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Poemas





Editorial

As instituições de ensino superior possuem um importante compromisso junto à sociedade no tocante a dissemi-
nação do conhecimento. Este processo de disseminação é fundamentado em três pilares básicos: ensino, pesquisa e ex-
tensão. O ensino transmite e instiga a construção do conhecimento junto ao aluno. A extensão, indissociável do ensino e 
da pesquisa, propaga o conhecimento acumulado, visando a sua socialização e interação com a comunidade. A pesquisa 
tem como objetivo a criação, a produção, o desenvolvimento e a consequente difusão do conhecimento.

Nesta visão, a Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial (FATESG) que já possuía uma for-
te estrutura em seus pilares do ensino e extensão criou o Núcleo de Estudos e Pesquisa (NEP). O NEP, que é vinculado 
ao setor de Serviços Técnicos e Tecnológicos (STT), é um órgão de apoio operacional que tem como objetivo principal 
promover a realização de estudos, pesquisas e serviços técnicos aplicados sobre a demanda das instituições industriais, 
do mercado e da sociedade.

Para o fortalecimento da pesquisa é fundamental o envolvimento dos professores e alunos através da introdução 
dos alunos no processo de iniciação científica vinculada a pesquisa aplicada. A iniciação científica caracteriza se como 
uma ação institucional que permite introduzir os estudantes de graduação na pesquisa científica, colocando o aluno em 
contato direto com problemas e os métodos de produção do conhecimento científico.

A FATESG, juntamente com seu qualificado quadro de pesquisadores, proporciona um momento privilegiado 
para a formação de uma nova mentalidade em seus alunos pesquisadores, os quais podem ainda pleitear uma bolsa de 
iniciação científica através do Programa de Bolsa de Iniciação Científica da FATESG. Desta forma, alunos com um perfil 
e potencial para a pesquisa têm a oportunidade de desenvolver o conhecimento com o objetivo de inovar as soluções 
existentes no mercado, o que lhes proporcionará um salto em sua formação acadêmica e profissional.

A revista eletrônica da FATESG vem potencializar os benefícios oriundos da pesquisa na unidade por prover um 
canal de divulgação dos trabalhos de pesquisa através de artigos científicos. Assim, professores e alunos pesquisadores 
têm seus nomes projetados no meio acadêmico, o que fortalecerá seus currículos e auxiliará em sua evolução acadêmica.

Atualmente o NEP possui dois projetos de pesquisa em andamento, um na área de segurança forense e outro na área 
de desenvolvimento e banco de dados. Entendo que esse número de projetos tende a aumentar consideravelmente nos 
próximos semestres na medida em que os alunos amadurecerem sua visão quanto aos benefícios oriundos da pesquisa 
aplicada.

Neste cenário, a FATESG consolida seu papel frente à sociedade e o setor industrial por proporcionar um ambiente 
completo para a formação de seus alunos e para o desenvolvimento acadêmico de seu corpo docente.
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Poemas

Gessyca Pereira da Silva, nasceu em 19/02/1991 na cidade de Goiânia – GO. É for-
mada em Letras Português/ Inglês pela PUC-GO, onde pesquisou Literatura Compara-
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em educação a distância e trabalha para Núcleo Integrado de Educação a Distância do 
SESI/SENAI (NIEaD). É pós-graduanda em Letramento Informacional pelo CIAR – 
UFG e pretende continuar estudando assuntos voltados à comunicação e informação. 

Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4438681D6Gessyca Pereira da Silva

Existencial

 Como me reencontrar se dentro de mim exis-
tem diversas galáxias? Em meu universo infinito, acabo 
me perdendo de mim mesma e, quando me perco, nem 
mesmo o espelho consegue refletir minha face. Se até 
minha face desconheço, que dirá meus sonhos... Não sei 
se são, se foram ou se serão. Vivo cada instante, cada 
momento. Algumas vezes, percebo que estou próximo 
do reencontro, mas logo me desfaço e desfaleço. Toda 
fita, todo laço, embaraço. 
 Não há nó que eu não conheça... Eu que os 
construí. Pensei que se marcasse o caminho com o bar-
bante, eu conseguiria retornar. Retornar ao princípio, à 
primeira ideia, ao primeiro “porquê”... Por muito tem-
po eu pensei que tudo era amor, que até o ódio era pas-
sível de ser amado. Talvez porque o amor pareça ser um 
sentimento fácil, por ser muito bonito quando represen-
tado. Eu pensava que o amor era capaz de superar tudo, 
que era ele o responsável eternização de muitas coisas. 
 Na verdade, isso tudo é consequência das pala-
vras. Se elas não existissem eu não pensaria tanto, não 
me sentiria saturada delas dentro de mim. Não precisa-
ria de quando em quando vomitá-las, já que muitas de-
las não são digeríveis. É por isso que não se pode comer 
palavras pela boca, já que a ironia e ambiguidade po-
dem tornar palavras, aparentemente boas, venenosas. 
Com tanta informação e tantos recados mal passados, 
viveríamos hospitalizados. 
 Palavras correm nas veias, orbitam pensamen-
tos, permeiam até superfícies impermeáveis. O segredo 
é encontrar a palavra certa. Será meu infinito cons-
truído pela união das letras? Será que todos esses nós 
podem ser apagados, para que uma nova história seja 
escrita por cima da cicatriz, deixada pela sombra do 
rabisco feito à lápis no papel? 

Goiânia, 21/02/15

Harpa

 Meus versos são como água, voam como águia. 
Ao mesmo tempo que eu tenho a densidade, me perco 
na vastidão. Não tenho motivos, nem razões. Só uma 
vida cheia, um coração valente. Ah! Meu coração é 
vida... meu pensamento é sonho. Minhas mãos são o 
pulsar, o trabalho, o arpejo. Com elas dedilho a harpa, 
cada corda uma alma, em cada alma, minha essência, 
minhas asas. Com as mãos constituo meus caminhos 
através de ondas infinitas, em mundos risonhos de sau-
dades. O tempo que pulsa a cada compasso, minha mú-
sica imperfeita, incoerente, dissonante. O meu eu cons-
tituído de cordas que desafinam, que arrebentam, que 
se trocam. 

Goiânia, 16/01/2014

Desde pequena, a magia da combinação das palavras me fascina. 
Sempre gostei do fato de poder fazer o que quiser com as palavras: criar, 

destruir, reconstruir, mudar o rumo da situação. Poder contar a mesma história 
de diferentes maneiras, dar diferentes sentidos à mesma coisa é magnífico!

Jan/Dez 2015
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Você canta uma música para mim?

Como negar o pedido daqueles olhos expectantes, de criança para um estranho na rua, querendo tirar dali algo 
que os aproximasse? Não sei por que razão ela queria que eu cantasse. Cabeça quente, nada que viesse espontane-
amente. Precisei de alguns minutos para recobrar a consciência, verificar se ela não estava sozinha, sem algum res-
ponsável. Para meu alívio, a mãe dela estava por ali observando, sem entender a atitude da filha de quatro anos. 

 Então, finalmente, me lembrei de uma música qualquer, que ouvia na infância. Internamente relutante 
por conta do meu horário, tentando demonstrar simpatia, comecei a cantar. Confesso que com algum descaso 
aparente, querendo me livrar logo da situação. Do nada, a menina se assentou na cadeira que estava próxima a 
ela e parou para me ouvir, como se estivesse de frente a um palco, assistido a um espetáculo magnífico. Ficou me 
olhando com tanta admiração, parecia até que aquele momento era o melhor da sua vida: seus olhos cintilavam, 
ela ganhara o dia! 
 
 Quando me dei conta, eu estava cantando com entusiasmo, olhando dentro dos olhos dela e sorrindo. Ela 
conseguira tirar de mim uma voz doce, suave... instaurou a paz que precisava para continuar o dia. Impossível 
esquecer aqueles olhos. Impossível esquecer a emoção de uma criança, um anjo que me dera uma rosa celestial: 
um abraço, um sorriso e um até logo.

Goiânia, 2014

Jan/Dez 2015
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Abelardo Rodrigues de Almeida, Nascido em Inhumas - GO é Bacharel em Teologia 
pelo STBSB-RJ; Especialista em Teologia Sistemática pelo STBSB-RJ ; Mestre em Filosofia 
Política pela UFG; doutorando em Teologia pela CPAJ-Machenzi-SP/ RTS-EUA.

Abelardo Rodrigues de 
Almeida

Jan/Dez 2015

A BUSCA DE UMA ÉTICA DA VIDA MOBILE
 
 Novas tecnologias, novos desafios, novos 
comportamentos, novas aprendizagens, novos entre-
tenimentos, novas enfermidades. A vida entrou em 
um acelerador de novidades e upgrades tecnológicos 
que exige toda a capacidade intelectual e motora do 
indivíduo. O que representa para nós esta avalanche 
virtual e como surfar nestas ondas? Como experimen-
tar esta realidade líquida sem sucumbir no glamour 
das ofertas e perder o domínio de si? Como consumir 
sem ser consumido ou sem extinguir a fonte dos futu-
ros seres?

 Há mais mobilidade hoje do que jamais se 
pensou. A mobilidade que mais importa é da cone-
xão. Mobilidade total significa conexão ininterrupta. 
Todos aspiram habitar na Rede, permanecer na Rede, 
integrar a Rede, Transcender para o virtual. O mundo 
para na estação da palma da mão. Não apenas o apa-
relho é uma célula mobile, mas o próprio indivíduo é 
um roteador mobile. Há uma sensação de poder, de 
liberdade, mas também de escamoteamento, de refú-
gio, de ocultamento e de fuga da realidade.

 Precisamos criar uma ética nova para a era da 
pessoa mobile e da sociedade em rede. Esta nova éti-
ca deve antes de tudo ser humana e solidária. O ser 
humano precisa se revestir de um conjunto de parâ-
metros que lhe sirva de morada segura. Ou seja, o ser 
concreto do homem deve se orientar por critérios de 
bem ou mal que preserve e desenvolva sua essência. O 
bem e o mal são juízos de valor essenciais que estimu-
lam o bem maior do ser e previnem contra os elemen-
tos deterioradores, corruptores e viciantes do ser.

 A ética faz o ser humano voltar sobre sua es-
sência e projetar o seu futuro ideal. Para um dos maio-
res pensadores de nosso tempo, Hans Kung, em sua 
obra, Uma Ética Global para a Política e a Economia 

Mundiais, uma coisa “é incontestável: depende intei-
ramente de nossa motivação ética se nos decidimos 
por fazer com que para a geração de nossos filhos as 
coisas corram tão bem como para nós, ou melhor, ou 
pior!”. Nossas decisões serão boas se baseadas em uma 
ética reflexiva sobre nós e o futuro. 

 A ética implica uma tomada de consciência 
radical e autêntica sobre nossa finitude, fragilidade e 
alienação ou alienabilidade perante a força das novas 
tecnologias e o risco do desvio do real para o virtual. 
Pense no ser si mesmo, pense no ser presente, pense 
no ser futuro. Não seja um ser ausente da vida concre-
ta, nem da família, nem da convivialidade dos amigos 
e parentes. A ética do humano exige presença e cor-
poralidade, diálogo e abraço, autenticidade e cuidado 
com o futuro de si e dos outros. A Ética é o ser total 
agindo reflexivamente na antecipação do futuro sus-
tentável! 

A BUSCA DE UMA ÉTICA DA VIDA MOBILE
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Traffic Monitor Mobile – Mineração de Dados em Redes Sociais  
Utilizando Algoritmos de Reconhecimento de Entidades  

Mencionadas Aplicados a Mapas de Calor

ADEILTON ALVES SANTOS¹
CLEITON DE SÁ SILVA²

RICARDO SAUL SANTOS LOPES³
WEYSLLER MATUZINHOS DE MOURA4

1, 2, e 3 Faculdade de Ciência da Computação – Instituto Unificado de Ensino Superior Objetivo (IUESO)
Av. T-02, nº 1.993 - Setor Bueno – Goiânia – GO – Brasil

4 Faculdade SENAI FATESG
Rua 227-A, n° 95, Setor Leste Universitário - Goiânia – GO – Brasil

{cleiton.ss,ricardo.saul,adeilton.alves.santos,weysller}@gmail.com, weysller.senai@sistemafieg.org.br

Abstract. Find relevant information among the large amount of data produced on the Internet is a task with a high level of 
difficulty. Every day people produce more and more content, especially on social networks, where it concentrates a large part 
of the Internet users. With the purpose of facilitating access to information, is presented in this work the technique of Named 
Entity Recognition (NER), which was used in the development of the application Traffic Monitor, which seeks real-time tra-
ffic information on the social network Twitter™. In addition, the developed application displays the mined information in 
graphical form (heat map), providing the user with an easier and faster interpretation.
Key-words: Mobile, Traffic Monitor and Heat Map.

Resumo. Encontrar informações relevantes em meio à grande quantidade de dados gerados na Internet constitui uma tarefa 
com alto grau de dificuldade. A cada dia as pessoas produzem mais e mais conteúdo, em especial nas redes sociais, onde se 
concentra uma grande parte dos internautas. De forma a facilitar o acesso à informação, é apresentada nesse trabalho a téc-
nica de Reconhecimento de Entidades Mencionadas, a qual foi utilizada no desenvolvimento do aplicativo Traffic Monitor, 
que busca em tempo real informações de trânsito na rede social Twitter™. Além disso, o aplicativo desenvolvido exibe as 
informações mineradas em forma gráfica (mapa de calor), proporcionando ao usuário uma interpretação mais fácil e rápida.
Palavras-chaves: Móvel, Monitoramento de Tráfego e Mapa de Calor.

1 Introdução

Um dos grandes desafios da computação na área da Inteligên-
cia Artificial (IA) é aproximar a linguagem natural da linguagem 
de máquina, a fim de automatizar tarefas como a tradução de 
textos, correção ortográfica, extração de informações a partir de 
dados da internet, entre outras. Atualmente é possível encontrar 
diversos aplicativos que executam tais tarefas,os quais estão pre-
sentes no dia-a-dia de muitas pessoas,porém devido à comple-
xidade da interpretação da linguagem natural pelo computador, 
esses aplicativos não apresentam desempenho satisfatório, em 
consequência disso, essa é uma área que necessita de constantes 
melhorias. A simples busca de um termo (palavra ou expressão 
qualquer) na internet, por exemplo, requer paciência, visto que 
quase sempre o resultado retornado possui outras informações 
além daquelas que usuário realmente necessita, consequente-
mente isso leva a um consumo de tempo na busca por infor-
mações relevantes (mineração dos dados). O Processamento de 
Linguagem Natural (PLN), também conhecido como Linguística 
Computacional, busca justamente resolver essa lacuna que há na 
comunicação entre homem e computador, automatizando o pro-
cesso de interpretação de linguagem natural para linguagem de 
máquina, proporcionando assim uma experiência mais eficiente 
e agradável aos usuários.

 Se o internauta necessita de uma informação em tem-
po real, por exemplo, do trânsito, aí o processo de busca pode 
ser ainda mais árduo. Em uma pesquisa no Google™ pelo termo 
‘Transito em Goiânia’, a notícia mais recente retornada foi a de 
um dia anterior aoda pesquisa, e ainda assim não trazia infor-
mações relevantes da situação do trânsito em Goiânia naquele 
instante. Veja a seguir o termo mais recente que foi retornado em 
uma busca feita em 24.06.2013: “Motociclista é socorrido com 
fratura exposta após acidente em Goiânia”1.
 Como alternativa ao Google™, na tentativa de melhores 
resultados, foi efetuada uma pesquisa no Twitter™ da Rede Me-
tropolitana de Transporte Coletivo da Grande Goiânia (RMTC), 
que alimenta seu perfil nessa rede social com diversas informa-
ções, dentre as quais, informações sobre o trânsito na capital 
goiana. Os cinco primeiros tweets da pesquisa realizada também 
no dia 24.06.2013 foram os seguintes:    

1. Informações sobre o trânsito da Região Metropolitana 
em tempo real, você encontra aqui! Siga a RMTC no Twit-
ter e fique bem informado :)
2. @ederjcunha Sim. Todas as linhas que trafegam pela re-
gião central de Goiânia seguem com o trajeto normal, sem 
alterações.
3. Imediações do Terminal da Praça da Bíblia estão livres, 
fluxo vai sendo normalizado aos poucos. Linhas voltam ao 

1G1. Goiás Trânsito. Disponível em: <http://g1.globo.com/goias/transito/noticia/2013/06/motociclista-e-socorrido-com-fratura-exposta-apos-a-
cidente-em-goiania.html>. Acesso em: 24 jun. 2013.
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trajeto normal.
4. @DiasGuerreiro Linha 280 segue seu trajeto normal, sem 
alterações ou interdições.
5. @leo_ssousa Manifestantes seguem pela Av. Anhanguera, 
com destino à BR-153, impedindo o fluxo de veículos no 
local.

 É possível perceber, a partir da amostra acima, que ain-
da há necessidade de filtrar os dados retornados a fim de chegar 
às informações concretas sobre o trânsito, que, neste caso, se en-
contram nos tweets 3 e 5, respectivamente.
 Como automatizar este processo de busca por informa-
ção a partir de dados recebidos da internet e ainda tornar sua in-
terpretação mais fácil ao usuário, através de representações grá-
ficas (mapas de calor), é a proposta apresentada nesse trabalho.
 Para tanto, foi desenvolvido um aplicativo para dis-
positivos móveis que gera mapa de calor com informações de 
trânsito, a partir da mineração de dados (busca por informa-
ções relevantes) feita no perfil da RMTC no Twitter™. Na etapa 
de mineração de dados, foi usada a técnica de Reconhecimento 
de Entidades Mencionadas (REM), tarefa da área da Extração de 
Informação, que tem como objetivo a localização e classificação 
de elementos (Entidade Mencionadas) como acontecimentos, 
nome de pessoas, organizações, locais, datas, dentre outros pre-
sentes em textos não estruturados. No desenvolvimento da apli-
cação, foram utilizadas também as seguintes ferramentas: Goo-
gle AppEngine, Twitter4J, Google Maps API, Google Geocoding 
API, Jersey –RESTfulWeb Services e AndroidAPI.

2. Processamento de Linguagem Natural

O Processamento de Linguagem Natural (PLN), campo da In-
teligência Artificial, aborda conceitos necessários para o desen-
volvimento de sistemas de geração e interpretação de linguagem 
natural que aproximem cada vez mais a linguagem humana da 
linguagem de máquina, permitindo dessa forma que os humanos 
possam se comunicar com computadores, vice-versa, de forma 
mais natural e eficiente, utilizando para isso sua linguagem nata.
 Apesar dos avanços no campo do PLN, ainda há muitas 
implicações que expõem a necessidade de estudos e melhorias 
nessa área.Um exemplo onde é visível essa necessidade éem pro-
gramas editores de texto, que embora úteis, ainda não apresen-
tam um desempenho ideal, quando usados para correções orto-
gráficas. Outro exemplo são os sistemas de tradução automática, 
que apenas auxiliam na tradução das palavras, mas que precisam 
da intervenção humana se o usuário quer um texto coerente e 
compreensível.
 Recentemente, dada a relevância da área de PLN para 
a computação, foi criada a Comissão Especial de Processamen-
to de Linguagem Natural (CE-PLN), aprovada durante o XXVII 
Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, realizado no 
Rio de Janeiro-RJ em 20072.

2.1. Extração de Informação
Com grande quantidade de dados produzidos a todo instante, a 
Internet tornou-se um campo bastante interessante para aplica-
ção de técnicas de PLN.

 Surgida na década de 60 como uma proposta militar e 
restrita a poucos usuários, hoje a Internet apresenta um cenário 
bastante diferente. Com um vasto número de usuários crescendo 
a cada dia, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE)3 entre 2005 e 2011 o número de internautas acima 
de 10 anos de idade aumentou 143,8% no Brasil, esse ambiente 
livre e colaborativo é uma ótima fonte de informações, desde 
que o conteúdo produzido por seus usuários seja devidamente 
filtrado, trazendo assim aquilo que é relevante.

Outro levantamento feito pelo IBOPE4, divulgado em 2013, 
aponta 53,5 milhões de usuários ativos de Internet no Brasil, dos 
quais 46 milhões, ou seja, 86% dos internautas ativos, acessam 
algum tipo de rede social ou comunidade virtual (blogs, micro-
blogs e fóruns).

Dentre esses sites, ainda, segundo pesquisa IBOPE, Face-
book™ e Twitter™ são os que ganham mais atenção e tempo 
dos brasileiros que navegam na rede, sendo que há uma grande 
produção de conteúdo nessas duas redes, como mostrado em nú-
meros5:

- Facebook™:

■ 85.962 - número mensal de posts somente no 
Brasil (monitoradas 836 páginas no Facebook™ no 
Brasil, o país mais ativo nesta rede);
■ 1 bilhão - número mensal de usuários ativos no 
Facebook™ em todo mundo (até outubro de 2012);

- Twitter™:

■ 175 milhões - média de tweets enviados por dia ao 
longo de 2012;
■ 200 milhões - são os usuários mensais ativos no 
Twitter™;

Como é possível perceber, há uma grande quantidade de 
dados produzidos na internet, em especial nas redes sociais, de 
onde o aplicativo desenvolvido nesse trabalho recolhe amostra 
de dados em busca de informações. Essa etapa também é conhe-
cida como Extração de Informação,um estágio consequente à 
mineração de dados, que tem como propósito, segundo Riloff 
e Jones (1999), extrair informações específicas de texto em lín-
gua natural. Sendo assim, partindo de uma amostra de dados, 
é possível chegar à informação. A figura 1 exemplifica onde está 
posicionada a informação na pirâmide do conhecimento:

3. Reconhecimento de Entidades Mencionadas (REM)

Subaérea da Extração de Informação, o Reconhecimento de 
Entidades Mencionadas tem como objetivo a localização e 

2Sociedade Brasileira de Computação.  Processamento de Linguagem Natural. Disponível em:<http://sbc.org.br/index.php?option=com_conten-
t&view=category&layout=blog&id=50&Itemid=71>. Acesso em: 27 set. 2013.
3Portal Brasil. Número de usuários de internet e de pessoas com celular cresceu mais de 100% no Brasil. Disponível em:<http://www.brasil.gov.
br/noticias/arquivos/2013/05/16/numero-de-usuarios-de-internet-e-de-pessoas-com-celular-cresceu-mais-de-100-no-brasil>. Acesso em: 27 set. 
2013.
4IBOPE. Número de usuários de redes sociais ultrapassa 46 milhões de brasileiros. Disponível em:<http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/pagi-
nas/numero-de-usuarios-de-redes-sociais-ultrapassa-46-milhoes-de-brasileiros.aspx>. Acesso em: 24 jun. 2013.
5Royal Pingdom .Internet 2012 in numbers. Disponível em:<http://royal.pingdom.com/2013/01/16/internet-2012-in-numbers/>. Acesso em: 24 
jun. 2013.
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classificação de elementos (Entidade Mencionadas) como acon-
tecimentos, nome de pessoas, organizações, locais, datas, den-
tre outros presentes em textos não estruturados (CARVALHO, 
2012, p. 1). Para tanto, utiliza-se de linguística computacional 
na manipulação desses textos.

Em função de sua relevância, o REM despertou interesse 
científico de diversas universidades, e dadassuas característi-
cas no que tange a particularidades linguísticas, principalmente 
quando aplicado ao tratamento de textos em linguagem natural, 
despertou tambéminteresse regionalizadoem diversas partes do 
mundo, possibilitando assim a criação de grupos de estudos em 
vários países com língua em comum, como no caso de países 
delíngua portuguesa.

Outros grupos têm se voltado para um estudo mais amplo, 
aplicando o REM a várias línguas, como é o caso do Stanford 
Natural Language Processing Group6 e o projeto VISL7, grupo 
criado em 1996 pela Universidade do Sul da Dinamarca.

Nesse contexto, há que se destacar também o projeto Lin-
guateca8, nascido em 1998 em Portugal, com o apoio do governo 
e universidades, contando inclusive com participação de univer-
sidades brasileiras,esse projeto tem com objetivo tratar, especifi-
camente, o processamento computacional da língua portuguesa, 
disponibilizando todo o conteúdo produzido de forma livre à 
sociedade.

Atualmente é possível encontrar aplicações que utilizam 
REM em áreas como Computação Forense, PLN, Biologia Mo-
lecular, Bioinformática dentre outras áreas.

Inserida no campo da PLN, a aplicação fruto desse trabalho 
utiliza algoritmos de REM, com a finalidade de encontrar ele-
mentos relevantes à extração de informações de trânsito em tex-
tos não estruturados publicados na internet.A partir dessa fonte 
de dados, e visto o grande volume de conteúdo que inicialmente 
é recebido pela aplicação, o algoritmo realiza uma busca por ele-
mentos que caracterizem informações de trânsito no instante da 
pesquisa solicitada pelo usuário.Essa busca tenta encontrar no 
conteúdo textual, especificamente citações de acontecimentos, 
locais e datas. Exemplo:

Figura 1. Pirâmide do Conhecimento
(DAVENPORT; PRUSAK, 2003 – Adaptação)

6The Stanford Natural Language Processing Group.Stanford Named Entity Recognizer (NER). Disponível em:<http://nlp.stanford.edu/software/
CRF-NER.shtml>. Acesso em: 24 jun. 2013.
7SyddanskUniversitet.Visual InteractiveSyntax Learning. Disponível em:<http://beta.visl.sdu.dk/>. Acesso em: 24 jun. 2013.

8 Linguateca. Disponível em:<http://www.linguateca.pt/>. Acesso em: 24 jun. 2013.

“Colisão entre dois carros deixa trânsito lento na Av. Pe-
rimetral.”

Nafrase acimatemos presentes entidades essenciais que 
inferem informações de trânsito relevantes: Acontecimento 
(colisão, trânsito lento), Local(Av. Perimetral) e Data, que no 
aplicativo Traffic Monitor é extraída da data de publicação da 
informação no Twitter™.

Em contraposição, considere exemplo abaixo:
“Rodovias: em função das obras, o trânsito nessas regiões 

sofre desvios.”
Nessa frase é possível perceber o falta de umaentidade es-

sencial: Local. Nesse caso a frase será descartada por conter in-
formações incertas para o usuário.

Além das entidades essenciais, o aplicativo busca ainda as 
entidades auxiliares: Nome de Pessoa e Organização.

Mais detalhes destas Entidades Mencionadas serão aborda-
dos nos tópicos seguintes.

3.1. Identificação de Locais
Um local é determinado de acordo com definições pré-estabe-
lecidas em cada sistema de Relacionamento de Entidades Men-
cionadas. Tais diretivas podem ser definidas por técnicas de 
Processamento de Linguagem Natural, fazendo uso de alguma 
ferramenta externa de etiquetação das entidades. A identificação 
das entidades segue uma abordagem manual orientada ao idio-
ma local e baseia-seem regras contextuaisou então nas estruturas 
das entidades. Utiliza também um dicionário de dados já pré-es-
tabelecidos, com base em informações recolhidas de qualquer 
fonte de informação (ROMÃO, 2007).

A entidade local é um lugar qualquer definido por alguns 
parâmetros como, por exemplo, cidade, país, continente, massas 
de água e pontos cardeais, em geral são utilizada tabelas com 
uma lista de entradas lexicais.

Também é possível identificar uma entidade local sem que 
esta esteja em uma lista prévia, apenas fazendo uso de sua estru-
tura. Por exemplo, tendo a informação de que “América” é um 
local, podemos concluir que América do Sul e América do Norte 
também são locais.

3.2. Identificação de Organizações
A definição para classificação da entidade organização usa dos 
mesmos parâmetros das entidades locais, ou seja, existem tabe-
las lexicais pré-classificadas com algumas entidades. 

No Relacionamento de Entidades Mencionadas, uma orga-
nização pode ser um país, território, empresas públicas, empre-
sas privadas, ONG’s, organizações sem fins lucrativos, depar-
tamentos e sucursais, enfim, essas são geralmente as principais 
citações feitas quando é realizado o processamento e classifica-
ção da entidade organização.

O aplicativo Traffic Monitor não se propõe a classificar 
organizações, mas se utiliza de algumas menções feitas a de-
terminadas organizações, a fim de que possa identificar o local 
e divulgar o acontecimento. Por exemplo, um usuário posta no 
Twitter™: “O trânsito está lento  na 153,  próximo ao Paço Mu-
nicipal.” - só com o termo “153” fica impossível definir um local 
para essa lentidão no trânsito. Quem mora na cidade de Goiânia 
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sabe que “153” é uma Rodovia Federal, porém, como definir 
o local aproximado se essa rodovia tem uma longa extensão e 
corta boa parte do Brasil tornando a quarta maior Rodovia do 
País.É possível usar a entidade mencionada “Paço Municipal” 
para definir o local.

Porém é necessário fazer aqui uma ressalva: dentro des-
se contexto existem sistemas de Relacionamento de Entidades 
Mencionadas que mineram dados puramente focados em usu-
ários que citam organizações em seus textos, a fim de que seja 
definida uma estratégia para cada tipo de organização.

Uma aplicação quepode ser citada no contexto de organi-
zações é o algoritmo de Inteligência Competitiva, usado para 
identificar rastros deixados por concorrentes, a fim de que tais 
informações possam agregar ao planejamento tático da empresa.

3.3. Identificação de Acontecimentos
Acontecimentos em entidade mencionada são ocorrências 

que podem ser acontecimento histórico e não repetível, clas-
sificado de Efemeridade; acontecimento que engloba vários 
eventos e duram vários dias, classificado como Organizado; 
ou ainda acontecimentos que não se enquadram nesses citados 
anteriormente e que podem ser pontuais ou não,sendo classifi-
cados como um Evento.Uma conferência, uma palestra ou até 
uma manifestação pública são exemplos de acontecimento do 
tipo Evento.

 Ainda existe um tipo de acontecimento do qual o Rela-
cionamento de Entidade Mencionada não o classificade nenhum 
tipo, são os acontecimentos que ocorrem de formas esporádicas, 
sem previsão, e é esse tipo de acontecimento que são tratados 
pelo Traffic Monitor. Um congestionamento ou um acidente de 
trânsito não pode ser pontual ou organizado, contudo pode ser 
identificado eminimizadoseusefeitosatravés da divulgaçãodo 
mesmo.

 Para a tarefa de identificação desse tipo de acontecimento 
é feita a análiseda estrutura da entidade, comparando-a com uma 
tabela de entradas lexicais, observandoa estrutura contextual, 
pois nem sempre a palavra “acidente” remete de fato ao acon-
tecimento.Nesse caso observam-se também outros parâmetros 
como, por exemplo, a entidade local.

A divulgação dos acontecimentos tem o propósito de infor-
mar, alertar e decidir. O sistema tem que ser capaz de buscar e 
tratar textos não estruturados da Web sem qualquer conotação 
semântica da entidade acontecimento, o que de fato se torna um 
desafio, pois o resultado precisa ser gerado o mais rápido pos-
sível e de forma confiável. A aplicação procura mostrar acon-
tecimentos relacionados com o trânsito da cidade, escolhendo 
como parâmetros somente dados colhidos aleatoriamente do 
Twitter™, depois tratados e extraídas as conotações semânticas. 
Somente então será definido se isso será divulgado ou não, pois 
é necessária a existência de relevância no trato da divulgação, 
visto que a divulgação do acontecimento remete a uma tomada 
de decisão posterior.

3.4. Tokenização
Tokenização é uma sequência de caracteres (“|”) que tem a fun-
ção de dividir o texto em partes menores, cada parte é chamada 
de tokens,onde partes não relevantes são descartadas (CONCEI-
ÇÃO, 2013).

Na mineração de texto, um token representa uma palavra, 
um número ou um sinal de pontuação extraído de qualquer fonte 

de informação. Um token não tem qualquer conotação semânti-
ca, apenas a função de marcar as partes relevantes do texto, para 
que seja feita a extração da informação.

 Durante o processo de tokenização, é fundamental um 
tratamento especial aos sinais de pontuação, para evitar possí-
veis ambiguidades nas segmentações.Por exemplo,o caractere 
de ponto final (.) pode ter vários significados dentro de uma sen-
tença, pois pode ser uma marcação de numerais, um caractere 
de e-mail ou ainda um finalizador de sentença (PADILHA; LA-
CERDA, 2012).

3.5. Mapas de Calor
Mapas de calor são cores de intensidades variadas definidas por 
informações ou variáveis de repositórios de dados9. Tais infor-
mações assumem formas gráficas de cores, marcando com maior 
intensidade aquilo que é relevante. No Traffic Monitor, o mapa 
de calor é a demonstração de duas variáveis ora mencionadas: 
Local e Acontecimentos. Vale ressaltar que sem essas duas vari-
áveis não é possível formar mapas de calor no Traffic Monitor.

Os melhores exemplos que temos sobre mapas de calor são 
os serviços de legendas de mapas e serviços de divulgações me-
teorológicas. Outro exemplo de uso é no futebol, onde na Copa 
das Confederações no Brasila tecnologia entrou de vez, exibindo 
o mapa de calor de cada jogador e a intensidade da força ou per-
curso que cada atleta fez.

O mapa de calor é a informação já traduzida para o usuário 
final. Nele será possível identificar os pontos críticos do trânsito 
da cidade.

3.6. Aprendizado de Máquina
O aprendizado de máquina é uma subárea da Inteligência Arti-
ficial que tem como objetivo a construção de técnicas de com-
putação, a fim de que os sistemas sejam capazes de adquirir co-
nhecimentos automáticos com os exemplos. A aplicação dessas 
técnicas só é possível porque os dados não aleatórios em geral 
possuem padrões pelos quais permitem que a máquina extraia 
generalizações. Com esses dados, é possível adquirir aspectos 
importantes sobre a massa de dados na qual o modelo foi treina-
do (CARVALHO, 2012).

3.6.1. Corpus
O Corpus é uma tabela de dados ou dicionário construído pelo 
aprendizado de máquina. Assume o conceito de “Floresta Sintá-
tica” (FREITAS et al., 2008) constituído de sentenças e tokens. 
O Corpus é um termo da linguística para definir anotações sintá-
ticas. Essas anotações preveem análises morfológicas e sintáti-
cas completas para cada sentença.

Nesse trabalho foi implementada uma tabela de ocorrências 
que trata da construção de um dicionário de dados pelo aprendi-
zado de máquina.

4. Aplicação

Na aplicação desenvolvida nesse trabalho, foram seguidas as se-
guintesetapaspara a extração de informação:

4.1. Obtenção de Tweets
Para efeito de testes, e após uma análise de fluxo de publicação 

9Quantum GIS 1.8 Documentation. Complemento de Mapa de Calor. Disponível em: <http://docs.qgis.org/1.8/html/pt_BR/docs/user_manual/
plugins/plugins_heatmap.html>. Acesso em: 13 jun. 2013.
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na rede social, é feita a obtenção dos últimos 200tweets do perfil 
da RMTC no Twitter™(@rmtcgoiania), visto ser esse o perfil 
mais ativo na produção informações de trânsito relevantes. Es-
ses tweetssão, então, armazenados em uma lista encadeada na 
memória, para posterior tratamento de mineração e REM.

Para comunicação com o Twitter™ e obtenção desses da-
dos, foi utilizado o Twitter4J, uma API não oficial que provê 
de forma fácil a integração da linguagem de programação Java 
com os recursos oferecidos da rede social Twitter™. Para fazer 

Figura 2. Web Service
(Autoria Própria)

essa integração, é necessária a obtenção de uma chave de acesso 
através do protocolo de autenticação OAuth, o que significa que 
qualquer requisição à API pode ser feita de forma transparente, 
sem a necessidade de autenticação usuário/senha10.

4.2. Mineração de dados e REM
Para o Reconhecimento de Entidades Mencionadas (REM), faz-
se necessária a aplicação de técnicas de Mineração de Dados, as 
quais vão auxiliar em todo o processo de extração e classificação 
das entidades mencionadas.

Nesse processo foi efetuada uma análise de comportamento 
das postagens dos usuários na rede social, onde foi verificada a 
sua forma de escrita, e com base nessas informações, foi criado 
na aplicaçãoum dicionário contendo palavras em suas várias for-
mas para auxiliar o reconhecimento das entidades mencionadas.

4.2.1 Pré-processamento de Texto
Um dos passos importantes na mineração de dados é o pré-pro-
cessamento de texto, que consiste em efetuar a análise léxica 

Figura 3. Aplicação Mobile
(Autoria Própria)

do texto, a eliminação de termos irrelevantes e a separação dos 
dados para melhor análise (BORGES, 2011).

O pré-processamento do texto é efetuado após a obtenção 
dos tweets, onde é aplicada a técnica de tokenização, dividindo o 
texto em tokens, delimitando-ospelo caractere especial “|” (barra 
vertical). Logo em seguida, tem-se como resultado uma sequen-
cia de palavras intercaladas. Veja o seguinte exemplo deuma 
frase retirada do Twitter™: “Av. Independência apresenta len-
tidão. Para ônibus, velocidade média de 15km/h sentido centro 
e 14km/h sentido bairro. ” - que após tokenização, resultará em:

“Av.|Independência|apresenta|lentidão.|Para|ônibus,|-
velocidade|média|de|15km/h|sentido|centro|e|14km/h|senti-
do|bairro.”

4.2.2. Análise de Relevância
Após ser pré-processado, o texto é submetido a uma análise mor-
fossintática onde as palavras são estudadas de forma indepen-
dente com o auxilio de um dicionário que contém um conjunto 
de palavras chave que surgiram como resultado de um acompa-
nhamento dos padrões de publicação na rede social estudada, e 
após isso é verificada em cada palavra a sua relevância diante 
dos acontecimentos esperados.

Veja, por exemplo, o texto a abaixo:

Av. Independência Goiânia apresenta lentidão. Para ôni-
bus, velocidade média de 15km/h.

Observe que o texto tem relevância em relação aos resulta-
dos esperados, onde são buscadas palavras com teor impeditivo 
como acidentes, trânsito lento, obras em vias etc.

O texto que não contém relevância é descartado.

4.2.3. Obtenção de Locais
Com a obtenção de um texto relevante, é possível efetuar uma 
análise a fundo, e com a utilização de técnicas de REM, é pro-
posta a máxima obtenção de endereços relevantes. 

Em primeiro momento, o algoritmo obtém um local conhe-
cido (ex.: cidade, bairro, município) com base em um dicionário 
de locais e armazena-o em uma variável na memória, como no 
exemplo abaixo:

Av.|Anhanguera|Centro|Goiânia|apresenta|lentidão.|Vel.|-
média|de|9km/h.

Então é feita uma interação entre as palavras, buscando se-
melhança no dicionário, na tentativa de obter a máxima compati-
bilidade possível. Caso for encontrada a localização na sentença, 
a mesma dará início a um endereço.

A dificuldade encontrada nesse processo é por causa da 
fuga, geralmente, das publicações nas redes sociaisem relação à 
norma de escrita padrão, como, por exemplo, letras minúsculas 
ou erros de acentuação.

Após a obtenção da localização, é iniciado o processo de 
busca de logradouros na frase,onde é feita uma varredura com 
o auxílio do dicionário, verificando a semântica das palavras, 
utilizando o seguinte processo: se a frase contiverpalavras es-
pecificadas nodicionário como “av”, “praça”, “rua”, “viela”etc, 
logicamente o que vem depois delas é o nome do logradouro, 
como segue o exemplo:

10Twitter4J. Disponível em:<http://twitter4j.org/en/>. Acesso em: 24 jun. 2013.
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Av.|Anhanguera|Centro|Goiânia|apresenta|lentidão.|Vel.|-
média|de|9km/h.

O problema encontrado em relação a esse tipo de tratamen-
to é em relação a endereços compostos, como “Av. 24 de Outu-
bro”. Para solucionar esse problema, foi aplicada uma técnica de 
verificação de palavras seguidas por preposição, onde através de 
um dicionário de preposições é verificado se após o primeiro lo-
gradouro obtido há uma preposição, caso sim, a próxima palavra 
faz parte do endereço.Exemplo:

Av.|24|de|Outubro

Primeira iteração, obtenção do endereço: Av.|24|.
Se após a primeira iteração existir uma preposição, a pala-

vra seguinte faz parte desse endereço: Av.|24|de|Outubro
Após esse processo, o logradouro resultante é armazenado 

em conjunto com a localização que foi obtida anteriormente.

Resultado: Av.|Anhanguera|Goiânia

4.2.4. Obtenção de Prefixos
Após a análise dos textos publicados na rede social, foi encon-
trado um padrão de postagens comum para referenciar rodovias 
estaduais ou federais (ex: GO, BR etc). Ao realizar a análise na 
frase, houve uma dificuldade em identificar esse tipo de locali-
zação com o algoritmo de obtenção de locais, pois esses prefixos 
podem vir de várias formas.

Para solucionar esse problema, foi criado um algoritmo que 
identifica padrões de prefixos, onde após a verificação no di-
cionário de prefixos, são etiquetadas todas as citações na frase. 
Exemplo:

GO-060: apresenta lentidão devido a acidente na rodovia.

Analisada a relevância com o auxílio do dicionário de pre-
fixos, obtemos através de “GO” a palavra “GO-060”, e esse fun-
cionamento aplica-se também para outros tipos de prefixos.

4.3. Tratamento e Demonstração dos Dados Obtidos
O tratamento e demonstração dos dados obtidos foram feitos uti-
lizando as API’s do Google™ para a obtenção de geolocalização 
e demonstração de mapas.

4.3.1. Obtenção de Dados Geográficos
Para a obtenção de dados geográficos, foi utilizado o GoogleGe-
ocodingAPI™, que através de um WebServicedisponibilizado 
pelo Google™, é passado o endereço como parâmetro, e como 
resultado, temos todos os dados de geolocalização referente a 
esse endereço11. Os parâmetros que podem ser passados para o 
WebService são os seguintes:

{
address: string,
latLng: LatLng,
bounds: LatLngBounds,
region: string
}

No caso da aplicação Traffic Monitorfoi utilizado o parâ-
metro “address”, que espera um endereço estático que esteja se-
parado por “+” e que não possua acentuação ou espaços.Isso se 
dá devido à requisição ser uma URL. Segue abaixo o exemplo 
completo da requisição:

http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?ad-
dress=Av.+Anhanguera+Goiania&sensor=true

Como retorno dessa requisição, temos um JavaScriptOb-
jectNotation(JSON) que contém todos os dados referentes a esse 
endereço, e através disso são obtidas a latitude e a longitude, 
dados necessários para a representação em um mapa. Após esse 
processo, são inseridas todas as informações no Corpus.

Exemplo de uma parte do arquivo JSON retornado,utiliza-
do pelo aplicativoTraffic Monitor, onde os valores “lat” e “lng” 
representam, respectivamente, a latitude e longitude:

location: 
{
lat: -16.6751692,
lng: -49.28020859999999
}

4.3.2. Representação Gráfica de Dados Geográficos em Mapa 
de Calor
Os dados são representados em forma de mapa de calor com o 
auxílio doGoogle Maps™ APIque disponibiliza de forma fácil 
a manipulação dos dados de geocalização (latitude e longitu-
de)12. Esse mapa de calor é exibido em uma aplicação mobile 
(Android), onde através de uma requisição ao Web Service na 
nuvem, obtém-se todos os dados de geolocalização. Uma vez 
que esses dadosestão disponíveisno dispositivo mobile, a aplica-
ção faz o processamento, gerando o mapa de calor no displaydo 
dispositivo,e com o auxílio da função de geolocalização que a 
maioria dos smartphones disponibiliza, o mapa é centralizado na 
posição atual do usuário.

4.3.3. Armazenamento da Aplicação na Nuvem
A aplicação foi criada e hospedada na nuvem utilizando a infra-
estrutura de servidores do Google™, que provê um ambiente 
replicável de rápido processo de desenvolvimento e armazena-
mento, hardware de ponta, sistema operacional, conectivida-
de, serviços de software e alta confiabilidade. Por meio desse 
serviço, foi obtida uma melhora de desempenho da aplicação, 
pois houve a integração de todos os serviços do Google™ e mó-
dulos da aplicação, sendo que anteriormente, para cada módulo 
do software eram criados ambientes para executá-los de forma 
fragmentada13.

5. Coleta e análise de dados

Com o objetivo de avaliar as informações e o funcionamento da 
aplicação desenvolvida, foi efetuado um processo de coleta e 
análise dos dados em que a aplicação se baseia, onde foi feito o 
levantamento de dados obtidos no processo de extração e reco-
nhecimento das entidades mencionadas,bem como a análise de 

11Google Developers.The Google Geocoding API. Disponível em:<https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/>. Acesso em: 
26 jun. 2013.
12Google. API Javascript do Google Maps v3. Disponível em:<https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/?hl=p-
t-br/>. Acesso em: 08 fev. 2013.
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relevância desses dados.

5.1. Levantamento de Dados
Conforme citado nos tópicos 4.1.e 4.2., a aplicação efetua um 
processo de obtenção e mineração dos tweets. Por meio desse 
processo foram obtidas estatísticas sobre a eficácia da aplicação 
em relação aos dados obtidos.

Para um melhor resultado na análise desses dados, os testes 
foram efetuados durante um período de 7 dias, incluindo o final 
de semana. Nesse período, os dados foram coletados proposital-
mente em horário de pico, devido ao maior tráfego de trânsito 
na cidade, o que ocasiona grande quantidade de fluxo de tweets 
relacionados a acontecimentos de trânsito. 

Segue o gráfico que mostra a quantidade de dados relevan-
tes, ou seja, dados válidos resultantes do processo de Reconhe-
cimento de Entidades Mencionadas,obtidos em relação ao total 
bruto de tweets diários no período de 7 dias.

13Google. Google AppEngine. Disponível em:<https://developers.google.com/appengine/>. Acesso em: 22 fev. 2013.

Uma vez efetuada a análise de relevância dessa publicação 
pelo aplicativo Traffic Monitor, é então feita sua demonstração 
em forma de mapa de calor.

Figura 4. Relação de dados relevantes da amostra
(Autoria Própria)

A figura 7 exibe outro exemplo de publicação feita pela 
RMTC, onde havia duas publicações no Twitter™, na mesma 
data e horário, que demonstravam acontecimentos com teor im-
peditivo no cruzamento das avenidas “Av. T-7” e “Av. Mutirão”.

Figura 5. Publicação com fato de teor impeditivo
(Autoria Própria)

Figura 6. Demonstração em mapa de calor da publicação com teor impeditivo
(Autoria Própria)

Como demonstrado na figura 8, após análise de relevân-
cia da publicação, o aplicativo exibe a informação em forma de 
mapa de calor no cruzamento das avenidas “Av. T-7” e “Av. Mu-
tirão”.

5.3. Utilização do Corpus para Estatísticas
Com a finalidade de exibiros cinco locais mais afetados por fato-
res impeditivos no trânsito de Goiânia, foi feitaa implementação 
de um Corpusque armazena o histórico de todos os aconteci-
mentos com fatores impeditivos que foram obtidos a partir da 
mineração de dados das publicações feitas pela RMTC em seu 
perfil no Twitter™. Analisando esse histórico, o aplicativo Tra-
ffic Monitor disponibiliza ao usuário, por meio de gráfico, as 
estatísticas do trânsito em Goiânia, como pode ser observado na 
figura 9.

6. Conclusões

O desenvolvimento de um aplicativo como o apresentado nesse 
trabalhoé essencial diante de uma sociedade que requer a todo 
instante informações das mais diversas, em meio a uma grande 
quantidade de dados que são produzidos na internet.

Para solucionar esse problema, foi empregada a técnica de 

5.2. Análise da Relevância dos Dados
No tópico 4.3. é aplicado o processo de tratamento e demons-
tração dos dados obtidos pelo processo de Reconhecimento de 
Entidades Mencionadas. Através desse processo temos a amos-
tragem gráfica dos dados relevantes obtidos no algoritmo desen-
volvido, bem como o cruzamento de informações, com o objeti-
vo de demonstrar a veracidade desses dados.

Nos parágrafos seguintes serão demonstrados os compara-
tivos entre a amostragem de algumaspublicações contendo pon-
tos críticos na rede social Twitter™,bem como suas respectivas 
representações em forma de mapa de calor.

A figura 5 exibe uma publicação feita pela RMTC, onde é 
relatado um fato com teor impeditivo, identificado na localidade 
“Av. Independência”.

Figura 7. Exemplo de publicações de teor impeditivo 
correspondentes a duas localidades próximas

(Autoria Própria)
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Reconhecimento de Entidades Mencionadas, que serviu de base 
para o desenvolvimento de um aplicativo que busca automatica-
mente informações de trânsitos em publicações feitas no perfil 
da RMTC noTwitter™.De forma a tornar ainda mais rápida a 
interpretação dessas informações por parte dos usuários, o apli-

cativo exibe um mapa de calor com as informações mineradas. 
Além disso, disponibiliza também estatísticas dos locais mais 
afetados por fatores impeditivos.

Em relação aos objetivos que motivou o desenvolvimento 
do presente trabalho, o aplicativo mostrou resultados satisfató-
rios, visto que conseguiu atingir a meta na busca de informações 
(mineração de dados) em uma amostra de dados retirados da in-
ternet.De um total de 200 tweets que são coletados do perfil da 
RMTC no Twitter™, a cada solicitação efetuada por um usuário, 
o aplicativo Traffic Monitorconsegue retornar somente as infor-
mações das condições de trânsito em Goiânia, tarefa que deman-
daria tempo, caso fosse feita de forma manual pelo usuário.

Figura 8. Demonstração do cruzamento de informações das  
publicações de teor impeditivo em mapa de calor

(Autoria Própria)
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Abstract: This article describes how to develop an Android OS mobile application. Using a simple application as example, it 
covers all the commercial aspects as well as the technical aspects to be taking into account in the development of an appli-
cation.
Keywords: Android, Development, Mobile Applications.

Resumo: Este artigo descreve como desenvolver uma aplicação móvel para sistema operacional Android. Utilizando um 
simples aplicativo como exemplo, ele aborda os aspectos comerciais bem como os aspectos técnicos a serem levados em 
conta no desenvolvimento de uma aplicação.

Palavras Chaves: Android, Desenvolvimento, Aplicações móveis.

1 Introdução

Vivemos atualmente em uma sociedade na qual a regra é a utiliza-
ção da informação para gerar comodidade às nossas vidas. Desta 
maneira, por que sentar-se em frente a um computador de mesa para 
ler e-mails se hoje podemos fazer isso sentados no sofá utilizando 
nosso laptop? Se o laptop se tornar pesado e desconfortável, por que 
não utilizar um tablete? Mas e se estivermos na rua e o tablete se 
tornar desajeitado, por que não utilizar nossos smartphones?

 A Tecnologia da Informação também tem transformado 
nossa realidade no trabalho muito mais cômoda e acessível. A in-
ternet sem fio facilitando o compartilhamento, as vídeo chamadas 
encurtando distâncias, apresentações muito mais visuais... Enfim, 
tudo tem convergido para o fácil, o móvel, o dinâmico. De acordo 
com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL, 2013), a 
quantidade de pessoas com banda larga móvel 3G totalizaram cerca 
de 54 milhões no ano de 2012. Ainda de acordo com a Agência, 
houve um crescimento de 20% dos celulares no Brasil. Já o Web 
Site especializado Teleco (2013) estima que o Brasil possui cerca 
de 73 milhões de acessos de banda larga móvel no ano de 2012, 
alcançando, assim, 124 milhões de acessos em 2014.

 Neste cenário, as tecnologias móveis estão tendo grande 
utilização. Hoje é muito mais rápido e prático utilizar o mesmo 
dispositivo que realizamos ligações para também acessar nossos 
e-mails, navegar na web e muito mais. Desta forma, é equivalente 
dizer que tornar a informação mais cômoda é torna-la móvel. 

 Somando a esse cenário, nos afazeres diários do trabalho, 
por exemplo, sempre há a necessidade de se anotar alguma observa-
ção sobre um determinado assunto. Nem sempre estamos “munidos 
de papel e caneta” nestes momentos. Também não é tão confortável 
andar sempre com uma caderneta no bolso. Mesmo assim, a gerên-
cia das atividades circunstanciais que surgem durante o dia faz-se 
muito importante para desempenharmos uma ótima performance 
profissional. Logo, como seria interessante se uma solução tecnoló-
gica pudesse tornar este processo mais dinâmico e prático.

1.1. Objetivo
Baseado nessa proposta de solução tecnológica, os objetivos desta 
pesquisa são:

• Prioritariamente, demonstrar o desenvolvimento de uma 
aplicação para o sistema operacional Android.

• Criar um simples aplicativo que possa servir de exemplo para 
a demonstração de como desenvolver uma aplicação Android.

1.2. Justificativa
Profissionais que em suas atividades atuam diretamente com vários 
setores da empresa e estão constantemente em comunicação, ten-
dem a ter que gerenciar uma série de atividades que surgem circuns-
tancialmente. Ou seja, atividades importantes que surgem durante 
uma conversa no corredor da empresa, um bate papo na lanchonete, 
uma ligação. Nestas horas, sentimos a necessidade de anotar certas 
observações/lembretes para que não nos esqueçamos de atuar nes-
tes problemas posteriormente. 
 Embora pareça um processo simples e de pouca impor-
tância frente a tantas outras atividades, um bom desempenho profis-
sional é constituído também da realização de tudo a que nos propo-
mos a cumprir. Sem mencionar que a não realização de um serviço 
completo contribui diretamente para a não execução de processos 
críticos para a empresa, afetando assim o andamento do negócio da 
companhia.
  
1.3. Metodologia
Será utilizado uma revisão teórica em livros e sites especializados 
e metodologia ágil de desenvolvimento de sistemas no intuito de 
produzir este artigo científico como forma de documentar a criação 
do aplicativo e seu encontro aos objetivos propostos. 

1.4. Organização
Aplicativos móveis possuem uma grande diversidade de platafor-
mas de desenvolvimento. O capítulo 2 vai mostrar de maneira mais 
detalhada as características de desenvolvimento para este tipo de 
tecnologia. Apresentará ainda maiores detalhes sobre qual a pla-
taforma escolhida para o desenvolvimento deste aplicativo e suas 
peculiaridades.
 Já no capítulo 3 entraremos na modelagem do negócio da 
aplicação em si. Neste capítulo apresentaremos os requisitos para 
a construção do aplicativo, sua diagramação e macro visualização. 
Desta forma, seremos capaz de entender de maneira detalhada o que 
o aplicativo se propõem a executar.
 Uma vez claro as funções que o aplicativo se propõem a 
executar, o capítulo 4 fica a cargo da descrição da implementação 
do aplicativo de acordo com os requisitos apresentados no capítulo 
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3 e nos parâmetros de desenvolvimento apresentados no capítulo 2, 
tais como padrão de projeto escolhido, detalhes da plataforma de 
desenvolvimento e etc...
 Feito o desenvolvimento do aplicativo, com o intuito de 
melhoria contínua, o capítulo 5 irá abordar os testes realizados para 
verificar e validar a aplicação baseada na experiência do usuário 
propriamente dita.
 Por fim, conforme iniciado pela introdução deste artigo, 
encerraremos com uma conclusão a respeito dos resultados obtidos 
com o desenvolvimento frente aos objetivos propostos e a experiên-
cia do usuário final.

2. Referencial Teórico
Antes de entrar na codificação, que seria a execução do projeto 
propriamente dito, assim como qualquer outro tipo de projeto, o 
desenvolvimento de software exige de seus participantes planeja-
mento e organização. Dessa maneira, o processo de codificação fica 
mais rápido, o projeto como um todo torna-se menos oneroso e o 
sistema em si adquire facilidade de manutenção. Portanto, alguns 
referenciais teóricos foram levados em conta no desenvolvimento 
deste aplicativo.

2.1. Padrões de Projeto
Conforme abordado de maneira bem humorado pelos autores do 
livro Head First Design Patterns (2004, pag. 31), Conhecer con-
ceitos como abstração, herança e polimorfismo não fazem de você 
um bom criador de software orientado a objetos. Um bom desen-
volvedor na verdade pensa em como criar projetos flexíveis, fáceis 
de dar manutenção e que em sua estrutura possam lidar muito bem 
com mudanças.
 Por isso é que existem padrões de projeto, pois indepen-
dente da área de atuação “cada padrão descreve um problema no 
nosso ambiente e o cerne de sua solução, de tal forma que você 
possa usar essa solução mais de um milhão de vezes, sem nunca 
fazê-lo da mesma maneira” (Christopher, et al. 1977). 
 Para o desenvolvimento da aplicação tema deste artigo foi 
utilizado o padrão de projeto MVC (Model, View e Control).  
“A abordagem MVC é composta por três tipos de objetos. O Mode-
lo é o objeto de aplicação, a Visão é a apresentação da tela e o Con-
trolador é o que define a maneira como a interface do usuário reage 
às entradas do mesmo. Antes da MVC, os projetos de interface para 
o usuário tendiam a agrupar esses objetos. A MVC separa esses ob-
jetos para aumentar a flexibilidade e a reutilização” (GAMMA, et 
al., 1995).

2.2. Metodologias Ágeis
Segundo Roger S. Pressman (2006): 

“Na economia moderna, é frequentemente difícil ou 
impossível prever como um sistema baseado em com-
putador (por exemplo, uma aplicação com base na 
web) evoluirá com o passar do tempo. Condições de 
mercado mudam rapidamente, necessidades dos usu-
ários finais evoluem e novas ameaças de competição 
emergem sem alerta. Em muitas situações, não pode-
mos mais definir completamente os requisitos antes do 
início do projeto. Os engenheiros de software devem 
ser ágeis suficiente para responder a um ambiente de 
negócio mutante”. 

 O processo de desenvolvimento ágil torna o processo de 
desenvolvimento mais interativo com o cliente/usuário final. Em-
bora a entrega de produto não espere a coleta de requisitos por 
completa, a facilidade que este modelo de desenvolvimento tem de 

se adaptar a mudanças é algo bem procurado atualmente. Segundo 
Fowler, M., “The new Methodology” (2002), um processo de de-
senvolvimento ágil é destinado a projetos com as seguintes carac-
terísticas: 1) Ambiente instável, incapaz de prever quais requisitos 
irão persistir ao longo do tempo de desenvolvimento; 2) Situações 
onde o projeto e a construção são intercaladas, de modo que a utili-
zação do software irá comprovar a necessidade de mais desenvol-
vimento ou não; 3) Análise, projeto e teste não são tão previsíveis 
como esperado. Enfim, processos ágeis são usados quando a entre-
ga do produto tem que ser rápida e os requisitos a serem construídos 
dependem da comprovação do produto entregue.
 Para o desenvolvimento do sistema android To Do List 
foi utilizado o método ágil XP (Extreme Programming).  De uma 
maneira geral, baseamos o desenvolvimento do aplicativo no le-
vantamento dos requisitos coletados em pequenos cartões que na 
nomenclatura deste processo são chamados de “story boards”. Cada 
story board deve ser um requisito a ser implementado. Quando as 
histórias ficam muito longas e complexas, é solicitado ao cliente/
usuário que partilhe a história em outras menores. Também é do 
usuário a função de atribuir prioridade às histórias. Baseado nisso, o 
desenvolvimento se compromete à entrega de um produto semanal-
mente ao final de cada story board. 

2.4. Desenvolvimento Móvel
“Mais de três quartos dos especialistas que responderam (77 % con-
cordaram... que dispositivos de computação móvel – com mais sig-
nificante poder computacional em 2020 – serão a principal platafor-
ma de comunicação de internet para a maioria das pessoas ao redor 
do mundo”.(Pew Internet & American Life Project, The Future of 
the Internet III, December 14, 2008). 
 Desde de quando o primeiro computador foi criado, temos 
visto uma constante corrida por dispositivos menores, mais baratos 
e com maior customização pessoal. Escolhemos o desenvolvimento 
móvel baseado na perspectiva de crescimento deste mercado e na 
tendência deste se tornar a principal plataforma computacional utili-
zada, assim como mostram as pesquisas e levantamentos de dados.

2.5. Android
Segundo PEREIRA e SILVA (2009 p.3)” o Android é uma plata-
forma para tecnologia móvel completa, envolvendo um pacote com 
programas para celulares, já com, um sistema operacional, mid-
dleware, aplicativos e interface de usuário”.
 Ainda de acordo com os autores, o Android possui o obje-
tivo de permitir aos desenvolvedores a criação de aplicações móveis 
que possam tirar proveito do que um smartphone pode oferecer.

3. Modelagem do Sistema

3.1. Coleta de requisitos (Story Boards)

Tabela 1. Primeira story board entregue como requisito

(Autoria Própria)
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3.2. Caso de uso
O Caso de Uso, Figura 1, informa as principais funcionalidades do 
sistema e seus atores envolvidos.

Artigo 2

3.3. Diagrama de classe
Na Figura 2, temos o diagrama de classe mostrando a arquitetura 
orientada a objetos da proposta, onde temos em destaque os relacio-
namentos das mesmas.

Figura 1. Diagrama de Caso de Uso
(Autoria Própria)

3.4. Interface do Usuário
A interface principal do sistema, Figura 3, busca a simplicidade e 
facilidade de uso pelo o usuário.

Figura 2. Diagrama de Classe
(Autoria Própria)

1. Campo de texto para inserir a atividade a ser cadastrada.
2. Botão de ação que gera o evento de registro da atividade 
cadastrada.
3. Espaço para o segundo objeto de tela.

 Já na Figura 4, temos a segunda tela do usuário respon-
sável pela apresentação e gerenciamento da lista de atividade ao 

Figura 3. Interface do Usuário
(Autoria Própria)

usuário.

1. Campo de texto onde é apresentado o registro da ativida-
de.
2. Botão com a ação de excluir a atividade do banco de da-
dos. 

 Por fim, na Figura 5, temos a tela de exibição da atividade 
selecionada ao usuário.

Figura 4. Segunda Tela de usuário
(Autoria Própria)

1. Campo de texto para exibir a data de registro da atividade.
2. Campo de texto para exibir a atividade.

4. Implementação

4.1. Ferramentas utilizadas para o desenvolvimento
A tabela abaixo mostra quais foram as ferramentas utilizadas para o 
desenvolvimento do aplicativo, bem como a categoria e o endereço 
web onde obter tal ferramenta para desenvolvimento.

Tabela 2. Ferramentas para o desenvolvimento

Figura 5. Terceira Tela de usuário
(Autoria Própria)

(Autoria Própria)
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4.2. Trechos de código
O trecho de código abaixo mostra a ação realizada na classe To-
DoListActivity para adicionar uma nova atividade (Nota) à lista de 
atividades.

Tabela 3. Trecho de código “Adicionar Atividade”

 O trecho de código a seguir por outro lado, apresenta a 
ação na classe ToDoListactiviy para visualizar a descrição de uma 
atividade que foi criada e está sendo visualizada na lista de ativida-
des.

Tabela 4. Trecho de código “Visualizar Atividade”

(Autoria Própria)

4.3. Imagem de tela real da aplicação
Na Figura 6, temos a implementação real da tela da aplicação.

(Autoria Própria)

5. Testando a aplicação

5.1. Conceito
Conforme CINAR (2012), “Teste é uma das mais importantes fases 
do ciclo de desenvolvimento de uma aplicação. O SDK do Android 

Figura 6. Print de tela real
(Autoria Própria)

providencia uma ferramenta poderosa de teste por definir e executar 
uma variedade de testes para validar diferentes aspectos das aplica-
ções Android. O framework de teste do Android é construído sobre 
o popular framework de teste JUnit do Java. Ele é uma extensão 
do JUnit incorporando ao mesmo algumas funcionalidades afim de 
que este possa controlar o ambiente ao redor das aplicações An-
droid. Dessa maneira fica fácil o teste de todos os possíveis casos 
de uso.
 Baseado nas orientações de MILANO (2011) construímos 
o projeto de teste da aplicação e os pacotes de teste atentando-se 
mais ao teste de caso de uso das atividades criadas: “ToDoListActi-
vity” e “ViewNoteActivity”.

5.2. Experiência do usuário
Após criação, desenvolvimento e implementação do sistema apre-
sentado neste artigo, utilizamos o teste de usabilidade para verificar 
seu desempenho em ambiente de produção real. Para tanto, distri-
buímos uma versão beta do aplicativo a um grupo de pessoas afim 
de que estas testassem o aplicativo por um período de 20 dias.
 Ao final do período estipulado para teste, cada usuário 
preencheu a uma pequena enquete, conforme tabela 5. Enquete 
Avaliação de experiência do usuário. Cada pergunta teve o objetivo 
de avaliar o desempenho de uma área estratégica do desenvolvi-
mento do aplicativo como um todo. 

Tabela 5. Enquete Avaliação de experiência do usuário

(Autoria Própria)
6. Conclusão
O desenvolvimento de aplicações móveis exige de seus desenvol-
vedores agilidade na entrega do produto. No entanto, agilidade por 
si só não é suficiente para que seja garantida a qualidade do pro-
duto. Desta maneira, é necessário garantir qualidade no processo 
de desenvolvimento de modo que essa preocupação não se trans-
forme em complicação para a agilidade de desenvolvimento. Com 
os passos e etapas abordadas neste artigo, mostramos através do 
desenvolvimento de uma simples aplicação exemplo, como garantir 
qualidade e ainda sim entregar um produto com agilidade.
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Abstract: One of the many functions available in mobile technology that has interesting possibilities to be explored is the 
Global Positioning System (GPS). In this article I will address the fact that it’s possible to measure terrains with mobile te-
chnology with a certain precision and present a considerable difference when compared with professional devices for terrain 
measurement. To better demonstrate my claim, a mobile application was created to receive coordinates from the location of 
the GPS device and manipulate the data to obtain the results without the need for additional calculations. At the end of the 
tests we have seen that it is possible to use a mobile device for measuring an informal area and terrain distance however, but 
you can check that mobile technology offers no accuracy for professional approach.

Keywords: Android, Measure Terrains, Mobile Applications.

Resumo: Uma das funções que os dispositivos móveis possuem, e que tem grande capacidade para ser explorada, é o Global 
Positioning System (GPS - Sistema de Posicionamento Global). Nesse artigo será demonstrado uma aplicação que tem o 
objetivo de mensurar terrenos com esse tipo de dispositivo, proporcionar precisão a um custo mais acessível, se compararmos 
com dispositivos profissionais de medição. O aplicativo recebe como parâmetro a localização do GPS do dispositivo e obtém 
os resultados da área total percorrida e de distância entre os pontos. Ao final dos testes é demonstrado que é possível utilizar o 
dispositivo para medições para escrituração de terra e outras medições informais de área e distância, mas é possível verificar 
que a tecnologia móvel não oferece precisão para o enfoque  profissional.

Palavras Chaves: Android, Mensurar Terrenos, Aplicações Móveis.

1. Introdução
Os aparelhos GPS vêm conquistando cada vez mais as pessoas, 
independente da área em que trabalham. Pensando nas diversas 
aplicações que o sistema de GPS pode ter é difícil imaginar que 
no futuro ele não estará ainda mais presente no cotidiano das 
pessoas. Cada dia mais e mais aparelhos com receptores GPS 
surgem no mercado, sempre trazendo alguma aplicação inova-
dora. (ELAINE MARTINS, 2010). 
 Através dessa ferramenta, esse artigo aborda se o re-
ceptor GPS que vem instalado nos dispositivos móveis é capaz 
de ser utilizado para mensurar terrenos.
 Uma grande parte dos profissionais que trabalha com 
medição de terras, normalmente utiliza o GPS convencional para 
o trabalho que, na maioria das vezes, vem instalado em seu siste-
ma softwares complicados e quase sempre em outro idioma. Isto 
dificulta a leitura e o processamento desses dados e os resultados 
finais podem demorar dias. Por outro lado, também há o usuário 
comum que não tem instrução nenhuma sobre medições e que, 
às vezes, precisa medir o tamanho de uma pastagem, lotes, ruas 
e outras.
 Neste trabalho será apresentado um aplicativo que faz o 
intermédio entre o receptor GPS do dispositivo móvel e o usuá-
rio, possibilitando assim conseguir mensurar terrenos, distâncias 
de uma forma menos complicada. Também será verificado se 
esta medição é precisa o bastante para ser utilizada também por 
profissionais da área.
 Este artigo é composto de cinco seções, sendo a seção 
1 essa introdução, na seção 2 o referencial teórico, na seção 3 a 
metodologia, na seção 4 resultados e discussões e na seção 5 a 
conclusão.

2. Referencial Teórico
Para a apresentação desse artigo foi necessário um estudo 
sobre todo o arcabouço das tecnologias utilizadas para o de-
senvolvimento da aplicação.

2.1 GPS e AGPS e DGPS

2.1.1 GPS - Sistema de Posicionamento Global
O GPS tem como função mostrar a sua localização no globo 
terrestre. Para isso ele utiliza uma triangulação de satélites 
para obter a melhor posição.
 GPS é a sigla em inglês para Sistema de Posiciona-
mento Global. Trata-se de um sistema de navegação orien-
tado por 24 satélites (12 em cada hemisfério) que orbitam 
em torno da Terra. Esses satélites viajam ao redor do planeta 
a uma distância de 20.200 quilômetros e fazem uma órbita 
completa a cada 12 horas. (MARCELO AYRES, 2008).
 Isso faz com que sempre três ou mais satélites es-
teja disponível para o receptor. Dois desses satélites ficam 
encarregados de captar o sinal do receptor e com base na dis-
tância entre os satélites e o GPS é enviado para o dispositivo 
a sua posição de Latitude (posição horizontal em relação à 
linha do equador) e a Longitude (posição vertical em relação 
ao meridiano de Greenwich), um terceiro satélite pode ser 
usado para conseguir uma maior precisão. (ELAINE MAR-
TINS, 2010). 

2.1.2 AGPS - Sistema de Posicionamento Global Assistido
O AGPS combina o uso do GPS com o das antenas de trans-
missão de operadoras que tem armazenado a localização dos 
satélites e transmite a localização para o dispositivo móvel 
com uma velocidade relativamente maior. Com esse modo 
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a primeira conexão não é feita com o satélite diretamente e sim 
pelos sinais emitidos pelas antenas instaladas das operadoras de 
celular. (OFICINA DA NET, 2013).

2.1.2 DGPS – GPS Diferencial
O GPS Geodésico também conhecido como DGPS (GPS dife-
rencial), é o dispositivo que mostra com grande precisão as co-
ordenadas de latitude e longitude. O dispositivo também acessa 
os mesmos satélites, porém diferente do GPS comum o mesmo 
possui uma estação para apurar o erro dos satélites, suas coor-
denadas são processadas após a medição com um software es-
pecífico, o dispositivo consegue uma precisão exata ou até no 
máximo 50 cm (GPS GUIA, Acesso em 06 nov. 2013), porém 
sua implementação é onerosa em torno de R$ 20,000 e usado 
apenas por profissionais.

2.2 Dispositivos móveis
Atualmente os chamados smarthphones podem vir instalados 
um dos três principais tipos de sistema operacional, o IOS que é 
distribuído somente pela empresa Apple, o Windows Phone que 
é distribuído pela empresa Microsoft e o Android que tem distri-
buição pela empresa Google com parceria de diversas empresas 
de tecnologia.
Dentre os três sistemas operacionais, foi escolhido para o desen-
volvimento dessa aplicação o Android que é uma plataforma de 
desenvolvimento para aplicativos móveis, baseada no sistema 
operacional Linux (kernel 2.6), de código aberto, com excelente 
interface gráfica, integração com GPS e banco de dados e que 
utiliza a linguagem de programação JAVA (LECHETTA, 2010).

2.3 Unidades de medida Agrária
Em uma medição de terra é utilizado vários tipos de unidades de 
medida de área como exemplo o m², km², are, hectare, alqueire. 
O m² é mais utilizado para medir apartamentos, salas, casas e 
outros. Como exemplo uma casa que possui 45 m², compreende-
se então que a sua área é composta por 45 quadrados com lado 
de 1 metro cada. Sobre km² é da mesma forma só que os lados 
medem 1 km.
 Em uma medição agrária temos como a primeira uni-
dade o are (a), 1 are equivale a 100 m², o hectare (ha) é o mais 
utilizado para demonstrar quantidades de área de fazendas, 1 
hectare tem o tamanho de 10.000 m² e por fim o alqueire que 
já foi uma das mais utilizadas por donos de fazendas e terras, 
porém 1 alqueire pode ter diferentes tamanhos de acordo com o 
estado em que está situado o terreno. Por exemplo: em Goiás e 
Minas Gerais um alqueire equivale a 48.400 m², já em São Paulo 
um alqueire corresponde à metade 24.200 m². (MARCOS NOÉ, 
2010).

2.4 Tipos de medição
Há vários modos de se medir um terreno, as mais utilizadas são 
por posicionamento por ponto utilizado por GPS Topográfico, 
por posicionamento relativo utilizado pelo GPS geodésico ou até 
angular utilizado por instrumentos como o Teodolito. 
 O método mais antigo é o angular, nele é posicionado 
o teodolito em uma base plana, de modo que dê para observar 
todos os vértices da poligonal, e assim é rotacionado o equipa-
mento aos pontos e com o auxílio da régua graduada (taqueo-
metria), são anotados os ângulos necessários para assim conse-
guir as coordenadas polares e posteriormente a área do terreno. 
(FERNANDO ZACHI, 2013)
 Para o GPS Topográfico o método mais utilizado é o 
posicionamento por ponto, nele consiste em percorrer todos os 
pontos da poligonal do terreno a ser mensurado, e em cada ponto 

deve ficar em torno de dois a cinco minutos, para o sinal que é 
enviado do satélite estabilizar no receptor e assim obter as coor-
denadas. (IBGE, 2008, p7). 

 Sobre o GPS Geodésico é utilizado um método dife-
rente, o posicionamento relativo. Com esse método é necessário 
uma estação de referência que recebe o sinal do satélite e ao 
mesmo tempo há outro receptor que coleta as coordenadas em 
torno da poligonal, em boas condições de clima esse método 
pode conseguir exatidão em sua medição. (IBGE, 2008, p8).

Figura 1. Posicionamento por ponto
(IBGE, 2008, p7)

 Desde novembro de 2013 o único meio de medição 
profissional aceita pelo INCRA (Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária) é com o GPS Geodésico. A partir da Lei 
10.267/01, está escrito o seguinte: exige que este georreferencia-
mento seja executado de acordo com a sua Norma Técnica para 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais, que impõe a obrigato-
riedade de descrever seus limites, características e confrontações 
através de memorial descritivo executado por profissional habi-
litado - com a emissão da devida Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), por parte do CREA - contendo as coordenadas 
dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georre-
ferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, com a precisão 
posicional de 50 cm sendo atingida na determinação de cada um 
deles (art. 176, § 4º, da Lei 6.015/75, com redação dada pela Lei 
10.267/01). (INCRA, 2011). 
2.5 Coordenadas Geográficas e UTM
Coordenadas geográficas é um sistema de localização global, 
onde a latitude é uma distância angular em relação à linha do 
equador e longitude é uma distância angular em relação ao Me-
ridiano de Greenwich. 
 O valor tanto da Longitude quanto da Latitude possui 
duas formas de representação. A primeira é o afastamento, me-
dido em graus, do meridiano de Greenwich a um ponto qualquer 
da superfície terrestre. Ela vai de 0° a 180° e pode ser leste ou 

Figura 2. Posicionamento relativo
(IBGE, 2008, p8)
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oeste. A segunda é uma angulação da linha do Equador a um 
ponto qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0° a 90° e pode 
ser norte ou sul, combinando esses dois componentes é possível 
localizar a posição em qualquer lugar no nosso planeta (OLI-
VEIRA, 2013).
 Temos também o sistema de coordenadas em UTM 
(Universal Transversa de Mercator) que se baseia em um plano 
cartesiano (x, y) e utiliza metros para determinar a posição e di-
ferente das coordenadas geográficas não acompanha a curvatura 
da terra e são chamadas de coordenadas planas.
 Existem 60 fusos que é o cruzamento das linhas dos pa-
ralelos com os meridianos, e em cada um desses fusos possuem 
coordenadas em metros da distância entre o paralelo e o meri-
diano. Sendo assim a mesma coordenada pode se repetir sendo 
diferenciada pelo fuso onde a mesma se localiza.
2.6 Fórmula de Haversine Para Cálculo de Distância
A fórmula de Haversine é um caso especial de uma fórmula de 
trigonometria esférica e muito usada para navegação por mostrar 
a distância entre dois pontos de uma esfera a partir da latitude e 
a longitude. 
 Considere na imagem abaixo que o ponto x é o norte 
enquanto os pontos y e z são os pontos onde se deve determinar 

a distância (OLIVEIRA, 2013).:
Como é uma esfera seus comprimentos de a, b e c são iguais aos 
ângulos em radianos de seus lados assim determinando que @ é 
a separação de longitude de Δλ, temos a fórmula abaixo:
 
 Utilizando a fórmula para o sistema Geomensura con-
siderando que R = diâmetro da terra dada em metros que é de 

Figura 3. Representação da fórmula de Haversine
(OLIVEIRA, 2013)

6378140m ela ficaria dessa forma:

2.7 Cálculo Analítico de Área (fórmula de Gauss)
O cálculo analítico de área consiste em fórmulas matemáticas 
que a partir de coordenadas que definem uma poligonal a partir 
daí é feito vários cálculos das áreas dos trapézios formados pelos 
vértices da mesma, ao final se obtem duas áreas diferentes, sub-
traindo a primeira área com a segunda é igual à área calculada 
(AUGUSTO 2012). Exemplo na Figura 4.

Considerando o mapa acima com quatro cordenadas sendo lat = 
latitude e long = longitude então:
Área1 = (lat1 * long2) +(lat2 * long3)+(lat3 * long4) +(lat4 * 
long1)
Área2 = (long1 * lat2) -(long2 * lat3) -(long3 * lat4) -(long4 * 
lat1)

Figura 5. Representação de poligonais com resultados inesperados 
(AUGUSTO 2012)

ÁreaTotal = área1+área2/2
Para essa fórmula existem algumas circunstâncias onde se obtém 
resultados inesperados, basta salvar algum ponto que cruze com 

Figura 4. Demonstração do cálculo analítico de área
(AUGUSTO 2012)

algum outro ponto da poligonal como nas imagens da Figura 5:
3. Metodologia
Para obter o resultado desejado foi utilizado para o teste um dis-
positivo móvel da marca Samsung modelo Galaxy Y GT-S5367 
com o sistema operacional Android na versão 2.3.6 onde poste-
riormente também foi testado com o modelo Samsung Galaxy 
Ace 3 GT-S7275B com o sistema operacional Android na versão 
4.2.2, foi usado o aplicativo Geomensura que foi desenvolvido 
para ser usado especialmente para esse estudo e o GPS da marca 
Garmin modelo GPSmap 60cs (em todas as medições).

3.1. Sobre o Aplicativo
O aplicativo Geomensur foi criado através da interface de desen-
volvimento Android Studio na versão 0.3.1 e a partir das fórmu-
las de calculo de área analítica e distância foram criadas classes 
que adaptassem ao sistema.
 O sistema conta com um banco de dados SQLite onde é 
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possível salvar as coordenadas recebidas do GPS do dispositivo 
móvel onde também é possível lista-las e excluí-las. Em sua tela 
inicial ele mostra a latitude, longitude e a precisão de sua locali-
zação atual.

Figura 6. Diagrama de caso de uso da aplicação. 
(Autoria Própria)

3.1.1 Cálculo de Distância
Assim que é salvo no sistema duas coordenadas ou mais, con-
segue-se mensurar a distância entre os pontos salvos no banco 
de dados da aplicação, para isso é usado à fórmula de Haversi-
ne que é utilizada para se obter resultados mais precisos, pois a 
mesma leva em consideração a curvatura da terra (GELLERT, 
1989).
 Assim é convertido às coordenas geográficas para ra-
dianos utilizando o método toRadians que já é nativo da lingua-
gem Java e também na maioria das outras linguagens de progra-
mação, para então utilizarmos o método com a fórmula abaixo:

Figura 7. Diagrama de Classes da aplicação 
(Autoria Própria)

 Ao final o método retorna a distância em metros do 
ponto À ao ponto B e assim sucessivamente até a última coorde-
nada salva.

Figura 8. Método de cálculo de distância por coordenadas geográficas. 
(Autoria Própria)

3.1.2 Cálculo de Área
O Cálculo de área é efetuado quando no banco de dados estiver 
salvo o equivalente a três coordenadas ou mais. Para obter a área 
de um polígono é utilizado um método que adapta a formula de 
cálculo de uma poligonal pelo método analítico de Gauss, onde 
é determinada pela soma das áreas dos trapézios que se forma, 
sendo que as bases são dadas pelas coordenadas (UTM). (ERNI, 
2009).

 Ao enviar ao método uma lista com todas as coordena-
das salvas no banco de dados o método retorna o valor total da 
área da poligonal em Hectares.

Figura 9. Método de cálculo de área da poligonal. 
(Autoria Própria)

Figura 10. O aplicativo Geomensura listando as coordenadas  
salvas em uma medição. 

(Autoria Própria)
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.2. Sobre a Medição
Os terrenos escolhidos foram um loteamento, uma fazenda e um 
lote todos situados na cidade de Piracanjuba – Goiás. As medi-
ções dos terrenos foram feitas ao lado de um agrimensor que 
utilizando o método de medição ponto a ponto se posicionou 
em cada marco das áreas e aguardou em torno de dois minutos 
para obter uma boa precisão e assim salvou em seu GPS a coor-
denada do ponto da poligonal, o mesmo procedimento foi feito 
no aplicativo instalado no dispositivo móvel, ao final dos pontos 
percorridos foi comparado os resultados.

Tabela 1. Coordenadas do loteamento obtidas  
através dos dispositivos

Tabela 2. Coordenadas da fazenda obtidas através  
dos dispositivos

Tabela 3. Coordenadas do lote obtidas através dos dispositivos

4. Resultados e Discuções
A aplicação construída se mostrou eficiente ao ser comparada 
com o GPS convencional, e na maioria dos pontos, a mesma 
conseguiu ser mais rápida para conseguir a posição atual que 
o outro dispositivo. A aplicação mostrou uma diferença muito 
pequena entre as coordenadas, com margem de erro de dois me-
tros, ás vezes um pouco menos, em comparação com o GPS. 
Sobre cálculo de área houve uma diferença de 601 m² para o 
loteamento, 847 m² para a fazenda e apenas 19 m² para o lote, 
o que em todas as medições é uma pequena diferença para os 
tamanhos das áreas mensuradas.
 Após transferir todas as coordenadas dos dois disposi-
tivos para a ferramenta Google Earth, obtiveram-se as figura 11 
até 16:

Figura 11. A área colorida de azul foi percorrida com o aplicativo Geomensura 
enquanto a de coloração magenta foi percorrida pelo GPSmap 60cs. 

(Autoria Própria)

Figura 12. A área colorida de azul foi percorrida com o aplicativo Geomensura 
enquanto a de coloração magenta foi percorrida pelo GPSmap 60cs.

(Autoria Própria)

Figura 13. A área colorida de azul foi percorrida com o aplicativo Geomensura 
enquanto a de coloração magenta foi percorrida pelo GPSmap 60cs.

(Autoria Própria)

Figura 14. Comparação entre as distâncias de uma medição colorida de azul 
com o aplicativo Geomensura enquanto a de coloração magenta  

foi percorrida pelo GPSmap 60cs. 
(Autoria Própria)
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5. Conclusão
Considerando as áreas mensuradas, obtiveram-se os seguintes 
resultados demonstrados na tabela abaixo:

Tabela 4. Comparativos dos resultados

Figura 15. Comparação entre as distâncias de uma medição colorida de azul 
com o aplicativo Geomensura enquanto a de coloração magenta foi percorrida 

pelo GPSmap 60cs.
(Autoria Própria)

Figura 16. Comparação entre as distâncias de uma medição colorida de azul 
com o aplicativo Geomensura enquanto a de coloração magenta foi percorrida 

pelo GPSmap 60cs.
(Autoria Própria)

Se for feito um cálculo de porcentagem sobre as diferenças das 
áreas entre a aplicação e o GPS, na primeira medição (loteamen-
to) tem-se uma diferença de 601m² para o tamanho de 02.37.64 
ha o que temos um valor de 2% de diferença do total da área, 
já na segunda medição (fazenda) que tem uma diferença de em 
847m² temos 0,2273% para o tamanho de 37.25.33 ha, enquan-
to na terceira medição (lote) a porcentagem chega a 5,4441%, 
então conclui-se que quanto maior a área medida, menor será a 
diferença do aplicativo para o GPS.
 Geomensura é uma aplicação que pode ser usado para 
mensurar tanto a área de um lote quanto a área de uma grande 
fazenda, com isso o agrimensor pode registrar escrituração de 
terras, separar uma área para lavoura ou pastagem, mensurar a 
distância de um rio, técnicos de internet podem verificar a dis-
tância da casa do cliente até a central, e muitos outros usos infor-
mais para a aplicação. A mesma possui margem de erro aceitável 
se comparado com dispositivos de GPS comuns e na maioria dos 
pontos obteve-se o resultado preciso antes mesmo do outro dis-
positivo. É uma aplicação relativamente leve e não houve difi-
culdades para ser executada em dispositivos com configurações 
de hardware modestas.
 Com exceção para medições para o INCRA como divi-
são de terras, que exige ser feita pelo GPS Geodésico, mensurar 

terrenos com dispositivos de GPS ainda é bastante utilizada por 
profissionais da área para medições informais, visto o elevado 
custo dos dispositivos de Georeferenciamento. É nesse quesito 
que a aplicação Geomensura se mostra eficaz, cumpre bem o seu 
papel em mensurar as áreas e distâncias, e com um custo relati-
vamente baixo, pois qualquer smartphone com a função GPS e 
o sistema operacional Android (a partir da versão 2.3) irá conse-
guir utilizar a aplicação.
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1. Introdução
Este artigo trata sobre o que desenvolvedores na pla-
taforma móvel Android precisam saber para construir 
bons aplicativos de georreferenciamento. A platafor-
ma é a que mais cresce no mercado por ser de código 
fonte aberto e estar presente em diversos tipos de dis-
positivos e fabricantes.
 Antes de tudo, é descrito uma abordagem so-
bre o que é de fato georreferenciamento e qual a sua 
utilidade . Isso ajuda ao leitor para que tenha, caso ne-
cessário, um breve entendimento de conceitos básico 
para que se possa entender os específicos apresenta-
dos adiante neste artigo.
 São descritas também as facilidades que a pla-
taforma Android fornece para o desenvolvimento de 
aplicativos de georreferenciamento. Como é a estru-
tura da arquitetura tanto em hardware como em sof-
tware e de que forma foram projetados para abstrair 
camadas complexas de captura de dados geoespaciais 
e como é feita a renderização de mapas com a ajuda 
de API’s. Neste artigo, para renderização de mapas é 
utilizada a API do Google Maps, a principal do mer-
cado. 
 Mas nem tudo é a favor! Características da 
plataforma como a fragmentação de hardware in-
fluencia pesadamente na qualidade de captura de 
dados geoespaciais, esta que pode ser considerada a 
maior dificuldade enfrentada pelos desenvolvedores. 
Além disso, os fatores externos como chuva, altitude 
e localização que independem de qualquer dispositi-
vo vem a tona para aumentar o nível de dificuldade. 
Como se não bastasse, o alto consumo de bateria in-
crementa ainda mais o problema, por isso é vital que 
o desenvolvedor também se preocupe com esse fator 
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durante o desenvolvimento.
 Diante dos problemas apresentados surge um 
desafio: desenvolver um aplicativo que consiga cap-
turar dados de georreferenciamento de qualidade e 
que seja fiel a sua regra de negócio. Para realizar tal 
feito, o artigo descreve algumas boas práticas e técni-
cas que podem ser usadas e combinadas que podem 
resolver ou pelo ou menos amenizar algumas dessas 
dificuldades. O que definirá quais e de que maneira 
será a utilização dessas técnicas será a regra de negó-
cio do aplicativo.
 Pra finalizar, nada melhor que apresentar ao 
leitor o Cidadão Participativo para a versão Android, 
um produto final real desenvolvido pelo autor junto a 
Coordenadoria de T.I da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás.

2. O que é georreferenciamento?
Georreferenciamento consiste de uma técnica utiliza-
da capaz de relacionar informações como nome de lu-
gares ou referências geoespaciais (latitude, longitude 
e coordenadas) a uma localização geográfica (mapa 
por exemplo).
Olhando para a figura abaixo fica facilmente entender 

1Global Positioning System. 
2Application Programming Interface.

Figura 1. Goiânia - Goiás.  
(Google Maps acessado em 04/09/2012 23:31)
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a explicação:
 A figura 1 mostra um mapa (localização ge-
ográfica) e nele há uma área delimitada pela cidade 
de Goiânia (nome do lugar) desenhada por meio de 
coordenadas (referencias geoespaciais). Portanto toda 
e qualquer informação que possa ser vinculada a uma 
localização geográfica é considerado técnica de geor-
referenciamento.
 Partindo da explicação acima fica n´ıtido dizer 
que todo o processo dessa técnica se divide em duas 
partes: primeiro é necessário a obtenção de dados 
geoespaciais e segundo é preciso relaciona-las a uma 
determinada localização geografica. Toda e qualquer 
solução utiliza este princípio, o que muda é a forma 
de executar ambas as partes do processo.
 Para soluções tecnológicas (gadgets, aplicati-
vos, rastreadores GPS, etc) a obtenção desses dados 
geralmente é feita por hardware e a correlação deles 
por software. Na plataforma Android não é diferen-
te, para desenvolver aplicativos desse tipo é essencial 
saber como é a característica do hardware que realiza 
essa captura e como é feita a correlação delas através 
de software. Isso define sua arquitetura.

3. Arquitetura Android para georreferenciamento

3.1. Hardware
A captura de informações de georreferenciamento é 
realizada por duas tecnologias de hardware presente 
nos dispositivos: o GPS e conexão de dados. É impor-
tante ressaltar que nem todos aparelhos possui estes 
recursos, portanto o desenvolvedor deve ficar atento 
a isso e a versão da plataforma do qual será desenvol-
vido o aplicativo.

3.1.1. Prós x Contras
A figura abaixo descreve as vantagens e desvantagens 

Figura 2. Comparativo entre as tecnologias atuais de captura de dados.  
(Autoria Própria)

de ambos.
 Repare que ambos são totalmente opostos em 
características porém possui diferenças em desem-
penho. No quesito consumo de bateria a diferença 
é bastante significativa. No GPS a bateria se acaba 
rapidamente e há inclusive um aumento de tempera-
tura no dispositivo, fato que não acontece por meio 
da conexão de dados. Porém, sua precisão é muito 
superior e a diferença na rapidez de captura entre as 
duas tecnologias é mediana.
 Diante dessa contradição de características o 
desenvolvedor pode ficar com dúvida em qual esco-
lher. Essa decisão deve ser tomada sempre levando 
em consideração a regra de negócio do aplicativo. Em 
alguns casos a regra exige o uso das duas tecnologias 
simultaneamente e esta técnica é descrita neste artigo.

3.1.2. Obtenção de dados
Para obter os dados geoespaciais é necessário primei-
ramente solicitar ao sistema operacional Android o 
serviço de localização que se chama LocationMana-
ger. Essa classe é responsável pela gerência do har-
dware de captura e quando obtida retorna um objeto 
do tipo Location que encapsula todos os dados geoes-
paciais para qualquer classe que implemente a inter-
face LocationLister e seus métodos de tratamento. O 
código abaixo mostra como é feito o procedimento:

Listing 1. Código básico de captura de dados geoes-
paciais

1
2 package com.example.exemploartigo;
3
4 import android.location.Location;
5 import android.location.LocationListener;
6 import android.location.LocationManager;
7 import android.os.Bundle;
8 import android.widget.Toast;
9 import android.app.Activity;
10 import android.content.Context;
11
12 public class MainActivity extends Acti-
vity implements LocationListener f
13
14 @Override
15 public void onCreate(Bundle savedInstan-
ceState) f
16 super.onCreate(savedInstanceState);
17 setContentView(R.layout.activity main);
18
19 //Ativa o servico de localizacao
20 LocationManager lm = (LocationManager)
getSystemService(Context.LOCATION SERVI-
CE);
21
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22 //Ativa o GPS para captura
23 lm.requestLocationUpdates(LocationMana-
ger.GPS PROVIDER, 0, 0, this);
24
25 g
26
27 @Override
28 public void onLocationChanged(Location 
loc) f
29
30 //O objeto loc vem preenchido com dados 
geoespaciais
31 double latitude = loc.getLatitude(); //
Obtem a latitude
32 double longitude = loc.getLongitude(); 
//Obtem a longitude
33
34 //Mostra pro usuario as coordenadas cap-
turadas
35 Toast.makeText(this, ”Latitude: ” + la-
titude + ” Longitude: ” + longitude,
Toast.LENGTH SHORT).show();
36
37 g
38
39 /  Metodos de implementacao da interface 
LocationListener  /
40 @Override
41 public void onProviderDisabled(String 
provider) f g
42 
43 @Override
44 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
45
46 @Override
47 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) f g
48
49 g

 O método LocationListener.requestLocatio-
nUpdates() possui a seguinte assinatura: 

• String provider: define o provedor de cap-
tura de dados geoespacias a ser utilizado. Para 
escolher o GPS utiliza-se o LocationManager.
GPS PROVIDER, para conexão de dados Loca-
tionManager.NETWORK PROVIDER.
• long minTime: define o intervalo de tempo 
em milisegundos de captura. Se for definido 0 
como valor, a frequência passa a ser a todo mo-
mento.
• float minDistance: define a distância mínima 
até a próxima captura. Da mesma forma que o 
parâmetro minTime se o valor for 0, o provedor 
ignora a distância e captura a todo momento. Po-
rém, o minTime tem mais prioridade.
• LocationListener listener: define a classe 
responsável por escutar todas as alterações vindas 

do provedor escolhido. No exemplo acima está 
definido como this que é a própria classe Activi-
tyMain.

 O método LocationListener.onLocation-
Changed() é invocado toda vez em que um dado geo-
espacial é obtido. No exemplo acima, é extraído des-
ses dados a latitude e longitude e mostrada ao usuário 
pela classe Toast.

3.2. Software

3.2.1. API Google Maps
Atualmente existem algumas API’s livres e pagas 
para a utilização em renderizaçao de mapas, porém a 
mais utilizada e do qual será descrita é a API do Goo-
gle Maps. Sua abstração facilita bastante o trabalho 
do desenvolver com muitas classes e métodos prontos 
para serem utilizados além de uma base de mapas que 
inclui todo o globo terrestre.

3.2.2. Características
Pelo fato do Google ser uma empresa inovadora no 
ramo de georreferenciamento com softwares e ferra-
mentas para desenvolvedores, faz com que sua API 
para Android não fique pra traz das outras em faci-
lidade, afinal a empresa é praticamente fundadora e 
apoiadora da plataforma.
 Porém apesar das facilidades, sua utilização 
é um pouco burocrática. É necessário que o desen-
volvedor tenha cadastro para a obtenção da chave de 
acesso que permite a renderização dos mapas. Essa 
chave é obtida a partir do fornecimento do código 
MD5 do certificado responsável por assinar a aplica-
ção.
 Os detalhes da obtenção da chave de acesso 
foge do escopo deste artigo. Para saber mais acesse a 
documentação em inglês: https://developers.
google.com/ maps/documentation/android/
mapkey
 Em um projeto Android, dois passos são ne-
cessários para ter acesso ao uso da API. Primeiro é 
necessário referenciar seu uso no manifesto do proje-
to como mostra o código (Listing 2):
 A declaração na linha 11 especifica que o 
aplicativo utilizará uma API compartilhada no caso 
do Google. Porém, não provê acesso aos seus compo-
nentes (classes) para o desenvolvimento. O segundo 
passo é a definição do “target” na propriedade do pro-
jeto no Eclipse para qualquer das versões do Android 
que possua a API do Google como mostra a figura 3:
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3.2.3. Principais componentes da API

MapView
A classe MapView é a mais importante da API. Atra-
vés dela é possível o acesso aos serviços do Google 
que permitem o download, renderizac¸ ̃ ao, bem como 
a adição de marcadores que são utilizados para definir 
lugares ou pontos no mapa.
 Como qualquer classe View, a melhor manei-
ra da utilização é a declaração de sua referência como 
componente em qualquer arquivo xml de layout como 

Listing 2. Referência do uso da API do Google Maps

Figura 3. Definição do target do emulador Android no ambiente  
de desenvolvimento Eclipse  

(Autoria Própria)

mostra Listing 3

Listing 3. Referência da classe MapView em um 
layout XML

 

 Repare na linha 11 o atributo android:apiKe-
y=”0xsGl-uQ9MqFSEVvFKAhCwATre6EV5l6hR-
BG. Esse código é a chave de acesso do certificado 
que assina a aplicação que permite a renderização do 
mapa.
 Para ambientes de desenvolvimento a IDE 
Eclipse possui um certificado padrão responsável por 
assinar automaticamente quando o projeto é execu-
tado no programa do qual deve-se extrair seu código 
MD5 para obter a chave de acesso codificada. Quando 
o aplicativo está pronto para o ambiente de produção 
é necessário trocar o certificado por um certificado 
real de produção. Porém, a partir daqui a renderiza-
ção dos mapas só acontecerá através dos downloads 
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do aplicativo no Google Play.

MapController
A classe MapController é responsável por gerenciar a 
renderização dos mapas
quando o usuário interage com o mapa bem como 
controlar os níveis de zoom.  Após isso a renderiza-
ção é feita pela classe MapView.

GeoPoint 
A classe GeoPoint é responsável por representar as 
coordenadas geoespaciais em pontos de localização 
no mapa. Os objetos do tipo GeoPoint armazenam a 
latitude e longitude em microdegrees (IE6), ou seja, 
é necessário a multiplicação de coordenadas por IE6. 
Caso contrário o ponto a aparecer não será mostrado.

MapActivity
A classe MapActivity nada mais é que uma Activity 
que contém o mesmo ciclo de atividade, porém, com 
algumas características voltadas para a manipulação 
de mapas com métodos peculiares da API do Google. 
O principal método desta classe e que deve ser obri-
gatoriamente implementado é o isRouteDisplayed().
Este método retorna um tipo boleano e faz parte dos 
termos de uso da API que serve para informar ao 
Google se o aplicativo está utilizando qualquer tipo 
de cálculo de rotas, se sim retorne true se não false. 
Caso não seja respeitado esta regra estar´a infringindo 
o termo de uso da API.
 O código abaixo descreve um simples exem-
plo que utiliza as classes descritas acima.

Listing 4. Utilização da API do Google Maps

1
2 import java.util.ArrayList;
3 import java.util.List;
4
5 import com.google.android.maps.GeoPoint;
6 import com.google.android.maps.MapActi-
vity;
7 import com.google.android.maps.MapCon-
troller;
8 import com.google.android.maps.MapView;
9
10 import android.os.Bundle;
11 import android.view.View;
12 import android.view.View.OnClickListe-
ner;
13 import android.widget.Button;
14 import android.widget.TextView;
15 
16 public class ActivityPrincipal extends 
MapActivity f

17
18 TextView txtShowCoordenadas;
19 Button btTrocarCoordenadas;
20 MapView meuMapView;
21 MapController meuMapController;
22 List<GeoPoint> lstGeoPoints = new Ar-
rayList<GeoPoint>();
23 int indexGeoPoint = 0;
24
25 @Override
26 public void onCreate(Bundle savedInstan-
ceState) f
27 super.onCreate(savedInstanceState);
28 setContentView(R.layout.main);
29
30 //Carregamento de variaveis
31 txtShowCoordenadas = (TextView) find-
ViewById(R.id.txt show coordenadas);
32 btTrocarCoordenadas = (Button) find-
ViewById(R.id.button trocar coordenadas);
33 meuMapView = (MapView) findViewById(R.
id.mapa);
34 meuMapController = (MapController) meu-
MapView.getController();
35
36 //Instanciando os GeoPoints  Necessario
a conversao para microdegrees e o
casting para int
37 GeoPoint centroDeGoiania = new GeoPoin-
t((int)( 16.677718   1E6), (int)
( 49.267631   1E6));
38 GeoPoint centroDeSaoPaulo = new GeoPoin-
t((int)( 23.548984   1E6), (int)
( 46.638808   1E6));
39 GeoPoint centroDeNovaYork = new GeoPoin-
t((int)(40.719681   1E6), (int)
( 74.005966   1E6));
40
41 //Adicionando os pontos a lista
42 lstGeoPoints.add(centroDeGoiania);
43 lstGeoPoints.add(centroDeSaoPaulo);
44 lstGeoPoints.add(centroDeNovaYork);
45
46 //Adicionar por padrao o centro de goia-
nia
47 meuMapController.setZoom(16);
48 meuMapController.animateTo(centroDe-
Goiania);
49 meuMapView.invalidate();
50 txtShowCoordenadas.setText(”Lat: ” + 
centroDeGoiania.getLatitudeE6() + ” Lon:
” + centroDeGoiania.getLongitudeE6());
51
52 btTrocarCoordenadas.setOnClickListe-
ner(new OnClickListener() f
53
54 @Override
55 public void onClick(View v) f
56 indexGeoPoint++;
57 //Modularizacao para alternar entre os 
GeoPoints do
array
58 GeoPoint g = lstGeoPoints.get(indexGeo-
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Point % 3);
59 meuMapController.animateTo(g);
60 meuMapView.invalidate();
61 txtShowCoordenadas.setText(”Lat: ” + g.
getLatitudeE6
() + ” Lon: ” + g.getLongitudeE6());
62 g
63
64 g);
65
66 g
67
68 @Override
69 protected boolean isRouteDisplayed() f 
return false; g
70 g

3.3. Juntando Hardware e Software
Como foi dito anteriormente, o georreferenciamento é 
composto pela captura de dados e sua renderização.  
 O código abaixo mostra como é realizado este 
feito. A cada vez em que é obtido uma coordenada 
essa será extraída a latitude e longitude para instan-
ciação de um GeoPoint para ser renderizado por um 
MapView. 

Listing 5. Captura e renderização de dados geoespa-
ciais

1
2 import com.google.android.maps.GeoPoint;
3 import com.google.android.maps.MapActi-
vity;
4 import com.google.android.maps.MapCon-
troller;
5 import com.google.android.maps.MapView;
6
7 import android.location.Location;
8 import android.location.LocationListener;
9 import android.os.Bundle;
10
11 public class ActivityMain extends MapAc-
tivity implements LocationListenerf
12
13 MapView meuMapView;
14 MapController meuMapController;
15
16 @Override
17 public void onCreate(Bundle savedInstan-
ceState) f
18 super.onCreate(savedInstanceState);
19 setContentView(R.layout.main);
20
21 //Ativacao do GPS
22 LocationManager lm = (LocationManager)
getSystemService(Context.
LOCATION SERVICE);
23 lm.requestLocationUpdates(LocationMana-
ger.GPS PROVIDER, 0, 3.0f, this);
24

25 meuMapView = (MapView) findViewById(R.
id.mapa);
26 meuMapController = (MapController) meu-
MapView.getController();
27 meuMapController.setZoom(16);
28 meuMapView.invalidate();
29
30 g
31
32 @Override
33 protected boolean isRouteDisplayed() f 
return false; g
34
35 @Override
36 public void onLocationChanged(Location 
loc) f
37 //Extracao da latitude e longitude
38 double latitude = loc.getLatitude();
39 double longitude = loc.getLongitude();
40
41 //Instanciacao de um GeoPoint
42 GeoPoint geoPointObtido = new GeoPoin-
t((int)(latitude   1E6), (int)(
longitude   1E6));
43
44 //Renderizacao no MapView
45 meuMapController.animateTo(geoPointOb-
tido);
46 meuMapView.invalidate();
47 g
48
49 @Override
50 public void onProviderDisabled(String 
provider) f g
51
52 @Override
53 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
54
55 @Override
56 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) f g
57

4. Amenizando os problemas
Segue uma lista de problemas já citados na introdu-
ção e as soluções para amenizá-los que faz com que 
se tenha a garantia de um aplicativo de qualidade com 
foco no cumprimentoda regra de negócio.

4.1. Lentidão na captura
Desenvolver aplicativos de georreferenciamento para 
Android é um tremendo desafio. Isso porque a frag-
mentação da plataforma, ou seja, diversos dispositi-
vos de diversos fabricantes com diferentes hardwares 
que hospedam o sistema operacional altera significa-
tivamente o desempenho de captura de coordenadas. 
Dessa forma o desenvolvedor fica a mercê, sem saber 
quando terá o dado obtido. O desempenho também 
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depende muito da localização do dispositivo como 
lugares fechados e fatores externos como chuva difi-
cultam ainda mais. A melhor forma de amenizar esse 
tipo de problema é ativar tanto o GPS como a rede de 
dados para capturar os dados. Como a rede de dados 
tem a característica de responder de forma mais rápi-
da ela pode servir de “cobertura” temporária enquanto 
o GPS trabalha para obter coordenadas mais precisas. 
O código abaixo implementa a solução descrita:

Listing 6. GPS e Conexão de dados atuando simulta-
neamente

1 import com.google.android.maps.GeoPoint;
2 import com.google.android.maps.MapActi-
vity;
3 import com.google.android.maps.MapCon-
troller;
4 import com.google.android.maps.MapView;
5
6 import android.content.Context;
7 import android.location.Location;
8 import android.location.LocationListener;
9 import android.location.LocationManager;
10 import android.os.Bundle;
11
12 public class ActivityMain extends MapAc-
tivity implements LocationListenerf
13
14 MapView meuMapView;
15 MapController meuMapController;
16 LocationManager lm;
17
18 @Override
19 public void onCreate(Bundle savedInstan-
ceState) f
20 super.onCreate(savedInstanceState);
21 setContentView(R.layout.main);
22
23 lm = (LocationManager)getSystemService(-
Context.LOCATION SERVICE);
24
25 //Ativacao do GPS e da Conexao de dados 
simultaneamente
26 lm.requestLocationUpdates(LocationMana-
ger.GPS PROVIDER, 0, 0,
gpsListener);
27 lm.requestLocationUpdates(LocationMana-
ger.NETWORK PROVIDER, 0, 0,
networkListener);
28
29 meuMapView = (MapView) findViewById(R.
id.mapa);
30 meuMapController = (MapController) meu-
MapView.getController();
31 meuMapController.setZoom(16);
32 meuMapView.invalidate();
33
34 g
35

36 private void tratarCoordenadas(Location 
loc) f
37 //Extracao da latitude e longitude
38 double latitude = loc.getLatitude();
39 double longitude = loc.getLongitude();
40
41 //Instanciacao de um GeoPoint
42 GeoPoint geoPointObtido = new GeoPoin-
t((int)(latitude   1E6), (int)(
longitude   1E6));
43
44 //Renderizacao no MapView
45 meuMapController.animateTo(geoPointOb-
tido);
46 meuMapView.invalidate();
47 g
48
49 @Override
50 protected boolean isRouteDisplayed() f 
return false; g
51
52 LocationListener gpsListener = new Loca-
tionListener() f
53 public void onLocationChanged(Location 
location) f
54 tratarCoordenadas(location);
55
56 //Desativa a conexao de dados pois o GPS 
ja esta capturando dados
57 lm.removeUpdates(networkListener);
58
59 g
60 public void onProviderDisabled(String 
provider) f g
61 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
62 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) fg
63 g;
64
65 LocationListener networkListener = new 
LocationListener() f
66 public void onLocationChanged(Location 
location) f
67 //A obtencao de dados geoespaciais por 
meio da conexao de dados
geralmente sera executado primeiro que o 
GPS
68 tratarCoordenadas(location);
69 g
70 public void onProviderDisabled(String 
provider) fg
71 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
72 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) fg
73 g;
74
75 @Override
76 public void onLocationChanged(Location 
loc) f
77 //Extracao da latitude e longitude
78 double latitude = loc.getLatitude();
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79 double longitude = loc.getLongitude();
80
81 //Instanciacao de um GeoPoint
82 GeoPoint geoPointObtido = new GeoPoin-
t((int)(latitude   1E6), (int)(
longitude   1E6));
83
84 //Renderizacao no MapView
85 meuMapController.animateTo(geoPointOb-
tido);
86 meuMapView.invalidate();
87 g
88
89 @Override
90 public void onProviderDisabled(String 
provider) f g
91
92 @Override
93 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
94
95 @Override
96 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) f g

97 g

 Esta técnica pode ser útil para aplicativos que 
priorizam a rapidez na captura de coordenadas, porém 
não descarta a qualidade sendo alcançada em seguida.
 Outra técnica que pode aumentar o desempe-
nho é despejar toda a regra de negócio de captura de 
dados em um Service. Pelo fato do componente tra-
balhar automaticamente em segundo plano acarreta 
uma série de outras vantagens. O aplicativo fica mais 
rápido pois há uma thread exclusiva no caso o Service 
para executar operações em segundo plano enquanto 
que a principal está gerenciando a interface e ciclos 
da activity e as camadas do aplicativo ficam bem se-
paradas como mostra o código abaixo:

Listing 7. GPS e Conexão de dados atuando simulta-
neamente em um Service

1
2 import android.app.Service;
3 import android.content.Context;
4 import android.content.Intent;
5 import android.location.Location;
6 import android.location.LocationListener;
7 import android.location.LocationManager;
8 import android.os.Bundle;
9 import android.os.IBinder;
10
11 public class ServiceMain extends Servi-
cef
12
13 LocationManager lm;
14
15 @Override

16 public IBinder onBind(Intent arg0) f
17 return null;
18 g
19
20 //Servico iniciado
21 @Override
22 public void onCreate() f
23 super.onCreate();
24
25 ativarListeners();
26 g
27
28 //Servico esta sendo finalizado pelo An-
droid
29 @Override
30 public void onDestroy() f
31 super.onDestroy();
32
33 if(lm != null) f
34 lm.removeUpdates(gpsListener);
35 lm.removeUpdates(networkListener);
36 g
37
38 g
39
40 private void ativarListeners() f
41
42 lm = (LocationManager)getSystemService(-
Context.
LOCATION SERVICE);
43
44 //Ativacao do GPS e da Conexao de dados 
simultaneamente
45 lm.requestLocationUpdates(LocationMana-
ger.GPS PROVIDER, 0, 0,
gpsListener);
46 lm.requestLocationUpdates(LocationMana-
ger.NETWORK PROVIDER,
0, 0, networkListener);
47
48 g
49
50 LocationListener gpsListener = new Loca-
tionListener() f
51 public void onLocationChanged(Location 
location) f
52 //Mostrar dados da location para o usu-
ario
53
54 //Desativa a conexao de dados pois o GPS 
ja esta capturando dados
55 lm.removeUpdates(networkListener);
56
57 g
58 public void onProviderDisabled(String 
provider) f g
59 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
60 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) fg
61 g;
62
63 LocationListener networkListener = new 
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LocationListener() f
64 public void onLocationChanged(Location 
location) f
65 //Mostrar dados da location para o usu-
ario
66 g
67 public void onProviderDisabled(String 
provider) fg
68 public void onProviderEnabled(String 
provider) f g
69 public void onStatusChanged(String pro-
vider, int status, Bundle extras) fg
70 g;
71 g

 Uma outra técnica é a recuperação da última 
posilção capturada. É possível mostra-la (contanto 
que haja conexão com a internet) até que o hardwa-
re trabalhe para obter novas posições. Isso ajuda na 
apresentação do usuário e da a impressão de que o 
aplicativo está trabalhando. 

4.2. Alto consumo de bateria
A precisão de uma localização no Android é direta-
mente proporcional ao tempo e ao consumo de ba-
teria, ou seja, após iniciado o processo de obtenção, 
localizações mais precisas levarão maior tempo para 
serem obtidas e consequentemente mais bateria será 
gasta.
 Algumas boas práticas durante a solicitação 
de coordenadas podem ser utilizadas para amenizar o 
problema. Definir parâmetros que limita a frequência 
de requisições para o GPS ou a conexão de dados aju-
dar a reduzir o consumo. Essa limitação pode ser tan-
to em frequência de tempo definido em milisegundos 
quanto por distância em metros. O uso da conexão de 
dados também é outra boa prática se atender regra de 
negócio do aplicativo.

4.3. Cache da API do Google
Porém como já foi dito, nem tudo é a favor. Uma es-
pecificação dos termos de uso cita que não é permi-
tido a realização cache de mapas, ou seja, os mapas 
não deverão ser armazenado em cache para exibição 
enquanto o dispositivo não estiver conectado com a 
internet. Isso elimina uma das melhores funcionalida-
des para esse tipo de aplicativos que é a capacidade 
do usuário interagir com o mapa e salvar informações 
que poderão ser mandadas posteriormente para o ser-
vidor. Outros motivos que impossibilita explorar a ca-
pacidade máxima do aplicativo:

• Dispositivos móveis representam mobilidade, 
sendo assim esta característica fica limitada a dis-

ponibilidade de conexão;
• O georreferenciamento é uma área abrangente 
que envolve qualquer parte do planeta e muitos 
deles não possui conexão incluindo os dispositi-
vos que utilizam 3G;
• Dependendo da regra de negócio o projeto 
pode se tornar inviável. De nada adianta capturar 
dados com GPS se não é possível mostrá-las no 
mapa. O que se tem a fazer neste caso infelizmen-
te é informar ao usuário que ative a conexão de 
internet do dispositivo.

Listing 8. Item 8.2 dos termos de uso da API do Goo-
gle Maps https://developers.google.com/maps/terms

1 8.2. copy, translate, modify, create a 
derivative work of, pre-fetch, cache, or 
publicly display any Content or any part 
thereof.

 Todo bom aplicativo que trafega dados pela 
internet deve tamb´em de ser capaz de trabalhar sem 
ela. PorÉm se a renderização de mapas for a principal 
regra de negócio e utilizarmos a API do Google para 
realizar esse serviço podemos definitivamente des-
cartar essa possibilidade. À única forma de amenizar 
o problema é infelizmente informar ao usuário que 
ative a conexão para que os mapas possam ser visua-
lizados.

Listing 9. Cache de dados geoespaciais

1 import com.google.android.maps.GeoPoint;
2 import com.google.android.maps.MapActi-
vity;
3 import com.google.android.maps.MapCon-
troller;
4 import com.google.android.maps.MapView;
5
6 import android.content.Context;
7 import android.location.Location;
8 import android.location.LocationManager;
9 import android.os.Bundle;
10
11 public class ActivityMain extends MapAc-
tivityf
12
13 MapView meuMapView;
14 MapController meuMapController;
15 LocationManager lm;
16
17 @Override
18 public void onCreate(Bundle savedInstan-
ceState) f
19 super.onCreate(savedInstanceState);
20 setContentView(R.layout.main);
21
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22 meuMapView = (MapView) findViewById(R.
id.mapa);
23 meuMapController = (MapController) meu-
MapView.getController();
24 meuMapController.setZoom(16);
25 meuMapView.invalidate();
26
27 lm = (LocationManager)getSystemService(-
Context.LOCATION SERVICE);
28
29 //Busca a ultima posicao no GPS
30 Location location = lm.getLastKnownLoca-
tion(LocationManager.
GPS PROVIDER);
31
32 if (location == null) f
33 //Se nao obtiver busca tambem na conexao 
de dados
34 location = lm.getLastKnownLocation(Loca-
tionManager.
NETWORK PROVIDER);
35 gelse f
36 meuMapController.animateTo(new GeoPoin-
t((int) (location.
getLatitude()   1E6), (int) (location.getLon-
gitude()   1E6)));
37 g
38
39 //Ativa os providers
40
41 g
42
43 @Override
44 protected boolean isRouteDisplayed() f 
return false; g
45
46 g

5. Cidadão Participativo
O Cidadão Participativo foi desenvolvido pela As-
sembleia Legislativa no intuito de aproximar o cida-
dão às autoridades políticas do estado de Goiás por 
meio de denúncias realizadas tanto na internet pelo 
portal www.assembleia.go.gov.br/cidadaoparticipati-
vo quanto pelos dispositivos móveis nas plataformas 
iOs e Android.
 Segue algumas telas do aplicativo para a ver-
são Android (figuras 4 e 5):

6. Os benefícios do georreferenciamento para pla-
taforma móvel
É uma tendência de todas as aplicações utilizarem 
recursos de georreferenciamento combinados com o 
uso de dispositivos móveis. Com isso, pode-se obter 
informações precisas sobre a localização do usuário 
para o fornecimento de conteúdo, serviços ou produ-
tos que mais despertem o interesse do usuário naquele 
momento e instante de tempo. 

Figura 4. Cidadão Participativo para Android. 
(Autoria Própria)

Figura 5. Cidadão Participativo para Android. 
(Autoria Própria)

 Muitas regras de negócios empresariais po-
dem se beneficiar deste recurso, reduzindo os custos 
e gerando mais lucro para as empresas. A API do An-
droid torna mais fácil o desenvolvimento de aplica-
ções com recursos de georreferenciamento, fazendo 
com que o desenvolvedor priorize as regras de negó-
cio da aplicações, não perdendo tempo em implemen-
tações desnecessárias.

7. Conclusão
Este artigo trouxe uma vis˜ao geral do que é desen-
volver aplicativos utilizando georreferenciamento na 
plataforma Android. Foram citados as facilidades e 
problemas tanto do
Android como fatores externos. Diante desse cenário 
algumas técnicas foram citadas para fazer com que 
minimize o impacto provocado pelos obst´aculos ci-
tados e busque atender
fielmente as regras de negócios.
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