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Abstract. This article presents the construction of a system capable of collecting
load and flow data from people in establishments in real time, through the wi-fi
network, in order to help its users to plan their visits and avoid slow service, as
well how to optimize the flow of customers in commercial establishments. To
this end, an intelligent device was developed capable of fulfilling the proposed
objective without the need for the interaction of people present in the monitored
locations, as well as an online platform, with an easy and intuitive interface,
which allows users to check the load of the establishments compared to the
previous week in a few clicks.
Resumo. Este artigo apresenta a construção de um sistema capaz de coletar
dados de lotação e de escoamento de pessoas em estabelecimentos em tempo
real, por meio da rede wi-fi, a fim de auxiliar seus usuários a planejar suas
visitas e evitar lentidão no atendimento, bem como otimizar o gerenciamento
do fluxo de clientes em estabelecimentos comerciais. Para tanto, foi
desenvolvido um dispositivo inteligente capaz de atender o objetivo proposto
sem a necessidade da interação das pessoas presentes nos locais monitorados,
bem como uma plataforma on-line, com interface fácil e intuitiva, que
possibilita que os usuários verifiquem a lotação dos estabelecimentos em
relação à semana anterior em poucos cliques.

1. Introdução
Filas de espera são desagradáveis e encontram-se, geralmente, em ambientes onde
há excesso de demanda incidindo no sistema de fornecimento de algum serviço ou
produto [Arenales, 2007]. Destaca-se que fatores relativos a isso são determinantes para
a maioria dos clientes, no momento em que escolhem o estabelecimento a ser visitado,
visto que o número de frequentadores pode ajudá-los a construir a percepção sobre a
qualidade do atendimento (isso porque, caso esteja sobrecarregado, um estabelecimento
pode não oferecer uma boa experiência).
Nesse contexto, a fila presencial é o tipo encontrado mais usualmente, onde as
pessoas aguardam em pé, umas atrás das outras. Além disso, essa disposição de clientes
é a mais sujeita a influências de fatores do ambiente e da interação social entre
consumidores e funcionários dos estabelecimentos.
Contudo, existem incômodos causados por esses fatores, a saber, a falta de
informações sobre a espera, a ordem de atendimento e a configuração espacial das filas.
Esses inconvenientes costumam causar ansiedade e estresse aos consumidores durante

seu período de espera, fazendo com que pareça mais longo, o que provoca a sensação de
perda de tempo [Iglesias, 2007].
Além dos incômodos indicados, verificam-se problemas relativos à perda de
tempo e de dinheiro, pois os estabelecimentos não conseguem atender os clientes na
velocidade em que os recebem em seu espaço físico. Com isso, muitos deles optam por
se dirigir a outros locais, a fim de obterem o produto ou serviço de que precisam dentro
do tempo disponível.
Ademais, com a expansão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e a
necessidade de distanciamento social, as filas físicas vão diretamente contra as indicações
da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma vez que, para se garantir distanciamento
social, é necessário que as pessoas fiquem a, no mínimo, um metro de distância umas das
outras, ou evitem ir a lugares em que existam aglomerações. O motivo para esses cuidados
é que, quando uma pessoa tosse, espirra ou simplesmente fala, pequenas gotículas de
líquido são expelidas pelo nariz ou boca. Nesse caso, se essas partículas estiveram
contaminadas pelo vírus, podem atingir pessoas próximas, transmitindo a doença [OMS,
2020]. Então, para se criar filas que respeitem essa recomendação e não gerem
aglomerações nos estabelecimentos, é necessário que sejam criados meios de gerir o fluxo
de pessoas em locais públicos e comerciais, uma vez que nem sempre é viável que esses
espaços sejam grandes e arejados o bastante para evitar a propagação do vírus por meio
da circulação de ar.
Em vista do que foi dito, este trabalho apresenta a ferramenta Mappaz, que tem o
objetivo de monitorar o número de dispositivos móveis de uso pessoal presentes em
determinados locais, por meio da rede wi-fi. Para que sua criação fosse possível, foram
estudados e utilizados conceitos como internet das coisas (IoT), computação em nuvem
e tecnologias front-end e back-end, que serão explicitadas ao longo deste artigo.

2. Mappaz
Mappaz é o nome dado à ferramenta desenvolvida neste trabalho, que foi criada
com o objetivo de coletar dados de lotação e de escoamento de pessoas em
estabelecimentos em tempo real. A ferramenta permite que os usuários verifiquem, com
antecedência, informações sobre a aglomeração em um local específico, por meio de
gráficos intuitivos que representam os dados coletados, em comparação com dados
relativos ao histórico de semanas anteriores.
Assim, o usuário será capaz de decidir se visitará o estabelecimento, se deverá ir
a outro local similar, ou se alterará o horário de sua visita. A grande vantagem dessa
ferramenta é evitar os incômodos causados pela aglomeração, tanto para consumidores
quanto para os funcionários dos estabelecimentos, principalmente em meio a um contexto
que requer medidas de distanciamento social.
É interessante apontar os benefícios que essa ferramenta pode oferecer aos
proprietários dos estabelecimentos comerciais abertos ao público. Veja-se, por exemplo,
um restaurante que instala o Mappaz em seu salão. Para os clientes, é possível aumentar
o valor percebido, pois eles verão o cuidado que o estabelecimento tem com o bem-estar
de seus frequentadores e funcionários. Além disso, os usuários poderão se programar para
fazer suas refeições em momentos mais tranquilos, evitando filas e lentidão no serviço.

Já para o restaurante, há outras vantagens apresentadas pela possibilidade de
gerenciamento de fluxo de clientes, como a otimização dos recursos humanos
(funcionários) e os insumos tendo em vista os momentos de pico. Isso pode fazer com
que seja possível manter a qualidade do atendimento prestado aos clientes, mesmo em
momentos de maior movimento. Ademais, também é possível desenvolver ações de
marketing para fidelizar clientes e fazer promoções que incentivem visitas em horários
de menor movimento.
Além dos benefícios indicados, o Mappaz disponibiliza também outras
informações, tais como horários de maior e menor movimento, telefones de contato e
endereço do estabelecimento que utiliza essa ferramenta de monitoramento. Abaixo, temse a logomarca da ferramenta.

Figura 1: Logomarca da ferramenta
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
A ferramenta funciona do seguinte modo: quando um cliente entra no
estabelecimento que utiliza o Mappaz, os dispositivos que ele leva consigo que buscam
redes wi-fi encontram-se com o sinal de rede disponibilizado pelo roteador do local.
Nesse momento, são coletados os dados desses dispositivos somente com a finalidade de
informar ao sistema que eles estão no local (note-se que todos os protocolos de segurança
da privacidade do cliente são observados). É com esses dados, que serão elaborados os
gráficos que serão mostrados aos usuários da ferramenta na página do estabelecimento.
O Mappaz utiliza a computação em nuvem, a fim de otimizar as trocas de
informação entre os diferentes componentes do sistema, a saber, aqueles situados nos
locais monitorados e o servidor que hospeda a ferramenta. Toda a estrutura de software e
os dispositivos utilizados foram pensados, também, para gerar uma interface amigável
para o usuário-cliente, ao mesmo tempo em que são pouco dispendiosas para os usuárioslojistas. Contudo, a construção do Mappaz só foi viável por conta da internet das coisas
(IoT), que tem sido cada vez mais presente em inúmeros dispositivos, inclusive os de uso
pessoal, sendo empregada para diversas finalidades [Ray, 2018].
Nos próximos itens, será possível encontrar em mais detalhes sobre cada tópico
apresentado anteriormente.

3. Arquitetura, infraestrutura e tecnologias
Este item tem como objetivo demonstrar e detalhar a arquitetura do sistema, bem
como as tecnologias utilizadas de ponta a ponta. A figura 2 mostra o fluxo de informações
que começa no momento em que o sinal da rede wi-fi do Mappaz detecta a presença do
dispositivo pessoal do visitante, passando pelo processamento desses dados e posterior
disponibilização deles numa interface intuitiva disponível para os usuários que consultam
a movimentação dos locais cadastrados na ferramenta.

3.1 Coleta de lotação e escoamento dos estabelecimentos
A seguir, será apresentado o processo que permite obter as informações relativas
à lotação e ao fluxo de dispositivos no interior de um estabelecimento.
Quando um usuário entra no local monitorado, o sinal wi-fi de seu celular é
coletado por meio dos dispositivos inteligentes lá presentes (Figura 2). Esse sinal não
identifica o usuário de forma individual, mas comprova a presença de um dispositivo
móvel no local.
Num segundo momento, os sinais captados são enviados para a AWS (Figura 2,
Cloud Provider) e recebidos pelo Route 53 (Figura 2, Route 53). O Route 53, por sua vez,
encaminha os sinais coletados para o Cloud Front (Figura 2, Cloud Front), que os
redirecionará para o servidor (Figura 2, Amazon EC2).
Por fim, uma vez que chegam ao servidor EC2, os sinais coletados são
processados nos microserviços (Figura 2, Containers) dentro do Docker (Figura 2,
Docker), e armazenados no banco de dados PostgreSQL (Figura 2, PostgreSQL). Assim,
será possível armazenar os dados de lotação e fluxo de usuários ao longo das semanas, a
fim de apresentar as estimativas de movimentação.
Uma vez que foi apresentado o fluxo de dados e de usuários do início ao fim, serão
discriminadas as tecnologias utilizadas na construção do sistema.
Inicialmente, é interessante observar que toda comunicação ou interação com o
sistema é direcionada para a nuvem da Amazon (AWS, Amazon web services) e, uma vez
recebidas por ela, os dados serão direcionados para o servidor que irá processá-los.

Figura 2: Arquitetura do sistema
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
3.2 Acesso ao Front-end
Aqui, será mostrado o processo por meio do qual os usuários podem acessar os
dados dos locais nos quais o Mappaz realiza o monitoramento de lotação e fluxo.
Quando o usuário digita em seu navegador a URL “https://mappaz.com.br”, o
site (front-end) é buscado na AWS, passando, inicialmente, pelo Route 53. Após acessar
o Route 53, o usuário é redirecionado, então, para o Cloud Front. Caso o site já esteja
armazenado na memória rápida (Cache) do Cloud Front, o usuário recebe o site em seu

dispositivo pessoal. Contudo, se não for esse o caso, o Cloud Front buscará o site, que
está armazenado no S3 Bucket (Figura 2, S3 Bucket), enviando-o para o usuário e
armazenando uma cópia para ele.
3.3 Consultas de lotação, mapa, clima, e requisições de suporte
Para realizar consultas relativas aos dados que podem ser fornecidos pela
ferramenta, o usuário, já estando no site, isto é, no front-end, realiza ações na tela como,
por exemplo a consulta de lotação de um ambiente.
Essa consulta é recebida pelo Route 53, que a encaminha para o Cloud Front.
Este, por sua vez, envia a consulta para o servidor, que fará o processamento da demanda
do usuário. O servidor responsável pela solicitação faz a consulta dos dados necessários
no banco de dados Postgrees e, então, retorna para o usuário o resultado da solicitação
realizada por ele.
3.4 AWS
Nesse ponto, é importante observar que a possibilidade de hospedar o sistema na
nuvem, por meio da utilização do AWS (Amazon Web Services), tornou possível contar
com uma organização que, segundo Dignan (2020), é líder em infraestrutura como serviço
(IaaS, Infrastructure as a Service).
Além disso, por oferecer um plano de 12 meses de teste gratuito que contempla
todos os serviços utilizados para o desenvolvimento deste trabalho - principalmente na
emissão de certificados SSL (Secure Sockets Layer, em português: protocolo de Camada
Segura de Soquete) e o uso de CDN (content delivery network, em português: rede de
fornecimento, entrega e distribuição de conteúdo) – a disponibilidade do serviço da AWS
viabilizou a construção de um MVP (Minimum Viable Product, em português: Mínimo
Produto Viável) que pudesse ser colocado em teste.
3.5 Route 53
O Route 53 é um servidor de domínio disponibilizado pela AWS. Ele é
responsável por converter endereços de IP, como “13.227.101.108”, ou mascarar
endereços difíceis, como “http://mappaz.com.br.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com”
(endereço do Bucket S3), com um endereço significativo, como
“https://www.mappaz.com.br”. Isso facilita a memorização de um endereço de site por
parte dos usuários e centraliza todas as partes do sistema em um único endereço.
Durante o desenvolvimento desse projeto, o Route 53 foi um ponto-chave para
conectar usuários e dispositivos no interior de um domínio único. Ele facilita futuras
manutenções no sistema, pois é necessário, por exemplo, reconfigurar cada um dos
dispositivos que utilizavam uma URL ou IP específico para reportar o status de
aglomeração de um determinado estabelecimento para uma nova URL. Essa característica
é especialmente útil, por exemplo, quando o usuário clica em estabelecimentos diferentes
dispostos no mapa. Esses comandos fazem com que diferentes dados sejam solicitados ao
banco de dados do servidor EC2. Nesse processo, embora a URL completa do site mude,
o usuário continua vendo a mesma URL curta em seu navegador.

3.6 Cloud Front
O Cloud Front é um tipo de CDN responsável por realizar a entrega de conteúdos
ou recursos com segurança, baixa latência e altas velocidades. Isso se dá, pois ele traz, de
maneira global, o conteúdo solicitado para próximo da região onde o usuário está, de
forma transparente e otimizada. A vantagem disso é que, caso o usuário deseje consultar
a lotação de locais próximos ao dele, o sistema obtem uma resposta mais rápida à
solicitação feita por ele.
Veja-se um exemplo de funcionamento da CDN: o usuário faz a solicitação, em
seu navegador, para acessar o site. Essa solicitação é recebida pela instância do Cloud
Front mais próximo de sua região. O Cloud Front, então, consulta seu cache e caso tenha
o conteúdo armazenado, ele retorna a informação ao usuário. Caso contrário, ele busca o
conteúdo no destino final, armazena uma cópia no cache para utilizar em chamadas
seguintes, e retorna o conteúdo encontrado ao usuário.
A vantagem desse cenário é que, com isso, o tempo de carregamento do conteúdo
ou do recurso será reduzido drasticamente. Por exemplo: o front-end, sem a CDN,
carregava o site em quatro segundos, ao passo que, com a CDN, esse tempo caiu para
apenas um segundo e meio.
Outro benefício desse arranjo que favorece o usuário da ferramenta é o fato de
que, para interagir com a ferramenta, o usuário utilizará menos internet, pois a CDN
realiza a compressão de todos os conteúdos e recursos de forma automática.
Na figura 3, há mais detalhes sobre a análise de velocidade do site com a CDN.

Figura 3: Análise de velocidade de carregamento do Front-end.
Análise feita em: 09/05/20 as 20:12
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
A partir da utilização do Cloud Front, foi possível pedir um certificado SSL
gratuito à AWS, que garante a criptografia dos dados entre o usuário e o sistema, além de
destravar funcionalidades do navegador que somente são possíveis por meio de uma

conexão segura de ponta a ponta. Uma dessas funcionalidades é, justamente, a obtenção
dos dados de acesso à localização do usuário, conforme a Figura 4.

Figura 4: Certificado SSL emitido pela a AWS
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
3.7 Bucket S3
O S3 é um serviço de armazenamento de arquivos estáticos, como páginas da web
e imagens. Ele conta com alta escalabilidade, disponibilidade de dados, segurança de
dados e performance, que são elementos importantes para a ferramenta desenvolvida.
É possível configurá-lo para que armazene um site estático e o disponibilize na
internet. Para isso, é preciso desligar a segurança dele para leitura, tornando-o público, e
ligar o servidor de arquivos relacionado a ele. Isso, consequentemente, irá disponibilizar
uma URL como “http://mappaz.com.br.s3-website-sa-east-1.amazonaws.com”.
Neste projeto, foram criados dois Buckets S3: um para armazenar o site criado em
React, e o outro, para armazenar as imagens utilizadas no sistema, como, por exemplo,
logos, ícones e imagens dos estabelecimentos monitorados.
3.8 EC2
O EC2 é um servidor que disponibiliza capacidade computacional segura e
dimensionável. Ele é completamente customizável, permitindo que se escolha o sistema
operacional, CPU, memória, espaço em disco, rede, entre outras opções.
Para este projeto, foi selecionado o sistema operacional Ubuntu server, que lida
muito bem com o Docker que conterá os microserviços e o banco de dados. Quanto às
customizações da máquina, foram selecionadas as maiores e mais potentes, dentro das
possibilidades do plano gratuito (Tabela 1). Como a aplicação desenvolvida consome
pouca CPU e memória, a máquina gratuita atende muito bem à demanda da aplicação.
Tabela 1: Especificações servidor EC2 (consultado em 26/05/2020)
Nome da instância

T2.Micro

vCPU
EC2 Compute Unit(ECU)

1
Variável

Memória

1 Gigabyte

Armazenamento da
instância

30 gigabytes

0,0116 USD por hora
Uso do Linux

Gratuito nos primeiros 12 meses de teste da AWS

3.9 Dispositivo inteligente
Os dispositivos inteligentes (Figuras 5) foram desenvolvidos com o objetivo de
não necessitar da interação das pessoas que estão próximas a ele. Apenas com os sinais
wi-fi dos dispositivos móveis, já é possível realizar a aferição da lotação do ambiente.
Os sinais wi-fi capturados são chamados de probe requests (em português:
solicitação de sonda). Trata-se de um tipo especial de solicitação, enviada pelos
dispositivos moveis para pedir mais informações sobre pontos de acesso específicos ou
em geral. Neles, encontram-se o endereço MAC (identificador único por dispositivo),
bem como a força do sinal do dispositivo que enviou a solicitação.

3.9.1 Componentes
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Figura 5: Dispositivos inteligentes para a coleta dos dados de fluxo de pessoas
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
Nesse ponto, serão indicados os componentes do dispositivo que capta os sinais
wi-fi emitidos pelos aparelhos pessoais usados pelas pessoas que frequentam os locais
monitorados. A Tabela 2 relaciona os números indicados na Figura 5 (acima) com os
respectivos componentes:
Item

Tabela 2 – Componentes do dispositivo inteligente
Quantidade
Nome
Figura

1

1

NodeMCU
ESP8266 Amica

2

1

Display Oled 0.96’
I2C

3

1

Peças fabricadas
com impressão 3D

4

1

Fonte de celular 5v
e cabo micro USB

5

1

Tomadas macho e
fêmea de 10
amperes

6

1 metro

fio 2 vias

7

1

Caixa Light STECK

3.9.2 NodeMcu - ESP8266
O NodeMcu (Figura 6) é uma placa de desenvolvimento, que contém o chip
ESP8266. Esse componente é open-source, ou seja, tem seu código-fonte aberto, e é
baseado na linguagem Lua. Trata-se de uma placa especializada para aplicações IoT, de
fácil programação, que utiliza a IDE (Integrated Development Environment, em
português Ambiente de desenvolvimento integrado) do Arduino. Entre todas as placas
disponíveis no mercado, essa é uma das mais versáteis, por já ter a integração wi-fi vinda
de fábrica, o que é de extrema importância para o sistema, uma vez que a lotação e o
escoamento do fluxo dos estabelecimentos será mensurada por meio de sinais wi-fi de
dispositivos próximos a ela. A Tabela 3 relaciona as especificações técnicas da placa.

Figura 6: NodeMcu ESP8266
Fonte: NodeMcu Team.
Tabela 3: Especificações NodeMcu
Nome da peça
Especificação
Microcontrolador
Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106
Tensão de operação
3.3V
Pinos de E/S digitais (DIO)
16
Memória flash
4MB
Memória SRAM
64KB
Clock Speed
80MHz

3.9.3 Display Oled 0.96”
A utilização do display Oled (Figura 7) é comum em dispositivos IoT, pelo fato
de esse componente ser barato e acessível. Outra vantagem é a simplicidade de sua
programação e a presença de uma tela de alta nitidez, com resolução de 128x64.
Para sua utilização com o NodeMcu é necessária a instalação da biblioteca
SSD1306Wire, que converte comandos realizados no código em sinal compreendido pelo
display.

Figura 7: Display Oled 0.96”
Fonte: filipeflop.
3.9.4 Peças fabricadas com impressão 3D
Para a fabricação das peças utilizadas no dispositivo, foram utilizados modelos
3D disponibilizados gratuitamente no Thingiverse, no formato STL.
Após o download, eles foram fatiados no programa simplify 3D (Figura 8),
preparados para impressão e gravados em um cartão de memória. A impressão dos
modelos levou em torno de uma hora (Figura 9).

Figura 8: Modelos fatiados com o Programa Simplify 3D
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Figura 9: Peças fabricadas com impressão 3D
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
A Impressora utilizada foi a Ender 3 (Figura 10), um modelo de entrada de
fabricação chinesa produzido pela empresa Creality. Seu material principal de operação
é o PLA, que apresenta grande resistência, durabilidade, não é toxico durante a impressão
e é bom para o meio ambiente, por ser biodegradável e não derivado do petróleo.

Figura 10: Impressora 3D Ender 3
Fonte: Creality 3D.
3.9.5 Conexões
Foi elaborado um protótipo, utilizando o programa Fritzin. Nele, foi possível
construir o diagrama de ligações do dispositivo, o que facilita o processo de montagem
do dispositivo, caso ocorram problemas a serem corrigidos.
Após a finalização do diagrama de ligações, por meio do mesmo programa, podem
ser geradas, automaticamente, placas de circuito impresso (PCB, do inglês printed circuit
board). Esse processo tem como vantagens a obtenção de circuitos de menor tamanho e
maior longevidade conferida ao dispositivo.
Na figura abaixo, pode-se visualizar o diagrama de ligação criado para este
projeto, composto pelos seguintes componentes: NodeMcu (1) e Display Oled 0.96” (2).

2

1
Figura 11: Diagrama de ligação à esquerda e PCB gerada automaticamente à
direita
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
3.9.6 Probes requests: da captura até o microserviço de probe
A captura de dados ocorre em tempo real, levando até três segundos para ser
finalizada. Por isso, a ferramenta é capaz de capturar os dados de lotação dos
estabelecimentos sem a necessidade da interação das pessoas presentes no local, já que
realiza o aferimento do fluxo de dispositivos apenas por meio das probe requests emitidas
por eles.
As probe requests são um tipo especial de solicitação, que é enviada pelo
dispositivo cliente (celulares, computadores, relógios inteligentes, entre outros) que
solicita mais informações sobre uma rede wi-fi específica, ou sobre todas as que estiverem
ao seu alcance. Quando esses dispositivos realizam esse envio, é possível capturar dados
como o endereço MAC do cliente e a força do sinal entre o cliente e a rede. Como o
primeiro dado é único para cada dispositivo, é possível distinguir e contar as pessoas em
um ambiente de maneira anônima, sem necessitar da iteração delas com o
sistema/dispositivo de monitoramento.
Para que essa captura seja realizada pelo NodeMcu, foi utilizada a biblioteca
ESP8266WiFi, que é responsável pela criação da rede wi-fi que irá capturar de maneira
passiva as probe requests e armazená-las em memória. Essa biblioteca também é
responsável por conectar o NodeMcu à internet para o envio das probes em memória.

Figura 12: Saída da porta serial do NodeMcu com as probe requests capturadas
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
Para o envio das probes para o microserviço - que é responsável por armazená-las
no banco de dados, é utilizado o protocolo de rede HTTP, com o método POST.

Figura 13: Exemplo de chamada realizada pelo dispositivo ao microserviço de
probe requests
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

4. Back-end em microserviços e banco de dados
Este item possui o objetivo de apresentar o back-end do sistema e as tecnologias
que o constituem. Ele foi construído por meio da utilização da linguagem de programação
Elixir, por ela conseguir manipular grande quantidade de requisições ao mesmo recurso.
A cada requisição feita, ele cria uma instância do recurso a ser acessado, prevenindo que
haja períodos em que o sistema fique fora do ar e possíveis erros. Por ser uma linguagem
muito performática, ele também permite fazer cálculos complexos que demandam muita
CPU, como os que dizem respeito à lotação e escoamento do fluxo de dispositivos, assim
como da inserção dos estabelecimentos presentes no mapa.
Como camada de redundância à tolerância a falhas, o back-end foi dividido em
microservicos com responsabilidades particulares em relação as demais. Cada
microserviço é encapsulado em um container Docker. Dessa maneira, caso uma instância
de um microserviço se torne indisponível, as outras continuarão a trabalhar normalmente.
4.1 Microserviço de Probe
O microserviço de probe é responsável pelo recebimento das mensagens enviadas
pelos dispositivos inteligentes de uso pessoal. Ele usa o conceito de fila, para liberar o
processamento do dispositivo rapidamente.
Quando um dispositivo móvel pessoal entre no local monitorado pela ferramenta,
ocorrem os seguintes processos desde a requisição emitida pelo aparelho, até a realização
do microserviço de probe.
Uma vez que um cliente entra no local coberto pelo sinal wi-fi emitido pelo
Mappaz, ele envia uma probe request para a fonte do sinal da ferramenta, a fim de
identificar se o sinal em questão é de uma rede à qual ele poderá se conectar. Após o
envio, esse dispositivo inteligente aguarda um retorno do microserviço, para continuar a
escanear o ambiente.

No momento em que o microserviço recebe essa requisição, ele a enfileira na
memória e, em seguida, envia um retorno com o status code 201 para o dispositivo
solicitante, que o libera para continuar a escanear o ambiente. Observa-se que, enquanto
era enviado o status code, o microserviço do sistema trabalha em paralelo para guardar a
mensagem recebida no banco de dados da ferramenta.
Destaca-se que a vantagem que o sistema possui de poder enfileirar a chamada na
memória e, paralelamente, retornar o status de sucesso de modo imediato, é não segurar
o processamento do dispositivo do Mappaz. Afinal, os dispositivos não precisam saber se
a solicitação enviada foi guardada no banco de dados. Com isso, o sistema evita que esses
dispositivos sejam afetados, de modo a ficar parados por longos períodos de tempo sem
escanear o ambiente.
4.2 Microserviço de Leitura
O microserviço de leitura realiza todos os cálculos de lotação e escoamento,
consulta de dados do estabelecimento e pinos assinalados no mapa, com base nos dados
armazenados no banco de dados, para que o front-end possa apresentar as informações no
mapa, em forma de gráficos e páginas.
As consultas realizadas no banco de dados são realizadas utilizando SQL
(Structurred Query Language, em português: Linguagem de Consulta Estruturada), que
é a linguagem de pesquisa declarativa padrão em todos os bancos de dados relacionais.
4.3 Microserviço de Operações
O microserviço de operações realiza integrações com serviços externos, como o
Trello e o Open Weather Map. Essas funcionalidades permitem que usuários e
estabelecimentos realizem a consulta ao fluxo de dispositivos nos locais do mapa, bem
como a inserção de novos estabelecimentos a serem monitorados.
A integração com o Trello é utilizada nos menus de “Adicione seu
estabelecimento”, “Ajuda?” e “Enviar feedback”. Por meio dela, sempre que algum
usuário interage com a interface do Mapazz e envia um dos três formulários do menu
(Figura 14), é criado um card nos respectivos boards para futuro atendimento(Figura 15).
Com isso, é possível receber as informações e dar prosseguimento à devolutiva adequada
para cada caso.

Figura 14: Exemplo de formulário preenchido pelo usuário
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Figura 15: Card criado no Trello para o atendimento
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
A integração com o Open Weather Map, por sua vez, é responsável por obter
informações sobre o clima, de modo a apresentá-las ao usuário, enquanto ele explora o
mapa. Assim, ele poderá, além de se planejar quanto à lotação dos locais que deseja
visitar, ter em mente o clima do local. É interessante salientar que dados sobre o clima
podem ser igualmente úteis ao usuário, para que ele relacione, eventualmente, que a baixa
presença de dispositivos em dado local pode ter a ver com as condições climáticas, como
chuvas e frio, por exemplo.

Figura 16: Clima na região do Mackenzie obtidos no Open Weather Map
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

4.4 Docker
Docker é um encapsulador de aplicações, que cria containers para as aplicações
com sistemas operacionais em máquinas virtuais, abstraídos e independentes da máquina
principal, de modo a evitar eventuais quedas de um sistema por completo. Com isso, é
possível conferir mais estabilidade à ferramenta desenvolvida neste trabalho.
Além disso, o Docker facilita possíveis migrações entre clouds pois, já que os
containers funcionam como unidades independentes da máquina principal, podem rodar
sobre qualquer máquina que suporte virtualização.

4.5 PostgreSQL
PostgreSQL é um banco de dados relacional, open-source, de alta performance,
com alta confiabilidade e integridade, que estende as funcionalidades dos bancos de dados
a sql comuns.

Figura 17: Tabela com os dados enviados pelos dispositivos
Fonte: elaborado pelo autor (2020).
Apesar das vantagens do PostgreSQL, a característica que fez com que ele fosse
escolhido é o fato de ele suportar (armazenar) o tipo de dados JSON. Isso possibilita que
todas as mensagens enviadas pelos dispositivos sejam armazenadas exatamente da mesma
maneira como chegaram ao microserviço de probe (Figura 17), o que economiza número
de linhas nas tabelas geradas e espaço em disco.

5. Front-end em React
O front-end é a camada de apresentação da aplicação. É nele que os usuários terão
a maior parte de sua interação com a ferramenta, o que corresponde a ações como a
consulta ao mapa ou por estabelecimentos, bem como a obtenção de informações sobre a
lotação e o escoamento dos estabelecimentos. Além disso, é possível tirar dúvidas e fazer

sugestões.
É importante, então, que ele seja de fácil uso e seu tempo de carregamento seja o
menor possível, a fim de promover uma boa experiência de usabilidade.
O React é uma biblioteca de front-end que aplica as boas práticas de
desenvolvimento. Destaca-se que seu desenvolvimento é totalmente declarativo e
baseado em componentes, o que faz com que a criação de interfaces de usuário seja fácil,
performática e reutilizável.
Como essa biblioteca é baseada em componentes, e como cada componente
cuidará de seu próprio estado, o React apenas irá apresentar alterações na tela, quando
seu estado mudar. Outra vantagem de ser feito em componentes é que se pode reaproveitálos em diversos locais, sem a necessidade de reescrever o mesmo código diversas vezes.
Sabendo-se disso, foi utilizada a biblioteca de estilo Material-ui, que agiliza o processo
de desenvolvimento, uma vez que fornece os componentes prontos para uso, sendo
necessário apenas integrá-los com o restante do código do front-end.

6. Conclusões
O dispositivo inteligente desenvolvido conseguiu atingir todas as necessidades do
sistema, uma vez que foi capaz de capturar os dados de lotação e escoamento de
estabelecimentos específicos sem a necessidade da interação das pessoas nele presentes,
apenas com as probe requests de seus dispositivos móveis. Esse processo se deu em
apenas três segundos, o que significa que os dispositivos dos usuários não precisam de
muito tempo de interação com o sinal da ferramenta. Com isso, não há obstrução à
continuidade do escaneamento das redes de wi-fi disponíveis.
O sistema desenvolvido tem uma plataforma on-line (Figura 18), com interface
fácil e intuitiva, que possibilita que os usuários verifiquem a lotação dos estabelecimentos
em relação à semana anterior em poucos cliques. Isso é viabilizado graças aos
microserviços, que coletam os dados enviados pelos dispositivos e realizam os cálculos
de lotação ao vivo, em apenas 186 milissegundos.

Figura 18: Sistema em funcionamento com um comparativo entre o dia atual e o
mesmo na semana passada e QrCode para acesso. Conteúdo QrCode:
https://www.mappaz.com.br/
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

É importante assinalar que um dos benefícios da ferramenta é a possibilidade que
ela oferece ao usário de verificar a quantidade de dispositivos presentes em um
determinado local antes mesmo de sair de casa. A partir dos dados fornecidos, ele poderá
decidir se irá visitar o estabelecimento cujos dados consultou ou a outro local. Também
é possível, se for o caso, que o usuário programe sua visita ao local num momento em
que haja menos dispositivos identificados nele, a fim de evitar desconfortos ou perdas.
Diante do contexto global relativo à pandemia do coronavírus, notou-se que o
sistema desenvolvido também pode ser empregado no combate à Covid-19. Isso acontece
porque, além de prover dados de lotação aos usuários (o que contribui para evitar
aglomerações), é possível, a partir de uma quantidade grande de dispositivos espalhados
pela cidade, calcular a movimentação de pessoas e o índice de isolamento social.
Aqui, é importante indicar que o Mappaz coleta os dados dos dispositivos pessoais
dos clientes, e não o número absoluto de pessoas no local. Isso significa que, caso um
cliente tenha consigo um notebook, um smartphone e um relógio inteligente, o sistema
entenderá que três dispositivos estão no local, mesmo que eles pertençam, na prática, à
mesma pessoa. Isso acontece desse modo, pois não é possível identificar os donos dos
dispositivos sem violar as normas de segurança seguidas pela ferramenta.
É por isso que os usuários da Mappaz devem ter em mente que os dados
apresentados pela ferramenta não representam de modo exato o número de pessoas no
local. Na medida em que os dados de dias e semanas anteriores vão sendo contabilizados
pelo sistema, o usuário tem acesso a informações cada vez mais precisas. O motivo disso
é que, com o acúmulo de informações sobre eventuais picos de números de dispositivos,
que se dão ao acaso, tais distorções vão sendo mais facilmente identificadas, quando se
tem o cálculo da média de dispositivos que costumam estar no local a cada dia e horário.
Nesse sentido, a informação que o usuário tem é o número de dispositivos presentes no
local em relação à semana anterior, e não o número absoluto de pessoas no local.
Nesse sentido, espera-se, com a continuidade do desenvolvimento da ferramenta,
poder realizar experimentos voltados à experiência do usuário, a fim de compreender
como será possível otimizar a forma de apresentação dos dados calculados pelo Mappaz.
Com isso, será possível, ainda, obter insights para a implementação de novas formas de
utilização da ferramenta, a fim de evidenciar a contribuição que ela poderia fornecer não
somente à conveniência de usuários e estabelecimentos, mas também à necessidade de
distanciamento social para o enfrentamento da COVID-19.
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