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RESUMO 

É notório que a cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão, possui vários problemas de 

infraestrutura, bem como outras capitais do país. Um dos fatores contribuintes para esse quadro 

é a falta de comunicação efetiva entre moradores e órgãos públicos responsáveis por cada 

departamento da cidade, como por exemplo, a falta de meios de comunicação entre o cidadão 

ludovicense e a secretaria municipal de trânsito e transporte. Com base nisso, o presente 

trabalho tem como objetivo descrever como a tecnologia pode auxiliar no fator comunicação 

entre moradores e órgãos públicos, por meio do desenvolvimento de um aplicativo móvel 

baseado principalmente em geolocalização. O aplicativo Radar da Cidade possui em sua 

estrutura alguns dos mais recentes conceitos de tecnologia baseados em dispositivos móveis, 

com o uso da programação móvel híbrida e de base de dados não relacionais (NoSQL).   

 

Palavras-chave: Tecnologia da informação. Computação móvel. Geolocalização. Problemas 

de infraestrutura urbana.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É notório os problemas de infraestrutura presentes nas cidades brasileiras (Ahern, 

2009; Owen, 2009). Em São Luís a situação é agravante, pois conta com diversos problemas de 

infraestrutura por toda parte. 

Usando a tecnologia como aliada e mitigadora de problemas cotidianos, o presente 

trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma solução que melhore a comunicação 

entre os moradores da cidade de São Luís com os órgãos públicos responsáveis pela sua 

infraestrutura. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GPS 

O sistema GPS (Global Positioning System) foi criado a partir de outro projeto do 

Departamento de Segurança Interna dos EUA denominado NAVSTAR. O sistema NAVSTAR 

forneceria informações geográficas diferentes, tais como localização e clima, por exemplo, de 

qualquer parte da superfície terrestre. O projeto NAVSTAR foi lançado em 1960 e após vários 

anos de correção e afinação, está totalmente operacional.  

Como o nome sugere, o GPS é um sistema de abrangência global. Esse sistema 

tem facilitado todas as atividades que necessitam de posicionamento, fazendo 

que algumas concepções antigas pudessem ser postas em prática. Um exemplo 

claro disso, é o que vem ocorrendo com o desenvolvimento da agricultura de 

precisão, um conceito estabelecido por volta de 1929, que só agora tem sido 

posto em prática, graças à integração de várias geotecnologias, dentre elas o 

GPS (Monico apud Stafford, 1996.2000, p.2) 

 

Depois de algum tempo o projeto NAVSTAR tornou-se um sistema de GPS. O 

sucesso deste sistema foi tão grande que o presidente Bill Clinton, no ano 2000, viu a 

necessidade de coletar informações de satélites.  

 

2.2 DISPOSITIVOS MÓVEIS 

 

As tecnologias de computação móvel encontram-se atualmente em franca evolução 

e parecem destinadas a transformar-se no novo paradigma dominante da computação (Myers et 

al., 2003). 

De acordo com o estudo “Smartphones Users and Penetration Worldwide, 2013-

2018”, realizado em 2014 pelo eMarketer, um quarto da população terá um smartphone em 

2015, e 51,7% dos usuários de celulares o utilizarão em 2018, representando 2.560 bilhões de 

pessoas no mundo. O relatório mostra também que o Brasil está em sexto lugar em números de 

usuários de smartphones entre os 25 países da América Latina (EMARKETER, 2014). 

Com todo esse crescimento, o uso de uma aplicação voltada para dispositivos 

móveis é mais que bem aceita, sobretudo pela sua escalabilidade como também portabilidade, 

alcançando assim, resultados mais amplos. 
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2.2 GEOLOCALIZAÇÃO 

 

Localizar-se é uma preocupação antiga da sociedade. O que se sabe é que desde a 

antiguidade existiram diversas formas de se orientar para chegar a uma localização mesmo que 

esta não fosse precisa. Muitas ferramentas foram utilizadas como por exemplo, bússolas, mapas 

e até mesmo o céu.  

Conforme a tecnologia foi emergindo, o uso do GPS foi ficando mais evidente. 

Quando se trata de localização, o uso combinado do GPS com os sistemas de localização de 

antenas de celular fez da geolocalização uma funcionalidade capaz de ser integrada ao modelo 

convergente da internet móvel. (BRONSZTEIN; PIMENTA, 2011). 

O uso dessa tecnologia vem ganhando destaque em aplicações que necessitam de 

um posicionamento efetivo no planeta. Grandes empresas, entre elas a GOOGLE, investem 

pesado nesse quesito, disponibilizando uma gama enorme de ferramentas que auxiliam o 

trabalho com geolocalização. Como exemplo as API’s (Application Programming Interface) 

de desenvolvimento, que funcionam como auxilio na solução de problemas que necessitam de 

uma posição global.  

 

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

O modelo de visão geral do sistema oferece suporte à DSI (Dynamic Systems 

Initiative), que simplifica e automatiza como as empresas projetam, implantam e operam 

sistemas distribuídos. Esse modelo fornece uma linguagem comum para descrever o design e 

a configuração para todos os aspectos de um sistema distribuído. Nesta proposta de trabalho 

foi feita uma visão geral com requisitos de internet usando server Linux, o ionic e um BD. 

 

Figura 1: Visão Geral do Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2017) 
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3.1 LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

De acordo com o questionário levantado e com a proposta do projeto em si foram 

levantados requisitos, sendo estes demonstrados através da construção do diagrama de casos 

de uso. O caso de uso, por sua vez, tem o objetivo de demonstrar uma visão superficial do 

produto, já que ele não dispõe o código fonte, somente as funcionalidades de forma superficial, 

para que o cliente possa entender o que estará no aplicativo. 

 

Funcionais:  

• O sistema deve cadastrar usuários; 

• O sistema deve cadastrar órgãos públicos; 

• Deve possibilitar um report via GPS; 

• Deve possibilitar visualizar reports; 

• Separar reports por categoria; 

• Deve possibilitar um report rápido. 

Não-Funcionais: 

• O sistema deve ser multiplataforma; 

• O sistema deve ter alta disponibilidade; 

• O sistema deve possuir um Termo de uso e responsabilidade 

 

3.2 DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

O diagrama de caso de uso tem como objetivo, dentro da nossa proposta de trabalho, 

auxiliar a comunicação entre os analistas e o cliente. Um caso de uso descreve um cenário que 

mostra as funcionalidades do nosso sistema em um ponto de vista do usuário. O cliente deve 

ver no diagrama de caso de uso a principal função do sistema, como mostra a Figura 2 abaixo: 
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Figura 2: Diagrama de Caso de Uso 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

 

3.3 DIAGRAMA DE CLASSE 

 

O diagrama de classe tem como objetivo, dentro desta proposta de trabalho, a 

interação do sistema proposto e o relacionamento entre eles, cujo foco principal é a interface da 

arquitetura nos principais métodos, como mostra a Figura 3.  

Figura 3: Diagrama de Classe 

 

Fonte: Própria (2017) 
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3.4 MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO 

 

Um modelo entidade relacionamento é uma maneira sistemática de descrever e definir 

um processo de negócio. O processo é modelado como componentes (entidades) que são ligados 

uns aos outros por relacionamentos, como está demonstrado abaixo em nosso projeto (Figura 

4): 

 

Figura 4: Modelo Entidade Relacionamento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria (2017) 

 

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

Logo abaixo estão descritas as tecnologias utilizadas para o desenvolvimento do 

projeto, juntamente com as vantagens que elas podem proporcionar.  

 

4.1 IONIC 

 

Ionic é um framework para desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis 

que visa o desenvolvimento de apps híbridas e de rápido e fácil desenvolvimento. 

Vantagens:  

• Ganho de tempo; 

• Fácil aprendizagem; 

• HTML, JS e CSS > Android e IOS. 

• Integração do AngularJS. 
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4.2 TYPESCRIPT 

 

TypeScript é um superste do Java Script. Adicionando a estas funcionalidades que 

nativamente não estão disponíveis ou requerem grande esforço para utilização, como 

“Orientação a Objetos”. 

Vantagens:  

• POO para desenvolver melhores aplicativos Java Script; 

• Aplicativos mais robustos; 

• Escalabilidade.  

 

4.3 BD NoSQL 

 

Bancos de dados NoSQL é uma categoria de BD que utiliza diversos modelos de 

dados, incluindo documentos, gráficos e chave-valor. 

Vantagens: 

• Facilidade de desenvolvimento; 

• Escalabilidade; 

• Alto desempenho; 

• Disponibilidade. 

4.4 Express.js 

 

Express.js é um framework que pode ser comparado com o Laravel para PHP. Ele 

cria abstrações de rotas, middlewares e muitas outras funções para facilitar a criação tanto de 

API's quanto SPA’s (Servidor > Cliente). 

Vantagens: 

• Compatibilidade com MongoDB; 

• Desempenho; 

• Comunidade forte. 

 

4.5 API do Google 

 

É a forma de se comunicar com as funções pré-programadas definidas pelo Google. 

Vantagens: 

• Criação de mapas com locais definidos; 

• Controle de zoom; 
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• Tipos de mapa;  

• Geração de rotas; 

• Pesquisa de estabelecimentos e etc. 

 

CONCLUSÃO 

 

O processo de desenvolvimento da aplicação ainda está em andamento. Uma versão 

beta do aplicativo já se encontra em testes. O uso da tecnologia foi de fato inovador para o 

auxílio na solução de problemas de infraestrutura em grandes cidades. O fato de usar um 

aplicativo móvel como ferramenta de comunicação e reporte rápido entre a população e órgãos 

responsáveis, foi algo simples, porém bem objetivo. 

Embora a aplicação ainda esteja em fase de desenvolvimento, apenas testes 

dirigidos foram executados, foi possível notar o auxílio e a importância que a aplicação já pode 

trazer para os cidadãos da cidade de São Luís do Maranhão. 

Pretende-se, portanto, verificar em trabalhos futuros, a usabilidade do aplicativo 

RADAR DA CIDADE com um número maior de usuários e se o mesmo ajudou de fato a mitigar 

problemas de infraestrutura da cidade de São Luís. 
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