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Apresentação

A área de Intelligent Transportation Systems (ITS) vem experimentando notáveis desen-

volvimentos em tempos recentes. Estes desenvolvimentos têm ocorrido nas mais variadas 

áreas e compreendem tanto a chamada infra-estrutura inteligente quanto os veículos inteli-

gentes. Em nosso país, duas frentes têm mostrado desenvolvimentos importantes, porém 

ainda tímidos face ao pleno potencial de benefícios antevistos. 

De um lado, as concessionárias de rodovias têm gradualmente implementado a base do 

que pode vir a se consolidar como uma futura infra-estrutura inteligente e, também, o uso 

de identificadores de radiofreqüência em processos de cobrança.

De outro lado, o setor privado, motivado sobretudo por aplicações de segurança e logística, 

tem logrado notável expansão da frota rastreada em aplicações as mais variadas, que vão do sim-

ples posicionamento veicular a processos inteligentes de gestão de viagens que compreendem 

processos logísticos, roteamentos dinâmicos, resgates, entre inúmeros outros. Estes desenvolvi-

mentos, que ocorrem ainda sem a definição de uma desejável arquitetura nacional para ITS, têm 

sido viabilizados por objetivos claros, custos plausíveis e benefícios inequívocos.

Antevê-se ampla e sofisticada rota de desenvolvimento e aplicações, tanto na infra-es-

trutura quanto no veículo, mas sobretudo na integração destes. Estão em nosso horizonte 

sofisticadas aplicações: de gestão de tráfego, gestão de incidentes, serviços de emergência, de 

informação para o usuário, prevenção de acidentes, transporte intermodal, de assistência ao 

motorista e muitas outras.

Este livro representa um marco importante nesta rota de desenvolvimento, pois con-

solida conhecimento fundamental para estas aplicações. Aborda com clareza aspectos essen-

ciais do rastreamento de veículos, explora as tecnologias de posicionamento e comunicação, 

e discute maduramente aspectos associados à infra-estrutura de informática.

É uma referência fundamental para todos aqueles envolvidos na área de ITS e, em par-

ticular, com o rastreamento de veículos e suas variadas aplicações. 

Chequer Jabour Chequer, MSc  
Presidente da Associação Brasileira de Sistemas 

Inteligentes de Transporte – ITS Brasil.
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Entre as inúmeras possibilidades de aplicação do Rastreamento de Veículos (RV), este 

capítulo destaca o transporte rodoviário e a arte do rastreamento de veículos e cargas em 

trânsito (posicionamento, comunicação e tratamento de bases de dados). Descrevem-se as 

tecnologias representativas, os equipamentos, redes, softwares, funcionalidades, entre ou-

tros recursos, para permitir que o leitor entre em contato com as principais circunstâncias 

que envolvem sua utilização, compreenda as características do monitoramento espacial 

dos veículos e conheça o conjunto de componentes do sistema RV.

O rastreamento de veículos visa ao fornecimento e ao gerenciamento sistemático da 

posição e do estado dos veículos, com variados níveis de exatidão e intervalos de tempo. É 

empregado para aumentar a eficiência dos despachos, otimizar o uso dos veículos, reduzir 

o custo operacional e atender às exigências de seguradoras, uma vez que aumenta a segu-

rança das cargas, do casco e dos motoristas. 

O início da operação dos sistemas RV ocorreu em Chicago, no final da década de 

1960. Com a denominação inicial de Automatic Vehicle Location (AVL), o sistema foi cria-

do como uma ferramenta de apoio à gestão de tráfego. No entanto, é utilizado principal-

mente como ferramenta de gerenciamento logístico e de risco. No Brasil, o emprego do 

RV iniciou-se por motivos de segurança, visando à prevenção de roubos e/ou recuperação 

de bens.

Nota-se uma clara expansão das funcionalidades originais do sistema. Embora a po-

sição do veículo de carga possa ser considerada como a informação mais importante do 

sistema RV, outros atributos do veículo são igualmente relevantes, como: o estado de por-

tas/baú, a presença de pessoas na cabine, os dados de telemetria (velocidade, temperatura, 

falhas mecânicas) e os dados operacionais, como a identificação do motorista e da carga.

Atualmente, há uma tendência de crescimento desse mercado em decorrência da 

ampliação de funções, principalmente pelo uso conjunto do RV com outras tecnologias, 

como Location Based Services (LBS), comunicação sem fio (wireless), ferramentas de Siste-

mas de Informações Geográficas (SIG) e de Internet.

:: Fundamentos do Rastreamento

de Veículos (RV)
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Fig. 1.1 Componentes do sistema RV
Fonte: Adaptada de Graber (www.graber.com.br).

A utilização dessas tecnologias no transporte de carga causou profundas mudanças nas 

áreas de logística e de segurança. Até um passado recente, determinar a exata posição de um 

elemento estático, como uma torre de alta tensão, podia demandar dias de trabalho de uma 

equipe especializada. Atualmente, é possível obter a posição geográfica dos veículos duran-

te seu deslocamento, com alternativas de posicionamento, comunicação, e processamento, 

bem como dos sistemas gestores.

As restrições técnicas de posicionamento foram superadas e o foco da atenção na área 

de transportes rodoviários deslocou-se para a:

:: comparação das alternativas tecnológicas (hardware e software);

:: integração com sistemas corporativos;

:: exploração e análise dos dados;

:: redução de custos de implantação, manutenção e comunicação.

Em um mercado que se caracteriza pelo constante desenvolvimento, a implantação do 

sistema RV implica, obrigatoriamente, a comparação tecnológica dos seus componentes 

(hardware e software), com um conhecimento específico consistente e, ao mesmo tempo, uma 

visão administrativa integrada. A comparação tecnológica é fundamental para o gestor da frota, e 

por causa do número e das características das variáveis, costuma ser complexa, principalmente 

para os leigos, público majoritário ao qual se destina esta publicação. 

Outra preocupação importante é a integração entre o sistema RV e os diversos siste-

mas de uma empresa, para eliminar o indesejável isolamento operacional, característico dos 
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1.2.1 SiStemaS de poSicionamento

Os diversos sistemas utilizados para determinar a localização geográfica do veículo dife-

renciam-se pelo tipo de tecnologia, abrangência, precisão e custo de implementação. Os princi-

pais processos baseiam-se nos postos de sinalização (signpost), na triangulação das freqüências 

de rádio, na rede de telefonia móvel e em satélites, no Global Positioning Systems (GPS). 

É fundamental realçar que não há uma tecnologia ideal. Existem diferentes soluções 

para distintas circunstâncias, definidas pelo tipo de operação do veículo, pela oferta de tec-

nologia na região e pela natureza do sistema de gestão da informação.

a) Postos de localização (signpost)
Esse tipo de sistema detecta a proximidade do veículo em relação a um ponto de refe-

rência. O registro da passagem é realizado pela troca de ondas de rádio, luz ou sinal sonoro 

entre o dispositivo embarcado no veículo e a estação de controle. É o sistema mais simples e 

antigo utilizado no transporte rodoviário, e possui três componentes principais: 

:: unidade instalada no veículo (transponder);

:: unidade de leitura;

:: central de computação dos dados.

Esses sistemas podem ser de tags (etiquetas) ativos ou passivos. Os que possuem tags 

passivos caracterizam-se por armazenar informações limitadas, e são de baixo custo. Os tags 

ativos, por sua vez, permitem armazenar informações dinâmicas do veículo (carga, rota, nú-

mero de passageiros etc.), mas requerem fonte de alimentação de energia e têm custo mais 

elevado em comparação ao sistema passivo.

As maiores vantagens do sistema signpost são a robustez e o baixo custo da unidade em-

barcada; as principais desvantagens são o custo de implantação da infra-estrutura (unidades 

de leitura) e a abrangência restrita à região coberta por unidades de leitura.

b) Radiofreqüência (triangulação de antenas)
Esse sistema de posicionamento está baseado em uma infra-estrutura terrestre de ra-

diocomunicação digital bidirecional, sendo composto por uma rede de antenas de rádio que 

opera em freqüência exclusiva, uma unidade de comunicação instalada no veículo e uma 

central de processamento de dados. 

Por meio de algoritmos computacionais, a central de controle, com as coordenadas 

geográficas, é capaz de determinar a posição do veículo com uma precisão de 100 m (útil para 

inúmeras operações de transporte de carga), pela triangulação do sinal das antenas. 
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Trata-se de uma solução de baixo custo, mas que não envolve a localização automática 

do veículo nem permite o seu rastreamento. A localização dependerá de alguém ouvir a 

mensagem e se dispor a ligar informando a posição do veículo, para a sua recuperação.

2.7.2 LocaLizador

O localizador apresenta diversas funções de um bloqueador, com a diferença de usar a 

tecnologia celular para a comunicação com o equipamento embarcado, possibilitando deter-

minar a posição aproximada do veículo (Fig. 2.17). Consegue-se essa posição pela potência 

do sinal transmitido pelo dispositivo de comunicação celular incorporado no localizador, 

sinal que é recebido pelas ERB da operadora de celular contratada. A precisão da localização 

pode ser da dezenas de metros até quilômetros.

Operadora
de telefonia

celular

Estação central
de monitoramento

contínuo

Inibe

Sinais de celular

Localizador
Bloqueio

Sensores

AlarmeERB

ERB

ERB

Fig. 2.17 Arquitetura típica de um localizador de veículos

Por diversas razões – como o custo decrescente de localização por meio de GPS –, essa 

tecnologia é cada vez menos utilizada.

Uma variação adotada especialmente por companhias de seguro de veículos é a subs-

tituição da tecnologia de celular por uma rede própria de antenas de rádio espalhadas em 

uma região de maior risco (a região metropolitana de uma grande cidade como São Paulo, 

por exemplo), na qual os veículos que receberam o dispositivo circulam na maior parte do 

tempo. Isso permite determinar aproximadamente a posição do veículo; contudo, o sistema 

perde a sua utilidade no caso de o veículo sair da região de cobertura (por exemplo, em 

uma viagem). As vantagens apregoadas dessa tecnologia são principalmente o baixo custo 

do equipamento embarcado (importante, pois o equipamento é instalado em comodato), o 

baixo custo da comunicação com o veículo, por utilizar antenas próprias, e a viabilidade eco-
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nômica de utilização em veículos de menor valor, mas que apresentam alto risco de roubo 

ou furto.

2.7.3 rastreador

É o produto empregado, há vários anos, em veículos de passeio, motocicletas e cami-

nhões. Além da comunicação via celular (GSM/GPRS ou CDMA) presente no localizador, o 

receptor GPS fornece a posição do veículo com maior exatidão (Fig. 2.18).
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AlarmeERB

ERB

ERB

Sinais do GPS

Satélite

Satélite

GPS

Trava baú
Terminal de
operação
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Fig. 2.18 Arquitetura típica de um rastreador de veículos

Um recurso que costuma estar presente em todas as versões é o botão de pânico, para 

o motorista sinalizar situações de emergência, como seqüestros e roubos. Modelos mais 

completos incluem microfones e câmeras escondidas para que a ECMC possa decidir pela 

melhor forma de agir visando preservar a integridade do motorista e dos passageiros. No 

transporte de cargas, os recursos estado de portas, presença de passageiros e motorista, trava 

baú e carreta, além de um terminal com teclado e display, podem ser incorporados, de acordo 

com o interesse do usuário e exigências da aplicação.

Em geral, o terminal de interface com o motorista é um recurso interessante para tornar 

as operações mais seguras e dar apoio logístico, podendo receber mensagens para alterar 

roteiros de entrega, por exemplo, e outras mensagens curtas para o motorista, que também 

pode ser orientado a sinalizar o início ou o término de uma operação de carga e descarga, 

ou algum tipo específico de parada (abastecimento, quebra do veículo etc.). Em entregas 

urbanas, por exemplo, que podem apresentar momentos de maior vulnerabilidade, a ECMC 
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3.3 :: ArquiteturA OrientAdA A ServiçOS (AOS)
É um estilo de arquitetura de software cujas funcionalidades implementadas pelas apli-

cações devem ser disponibilizadas na forma de serviços. A Organization for the Advancement 

of Structured Information Standards (OASIS) define que uma “arquitetura orientada a serviço 

(em inglês, SOA) é um paradigma para organização e utilização de competências distribuídas 

que estão sob controle de diferentes domínios proprietários”. A AOS baseia-se nos princí-

pios da computação distribuída e a comunicação entre os sistemas clientes e os sistemas que 

implementam os serviços utiliza o paradigma request/reply.

Entre os benefícios de sua utilização, destacam-se:

:: os recursos computacionais legados podem ter uma sobrevida quando transforma-

dos em serviços;

:: o gerenciamento da complexidade é facilitado;

:: as possibilidades de reaproveitamento de programas são maiores;

:: menor tempo e custo de implementação.

A implementação de sistemas que seguem essa arquitetura pode ser feita com diversas 

plataformas, como o protocolo DSOM, da IBM e o DCOM, da Microsoft. Web Services, 

descritos no item seguinte, são cada vez mais utilizados, embora o padrão nada sugira a 

respeito.

3.4 :: Web ServiceS
Uma solução empregada na integração de sistemas e na comunicação entre diferen-

tes aplicações é desenvolver Web Services. Isso permite que novas aplicações interajam com 

as já existentes e que exista compatibilidade entre sistemas desenvolvidos em plataformas 

distintas. Cada aplicação pode ser desenvolvida em uma linguagem diferente, uma vez que 

o formato de troca de dados entre elas é padronizado com o eXtensible Markup Language 

(XML). Essa característica viabiliza a interoperabilidade entre diferentes plataformas, pois 

os arquivos segundo o padrão XML são baseados em texto, o que explica a popularização 

dos Web Services, contrapondo-se aos sistemas desenvolvidos segundo padrões proprietários 

não-abertos.

O World Wide Web Consortium (W3C®) e a OASIS são responsáveis pela padronização 

dos Web Services.

Alguns autores acreditam que os Web Services são uma tecnologia adequada à im-

plementação de AOS, por serem autodescritivos, com aplicações modulares, expondo a 
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lógica de negócio como serviços, os quais podem ser publicados, descobertos e invocados 

na Internet.

Os Web Services utilizam outras tecnologias além do XML:

:: o protocolo SOAP, ou Simple Object Access Protocol, baseado em XML, codifica as 

chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída;

:: a linguagem WSDL, ou Web Services Description Language, descreve os serviços (ope-

rações, mensagens, parâmetros etc.);

:: o protocolo UDDI, ou Universal Description, Discovery and Integration, é responsável 

pelo processo de publicação, pesquisa e descoberta de Web Services.

3.5 :: SegurAnçA e quAlidAde dO ServiçO
A utilização da Internet para a transmissão de dados levanta questionamentos sobre a 

segurança, um dos aspectos mais visíveis da qualidade do serviço (QoS). Alguns preceitos de 

segurança devem ser considerados:

:: Autenticação: a identidade dos usuários do sistema deve ser garantida, não permi-

tindo o acesso de usuários não habilitados.

:: Confidencialidade: os dados coletados e armazenados não podem ser acessados por 

usuários não habilitados.

:: Integridade: os dados não podem ser apagados ou modificados durante o seu tráfego 

pela rede ou no processo de armazenamento.

:: Autorização: os usuários devem acessar apenas a parte dos dados a eles destinada.

:: Não-repudiação: a tecnologia utilizada deve ser de tal forma que os dados não possam 

ser negados por quem os gerou, mesmo que eles o comprometam.

Maneiras de manter a segurança em Web Services:

:: Autenticação básica HTTP: permite a utilização de um esquema básico de autenti-

cação, pelo fornecimento do nome e da senha do usuário. Esse esquema é utilizado 

por diversos sites da Internet para restringir o acesso a áreas de administração. A sua 

segurança não é alta, uma vez que tanto o nome do usuário como a sua senha trafe-

gam pela rede, em formato de texto, que é aberto.

:: Secure Sockets Layer (SSL): a criptografia das mensagens HTTP pelo SSL efetua-se 

pela utilização do protocolo HTTPS (HTTP sobre SSL). Sites que necessitam de acesso 

seguro, como bancos, utilizam-na. A autenticação dos usuários é permitida para apenas 

um dos lados, com um certificado digital fornecido por uma autoridade certificadora 
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