risco de não alcançar o público necessário. Assim, preferiu-se a pela entrega de um WEB 

service que permitirá a construção e consumo do mesmo a partir de qualquer plataforma 

vigente nos dispositivos atuais. 

5.1. Trabalhos Futuros 

Para trabalhos futuros alguns aspectos podem ser observados, como: 

 O aperfeiçoamento do planejamento de viagens, embora este seja o principal mérito do 

serviço do Google; 
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 Criação de novas funcionalidades no serviço web para integração com sistemas de 

coleta de informações móveis para alimentação da base de dados; 

 Criação de telas para geração de relatórios visando um resumo dos dados do transporte 

como número de linhas ou horários atendidos por região, além de outros relatórios 

gerenciais; 

 O aprimoramento da aplicação cliente para captura da localização geográfica do 

aparelho celular; 

 Ferramenta para exportar e importar dados para padrão cvs usado pelo Google. 
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ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO DE FEED DO GOOGLE TRANSIT 

Revisado em 30 de março de 2009 

A especificação de feed de transporte público GTFS define um formato comum para 
horários de transporte público e informações geográficas associadas. Este documento 
explica os tipos de arquivos que constituem um feed de transporte público GTFS e define os 
campos usados em todos esses arquivos. 

Sumário 

Ignorar sumário 

1. Como enviar um feed de transporte público para o Google 
2. Como disponibilizar publicamente um feed de transporte público 
3. Definições de termos 
4. Requisitos 

1. Requisitos dos arquivos 
2. Como testar seus feeds 

5. Definições de campo 
1. agency.txt 
2. stops.txt 
3. routes.txt 
4. trips.txt 
5. stop_times.txt 
6. calendar.txt 
7. calendar_dates.txt 
8. fare_attributes.txt 
9. fare_rules.txt 
10. shapes.txt 
11. frequencies.txt 
12. transfers.txt 

6. Dados de amostra 
7. Exemplo da agência de transporte público de demonstração 
8. Como exibir dados de transporte público aos usuários do Google Maps 

Como enviar um feed de transporte público para o Google 

Se você faz parte de um órgão público que supervisiona o transporte público em sua cidade, 
você pode usar a especificação GTFS para fornecer horários e informações geográficas ao 
Google Maps e outros aplicativos do Google que apresentam informações de transporte 
público. Para obter detalhes completos, consulte o website do Programa de parceiros do 
Google Transit. 

Como disponibilizar publicamente um feed de transporte público 

Muitos aplicativos são compatíveis com os dados no formato GTFS. O modo mais simples 
de publicar um feed é hospedá-lo em um servidor da Web e publicar um anúncio que o torna 
disponível para uso. 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitFeedSubmit
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitFeedSubmit
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitFeedMakePublic
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitTermDefinitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitFeedFiles
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitFileRequirements
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitTestingFeeds
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#Google_Transit_Feed_Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#agency_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stops_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#routes_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#trips_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stop_times_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_dates_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#fare_attributes_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#fare_rules_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#shapes_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#frequencies_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transfers_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitFeedSampleData
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitAgencyExample
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitScreenshots
http://maps.google.com/help/maps/transit/partners/participate.html
http://maps.google.com/help/maps/transit/partners/participate.html
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Estas são algumas das maneiras através das quais desenvolvedores de software 
interessados se informam sobre feeds públicos: 

 Uma lista de agências de transporte público que fornecem feeds públicos está 
disponível no site do projeto GoogleTransitDataFeed. 

 O website GTFS Data Exchange permite que os desenvolvedores inscrevam-se para 
receber anúncios sobre feeds novos e atualizados. 

Definições de termos 

Esta seção define os termos usados ao longo deste documento. 

 Campo obrigatório - A coluna do campo deve ser incluída em seu feed e deve ser 
fornecido um valor para cada registro. Alguns campos obrigatórios permitem 
seqüências vazias como valor. Para inserir uma seqüência vazia, simplesmente 
omita qualquer texto entre as vírgulas do campo. Observe que 0 é interpretado como 
uma "seqüência de valor 0" e não como uma seqüência vazia. Para obter detalhes 
sobre o campo, consulte sua definição. 

 Campo opcional - A coluna do campo pode ser omitida de seu feed. Se você optar 
por incluir uma coluna opcional, cada registro de seu feed deve ter um valor para 
essa coluna. Você pode incluir uma seqüência vazia como valor para registros que 
não tenham valores na coluna. Alguns campos opcionais permitem seqüências 
vazias como valor. Para inserir uma seqüência vazia, simplesmente omita qualquer 
texto entre as vírgulas do campo. Observe que 0 é interpretado como uma 
"seqüência de valor 0" e não como uma seqüência vazia. 

 Conjunto de dados exclusivos - O campo contém um valor associado a uma entidade 
única e distinta na coluna. Por exemplo, se for atribuído o ID 1A a um trajeto, 
nenhum outro trajeto poderá usar esse ID. Entretanto, você pode atribuir o ID 1A a 
um local, pois locais são tipos diferentes de entidades. 

Requisitos 

Esta especificação define os seguintes arquivos: 

 agency.txt - Obrigatório. Esse arquivo contém informações sobre uma ou mais 
agências de transporte público que fornecem os dados nesse feed. 

 stops.txt - Obrigatório. Esse arquivo contém informações sobre locais específicos 
onde passageiros embarcam e desembarcam de veículos. 

 routes.txt - Obrigatório. Esse arquivo contém informações sobre os trajetos de uma 
empresa de transporte público. Um trajeto é um grupo de viagens exibidas aos 
viajantes como um único serviço. 

 trips.txt - Obrigatório. Esse arquivo relaciona todas as viagens e seus trajetos. Uma 
viagem é uma seqüência de duas ou mais paradas que ocorrem em um horário 
específico. 

 stop_times.txt - Obrigatório. Esse arquivo relaciona os horários de partida e chegada 
dos veículos em paradas específicas em cada viagem. 

 calendar.txt - Obrigatório. Esse arquivo define as datas para as IDs de serviço 
usando uma programação semanal. Especifica quando o serviço começa e termina, 
bem como os dias da semana em que o serviço está disponível. 

 calendar_dates.txt - Opcional. Esse arquivo relaciona as exceções das IDs de 
serviço definidas no arquivo calendar.txt. Se o arquivo calendar_dates.txt inclui 
TODAS as datas de serviço, ele pode ser especificado no lugar do calendar.txt. 

http://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/PublicFeeds
http://www.gtfs-data-exchange.com/
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#agency_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stops_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#routes_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#trips_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stop_times_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_dates_txt___Field_Definitions
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 fare_attributes.txt - Opcional. Esse arquivo define informações sobre as tarifas dos 
trajetos de uma empresa de transporte público. 

 fare_rules.txt - Opcional. Esse arquivo define as regras para implementação das 
informações de tarifa dos trajetos de uma empresa de transporte público. 

 shapes.txt - Opcional. Esse arquivo define as regras para traçar linhas em um mapa 
para representar os trajetos de uma empresa de transporte público. 

 frequencies.txt - Opcional. Esse arquivo define o intervalo entre as viagens nos 
trajetos com freqüência variável de serviços. 

 transfers.txt - Opcional. Esse arquivo define as regras para conexões em pontos de 
baldeação entre os trajetos. 

9. Requisitos dos arquivos 

Os requisitos a seguir aplicam-se aos formatos e ao conteúdo de seus arquivos: 

 Todos os arquivos de um feed GTFS (Google Transit Feed Spec) devem ser salvos 
como texto delimitado por vírgulas. 

 A primeira linha de cada arquivo deve conter nomes de campos. Cada subseção da 
seção Definições de campo corresponde a um dos arquivos de um feed de 
transporte público e relaciona os nomes de campo que você pode usar nesse 
arquivo. 

 Todos os nomes de campo fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas. 
 Os valores de campo podem não conter tabulação, retornos de carro nem novas 

linhas. 
 Os valores de campo que contêm aspas ou vírgulas devem ser colocados entre 

aspas. Além disso, cada aspa no valor do campo deve ser precedida por outra aspa. 
Isso é consistente com o modo como o Microsoft Excel gera arquivos delimitados por 
vírgula (CSV). Para obter mais informações sobre o formato CSV de arquivos, 
consulte http://tools.ietf.org/html/rfc4180. 
O exemplo a seguir demonstra como o valor de um campo seria exibido em um 
arquivo delimitado por vírgula: 

o Valor original do arquivo: Contém "aspas", vírgulas e texto 
o Valor do campo no arquivo CSV: "Contém ""aspas"", vírgulas e texto" 

 Os valores do campo não podem conter tags HTML, comentários nem seqüências de 
escape. 

 Remova todos os espaços excedentes entre os campos ou nomes de campo. Muitos 
analisadores consideram os espaços como parte do valor, o que pode causar erros. 

 Cada linha deve terminar com um caractere de fim de linha CRLF ou LF. 
 Os arquivos devem ser codificados em UTF-8 para aceitar todos os caracteres 

Unicode. São aceitos arquivos que incluem caracteres BOM (byte-order mark) 
Unicode. Consulte as perguntas frequentes sobre Unicode (em inglês) para obter 
mais informações sobre os caracteres BOM e UTF-8. 

 Nomeie seus arquivos de feed usando as seguintes convenções de nomes: 
o agency.txt 
o stops.txt 
o routes.txt 
o trips.txt 
o stop_times.txt 
o calendar.txt 
o calendar_dates.txt 
o fare_rules.txt 
o fare_attributes.txt 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#fare_attributes_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#fare_rules_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#shapes_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#frequencies_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transfers_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#Google_Transit_Feed_Field_Definitions
http://tools.ietf.org/html/rfc4180
http://unicode.org/faq/utf_bom.html#BOM
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o shapes.txt 
o frequencies.txt 
o transfers.txt 

 Compacte os arquivos em seu feed. 

10. Como testar seus feeds 

Estão disponíveis duas ferramentas de código aberto para testar feeds no formato GTFS: 

 Use a ferramenta feedvalidator para verificar se o arquivo de dados de seu feed 
corresponde à especificação definida neste documento. 

 Use o aplicativo schedule_viewer para visualizar os dados de seu feed 
representados em um mapa. Ele não representa a aparência de seus dados em 
outros aplicativos, é apenas uma ferramenta de teste. Examine os trajetos e horários 
para garantir que os dados de seu feed representem corretamente seu sistema. 

Definições de campo 

11. agency.txt 

Nome do campo Detalhes 

agency_id Opcional. O campo agency_id é um ID que identifica de modo 
exclusivo uma agência de transporte público. Um feed de transporte 
público pode representar dados de mais de uma agência. 
O agency_id é um conjunto de dados exclusivo. Este campo é 
opcional para feeds de transporte público que contenham somente 
dados de uma única agência. 

agency_name Obrigatório. O campo agency_name contém o nome completo da 
agência de transporte público. O Google Maps exibirá esse nome. 

agency_url Obrigatório. O campo agency_url contém o URL da agência de 
transporte público. O valor deve ser um URL completo 
incluindohttp:// ou https:// e quaisquer caracteres especiais no URL 
devem incluir os caracteres de escape necessários. 
Consultehttp://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations
.html para obter uma descrição de como criar valores de URL 
completos. 

agency_timezone Obrigatório. O campo agency_timezone contém o fuso horário do local 
onde a agência de transporte público está localizada. Os nomes de 
fuso horário nunca contêm o caractere de espaço, mas podem conter 
um espaço sublinhado. 
Consultehttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_zones para obter uma 
lista de valores válidos. 

agency_lang Opcional. O campo agency_lang contém um código ISO 639-1 de 
duas letras referente ao principal idioma usado por essa agência de 
transporte público. O código de idioma não faz distinção entre 
maiúsculas e minúsculas (são aceitos tanto "en" quanto "EN"). Essa 
configuração define as regras para o uso de maiúsculas e minúsculas 

http://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/FeedValidator
http://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/ScheduleViewer
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_zones
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e outras configurações específicas de idiomas para todos os textos 
contidos no feed dessa agência de transporte público. 
Consulte http://www.loc.gov/standards/iso639-
2/php/code_list.php para obter uma lista de valores válidos. 

agency_phone Opcional. O campo agency_phone contém um único número de 
telefone da agência especificada. Este campo é um valor de 
seqüência que apresenta o número do telefone como é usado na área 
de serviço da agência. Ele pode e deve conter marcas de pontuação 
para agrupar os dígitos do número. É permitido usar texto discável 
(por exemplo, TriMet's "503-238-RIDE"), mas o campo não pode 
conter nenhum outro texto descritivo. 

12. stops.txt 

Nome do 
campo 

Detalhes 

stop_id Obrigatório. O campo stop_id contém um ID que identifica 
exclusivamente uma parada ou estação. Diversos trajetos podem usar a 
mesma parada. O stop_id é um conjunto de dados exclusivo. 

stop_code Opcional. O campo stop_code contém um texto curto ou um número que 
identifica exclusivamente a parada para os passageiros. Os códigos de 
parada quase sempre são usados em sistemas de informações de 
transporte público baseados em telefone ou impressos em placas de 
paradas. Seu objetivo é facilitar aos passageiros a obtenção de 
informações de um horário de parada ou de chegada em tempo real de 
uma parada específica. 

O campo stop_code só deve ser usado para códigos de parada exibidos 
aos passageiros. Para códigos internos, use o stop_id. Este campo deve 
ser deixado em branco para as paradas que não têm um código. 

stop_name Obrigatório. O campo stop_name contém o nome de uma parada ou 
estação. Use um nome compreensível para as pessoas locais e 
linguagem turística. 

stop_desc Opcional. O campo stop_desc contém uma descrição da parada. 
Forneça informações úteis e de qualidade. Não basta repetir o nome da 
parada. 

stop_lat Obrigatório. O campo stop_lat contém a latitude de uma parada ou 
estação. O valor do campo deve ser uma latitude WGS 84 válida. 

stop_lon Obrigatório. O campo stop_lon contém a longitude de uma parada ou 
estação. O valor do campo deve ser uma longitude WGS 84 válida de -
180 a 180. 

zone_id Opcional. O campo zone_id define a zona de tarifa para um ID de 
parada. Os IDs de zona são obrigatórios se você deseja fornecer 
informações de tarifas usando o fare_rules.txt. Se este ID de parada 
representar uma estação, o ID de zona será ignorado. 

http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
http://www.loc.gov/standards/iso639-2/php/code_list.php
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#fare_rules_txt___Field_Definitions
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stop_url Opcional. O campo stop_url contém o URL de uma página da web sobre 
uma parada específica. Ele deve ser diferente dos 
camposagency_url e route_url.  
 
O valor deve ser um URL completo incluindo http:// ou https:// e 
quaisquer caracteres especiais no URL devem incluir os caracteres de 
escape necessários. 
Consulte http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.ht
ml para obter uma descrição de como criar valores de URL completos. 

location_type Opcional. O campo location_type identifica se este ID de parada 
representa uma parada ou estação. Se não for especificado nenhum tipo 
de local ou se o campo location_type estiver em branco, os IDs de 
parada serão tratados como paradas. As estações talvez tenham 
propriedades diferentes das paradas quando forem representadas em 
um mapa ou usadas em um planejamento de viagem. 

O campo de tipo de local pode ter os seguintes valores: 

 ou em branco - Parada. Um local onde os passageiros embarcam 
ou desembarcam de um veículo de transporte público. 

 - Estação. Uma estrutura ou área física que contém uma ou mais 
paradas. 

parent_station Opcional. Para as paradas fisicamente localizadas dentro de estações, o 
campo parent_station identifica a estação associada à parada. Para usar 
este campo, o stops.txt também deve conter uma linha onde tenha sido 
atribuído o valor 1 para o campo location_type desse ID de parada. 

Este ID de parada 
representa... 

Este tipo de 
local desta 
entrada... 

O campo parent_station 
desta entrada contém... 

Uma parada 
localizada dentro de 
uma estação. 

0 ou vazio O ID de parada da estação 
onde esta parada está 
localizada.  
A parada indicada por 
parent_station deve ter 
location_type=1. 

Uma parada 
localizada fora de 
uma estação. 

0 ou vazio Um valor vazio. O campo 
parent_station não se aplica 
a esta parada. 

Uma estação. 1 Um valor vazio. As estações 
não podem conter outras 
estações. 

 

13. routes.txt 

http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
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Nome do campo Detalhes 

route_id Obrigatório. O campo route_id contém um ID que identifica 
exclusivamente um trajeto. O route_id é um conjunto de dados 
exclusivo. 

agency_id Opcional. O campo agency_id define uma agência para o trajeto 
especificado. Esse valor é indicado a partir do arquivo agency.txt. 
Use este campo quando você estiver fornecendo dados para trajetos 
de mais de uma agência. 

route_short_name Obrigatório. O route_short_name contém o nome abreviado de um 
trajeto. Ele normalmente será um identificador curto e abstrato, como 
"32", "100X" ou "verde" que os passageiros usem para identificar um 
trajeto, mas que não dê nenhuma indicação dos locais atendidos 
pelo trajeto. Se o trajeto não tiver um nome abreviado, especifique 
um route_long_name e use uma seqüência vazia como valor para 
este campo. 

Veja uma captura de tela do Google Maps que destaca 
o route_short_name. 

route_long_name Obrigatório. O route_long_name contém o nome completo de um 
trajeto. Esse nome geralmente é mais descritivo que 
oroute_short_name e quase sempre incluirá o destino ou parada do 
trajeto. Se o trajeto não tiver um nome completo, especifique 
umroute_short_name e use uma seqüência vazia como valor para 
este campo. 

Veja uma captura de tela do Google Maps que destaca 
o route_long_name. 

route_desc Opcional. O campo route_desc contém uma descrição do trajeto. 
Forneça informações úteis e de qualidade. Não basta repetir o nome 
do trajeto. Por exemplo "Os trens da linha Azul operam entre a 
estação Tucuruvi e a estação Jabaquara. É possível fazer conexão 
com a linha Verde nas estações Paraíso e Ana Rosa. A conexão 
com a linha Vermelha é feita na estação da Sé. Na estação da Luz é 
possível fazer conexão com as seguintes linhas da CPTM: Coral, 
Rubi e Turquesa." 

route_type Obrigatório. O campo route_type descreve o tipo de transporte 
usado em um trajeto. Valores válidos desse campo são: 

 0 - Bonde, ônibus elétrico, veículo leve sobre trilhos. 
Qualquer veículo leve sobre trilhos ou sistema de transporte 
de superfície em uma área metropolitana. 

 1 - Metrô, trem subterrâneo. Qualquer sistema de transporte 
subterrâneo sobre trilhos dentro de uma área metropolitana. 

 2 - Via férrea. Usada para viagens interurbanas ou de longa 
distância. 

 3 - Ônibus. Usado para trajetos curtos e de longa distância. 
 4 - Balsa. Usadas para serviço de navegação de curta e 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#agency_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitShortNameScreenshot
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitLongNameScreenshot
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longa distância. 
 5 - Teleférico. Usados para teleféricos de superfície com o 

cabo sob o bondinho. 
 6 - Gôndola, teleférico suspenso. Normalmente usados para 

teleféricos, onde o veículo é suspenso pelo cabo. 
 7 - Funicular. Qualquer sistema de trilho projetado para subir 

ladeiras. 

Veja uma captura de tela do Google Maps que destaca o route_type. 

route_url Opcional. O campo route_url contém o URL de uma página da web 
sobre um trajeto específico. Ele deve ser diferente doagency_url. 
 
O valor deve ser um URL completo incluindo http:// ou https:// e 
quaisquer caracteres especiais no URL devem incluir os caracteres 
de escape necessários. 
Consulte http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentatio
ns.html para obter uma descrição de como criar valores de URL 
completos. 

route_color Opcional. Nos sistemas com cores atribuídas aos trajetos, o 
campo route_color define uma cor que corresponde ao trajeto. A cor 
deve ser informada como um número hexadecimal de seis 
caracteres, por exemplo, 00FFFF. Se nenhuma cor for especificada, 
a cor padrão do trajeto é branco (FFFFFF). 

A diferença de cores entre route_color e route_text_color deve 
oferecer contraste suficiente quando visualizadas em uma tela em 
preto e branco. O documento Técnicas W3C para avaliação de 
acessibilidade e ferramentas de reparo oferece um algoritmo útil de 
avaliação do contraste de cores. Também existem ferramentas úteis 
on-line para escolher cores de contraste, inclusive o aplicativo 
snook.ca Color Contrast Check. 

route_text_color Opcional. O campo route_text_color pode ser usado para especificar 
uma cor legível a ser usada em texto desenhado em um fundo 
de route_color. A cor deve ser informada como um número 
hexadecimal de seis caracteres, por exemplo, FFD700. Se nenhuma 
cor for especificada, a cor padrão do texto é preto (000000). 

A diferença de cores entre route_color e route_text_color deve 
oferecer contraste suficiente quando visualizadas em uma tela em 
preto e branco. 

14. trips.txt 

Nome do 
campo 

Detalhes 

route_id Obrigatório. O campo route_id contém um ID que identifica 
exclusivamente um trajeto. Esse valor é indicado a partir do 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#transitRouteTypeScreenshot
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/Addressing/URL/4_URI_Recommentations.html
http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast
http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast
http://www.w3.org/TR/AERT#color-contrast
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
http://snook.ca/technical/colour_contrast/colour.html
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arquivoroutes.txt. 

service_id Obrigatório. O campo service_id contém um ID que identifica 
exclusivamente um conjunto de datas nas quais o serviço estará 
disponível para um ou mais trajetos. Esse valor é indicado a partir do 
arquivo calendar.txt ou calendar_dates.txt. 

trip_id Obrigatório. O campo trip_id contém um ID que identifica uma viagem. 
O trip_id é um conjunto de dados exclusivo. 

trip_headsign Opcional. O campo trip_headsign contém o texto exibido em uma placa 
que identifica o destino da viagem aos passageiros. Use este campo 
para fazer distinção entre diversos padrões de serviço no mesmo trajeto. 
Se a placa for alterada durante uma viagem, você pode substituir 
o trip_headsign especificando valores para o 
campo stop_headsign em stop_times.txt. 

Veja uma captura de tela do Google Maps que destaca o headsign. 

trip_short_name Opcional. O campo trip_short_name contém o texto exibido nos horários 
e mostradores para identificar a viagem aos passageiros, por exemplo, 
para identificar os números dos trens em viagens de serviços de trens 
metropolitanos. Se os passageiros não recorrem normalmente aos 
nomes da viagem, deixe este campo em branco. 

Um valor trip_short_name, se for fornecido, deverá identificar 
exclusivamente uma viagem no dia do serviço; não deverá ser usado 
para nomes de destino nem designações limitadas/expressas. 

direction_id Opcional. O campo direction_id contém um valor binário que indica a 
direção do percurso de uma viagem. Use este campo para fazer a 
distinção entre viagens de ida e volta com a mesma route_id. Este 
campo não é usado para criar itinerários. Ele permite diferenciar as 
viagens por direção no momento de publicar as tabelas de horários. 
Você pode especificar nomes para cada direção com o 
campotrip_headsign. 

 0 - viagem em uma direção (por exemplo, só ida) 
 1 - viagem na direção oposta (por exemplo, só volta) 

Por exemplo, você pode usar os campos trip_headsign e direction_id 
juntos para atribuir um nome de percurso em cada direção da viagem 
"1234". O arquivo trips.txt conteria essas linhas para ser usadas em 
tabelas de horários. 
 
trip_id, ... ,trip_headsign,direction_id 
1234, ... , para o aeroporto,0 
1234, ... , para o centro,1 

block_id Opcional. O campo block_id identifica o quadro ao qual pertence a 
viagem. Um bloco consiste em duas ou mais viagens em seqüência pelo 
mesmo veículo, onde um passageiro pode permanecer no veículo para 
se transferir de uma viagem para a próxima. Oblock_id deve ser 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#routes_txt___Field_Definitions
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indicado por duas ou mais viagens em trips.txt. 

shape_id Opcional. O campo shape_id contém um ID que define um polígono 
para a viagem. Esse valor é indicado a partir do arquivoshapes.txt. O 
arquivo shapes.txt permite definir como será traçada uma linha no mapa 
para representar uma viagem. 

15. stop_times.txt 

Nome do campo Detalhes 

trip_id Obrigatório. O campo trip_id contém um ID que identifica uma 
viagem. Esse valor é indicado a partir do arquivo trips.txt. 

arrival_time Obrigatório. O campo arrival_time especifica a hora de chegada em 
uma parada específica, de uma viagem específica, em um trajeto. O 
horário é definido a partir da meia-noite, no dia do início do serviço. 
Para horários após a meia-noite no dia do serviço, insira um valor 
maior que 24:00:00 no horário local com o formato HH:MM:SS, no 
dia em que está programado o início da viagem. Se você não tem 
horários distintos de chegada e partida em uma parada, insira o 
mesmo valor para arrival_time e departure_time. 

Você deve especificar os horários de chegada para a primeira e 
última parada de uma viagem. Se essa parada não for programada, 
use um valor de seqüência vazia para os 
campos arrival_time e departure_time. As paradas sem horário de 
chegada serão programadas conforme a parada anterior 
programada mais próxima. Para garantir uma rota precisa, forneça 
horários de chegada e partida para todas as paradas programadas. 
Não intercale as paradas. 

Os horários devem ter oito dígitos no formato HH:MM:SS (o formato 
H:MM:SS também é aceito, se a hora iniciar com 0). Não preencha 
os horários com espaços. As colunas a seguir relacionam os 
horários das paradas de uma viagem e o modo apropriado de 
representá-los no campo arrival_time: 

Hora Valor de arrival_time 

08:10:00 A.M. 08:10:00 ou 8:10:00 

01:05:00 P.M. 13:05:00 

07:40:00 P.M. 19:40:00 

01:55:00 A.M. 25:55:00 

Observação: As viagens que abrangem muitas datas terão horários 
de paradas maiores que 24:00:00. Por exemplo, se uma viagem 
inicia às 10:30:00 p.m. e termina às 2:15:00 a.m. do dia seguinte, os 
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horários das paradas seriam 22:30:00 e 26:15:00. Inserir esses 
horários de parada como 22:30:00 e 02:15:00 não teria os 
resultados desejados. 

departure_time Obrigatório. O departure_time especifica o horário de partida de uma 
parada específica de uma determinada viagem em um trajeto. O 
horário é definido a partir da meia-noite, no dia do início do serviço. 
Para horários após a meia-noite no dia do serviço, insira um valor 
maior que 24:00:00 no horário local com o formato HH:MM:SS, no 
dia em que está programado o início da viagem. Se você não tem 
horários distintos de chegada e partida em uma parada, insira o 
mesmo valor para arrival_time e departure_time. 

Você deve especificar os horários de partida da primeira e última 
parada em uma viagem. Se essa parada não for programada, use 
uma seqüência vazia nos campos arrival_time e departure_time. As 
paradas sem horário de chegada serão programadas conforme a 
parada programada anterior mais próxima. Para garantir uma rota 
precisa, forneça horários de chegada e partida para todas as 
paradas programadas. Não intercale as paradas. 

Os horários devem ter oito dígitos no formato HH:MM:SS (o formato 
H:MM:SS também é aceito, se a hora iniciar com 0). Não preencha 
os horários com espaços. As colunas a seguir relacionam os 
horários das paradas de uma viagem e o modo apropriado de 
representá-los no campo departure_time: 

Hora Valor de 
departure_time 

08:10:00 A.M. 08:10:00 ou 8:10:00 

01:05:00 P.M. 13:05:00 

07:40:00 P.M. 19:40:00 

01:55:00 A.M. 25:55:00 

 

Observação: As viagens que abrangem muitas datas terão horários 
de paradas maiores que 24:00:00. Por exemplo, se uma viagem 
inicia às 10:30:00 p.m. e termina às 2:15:00 a.m. do dia seguinte, os 
horários das paradas seriam 22:30:00 e 26:15:00. Inserir esses 
horários de parada como 22:30:00 e 02:15:00 não teria os 
resultados desejados. 

stop_id Obrigatório. O campo stop_id contém um ID que identifica 
exclusivamente uma parada. Diversos trajetos podem usar a mesma 
parada. As IDs de parada são indicadas a partir do arquivo stops.txt. 
Se for usado location_type em stops.txt, todas as paradas indicadas 
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em stop_times.txt devem ter o valor de 0 para location_type. 

Quando possível, os valores de stop_id devem permanecer 
consistentes entre as atualizações de feed. Em outras palavras, a 
parada A com stop_id 1 deve ter stop_id 1 em todas as atualizações 
de dados subseqüentes. Se uma parada não for programada, insira 
valores vazios para arrival_time e departure_time. 

stop_sequence Obrigatório. O campo stop_sequence identifica a ordem das paradas 
de uma viagem em particular. Os valores de stop_sequencedevem 
ser inteiros não negativos e devem aumentar ao longo da viagem. 

Por exemplo, a primeira parada da viagem poderia ter 
uma stop_sequence igual a 1, a segunda parada poderia ter 
umastop_sequence igual a 23, a terceira, uma stop_sequence igual 
a 40, e assim por diante. 

stop_headsign Opcional. O campo stop_headsign contém o texto exibido em uma 
placa que identifica o destino da viagem para os passageiros. Use 
esse campo para substituir o trip_headsign padrão quando a placa 
for alterada entre as paradas. Se essa placa estiver associada a 
uma viagem completa, use trip_headsign em seu lugar. 

Veja uma captura de tela do Google Maps que destaca o headsign. 

pickup_type Opcional. O campo pickup_type indica se os passageiros embarcam 
em uma parada como parte do horário programado ou se o 
embarque na parada não está disponível. Este campo também 
permite que a agência de transporte público indique que os 
passageiros devem ligar para a agência ou avisar ao motorista para 
agendar um embarque em determinada parada. Valores válidos 
desse campo são: 

 0 - Embarque no horário normal 
 1 - Sem embarque disponível 
 2 - Deve ligar para a agência a fim de agendar o embarque 
 3 - Deve combinar com o motorista para agendar o 

embarque 

O valor padrão deste campo é 0. 

drop_off_type Opcional. O campo drop_off_type indica se os passageiros 
desembarcam em uma parada no horário normal ou se o 
desembarque na parada não está disponível. Este campo também 
permite que a agência de transporte público indique que os 
passageiros devem ligar para a agência ou avisar ao motorista para 
agendar um desembarque em determinada parada. Valores válidos 
desse campo são: 

 0 - Desembarque no horário normal 
 1 - Desembarque não disponível 
 2 - Deve telefonar para agendar o desembarque 
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 3 - Deve combinar com o motorista para agendar o 
desembarque 

O valor padrão deste campo é 0. 

shape_dist_traveled Opcional. Quando for usado no arquivo stop_times.txt, o 
campo shape_dist_traveled posiciona uma parada como uma 
distância a partir do primeiro ponto do polígono. O 
campo shape_dist_traveled representa a distância real percorrida ao 
longo do trajeto em unidades, como pés ou quilômetros. Por 
exemplo, se um ônibus percorre uma distância de 5,25 km do início 
do polígono até a parada, o shape_dist_traveled do ID da parada 
seria "5,25". Essas informações permitem que o planejador da 
viagem determine quanto do polígono deve ser traçado ao exibir 
parte de uma viagem no mapa. Os valores usados 
para shape_dist_traveled devem aumentar juntamente com 
a stop_sequence: eles não podem ser usados para exibir a viagem 
de retorno em um trajeto. 
 
As unidades usadas em shape_dist_traveled no arquivo 
stop_times.txt devem corresponder às unidades usadas nesse 
campo no arquivo shapes.txt. 

 

16. calendar.txt 

Nome do 
campo 

Detalhes 

service_id Obrigatório. O campo service_id contém um ID que identifica exclusivamente 
um conjunto de datas nas quais o serviço estará disponível para um ou mais 
trajetos. Este valor é um conjunto de dados exclusivo. Ele é indicado pelo 
arquivo trips.txt. 

monday Obrigatório. O campo monday contém um valor binário que indica se o 
serviço é válido para todas as segundas-feiras. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todas as segundas-
feiras no período. (Para especificar o período são usados os 
campos start_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nas segundas-
feiras no período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

tuesday Obrigatório. O campo tuesday contém um valor binário que indica se o 
serviço é válido para todas as terças-feiras. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todas as terças-feiras 
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no período. (Para especificar o período são usados os 
campos start_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nas terças-feiras 
no período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

wednesday Obrigatório. O campo wednesday contém um valor binário que indica se o 
serviço é válido para todas as quartas-feiras. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todas as quartas-
feiras no período. (Para especificar o período são usados os 
campos start_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nas quartas-feiras 
no período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

thursday Obrigatório. O campo thursday contém um valor binário que indica se o 
serviço é válido para todas as quintas-feiras. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todas as quintas-
feiras no período. (Para especificar o período são usados os 
campos start_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nas quintas-feiras 
no período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

friday Obrigatório. O campo friday contém um valor binário que indica se o serviço 
é válido para todas as sextas-feiras. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todas as sextas-feiras 
no período. (Para especificar o período são usados os 
campos start_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nas sextas-feiras 
no período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

saturday Obrigatório. O campo saturday contém um valor binário que indica se o 
serviço é válido para todos os sábados. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todos os sábados no 
período. (Para especificar o período são usados os 
camposstart_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nos sábados no 
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período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

sunday Obrigatório. O campo sunday contém um valor binário que indica se o serviço 
é válido para todos os domingos. 

 Um valor 1 indica que o serviço está disponível todos os domingos no 
período. (Para especificar o período são usados os 
camposstart_date e end_date.) 

 Um valor 0 indica que o serviço não está disponível nos domingos no 
período. 

Observação: Você pode relacionar exceções para datas específicas, como 
feriados, no arquivo calendar_dates.txt. 

start_date Obrigatório. O campo start_date contém a data de início do serviço. 

O valor do campo start_date deve estar no formato AAAAMMDD. 

end_date Obrigatório. O campo end_date contém a data de término do serviço. Essa 
data está incluída no intervalo do serviço. 

O valor do campo end_date deve estar no formato AAAAMMDD. 

17. calendar_dates.txt 

Este arquivo é opcional. A tabela calendar_dates permite ativar ou desativar explicitamente 
os IDs de serviço por data. Você pode usá-la de duas maneiras. 

 Recomendada: use o calendar_dates.txt em conjunto com o calendar.txt, onde o 
calendar_dates.txt determina todas as exceções às categorias de serviço padrão, 
definidas no arquivo calendar.txt. Se o serviço normalmente é regular, com algumas 
alterações nas datas explícitas (por exemplo, para acomodar serviços de eventos 
especiais ou um horário escolar), esta será uma boa abordagem. 

 Alternativa: omita o calendar.txt e inclua TODAS as datas do serviço em 
calendar_dates.txt. Se o horário variar na maioria dos dias do mês ou se você deseja 
esquematicamente programar datas do serviço sem especificar um horário semanal 
normal, esta abordagem pode ser a preferencial. 

Nome do 
campo 

Detalhes 

service_id Obrigatório. O service_id contém um ID que identifica exclusivamente um 
conjunto de datas em que uma exceção do serviço está disponível para 
um ou mais trajetos. Se o mesmo valor de service_id for exibido em 
ambos os arquivos, as informações de calendar_dates.txt modificam as 
informações do serviço especificadas em calendar.txt. Este campo é 
indicado pelo arquivo trips.txt. 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_dates_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#start_date_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#end_date_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_dates_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#calendar_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#trips_txt___Field_Definitions


133 

 

date Obrigatório. O campo date especifica uma data específica quando a 
disponibilidade do serviço for diferente da norma. Você pode usar o 
campo exception_type para indicar se o serviço está disponível na data 
especificada. 

O valor do campo date deve estar no formato AAAAMMDD. 

exception_type Obrigatório. O exception_type indica se o serviço está disponível na data 
especificada no campo date. 

 Um valor 1 indica que o serviço foi adicionado para a data 
especificada. 

 Um valor 2 indica que o serviço foi removido para a data 
especificada. 

Por exemplo, suponha que um trajeto tenha um conjunto de viagens 
disponíveis em feriados e outro conjunto de viagens disponíveis em todos 
os outros dias. Você poderia ter um service_id que corresponda ao 
horário normal do serviço e outro service_id que corresponda ao horário 
de feriados. Para um feriado específico, use o 
arquivo calendar_dates para adicionar o feriado ao service_id de feriados 
e removê-lo do horário normal do service_id. 

18. fare_attributes.txt 

Nome do 
campo 

Detalhes 

fare_id Obrigatório. O campo fare_id contém um ID que identifica 
exclusivamente uma classe de tarifa. O fare_id é um conjunto de dados 
exclusivo. 

price Obrigatório. O campo price contém o preço da tarifa, na unidade 
especificada no campo currency_type. 

currency_type Obrigatório. O campo currency_type define a moeda usada para 
pagamento da tarifa. Use os códigos alfabéticos de moedas ISO 4217 
que podem ser encontrados no seguinte 
URL: http://www.iso.org/iso/en/prods-
services/popstds/currencycodeslist.html. 

payment_method Obrigatório. O campo payment_method indica quando a tarifa deve ser 
paga. Valores válidos desse campo são: 

 0 - A tarifa é paga a bordo. 
 1 - A tarifa deve ser paga antes de embarcar. 

transfers Obrigatório. O campo transfers especifica o número de baldeações 
permitidas nesta tarifa. Valores válidos desse campo são: 

 0 - Não são permitidas baldeações nesta tarifa. 
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 1 - Os passageiros só podem fazer uma baldeação. 
 2 - Os passageiros podem fazer duas baldeações. 
 (vazio) - Se o campo estiver vazio, não há limite para 

baldeações. 

transfer_duration Opcional. O campo transfer_duration especifica o período de tempo em 
segundos até que a baldeação se encerre. 

Quando usado com um valor 0 em transfers, 
o campo transfer_duration indica por quanto tempo o bilhete é válido 
para uma tarifa quando não forem permitidas baldeações. A não ser 
que você pretenda usar este campo para indicar a validade do 
bilhete,transfer_duration deve ser omitido ou estar vazio 
quando transfers estiver definido como 0. 

19. fare_rules.txt - Definições de campo 

Este arquivo é opcional. A tabela fare_rules permite especificar como serão aplicadas as 
tarifas do arquivo fare_attributes.txt a um itinerário. A maioria das estruturas de tarifas usa 
alguma combinação das seguintes regras: 

 A tarifa depende das estações de origem e destino. 
 A tarifa depende das zonas por onde passa o itinerário. 
 A tarifa depende do trajeto usado pelo itinerário. 

Para obter exemplos que demonstram como especificar uma estrutura de tarifas com 
fare_rules.txt e fare_attributes.txt, consulte FareExamples no wiki do projeto 
GoogleTransitDataFeed de código aberto. 

Nome do 
campo 

Detalhes 

fare_id Obrigatório. O campo fare_id contém um ID que identifica exclusivamente 
uma classe de tarifa. Esse valor é indicado a partir do 
arquivo fare_attributes.txt. 

route_id Opcional. O campo route_id associa o ID da tarifa a um trajeto. Os IDs de 
trajeto são indicados a partir do arquivo routes.txt. Se você tiver diversos 
trajetos com os mesmos atributos de tarifa, crie uma linha para cada 
trajeto no arquivo fare_rules.txt. 

Por exemplo, se a classe de tarifa "b" for válida no trajeto "TSW" e "TSE", 
o arquivo fare_rules.txt conteria estas linhas para a classe de tarifa: 

b,TSW 
b,TSE 

origin_id Opcional. O campo origin_id associa o ID da tarifa a um ID de zona da 
origem. Os IDs de zona são indicados a partir do arquivostops.txt. Se você 
tiver diversos IDs de origem com os mesmos atributos de tarifa, crie uma 
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linha para cada ID de origem no arquivo fare_rules.txt. 

Por exemplo, se uma classe de tarifa "b" for válida para todas as viagens 
iniciadas na zona "2" ou na zona "8", o arquivo fare_rules.txt conteria estas 
linhas para a classe de tarifa: 

b, , 2 
b, , 8 

destination_id Opcional. O campo destination_id associa o ID da tarifa a um ID de 
zona do destino. Os IDs de zona são indicados a partir do 
arquivo stops.txt. Se você tiver diversos IDs de destino com os mesmos 
atributos de tarifa, crie uma linha para cada ID de destino em 
fare_rules.txt. 

Por exemplo, você pode usar os campos origin_ID e destination_ID juntos 
para especificar que a classe de tarifa "b" é válida para viajar entre as 
zonas 3 e 4 e para viajar entre as zonas 3 e 5. O arquivo fare_rules.txt 
conteria estas linhas para a classe de tarifa: 

b, , 3,4 
b, , 3,5 

contains_id Opcional. O campo contains_id associa o ID de tarifa a um ID de zona, 
indicado a partir do arquivo stops.txt. O ID de tarifa é associado então a 
itinerários que passam em cada zona contains_id. 

Por exemplo, se a classe de tarifa "c" estiver associada a todas as viagens 
do trajeto GRT que passam pelas zonas 5, 6 e 7, o fare_rules.txt conteria 
estas linhas: 
 
c,GRT,,,5  
c,GRT,,,6 
c,GRT,,,7 

Como todas as zonas contains_id devem corresponder à tarifa a ser 
aplicada, um itinerário que passa pelas zonas 5 e 6 mas não pela zona 7 
não teria a classe de tarifa "c". Para obter mais detalhes, 
consulte FareExamples no wiki do projeto GoogleTransitDataFeed. 

20. shapes.txt 

Nome do campo Detalhes 

shape_id Obrigatório. O campo shape_id contém um ID que identifica 
exclusivamente um polígono. 

shape_pt_lat Obrigatório. O campo shape_pt_lat associa a latitude de um ponto 
de polígono a um ID de polígono. O valor do campo deve ser uma 
latitude WGS 84 válida. Cada linha do arquivo shapes.txt representa 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#zone_id_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#zone_id_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#zone_id_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stops_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#zone_id_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stops_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/p/googletransitdatafeed/wiki/FareExamples
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um ponto de polígono em sua definição de polígonos. 

Por exemplo, se o polígono "A_shp" tiver três pontos em sua 
definição, o arquivo shapes.txt deverá conter estas linhas para 
definir o polígono: 

A_shp,37.61956,-122.48161,0 
A_shp,37.64430,-122.41070,6 
A_shp,37.65863,-122.30839,11 

shape_pt_lon Obrigatório. O campo shape_pt_lon associa a longitude de um ponto 
de polígono a um ID de polígono. O valor do campo deve ser uma 
longitude WGS 84 válida de -180 a 180. Cada linha do arquivo 
shapes.txt representa um ponto de polígono em sua definição de 
polígonos. 

Por exemplo, se o polígono "A_shp" tiver três pontos em sua 
definição, o arquivo shapes.txt deverá conter estas linhas para 
definir o polígono: 

A_shp,37.61956,-122.48161,0 
A_shp,37.64430,-122.41070,6 
A_shp,37.65863,-122.30839,11 

shape_pt_sequence Obrigatório. O campo shape_pt_sequence associa a latitude e a 
longitude de um ponto de polígono à sua ordem seqüencial no 
polígono. Os valores de shape_pt_sequence devem ser inteiros não 
negativos e devem aumentar durante a viagem. 

Por exemplo, se o polígono "A_shp" tiver três pontos em sua 
definição, o arquivo shapes.txt deverá conter estas linhas para 
definir o polígono: 

A_shp,37.61956,-122.48161,0 
A_shp,37.64430,-122.41070,6 
A_shp,37.65863,-122.30839,11 

shape_dist_traveled Opcional. Quando for usado no arquivo shapes.txt, o 
campo shape_dist_traveled posiciona um ponto do polígono como 
uma distância percorrida ao longo de um polígono a partir do 
primeiro ponto do polígono. O 
campo shape_dist_traveled representa a distância real percorrida ao 
longo do trajeto em unidades, como pés ou quilômetros. Essas 
informações permitem que o planejador da viagem determine 
quanto do polígono deve ser traçado ao exibir parte de uma viagem 
no mapa. Os valores usados parashape_dist_traveled devem 
aumentar juntamente com a shape_pt_sequence: eles não podem 
ser usados para exibir a viagem de retorno em um trajeto.  
 
As unidades usadas para shape_dist_traveled no arquivo shapes.txt 
devem corresponder às unidades usadas para este campo no 
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arquivo stop_times.txt. 

Por exemplo, se um ônibus viaja ao longo de três pontos definidos 
acima para A_shp, os outros valores 
de shape_dist_traveled(exibidos aqui em quilômetros) seriam 
semelhantes a estes: 

A_shp,37.61956,-122.48161,0,0 
A_shp,37.64430,-122.41070,6,6.8310 
A_shp,37.65863,-122.30839,11,15.8765 

21. frequencies.txt 

O arquivo frequencies é opcional. Esta tabela tem o objetivo de representar horários que 
não tenham uma lista fixa de horários de parada. Quando as viagens são definidas no 
arquivo frequencies.txt, o planejador ignora os valores absolutos dos 
campos arrival_time e departure_time para as viagens de stop_times.txt. Ao contrário, a 
tabela stop_times define a seqüência de paradas e a diferença de horário entre cada 
parada. 

Nome do 
campo 

Detalhes 

trip_id Obrigatório. O trip_id contém um ID que identifica uma viagem na qual é 
aplicada a freqüência específica do serviço. Os IDs de viagem são 
indicados a partir do arquivo trips.txt. 

start_time Obrigatório. O campo start_time especifica a hora na qual o serviço inicia 
com a freqüência especificada. Para horários após a meia-noite, insira um 
valor maior que 24:00:00 no horário local com o formato HH:MM:SS, no 
dia em que está programado o início da viagem. Por exemplo, 25:35:00. 

end_time Obrigatório. O campo end_time indica a hora na qual o serviço é alterado 
para uma freqüência diferente (ou é interrompido) na primeira parada da 
viagem. Para horários após a meia-noite, insira um valor maior que 
24:00:00 no horário local com o formato HH:MM:SS, no dia em que está 
programado o início da viagem. Por exemplo, 25:35:00. 

headway_secs Obrigatório. O campo headway_secs indica a hora entre as saídas da 
mesma parada (intervalo entre duas viagens) para esse tipo de viagem, 
durante o intervalo de tempo especificado por start_time e end_time. O 
valor do intervalo de tempo entre duas viagens deve ser inserido em 
segundos. 

Os período no qual são definidos os intervalos entre duas viagens (as 
linhas do arquivo frequencies.txt) não devem se sobrepor para a mesma 
viagem, já que é difícil determinar o que deve ser deduzido de dois 
intervalos entre duas viagens sobrepostos. No entanto, um período de 
intervalo entre duas viagens pode começar exatamente na mesma hora 
em que outro terminar, por exemplo: 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stop_times_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#arrival_time_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#departure_time_feed_data
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stop_times_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#trips_txt___Field_Definitions
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A, 05:00:00, 07:00:00, 600 
B, 07:00:00, 12:00:00, 1200 

22. transfers.txt 

O arquivo transfers é opcional. Os planejadores da viagem normalmente calculam os pontos 
de baldeação com base na proximidade relativa das paradas em cada trajeto. No caso de 
pares de paradas ou baldeações potencialmente ambíguos, onde você deseja especificar 
uma opção particular, use o arquivo transfers.txt para definir outras regras para as conexões 
entre os trajetos. 

Nome do campo Detalhes 

from_stop_id Obrigatório. O campo from_stop_id contém um ID de parada que 
identifica uma parada ou estação onde inicia uma conexão entre 
trajetos. Os IDs de parada são indicados a partir do arquivo stops.txt. 
Se o ID de parada indicar uma estação que contenha diversas 
paradas, esta regra de baldeação é aplicada a todas as paradas dessa 
estação. 

to_stop_id Obrigatório. O campo to_stop_id contém um ID de parada que 
identifica uma parada ou estação onde termina uma conexão entre 
trajetos. Os IDs de parada são indicados a partir do arquivo stops.txt. 
Se o ID de parada indicar uma estação que contenha diversas 
paradas, esta regra de baldeação é aplicada a todas as paradas dessa 
estação. 

transfer_type Obrigatório. O campo transfer_type especifica o tipo de conexão para 
o par especificado (from_stop_id, to_stop_id). Valores válidos desse 
campo são: 

 0 ou (vazio) - Este é um ponto de baldeação recomendado 
entre dois trajetos. 

 1 - Este é um ponto de baldeação programado entre dois 
trajetos. O veículo que está partindo deve aguardar a chegada 
do outro, com tempo suficiente para que o passageiro possa 
fazer a baldeação entre os trajetos. 

 2 - Esta baldeação exige um período mínimo de tempo entre a 
chegada e a partida para garantir uma conexão. O tempo 
necessário para a baldeação é especificado 
por min_transfer_time. 

 3 - Não é possível fazer baldeações entre trajetos neste local. 

min_transfer_time Opcional. Quando uma conexão entre trajetos exigir um período de 
tempo entre a chegada e a partida (transfer_type=2), o 
campomin_transfer_time define o período de tempo que deve estar 
disponível em um itinerário para permitir uma baldeação entre trajetos 
nessas paradas. O min_transfer_time deve ser suficiente para permitir 
que um passageiro comum se desloque entre as duas paradas, 
inclusive tempo extra para permitir uma variação de horário em cada 

http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stops_txt___Field_Definitions
http://code.google.com/intl/pt-BR/transit/spec/transit_feed_specification.html#stops_txt___Field_Definitions
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trajeto. 

O valor de min_transfer_time deve ser inserido em segundos e deve 
ser um inteiro não negativo. 

 


