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Introdução
Esta cartilha apresenta o software Olha o Ônibus, seu funcionamento,
funcionalidades e resultados alcançados.

O que é o Olha o Ônibus?
O Olha o Ônibus é um aplicativo colaborativo de monitoramento de linhas de
ônibus que visa auxiliar a mobilidade urbana dos cidadãos da região
metropolitana de Belém. As rotas presentes no aplicativo são fornecidas graças
a informação da geolocalização de cada usuário do aplicativo, os quais, ao
utilizarem o meio de transporte poderão ativar tal opção de compartilhamento
de localização, esta, fornecida de forma colaborativa pelo usuário, transmitindo
os seus dados em tempo real para os demais usuários que desejam utilizar
determinada linha de ônibus.

O que eu posso fazer com o Olha o Ônibus?
Com o Olha o Ônibus é possível acompanhar
e compartilhar a localização dos ônibus com
outros usuários,

gerenciar suas linhas

favoritas, obter informações de itinerários
dos ônibus, além de ganhar pontos e
visualizar

o

ranking

dos

melhores

colaboradores.

Conhecendo o Olha o
Ônibus
Na tela inicial do aplicativo, ficam dispostos
três botões, os quais dão acesso às
funcionalidades

de

colaboração,

gerenciamento de ônibus favoritos, ranking
de

usuários

e

acompanhamento

das

localizações dos ônibus favoritos. Existe

ainda, um botão na parte superior da tela, que dá acesso ao perfil do usuário. Cada
funcionalidade será explicada detalhadamente.
Ao tocar sobre o botão de colaboração, aparecerá uma lista de ônibus onde o
usuário poderá escolher o qual deseja colaborar, de acordo com o ônibus de sua
viagem. Ao selecionar um ônibus, o usuário estará compartilhando a localização de
seu ônibus de viagem com outros usuários.

Ao pressionar o botão de mais opções,
aparecerá dois novos botões que dão
acesso

às

gerenciamento

funcionalidades
de

linhas

de

de
ônibus

favoritas e visualização do ranking de
usuários.
Ao tocar sobre o botão que dá acesso ao gerenciamento ônibus favoritos,
aparecerá a tela com todos os veículos favoritos do usuário. O usuário pode
adicionar e excluir os ônibus favoritos.

Além do usuário gerenciar suas linhas de ônibus favoritas, é possível ver todas
as ruas onde os ônibus irão passar.

Caso seja selecionado o botão que dá acesso ao ranking de usuários, será
mostrada uma tela com os trinta usuários que mais colaboram suas localizações
no aplicativo.

O usuário pode acompanhar a localização de seus ônibus favoritos, para isso,
basta tocar no botão que dá acesso ao mapa na tela inicial.

É possível, ainda, que o usuário consulte suas informações na tela de perfil do
usuário, para isso, basta pressionar o botão com a imagem do usuário na tela
principal.

Olha o Ônibus em Números
Atualmente

o

Olha

o

Ônibus

está

disponível

online

na

Play

Store

(https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.projetoslabex.olhaoonib
ol&hl=pt). Até a data de finalização desta cartilha o software possui 80 linhas de
ônibus cadastradas, 13.048 downloads na loja e nota de 3.5 avaliada por 167
usuários.

Concluindo
O Olha o Ônibus pode ajudar você e milhares de usuários do transporte público.
Com ele você pode localizar seus ônibus e planejar suas viagens antes de sair de
casa, além de poder ajudar outros usuários como você, que necessitam dos
coletivos públicos.

Olha o Ônibus, o
aplicativo colaborativo
de monitoramento de
linhas de ônibus
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