
                                                                Revista dos Trabalhos de Iniciação Científica da UNICAMP, Campinas, SP, n.27, out. 2019 

  DOI: 10.20396/revpibic. 

  
Metodologia de análise de presença de dispositivos com Wi-Fi para estimar a demanda de 
passageiros dos circulares internos da Unicamp 
 

Vinicius O Civali*, Caio V C dos Santos, Madson C de Almeida, Flávio T Mariotto 

 

Resumo 

Este trabalho possui o objetivo de desenvolvimento de algorítmico para estimação de demanda de passageiros dos 

ônibus circulares internos da Unicamp, por detecção de dispositivos com Wi-Fi para promover itinerários com maior 

eficácia e uso mais eficiente de recursos. O algorítmo consiste na contablização dos dispositivos celulares dentro do 

ônibus, por intermédio da interseptação dos pacotes de dados emitidos pelos dispositivos em busca de novos pontos 

de acesso Wi-Fi, os quais contém o endereço de cada dispositivo remetente, contabilizando assim a quantidade de 

passageiros. 
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Introdução 
Este trabalho de IC consiste na obtenção de 

estimativas de demanda de passageiros na Unicamp para 
o melhoramento dos itinerários dos circulares internos. As 
estimativas de demanda de passageiros serão feitas pela 
contagem de pessoas dentro dos ônibus, por meio da 
detecção de smartphones pessoais. Os resultados serão 
apresentados por ponto de parada, época do ano e horário 
do dia, formando microrrotas a partir das quais se constrói 
uma matriz de origem e destino. 

Resultados e Discussão 
Os dispositivos fazem uma busca continuada de 

pontos de acesso WI-FI por meio do envio de pacotes de 
dados em broadcast com a esperança de um destes 
serem captados por uma rede e devolvidos ao aparelho 
celular com as informações da rede específica. 

Em virtude dos fatos, o método baseia-se na 
interceptação dos pacotes de busca de rede irradiados 
pelos dispositivos celulares, os quais contém informações, 
como o endereço único que cada dispositivo Wi-Fi possui. 
Assim, com a utilização de um roteador programável 
colocado dentro do ônibus é possível identificar quantos 
endereços diferentes estão no ônibus e contabilizá-los, 
valendo frizar a utilização de máscaras sobre os 
endereços originais dos dispositivos, a fim de preservar a 
identidade das pessoas. 

Portanto, quando uma pessoa entra no ônibus, ou 
seja, fica no alcance do roteador, o aparelho celular irradia 
pacotes de dados chamados “probe request” a fim de 
encontrar redes WI-FI acessíveis. Desta forma, com a 
utilização do roteador consegue-se interceptar o pacote e 
identificar o endereço único que cada dispositivo contém, 
conhecido como “MAC adrress”. 

Em posse deste, o método de análise consiste em 
verificar se o endereço já está em uma lista, se estiver 
deve-se sinalizá-lo como possível passageiro 
incrementando uma variável de importância associada ao 
endereço em questão, caso contrário, deve-se adicionar o 
endereço conjuntamente com as coordenadas 
georreferencias, data e hora à lista, fazendo assim este 
processo até os endereços da ultima busca acabarem e, 
ao fim desta, iniciar uma nova busca. 

 
Figura 1. Algoritmo de estimação de passageiros.  

Com isso, há necessidade de efetuar algumas 
análises importantes, tais como, descartar dispositivos 
detectados que estão fora do ônibus. Logo, Ao se passar 
alguns ciclos de execução se um determinado endereço 
tiver baixo incremento em sua importância, então este é 
eliminado da lista, assim se consegue filtrar os reais 
passageiros, concomitantemente, quando um endereço 
não for mais captado, caso ele tivesse uma importância 
alta, deve-se considerar como um passageiro que desceu 
do ônibus. Desta maneira, poderá ser identificado a 
origem e o fim do trajeto do passageiro no interior do 
ônibus. 

Conclusões 
Portanto, em posse desta análise se fará um 

mapeamento do fluxo de pessoas, criando uma tabela de 
origem destino durante o período de funcionamento do 
ônibus, podendo ser feita uma melhora no serviço de 
transporte interno da Unicamp, introduzindo um ônibus 
elétrico, com reforço em determinados horários e locais e 
diminuição de gastos, desativando temporariamente 
trechos e/ou pontos das rotas não utilizadas em 
determinados horários, tendo como fim a melhora do 
serviço prestado e diminuição de gastos de recursos. 
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