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RESUMO 

O espaço indoor é formado por objetos internos de uma edificação (OGC, 

2014). A partir de 2011 a empresa Google começou a disponibilizar em seu serviço 
de mapas a planta baixa de ambientes indoor, entretanto, apenas em 2014, o serviço 
foi disponibilizado no Brasil. O Centro Politécnico da UFPR (Universidade Federal do 
Paraná) éz um campus com muitas edificações onde são alocadas salas de aula, 
departamentos, bibliotecas, laboratórios e comércio. Com a complexidade das 
edificações com muitos andares e diversos usos, um mapa indoor apresenta uma 
alternativa para as pessoas se localizarem dentro do campus. O projeto UFPR 
Campus Map realiza pesquisas e desenvolvimento de ferramentas na área de mapas 
indoor para a UFPR. Atualmente, o projeto disponibiliza à comunidade um webMapa 
com duas representações do mapa indoor dos edifícios: planta baixa e esquemático. 
O objetivo deste trabalho é desenvolver um aplicativo para dispositivos móveis com 
sistema Android para apresentação dos mapas indoor desenvolvidos no contexto do 
projeto. Como etapas metodológicas foram elencados os seguintes itens: Adequação 
do modelo de dados existente; Projeto da interface; Projeto do banco de dados 
geográfico; Projeto Cartográfico; Desenvolvimento da Aplicação; e Testes. Para o 
desenvolvimento da aplicação utilizou-se a SDK (Software Development Kit) do 
Mapbox para Android. Os dados foram convertidos para o formato geoJson e 
separados por tema e andar. As funcionalidades desenvolvidas foram: apresentação 
da planta baixa por andar; e Leitura de QR code (Quick Response Code) para 
indicação da posição do usuário dentro dos prédios. A partir dos resultados 
alcançados neste trabalho, é possível concluir que o aplicativo desenvolvido configura 
um protótipo para desenvolvimento de futuras versões. Para as próximas versões 
recomenda-se o desenvolvimento das demais funcionalidades projetadas neste 
trabalho. 

 
Palavras-chave: Mapa indoor. Aplicativo mobile. Campus Map. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo OGC (2014), o espaço indoor é formado por uma ou mais 

edificações contendo componentes arquitetônicos. Por componentes arquitetônicos 

entende-se portas, janelas, telhado, piso, salas e demais objetos que formam o 

ambiente interno de uma edificação.  

Em 2011, a empresa Google® começou a disponibilizar em seu serviço de 

mapas Google Maps a planta baixa de ambientes indoor (GOOGLE LLC, 2011). No 

início esta funcionalidade foi apresentada apenas em dispositivos móveis. Somente 

em 2012 os mapas indoor foram estendidos também para a versão web do serviço. 

No Brasil, essa funcionalidade chegou em maio de 2014, pouco antes da Copa do 

Mundo de Futebol no Brasil (GOOGLE LLC, 2014). 

Desde então, a utilização de mapas indoor tem se tornado cada vez mais 

popular, o que torna crescente a demanda por mapeamento desses espaços. No 

Centro Politécnico (CP) da UFPR, observa-se esta demanda, por ser um campus com 

muitos prédios, com grande circulação de pessoas e com chegada de novos alunos 

todos os anos. Desse modo, verifica-se a necessidade de oferecer um mapa indoor 

como ferramenta de orientação para as pessoas navegarem pelos edifícios. 

Em 2014, iniciou-se o projeto UFPR Campus Map (UCM), cujo objetivo é 

realizar o mapeamento indoor dos campi da UFPR por meio de pesquisas sobre tipos 

de representação indoor, projeto cartográfico para essas representações, 

mapeamento colaborativo e desenvolvendo ferramentas de localização para uso da 

comunidade. 

Como parte do projeto UCM, este trabalho tem por objetivo desenvolver um 

aplicativo para ser utilizado em dispositivos móveis, para visualização dos mapas 

indoor desenvolvidos no âmbito do projeto. A aplicação será desenvolvida para uso 

em dispositivos com sistema Android. Para tanto, será realizada uma análise da base 

de dados existente, bem como o projeto do banco de dados, o desenho da interface 

e o desenvolvimento da aplicação.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

O campus Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 

possui uma área de aproximadamente 616.490 m² (61,64 ha), sendo 111.574 m² de 

área construída. Dentro do campus estão alocados vários cursos de graduação, pós-

graduação, institutos de pesquisa e comércio.  Segundo Sarot (2015), o alto fluxo de 

pessoas, a complexidade das edificações com diferentes andares e diferentes usos 

torna difícil a tarefa de se localizar dentro do campus. 

No âmbito de gestão, por parte da universidade, o grande número de 

edificações torna complexo o trabalho de gerenciar itens como mobiliário, entrega de 

suprimentos, aproveitamento dos espaços, ensalamentos e segurança sem agregar a 

componente espacial. Ter a gestão da universidade agregada ao mapeamento do 

campus torna mais eficiente o uso do espaço e emprego de recursos.  

O UCM foi desenvolvido como uma aplicação web, com o mapa do campus e 

outras informações cadastrais, a fim de prover uma ferramenta para gerenciamento e 

orientação. No momento a aplicação web está sendo estendida para atender também 

a outros campi da UFPR espalhados pelo estado.  

O desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis para o UCM 

tem a motivação de oferecer mais rapidez, acesso e mobilidade às pessoas que 

precisam se localizar dentro da universidade. Somado a isso, proporciona uma melhor 

experiência do usuário em dispositivos móveis, de modo que, um aplicativo oferece 

funcionalidades com base nos sensores presentes no dispositivo.  
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1.2 OBJETIVOS 

Para desenvolvimento do trabalho foram elencados os seguintes objetivos. 

1.2.1 Objetivo Geral   

Desenvolver um aplicativo para utilização em dispositivos móveis 

(smartphones e tablets) para auxílio à orientação de pedestres pelos edifícios do 

campus do Centro Politécnico da UFPR.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Adequar o modelo de dados da solução já existente;  

b) Projetar a interface da aplicação;  

c) Projetar o banco de dados geográfico;  

d) Realizar o projeto cartográfico; 

e) Desenvolver a aplicação para o sistema Android; 

f) Testar a aplicação em diferentes dispositivos com diferentes versões do 

sistema operacional. 
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2 DESCRIÇÃO DO WEBMAPA CAMPUS MAP 

O webMapa desenvolvido para o UCM está disponível à comunidade por meio 

do endereço <www.campusmap.ufpr.br>. Na tela inicial, (figura 1), é apresentada uma 

visão geral do estado com a localização de todos os campi da UFPR. 

 
FIGURA 1 – TELA INICIAL DO WEBMAPA UCM 

 

FONTE: UFPR Campus Map (2017). 

 

As funcionalidades desenvolvidas para o webMapa são:  

 Indicação da posição do usuário no mapa (em fase de testes); 

 Pesquisa textual por locais; 

 Apresentação de dois tipos de representação indoor (esquemático e 

planta baixa); 

 Cálculo de rotas. 

 

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento são apresentadas a seguir: 

 Leaflet: biblioteca JavaScript para visualização de mapas; 

 Phonon: framework para criação de interfaces responsivas; 

 PostgreSQL: sistema gerenciador de banco de dados; 

 PostGIS: extensão espacial para banco de dados; 
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 PgRouting: biblioteca de roteamento para banco de dados PostGIS; 

 JavaScript e PHP: linguagens de programação; 

 HTML5 e CSS3: linguagens de marcação e estilo para a web; 

 Servidor web em ambiente Linux.  

 

Dentre todos os campi da UFPR, o único que apresenta informações indoor é 

o Centro Politécnico (CP), localizado no bairro Jardim das Américas, em Curitiba. Na 

figura 2 é possível verificar a apresentação de dados indoor do CP no formato planta 

baixa. Vale ressaltar que o CP ainda não está com total cobertura de dados indoor 

levantados; desse modo, os prédios que não possuem esses dados são 

representados em cinza. 

 

FIGURA 2 – DETALHE DO CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO 

 

FONTE: UFPR Campus Map (2017). 

 

A interface do webMapa é responsiva, ou seja, adequa-se aos diferentes 

tamanhos de telas dos dispositivos. Assim, é possível acessar o webMapa por meio 

de navegadores nos dispositivos móveis. A figura 3 apresenta a interface do webMapa 

em um smartphone de cinco polegadas. 
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FIGURA 3 – DETALHE DO CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: UFPR Campus Map (2017). 

 

Apesar do webMapa ser responsivo, optou-se por desenvolver um aplicativo 

para o projeto com a finalidade de oferecer uma melhor experiência ao usuário, de 

modo que a entrada na aplicação seja facilitada sem a necessidade de acessar 

primeiro um navegador, digitar o endereço, para só depois acessar o mapa. Outro 

ponto a ser considerado é que o webMapa depende de internet no dispositivo para 

ser acessado, enquanto que um aplicativo nativo pode funcionar de modo off-line 

totalmente desconectado da internet. Além disso, um aplicativo nativo interage com 

facilidade com os sensores presentes nos dispositivos móveis e outros aplicativos de 

tal maneira que favorece o desenvolvimento de funcionalidades como, por exemplo, 

realidade aumentada e notificações ao usuário. Este trabalho é apenas o começo do 

desenvolvimento de um aplicativo nativo para o projeto UCM, a partir do qual outras 

funcionalidades, como os exemplos apresentados, podem ser acrescentadas. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS   

3.1 MATERIAIS 

Para execução deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais:  

 

 Software Astah Community versão 7.1;  

 Sistema web para prototipação Proto.io; 

 Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL; 

 Extensão espacial PostGIS para o banco de dados; 

 Software QGIS versão 2.18; 

 Kit de Desenvolvimento de Software Mapbox Android SDK versão 

5.2.0; 

 Interface Integrada de Desenvolvimento Android Studio versão 3.0; 

 Linguagem de programação Java; 

 Linguagem de marcação XML. 

 

FIGURA 4 – MATERIAIS EMPREGADOS NAS ETAPAS METODOLÓGICAS 

 

FONTE: o autor (2017). 
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3.2 MÉTODOS 

Com a finalidade de alcançar os objetivos definidos para este trabalho, 

enumerou-se as seguintes etapas da metodogia, conforme apresentadas na figura 5. 

As etapas foram divididas em três grupos: análise, projeto e desenvolvimento. A etapa 

de análise consiste em realizar toda uma adequação do modelo de dados existente 

no âmbito do UCM. De posse dessas informações, realizou-se a etapa de projeto que 

consiste em projetar como se dará a solução. Nesta etapa decidiu-se sobre as 

tecnologias a serem utilizadas, as funcionalidades a serem desenvolvidas, e a 

infraestrutura a ser empregada. Além disso, elaborou-se todos os artefatos que foram 

utilizados como guia para o desenvolvimento da aplicação como: interface e banco de 

dados. Na etapa de desenvolvimento foram elencadas as tarefas relacionadas à 

programação da aplicação. 

 

FIGURA 5 – ETAPAS DA METODOLOGIA  

 
FONTE: o autor (2017). 
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3.2.1 Adequação do modelo de dados existente   

Durante o desenvolvimento do UCM, priorizou-se a modelagem de dados 

indoor, não abordando certos elementos outdoor. Na adequação do modelo existente, 

para este trabalho, foi realizada a avaliação da base cartográfica de todos os campi 

da UFPR espalhados pelo estado. Buscou-se verificar quais elementos da base não 

eram contemplados pelo modelo de dados existente, de modo que estes elementos 

fossem categorizados e acrescentados ao modelo.  

Para a adequação do modelo de dados foi utilizado o diagrama de classes do 

banco de dados pré-existente (figura 6), no qual estão descritas as classes de feições 

cartográficas que são contempladas atualmente pelo UCM. Além disso, foram 

utilizados arquivos de dados vetoriais com extensão shapefile (tabela 1) de todos os 

campi da UFPR espalhados pelo estado para analisar quais feições não se 

enquadravam no modelo de dados existente. Os arquivos vetoriais de todos os campi 

pertencem ao projeto UCM, mas ainda não foram integrados ao banco de dados 

justamente por não se adequarem ao modelo existente. 

A partir da seleção das feições não enquadradas no modelo existente, foi 

realizada uma categorização de forma a agrupar em uma mesma categoria elementos 

com a mesma finalidade de uso. Como resultado desta etapa metodológica tem-se as 

classes da base cartográfica que precisam ser incorporadas ao modelo para adequá-

lo à representação outdoor. 
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FIGURA 6 – DIAGRAMA DE CLASSES DO BANCO DE DADOS PRÉ-EXISTENTE  

 

FONTE: UFPR Campus Map (2017). 
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TABELA 1 – ARQUIVOS VETORIAIS ANALISADOS 

Arquivo Vetorial Campus 

piraquara_LAYER_calçada Piraquara 

piraquara_LAYER_edificaçao Piraquara 

piraquara_LAYER_rua Piraquara 

piraquara_LAYER_gramado Piraquara 

EDIFICACAO_1 CEM 

LIMITE_1 CEM 

CAMPUS_REITORIA_II Reitoria 

EDIFICACAO_IV Palotina 

LIMITE_II Palotina 

campus_museu_etnologia_arqueologia Museu de Etnologia e Arqueologia 

estacionamento Litoral 

campus_litoral_1 Litoral 

campus_litoral_2 Litoral 

campus_litoral_3 Litoral 

campus_litoral_4 Litoral 

campus_litoral_5 Litoral 

campus_litoral_6 Litoral 

LIMITE Jandaia do Sul 

EDIFICACAO Jandaia do Sul 

hc_LAYER_EDIFICACAO Hospital de Clínicas 

hc_LAYER_TANQUES Hospital de Clínicas 

hc_LAYER_CALCADA Hospital de Clínicas 

RUA Hospital de Clínicas 

hc_LAYER_quadra Hospital de Clínicas 

FAZENDA_CANGUIRI_LAYER_EDIF Fazenda Canguiri 

FAZENDA_CANGUIRI_LAYER_RUA Fazenda Canguiri 

FAZENDA_CANGUIRI_LAYER_MATA Fazenda Canguiri 

FAZENDA_CANGUIRI_LAYER_MEIO_FI Fazenda Canguiri 

campus_camar Camar 

campus_agrarias Agrárias 

FONTE: o autor (2017). 

 

3.2.2  Projeto da interface da aplicação 

Para realização do projeto da interface foi criado um diagrama de casos de uso 

que representa quais tarefas o usuário do aplicativo poderá realizar. O diagrama de 

casos de uso foi desenvolvido no Software Astah Community. As tarefas apresentadas 

no diagrama foram definidas a partir das funcionalidades presentes na solução web. 

A interface das janelas da aplicação foi projetada com base na interface da solução 

web do UCM. O protótipo não funcional foi projetado utilizando o sistema web proto.io 

disponível no seguinte endereço: <https://proto.io/>. O desenvolvimento do prótipo 
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antes do projeto do banco de dados tem a finalidade de conceber a aplicação como 

um todo para que sejam identificados requisitos para as demais fases de projeto. 

3.2.3 Projeto do banco de dados geográfico 

Para realização do projeto do banco de dados geográfico foi utilizado o modelo 

de dados existente (figura 6) acrescido das categorias identificadas no item 3.2.1. Para 

desenho do diagrama de classes, foi utilizado o software Astah Community versão 

7.1. Esta atualização do modelo de dados do banco tem a finalidade de integrar a 

representação indoor com outdoor em versões futuras da aplicação. Isso é importante 

para que as rotas na aplicação considerem ambientes externos como, por exemplo, 

estacionamentos, calçadas e arruamento.  

3.2.4 Projeto cartográfico 

O projeto cartográfico desenvolvido neste trabalho foi pensado para um mapa 

em ambiente digital no qual o usuário pode visualizar o mapa em diferentes escalas 

de acordo com o nível de zoom. O foco do projeto cartográfico foi nas classes 

referentes ao ambiente indoor. As escalas apresentadas na tabela 2 correspondem 

aos diferentes níveis de zoom a serem aplicados no mapa digital. O formato nível de 

zoom foi escolhido porque é assim que o Mapbox trabalha com escala. O nível de 

zoom começa em zero representando uma escala menor, como, por exemplo, 

1:500.000.000 e vai até 22 para a maior escala.  

As classes: elevador, banheiros e escadas foram escolhidas para serem 

apresentadas com primitiva gráfica ponto em certas escalas para evidenciá-las. Essas 

classes foram consideradas importantes para um usuário que não conhece os 

edifícios. O tamanho médio de tela escolhido para aplicar os diferentes níveis de zoom 

foi de 5 polegadas. 
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TABELA 2 – CLASSES AVALIADAS NO PROJETO CARTOGRÁFICO 

Classe 
Primitiva 
grafica 

Zoom 
mínimo 

Zoom 
máximo 

Variável 
visual 

Exemplo  RGB 

Salas polígono 16 20 
tom de 

cor 

 
(242,242,242) 

Elevador ponto 16 18 forma 

 

(91, 84, 95) 

Banheiro 
feminino 

ponto 16 18 forma 
 

(91, 84, 95) 

Banheiro 
masculino 

ponto 16 18 forma 
 

(91, 84, 95) 

Banheiro 
PNE 

ponto 16 18 forma  (91, 84, 95) 

Escada ponto 16 18 forma 
 

(91, 84, 95) 

Cafeteria ponto 16 18 forma 
 

(91, 84, 95) 

FONTE: o autor (2017). 

 

3.2.5 Desenvolvimento da aplicação para o sistema Android 

No desenvolvimento de uma aplicação Android o primeiro passo a ser realizado 

é configurar o ambiente de desenvolvimento Android Studio com o SDK do Android. 

Para tanto, foram seguidas as instruções do site oficial do Android 

<https://developer.android.com/index.html>. Levando em consideração as diversas 

versões disponíveis da plataforma, para desenvolver um aplicativo é necessário 

escolher a versão mínima para o qual este irá funcionar. No entanto, dependendo 

desta escolha, o desenvolvedor terá disponível mais ou menos recursos. Cada versão 

da plataforma é identificada por um número de versão, um número de API (Application 

Programming Interface), e um nome. O histórico de versões do android é apresentado 

na tabela 3.  
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TABELA 3 – HISTÓRICO DE VERSÕES DO ANDROID A PARTIR DA VERSÃO MÍNIMA 
ACEITA PELO APLICATIVO 

Versão da Plataforma API Nome da Versão 

Android 8.1 27 O_MR1 

Android 8.0 26 O 

Android 7.1.1 
25 N_MR1 

Android 7.1 

Android 7.0 24 N 

Android 6.0 23 M 

Android 5.1 22 LOLLIPOP_MR1 

Android 5.0 21 LOLLIPOP 

Android 4.4W 20 KITKAT_WATCH 

Android 4.4 19 KITKAT 

FONTE: Adaptado de Google LLC (2017). 

 

Com o intuito de auxiliar os desenvolvedores a escolherem o número de API 

mínimo para suas aplicações, a empresa Google® fez um levantamento do percentual 

de dispositivos que possuem cada versão do Android. Esses dados são apresentados 

na figura 7. A partir desses dados, constata-se que a partir da API número 19 a 

distribuição contempla 92,8% dos dispositivos. Portanto, escolheu-se a API 19 como 

versão mínima que o aplicativo desenvolvido neste trabalho irá atender. Assim sendo, 

para que o aplicativo Campus Map funcione o dispositivo deverá ter a versão 4.4 ou 

superior instalada no dispositivo. 

 

FIGURA 7 – DISTRIBUIÇÃO DAS VERSÕES DO ANDROID NOS DISPOSITIVOS 

 

FONTE: Google LLC (2017). 
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Após a decisão da API mínima do Android, iniciou-se o desenvolvimento da 

aplicação com a configuração da SDK do Mapbox no código. A partir de então, as 

classes do Mapbox estão disponíveis para utilização na programação.  

Para o acesso aos dados, optou-se por trabalhar com o formato geoJson com 

o fim de compatibilizar o formato de dados do webMapa com o do aplicativo mobile. 

Dessa maneira, conforme as feições forem sendo incorporadas ao banco de dados, o 

mesmo arquivo geoJson pode ser utilizado para as duas aplicações, web e mobile.  

Para tanto, foi preciso realizar a organização e transformação dos dados do 

banco de dados para o formato geoJson. Além disso, foi necessário separar cada 

camada de dados por andar; desse modo, gerou-se um arquivo por tema e por andar, 

para ilustrar: banheiros femininos do primeiro andar. Essa separação é uma exigência 

da SDK do Mapbox para que cada camada seja exibida, ou ocultada, conforme o 

usuário troca de pavimento no aplicativo. Os arquivos geoJson foram colocados 

diretamente dentro da estrutura de diretórios da aplicação. A partir daí, as camadas 

são adicionadas em tempo de execução. 

A simbologia projetada para o mapa também é aplicada em tempo de execução 

do aplicativo. Para tanto, os arquivos formato png foram adicionados na estrutura de 

diretórios assim como os geoJson. Na medida que as camadas são criadas, os ícones 

são adicionados às feições. O mapa base do mapbox utilizado como plano de fundo 

da aplicação é no estilo Mapbox Light.  

Uma das tarefas realizadas pelo UCM foi distribuir etiquetas com código 

QRcode pelos edifícios do campus com a finalidade de oferecer uma forma de 

posicionamento indoor, entretanto esta funcionalidade ainda não foi implementada no 

webMapa. A partir da lista de etiquetas e respectivas coordenadas de onde estão 

colocadas foi possível desenvolver a funcionalidade de leitura da etiqueta e colocação 

de um marcador no mapa, deste modo o usuário consegue visualizar sua localização 

no momento da leitura da etiqueta. 
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3.2.6 Teste da aplicação 

Os testes desenvolvidos neste trabalho foram realizados com a execução do 

aplicativo nos seguintes smartphones: 

 Motorola Moto G5  

o Android versão 7.0; 

o Tela 5”. 

 Motorola Moto G4 Plus 

o  Android versão 7.1; 

o Tela 5,5”. 

 Sansung Galaxy J5  

o Android versão 6.0.1; 

o Tela 5”. 

 

A finalidade destes testes é verificar se o aplicativo executa da maneira tal qual 

foi projetado. Com os diferentes tamanhos de telas dos aplicativos testados, espera-

se verificar se a interface é apresentada adequadamente sem prejudicar a interação 

do usuário com o aplicativo. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1.1 Adequação do modelo de dados    

A partir da análise da base cartográfica de todos os campi, foi possível realizar 

a reclassificação e agrupamento de algumas classes de feições. A tabela 4 apresenta 

o resultado desta tarefa. Nessa tarefa, agruparam-se certas classes com a finalidade 

de simplificar a representação no mapa e optou-se por deixar a classificação original 

como atributo do dado. 

 

TABELA 4 – RECLASSIFICAÇÃO DE FEIÇÕES 

Classificação na base 

de dados bruta 

Classificação para o 

modelo atualizado 

rua arruamento 

gramado vegetação 

pátio calçada 

piscina estrutura esportiva 

escada ponto de transição 

alvenaria existente edificações 

construção edificações 

tanque edificações 

quadra edificações 

limite campus 

FONTE: o autor (2017). 

 

As novas classificações foram incluídas no diagrama de classes de modo a 

integrar os dados indoor com outdoor. A combinação de certas classes possibilita a 

simplificação da simbologia, facilitando a leitura reduzindo a quantidade de símbolos 

que o usuário precisa interpretar.  
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4.1.2  Projeto da interface da aplicação 

O diagrama de casos de uso projetado para a aplicação é apresentado na figura 

8. Neste diagrama, são apresentadas quais tarefas o usuário do aplicativo poderá 

fazer. Apenas os balões na cor azul são funcionalidades que foram projetadas e 

executadas nesta versão do aplicativo, as demais funcionalidades deverão ser 

implementadas em versões futuras. 

 

FIGURA 8 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO DA APLICAÇÃO 

 

FONTE: o autor (2017). 
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O protótipo da interface da aplicação é apresentado nas figuras 9 e 10. Na 

figura 9 item (a) é apresentada a tela inicial com os botões para mudança de piso (a - 

1), botão de rotas (a - 2), botão de pesquisa (a - 3), e por último, o botão de menu (a 

- 4). No item (b) é apresentado o detalhe do botão de menu (b - 4) quando clicado; 

neste botão estão embutidos os botões de escolher campus, mudar para o mapa 

esquemático, mostrar rede topográfica, ler QR code. 

 

FIGURA 9 – PROTÓTIPO DA INTERFACE DA APLICAÇÃO 

            

(a) Tela inicial       (b)Tela de menu 

FONTE: o autor (2017). 

 

 

Na tela apresentada na figura 10 (a) é mostrada a funcionalidade de pesquisa 

de rota em que é possível escolher o meio utilizado para realizar a rota (a pé, bicicleta 

ou carro). Nos itens (b) e (c) são apresentadas as telas de informação sobre uma 

feição, primeiro mais geral e por sequência o modo mais detalhado. 
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FIGURA 10 – PROTÓTIPO DA INTERFACE DA APLICAÇÃO 

                

                       (a) Tela de rota       (b) Tela de Pesquisa 

 

                                                                                             (c) Tela de informações 

FONTE: o autor (2017). 
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4.1.3 Projeto do banco de dados geográfico 

O resultado do projeto do banco de dados é apresentado na figura 11. As 

classes arruamento, calçada, estacionamento, estrutura esportiva e vegetação foram 

acrescentadas a partir do resultado apresentado no item 4.1.1. A classe calçada foi 

separada do arruamento com a finalidade de apresentar no futuro as áreas destinadas 

aos pedestres no campus; nesta classe também foram incluídos os pátios. Na classe 

vegetação foram agrupados elementos como mata, gramado, bosque, dentre outros. 

Na classe estrutura esportiva foram agrupados elementos como quadra poliesportiva, 

piscina, ginásio, academia e pista de corrida. Na classe estacionamento os elementos 

possuem como atributo o tipo do estacionamento: de professor; setor; prioridade; 

geral. 
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FIGURA 11 – DIAGRAMA DE CLASSES DO BANCO DE DADOS ATUALIZADO  
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4.1.4 Desenvolvimento da aplicação para o sistema Android 

As telas da aplicação desenvolvida são apresentadas na figura 12. No item (a), 

tem a tela inicial da aplicação com nível de zoom apresentando todo o Centro 

Politécnico. No item (b), é apresentado o mapa quando o zoom está no nível das 

edificações, a partir deste nível a camada de dados indoor é carregada bem como os 

botões para mudança de andar. Os botões para mudança de andar aparecem apenas 

quando a região do mapa apresentado possui edificações. Quando o usuário navega 

pelo mapa e sai dessa região, os botões são ocultados. Ao clicar em cada número de 

andar a camada corresponde aquele andar é carregada no mapa. 

 

FIGURA 12 – INTERFACE DA APLICAÇÃO DESENVOLVIDA 

              

                      (a) Tela de inicial da aplicação               (b) Tela com mapa no nível dos edifícios 

FONTE: o autor (2017). 

 

Na figura 13 é apresentada a funcionalidade de leitura dos QRcodes 

espalhados pelo campus. Ao clicar no botão na barra superior do aplicativo a câmera 

é aberta automaticamente. Ao apontar para o QRcode este é interpretado e a 

localização correspondente a este é apresentada no mapa com um marcador 

vermelho. 
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FIGURA 13 – INTERFACE LEITURA DE QRCODE E APRESENTAÇÃO NO MAPA 

              

(a) Camera realizando a leitura do QRcode      (b) A localização do QRcode no mapa 

                                            FONTE: o autor (2017). 

 

 

4.1.5 Teste da aplicação 

O aplicativo foi testado nos dispositivos informados no item 3.2.6 e o resultado 

foi satisfatório, não apresentando erro de execução. A figura 14 apresenta o aplicativo 

executanto em 3 dispositivos. No item (a) verifica-se a ausência da barra inferior, isto 

deve-se ao dispositivo ter botões físicos, enquanto que os dispositivos dos itens (b) e 

(c) não possuem botões físicos, portanto, estes são apresentados junto à interface da 

aplicação. 
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FIGURA 14 – INTERFACE LEITURA DE QRCODE E APRESENTAÇÃO NO MAPA 

           

(a) Samsung Galaxy J5                                (b) Moto G4 Plus                                    

 

                    

                     (c) Moto G5                                    

FONTE: o autor (2017). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados apresentados, é possível concluir que a aplicação 

desenvolvida neste trabalho é um protótipo para futuras versões do aplicativo. É 

importante o desenvolvimento da funcionalidade de leitura de QRcode, pois esta ainda 

não está implementada na versão web.  

Os arquivos geojson foram carregados diretamente na aplicação, mas 

recomenda-se a instalação de um servidor de mapas para geração automática destes. 

Deste modo, as camadas atualizadas no banco são automaticamente replicadas para 

a aplicação. 

 Para as próximas versões, recomenda-se o desenvolvimento das demais 

funcionalidades projetadas neste trabalho. Como o modelo de banco de dados foi 

atualizado para poder receber dados outdoor para as próximas versões recomenda-

se a implementação da funcionalidade de rotas considerando diferentes meios de 

transporte. 

Com a evolução dos sensores presentes nos dispositivos móveis, espera-se 

que a utilização do UFPR Campus Map se torne cada vez mais dinâmica, agregando 

informações do ambiente como posicionamento dentro dos edifícios, realidade virtual, 

realidade aumentada e mapeamento colaborativo. 
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