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Tela principal (tela do mapa) 

Itens do mapa: 

Esse aqui é você (o seu avatar). Este ícone laranja mostra sua 
posição atual.  
 
Importante: Em caso de erro na identificação da sua 
localização, por favor confira as configurações de GPS do seu 
aparelho. 
 
Ícones amarelos representam outros usuários na área. Toque 
nos ícones para obter mais informações sobre eles. 
 
O ícone de ponto de parada representa um ponto de ônibus 
na área. Toque no ícone para ver a lista com as linhas que 
param no ponto e seus próximos horários de chegada. 
 
Toque no ícone da bússola para permitir que o mapa mude 
de orientação de acordo com a sua direção. 



Tela principal (tela do mapa) 

Barra do topo: 

Abre o menu principal do aplicativo 

Abre sua lista de favoritos 

Abre a busca por linhas, para conferir horários 

Abre o planejador de viagem, para traçar rotas de qualquer origem para qualquer destino 



Tela do ponto de parada 

Toque para planejar uma rota saindo ou chegando neste ponto 

Tocando em algum dos pontos de parada no mapa (        ), você abre a tela do ponto com a lista das linhas que 
param naquele ponto e seus horários de chegada. 

Abre o menu de opções: Ordenar ou Busca 

Toque para adicionar a linha e a estação aos seus favoritos 

Quando o horário aparece na cor laranja e com um ponto 
laranja ao lado, significa que é a hora exata em que passará o 
próximo ônibus. Este horário se baseia nas informações em 
tempo real vindas de relatórios de usuários e do GPS dos 
veículos. Quando a informação em tempo real não está 
disponível, o horário aparece na cor preta e é baseado na 
programação horária do ônibus. 

Puxe a tela para baixo para atualizar 
os horários 



Tela de informações da linha 

Tocando em uma das linhas na tela do ponto de parada, é exibida a tela com informações sobre a linha 
selecionada. 

Confira a lista de pontos de parada da linha. Tocando em 
algum dos pontos, você encontra os próximos horários de 
chegada naquela estação (a informação em tempo real, “ao 
vivo”, será exibida caso esteja disponível) 

Abre o mapa e mostra o veículo se aproximando 

Toque neste ícone para passar a receber alertas 
específicos sobre a linha em questão 

Leia as avaliações que outros usuários fizeram sobre 
a linha e escreva a sua. 

Abre a grade de horários completa da linha para este 
dia 

Toque aqui para iniciar o Modo Viagem  



Tela do planejador de viagem 

Inverte a direção de/para 

Tocando no ícone das bandeirinhas (        ), você abre a tela do planejador de viagem. Nesta tela você incluirá o 
local de origem e destino e o Moovit lhe dirá quais as melhores rotas para fazer a viagem. 

Executa a busca por rotas 

Define a sua hora desejada de partida ou chegada 

Insira aqui o endereço de origem e destino, o mais 
completo que puder. Para usar a localização atual como 
ponto, deixe o campo em branco 

Ajusta as configurações da busca, como tipos de transporte 
utilizados, distância máxima a pé e opção de contribuir com 
dados sobre suas viagens. 



Resultados da busca 

Após executar a busca, você encontrará aqui as rotas sugeridas por Moovit. 

Toque em “Mais cedo” ou “Mais tarde” para ver a mesma rota 
em outros horários 

Adiciona a rota aos seus favoritos 

Inicia a navegação com esta rota 

Toque em uma das opções de rota para ver os detalhes da 
rota 



Resultados da busca – detalhes da rota 

Obtenha mais detalhes sobre uma rota específica dentre as sugeridas. Veja aqui o passo a passo da rota, 
incluindo as partes a pé e em trânsito. 

Havendo informações em tempo real, elas aparecerão na cor 
laranja 

Mostra a rota no mapa 

a 

Permite compartilhar a rota por email 

Inicia a navegação 

Permite a você salvar esta viagem 



Navegação 

Iniciada a navegação, o Moovit irá lhe acompanhar durante todo o trajeto. Você receberá instruções específicas 
de cada passo, verá o seu tempo estimado de chegada (TEC), poderá enviar relatórios (quão cheio/limpo está o 
veículo, avaliar o motorista, etc.) e receberá um alerta quando chegar a hora de sair do veículo. 

Alerte os outros usuários sobre as condições da viagem, 
reportando sobre a lotação e a limpeza do veículo, a atitude 
do motorista, e mais 

Toque aqui para mais opções: Parar a navegação ou 
compartilhar a rota 

Abre a descrição da rota 

Deslize o dedo para os lados nesta parte para ver os próximos 
passos da viagem 



Horários 

Tocando no ícone do relógio (        ), você faz a busca por linhas, para conferir os horários e pontos de parada de 
uma linha específica.  

Executa a busca 

Altera o tipo de transporte a ser buscado 

Você pode consultar a grade horária de diferentes datas e 
horários 

Insira aqui o nome ou número da linha a ser buscada 

Toque aqui para iniciar o Modo Viagem  



Horários de Trem e Metrô 

Para trem e metrô, você faz a busca por estações (de origem e destino). 

Insira aqui o nome da estação  
de trem ou metrô de origem 

Insira aqui o nome da estação  
de trem ou metrô de destino 



Modo Viagem 

Subiu no ônibus? Ative o Modo Viagem - que vai informar o seu horário estimado de chegada ao destino, 
atualizado a todo instante, além de lhe avisar quando deve descer. 

2. Selecione a sua parada de destino 

1. Inicie o Modo Viagem - Assim que subir no ônibus, 
acesse a tela que mostra os horários da linha (ou o seu 
histórico de linhas buscadas) e clique no botão de iniciar. 



Modo Viagem 

Você pode compartilhar informações sobre  
o seu destino e tempo estimado de chegada 
com seus amigos (via Facebook, Twitter ou  
WhatsApp), além de alterar o ponto de  
destino e configurar seus alertas de navegação 

3. Veja o tempo estimado de chegada (TEC) e avisos - Veja o seu horário estimado de chegada ao destino, que 
será atualizado de acordo com o trânsito, conforme você viaja, incluindo indicação do número de paradas que 
faltam para o seu destino. 

Tempo estimado de chegada (TEC) 

Mostra o tempo estimado (em minutos) de chegada ao 
próximo ponto 



Selecionando um ponto no mapa 

Quer planejar uma viagem mas não sabe o endereço? Sem problema! Pressione qualquer ponto do mapa por 
alguns segundos para fixar um ponto. Você poderá então planejar rotas saindo ou chegando no ponto fixado. 

Pressione um ponto no mapa até que apareça o 
alfinete que demarca o local selecionado. 

Tocando neste ícone, você é levado para o planejador 
de viagem e pode usar o endereço selecionado como 
origem ou destino. 



Favoritos 

Clique para editar um endereço já salvo 

Adicione novos endereços à sua lista de favoritos 

Tocando no ícone da estrela (        ), você acessa sua área de favoritos, onde pode guardar suas linhas e rotas 
preferidas. Em “Rotas”, ao clicar em um favorito você será levado para o planejador de viagem. 



Favoritos 

Para excluir uma linha dos favoritos, toque e 
continue pressionando até que apareça o ícone da 
lixeira na barra de topo. Clique no ícone da lixeira e a 
linha será removida. 

Em “Linhas”, você poderá gerencias suas linhas preferidas. Ao clicar em uma linha salva, você é levado para a tela 
com informações sobre a linha.  



Menu principal 

Abre a lista de alertas sobre as linhas locais 

Permite baixar os mapas do transporte público local 

Monte aqui o seu perfil e conecte o Moovit ao Facebook 

Acesse as configurações do Moovit (idioma, localidade, etc.) 

Gostou do Moovit? Avalie bem o aplicativo e nos ajude  

Quanto mais pessoas usarem o Moovit, melhor será o aplicativo! 

Saiba mais sobre o aplicativo e tire suas dúvidas com o nosso 
suporte 

Tocando no ícone do mascote do Moovit (        ), você abre o menu principal do aplicativo. 

Conheça as novidades da mais nova versão do Moovit 

Contribua para fazer do Moovit um aplicativo ainda melhor 



Meu Moovit 

Edite aqui o seu perfil 

Esta é a sua área dentro do Moovit. Aqui você monta o seu 
perfil, escolhe o seu avatar, confere a sua pontuação, conecta 
sua conta do Facebook, Google+ ou Twitter e convida seus 
amigos. 

Conecte sua conta do Facebook, Google+ ou Twitter ao 
Moovit e melhore ainda mais a experiência. Você convida os 
seus amigos e pode ve-los no mapa sempre que estiverem 
usando o Moovit 

Controle o seu nível de privacidade. Você escolhe quem 
poderá ve-lo no mapa 

Add info about 
“Meu Avatar”, 
more social 
networks, 
“Atividades”. 
Update screen 
shot. 

Escolha aqui o seu avatar 

Veja aqui sua posição no ranking de usuários 



Widget do Moovit 

As linhas que aparecerão no Widget são as linhas que 
você adicinou aos seus Favoritos. Por esta razão, 
sempre que quiser acompanhar uma linha pelo 
Widget, primeiro adicione a mesma aos seus 
Favoritos. 

Adicione o Widget do Moovit na tela principal do seu telefone e confira rapidamente o próximo horário de 
chegada da sua linha favorita. Para adicionar o widget, primeiro abra o Moovit e então procure pelo Widget na 
galeria de Widgets do seu telefone. 

Você pode escolher quais das linhas dos seus 
Favoritos aparecerão no Widget 



Widget do Moovit 

Caso você tenha linhas favoritas em diferentes pontos de 
parada, use as setas para alternar os pontos 

Uma vez que o Widget tenha sido adicionado, ele aparecerá na tela do seu telefone conforme a imagem abaixo. 

Clique neste ícone para recarregar o Widget e receber as 
informações mais atuais sobre a linha. O widget recarrega 
automaticamente a cada 30 minutos 

Clique aqui para acessar as configurações do seu Widget 



Boa viagem! 
 

Email: suporte@moovitapp.com 
Facebook: fb.com/moovit 

Twitter: @moovit_br 


