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Item 3 Campo LEGISLAÇÃO: Alterado o link de:
http://www.antt.gov.br/index.php/content/view/3
55/Legislacao.html, para:
https://anttlegis.antt.gov.br/action/ResenhaAction.
php?acao=recuperarResenhaModulo&cod_menu=5
411&cod_modulo=161



Atualização das interfaces: FIGURAS 01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20.



Item 4.3 Incluído no manual o campo RELATÓRIO
com a descrição da funcionalidade.



Item 4.5.4 Atualizado o end point de homologação
conforme o DIS e atualizado o endereço de e-mail
do suporte.



Item 5.1 Atualização do processo de cadastro da
empresa de transporte.
Redirecionar do cadastro para a tela do SISHAB.



Item 5.4 Alterado de "cadastro no portal
MONITRIIP" para: "cadastro no portal SISHAB":
Incluído a informação "As alterações no cadastro
poderão ser feitas através do portal do SISHAB
(https://sishab.antt.gov.br)."
Retirado a opção SALVAR;



Item 5.5 Incluído a opção "Verifique aqui os
fornecedores que possuem aplicações
cadastradas".



Novos itens criados:
Item 5.7 Relatórios Quantitativos
Item 5.8 Relatório Indicativo
Item 5.9 Relatórios de Erros
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Manual do Usuário
1. INTRODUÇÃO
O sistema de Monitoramento do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Coletivo de Passageiros,
denominado MONITRIIP, foi planejado com a finalidade de receber, armazenar e disponibilizar diversos dados, tais
como a localização de veículos, a venda de passagens, os pontos de paradas, e outros. Através desses dados será
possível fazer o acompanhamento em tempo real das viagens, além de gerar, dentre outros, os indicadores necessários
para medir a pontualidade e a regularidade dos serviços de transporte semiurbano, rodoviário e fretado.
A transmissão dos dados para o MONITRIIP será feita via Webservice e utilizando a tecnologia 3G, que possui uma
capacidade de rede maior e permite a transmissão de dados por longas distâncias, tudo em ambiente móvel. Para
garantir que os dados sejam enviados nos formatos e pelas aplicações aceitas pela ANTT, serão utilizados tokens, que
serão fornecidos pela Agência aos fabricantes das soluções.
O portal MONITRIIP é a solução que permite o cadastro das empresas fornecedoras do software de envio dos
dados e das empresas de transporte, ou seja, as empresas responsáveis pelo transporte rodoviário nacional, rodoviário
internacional, semiurbano nacional, semiurbano internacional e fretado. Através dele as empresas fornecedoras podem
ter acesso às informações necessárias à criação e utilização das aplicações, como o Documento de Interface de
Software e os tokens para autenticação nos ambientes de validação (homologação) e monitoramento (produção). Já as
empresas de transporte podem informar quais aplicativos e empresas fornecedoras utilizarão para enviar os dados ao
Webservice.
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2. FLUXOGRAMA

Fluxograma 01: Fluxo portal
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Fluxograma 02: Fluxo validação WS
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3. ACESSO
O acesso ao portal será através do seguinte endereço: https://appweb1.antt.gov.br/monitriipPortal/default.aspx.
Ao acessá-lo são disponibilizados os menus de conteúdo e acesso às áreas logadas de fornecedor e empresa de
transporte. O menu de acesso é composto pelos seguintes itens:



Apresentação: Neste item são descritos o que é o MONITRIIP, como ele é composto, quais as suas finalidades
e as vantagens oferecidas às empresas e aos usuários.
Legislação:
Ao
clicar
neste
item
o
usuário
é
direcionado
para
o
endereço:
https://anttlegis.antt.gov.br/action/ResenhaAction.php?acao=recuperarResenhaModulo&cod_menu=5411&cod
_modulo=161 , onde pode ser encontrada a legislação que define o tipo, a estruturação, a coleta, o
armazenamento, a disponibilização e o envio dos dados coletados pelo Sistema de Monitoramento do
Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Coletivo de Passageiros.



Fornecedor: Este item é voltado para as empresas fornecedoras de software.



Empresas de Transporte: Este item é voltado para as empresas que fornecem serviços de transporte
rodoviário nacional, semiurbano internacional, rodoviário internacional, fretamento e semiurbano nacional.



Download: Nesta área estão os arquivos necessários ao desenvolvimento e integração das aplicações de
monitoramento. XSD e DIS.



Fale conosco: Item que permite que dúvidas a respeito do MONITRIIP sejam esclarecidas. Ao ser acionado a
tela é redirecionada à área de contato e perguntas mais frequentes do portal da ANTT.

Figura 01: Página inicial do portal
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4. MENU: FORNECEDORES
Este menu é voltado para as empresas fornecedoras de softwares. Caso seja o primeiro acesso, o usuário deve
selecionar o link “Clique aqui”, sendo então direcionado para a tela de cadastro. O menu fornecedores serve tanto para
o primeiro quanto para os acessos posteriores, após confirmação via e-mail.
Caso o usuário não realize a confirmação não será possível a entrada, o portal retornará o erro “o usuário
informado está inativo no sistema de controle de acesso” e, caso o link de confirmação enviado ao e-mail cadastrado
tenha expirado, o usuário poderá realizar o reenvio.

Figura 02: login de fornecedor
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4.1 FORNECEDORES PRIMEIRO ACESSO
Ao selecionar a opção “clique aqui”, o sistema apresentará a tela de cadastro como ilustrado na imagem a seguir:

Figura 03: Cadastro de fornecedor

A tela de cadastro possui as opções:


V 1.2
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: Remove os dados informados nos campos e mantém na mesma tela.



: Adicionar telefone informado.



: Excluir telefone inserido.

Para realizar o cadastro, o usuário deve informar os dados de fornecedor e selecionar a opção
. Todo
cadastro realizado deve ser confirmado pelo fornecedor. Após isso, o sistema enviará mensagem eletrônica de
confirmação para o e-mail informado no cadastro. O fornecedor deve clicar no link enviado, concluindo o processo de
cadastro e ativando o acesso a área logada.

Figura 04: Tela de liberação de acesso.
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4.2

FORNECEDORESLOGIN

Para acessar a área de empresas fornecedoras de software, o usuário deve clicar no menu “fornecedores”,
preencher os campos “CPF” e “senha”, e clicar em

.

Figura 05: login de fornecedor
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4.2.1 FornecedoresLOGINRECUPERAR A SENHA
Para recuperar a senha, o usuário deve clicar no botão
clicar em “enviar”. A senha será enviada para o e-mail cadastrado.

, preencher os campos “CPF” e “e-mail”, e

Figura 06: Esqueci a senha

Observações:
O sistema valida o CPF e o E-mail com os dados cadastrados, retornando assim a senha ao e-mail que foi
informado no ato do cadastro do usuário.
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4.3 FORNECEDORESPÁGINA INICIAL
Após Login o sistema exibe a página inicial da área logada de fornecedores, onde é possível navegar pelos menus:
Dados Cadastrais, Aplicação e Documentos.

Figura 07: Página inicial da área logada de fornecedor.
Os menus acima são:





Dados Cadastrais: São os dados que foram preenchidos inicialmente para ter acesso ao MONITRIIP.
Aplicação: Onde a empresa fornecedora deverá cadastrar os dados da aplicação;
Relatório: Informa as empresas vinculadas para o fornecedor, por aplicação;
Documentos: Documentos relacionados ao desenvolvimento e integração de dados para aplicações de
monitoramento (XSD e DIS).

4.4 FORNECEDORDADOS CADASTRAIS
O sistema exibe tela contendo os dados cadastrais da fornecedora informados durante o cadastro no portal
MONITRIIP. Nesta tela poderão ser feitas alterações nestes dados.
As alterações poderão ser feitas através das seguintes ações:





: Armazena os dados e direciona para a tela de login.
: Remove os dados informados nos campos e mantém na mesma tela.
(Adicionar): Permite adicionar telefone informado.
(Excluir): Permite a exclusão do telefone inserido.

Após serem executadas todas as alterações, clique em “salvar” para armazenar os dados.
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Figura 08: Dados cadastrais de fornecedor

4.5 FORNECEDORESAPLICAÇÃO
O menu Aplicação, que está disponível na área logada de fornecedor, permite à empresa fornecedora cadastrar os
dados da aplicação.
A tela conta com os itens “pesquisar” e “novo”, descritos abaixo:


: Executa a pesquisa com base nos argumentos inseridos nos campos “Nome” e “Linguagem”.



: Redireciona para a tela de cadastro da aplicação.

Opções disponibilizadas na listagem de aplicações cadastradas:



V 1.2
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Figura 09: Pesquisa de aplicação

4.5.1
Na opção

FORNECEDORESAPLICAÇÃO NOVO
, redireciona à tela de cadastro de aplicação. Esta tela possui os seguintes campos:

Nome: Nome da nova aplicação.
Linguagem: Linguagem que a aplicação foi desenvolvida.
Detalhes da aplicação: Descrição gerais da aplicação.
Versão: Versão atual da aplicação.
Detalhes da Versão: Descrição dos serviços ou funcionalidades contidas na versão específica.
O Usuário deve preencher todos os campos e clicar em
A opção

V 1.2
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, retorna para os dados da consulta.
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Figura 10: Cadastro de aplicação

4.5.2 FORNECEDORESAPLICAÇÃOEDITAR
Este item está disponível na listagem de aplicações cadastradas, disponibilizado na tela de aplicação[4.5].
Após o clique em “Editar aplicação”, o sistema redirecionará para a tela de edição de aplicação.
A tela conta com os seguintes campos: “Nome”, “Linguagem” e “Detalhes da Aplicação” que poderão ser editados.
O usuário pode alterar as informações dos campos, clicar em
A opção

V 1.2
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, retorna para os dados da consulta.
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Figura 11: Tela de edição de aplicação.

4.5.3 FORNECEDORESAPLICAÇÃOVISUALIZAR SERVIÇOS HOMOLOGADOS DA ÚLTIMA
VERSÃO
Este item possibilita a visualização de detalhes e serviços da última versão da aplicação homologada. Pode ser
acionada pelo ícone disponibilizado na tela de aplicação[4.5].
Os serviços homologados foram agrupados em subescopo. Para que um aplicativo esteja apto a ser utilizado é
necessário que “um” subescopo esteja ativo, tendo sido portanto testado e homologado, de forma que todos os
serviços desse subescopo sejam executados com sucesso.
Caso o subescopo possua mais de um serviço e não tenham sido concluídos os testes de todos, os serviços
permanecerão com situação “em validação”.
Serão disponibilizados para as empresas de transporte somente as aplicações que possuem serviços ativos e
vinculados aos serviços selecionados.
 Subescopo: Venda de Passagens;
o Serviço: Venda de Passagens;
o Serviço: Cancelamento de Passagens;
 Subescopo: Cartões emitidos e recargas;
o Serviço: Cartões Emitidos & Recargas Efetuadas;
o Serviço: Reembolso de Cartão;
 Subescopo: Ocorrências do Transporte Rodoviário;
o Serviço: Ocorrências do Transporte Rodoviário;
 Subescopo: Ocorrências do Transporte Semiurbano;
o Serviço: Ocorrências do Transporte Semiurbano;
 Subescopo: Rastreamento do Transporte;
o Serviço: Velocidade Tempo e Localização, Jornada de Trabalho do Motorista, Log do Detector de
Parada, Início/Fim de Viagem Regular, Início/Fim de Viagem Fretamento;
 Subescopo: Leitor de Bilhete de embarque;
o Serviço: Leitor de Bilhete de embarque;
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A opção

Subescopo: Leitor de Cartão de embarque RFID;
o Serviço: Leitor de Cartão RFID;
, retorna para os dados da consulta.

Figura 12: Lista de serviços homologados para a versão selecionada.

4.5.4 FORNECEDORESAPLICAÇÃOGERENCIA VERSÕES E TOKEN
Esta funcionalidade possibilita o cadastro de uma nova versão da aplicação, além de listar todas as versões já
cadastradas. Também permite a visualização dos códigos de autenticação “token” gerados.
O portal disponibiliza dois tipos de token, um para validação da comunicação e serviços executados, chamado de
“token de homologação”, e outro para execução em produção, sendo registrados os dados reais do serviço;
O token de homologação é gerado após o registro da aplicação, sendo vinculado um token para cada versão
cadastrada.
O token de produção é gerado após o vínculo entre empresa de transporte e aplicação. Para que este vínculo
ocorra, a versão precisa conter subescopo de serviço ativo.
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Opções disponibilizada na listagem:



: Editar versão;
: Visualizar serviços homologados;

Figura 13: Cadastrar nova versão/ Gerenciar versões.
Observações:
Para o consumo do serviço do MONITRIIP, o endereço (end point) de homologação é:
http://appservices.antt.gov.br:8000/antt/monitriip.validacao/rest/[metodo]
Exemplo:
http://appservices.antt.gov.br:8000/antt/monitriip.validacao/rest/InserirLogVelocidadeTempoLocalizacao
As operações disponíveis são:
 InserirLogVelocidadeTempoLocalizacao
 InserirLogCartaoEmitidoRecargaEfetuada
 InserirLogRegistroOcorrenciaRodoviario
 InserirLogRegistroOcorrenciaSemiUrbano
 InserirLogVelocidadeTempoLocalizacao
 InserirLogJornadaTrabalhoMotorista
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InserirLogDetectorParada
InserirLogInicioFimViagemRegular
InserirLogInicioFimViagemFretado
InserirLogBilheteEmbarque
InserirLogLeitorCartaoRFID
InserirLogCancelarPassagem
InserirLogReembolsocartao

Tanto para XML quanto para JSON a url é a mesma. Basta passar no Content-Type da requisição do tipo do
conteúdo (application/xml ou application/json). Também é importante informar no cabeçalho da mensagem HTTP o
token válido através do header Authorization.
O token de homologação fica disponibilizado no menu “aplicação” – ícone de ação “Gerenciar versões e tokens” a
partir do cadastro de nova aplicação de monitoramento.
O Fornecedor só receberá o token de produção se contratado e cadastrado por empresa de transporte autorizada
pela ANTT. O endereço (end point) de produção poderá então ser solicitado por meio do endereço
monitriip.suporte@antt.gov.br.

4.6 FORNECEDORESRELATÓRIO
O menu Relatório disponível na área logada de fornecedor permite à empresa fornecedora consultar as empresas
transportadoras vinculadas às suas aplicações, podendo filtrar por aplicação e exportar os resultados em documento
PDF ou em planilha de dados.
A tela conta com os itens “pesquisar”, “limpar” e “exportar”, descritos abaixo:


V 1.2

: Executa a pesquisa com base nos argumentos inseridos nos campos “Razão Social” e
“Aplicação”.



: Limpa a tela de pesquisa dos filtros utilizados anteriormente.



: Abre a seleção de opções para exportar os resultados obtidos na consulta.
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Figura 14: Login de empresa de transporte
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MENU: EMPRESAS DE TRANSPORTE
O menu “Empresas de Transporte” é voltado para as empresas que prestam serviço de transporte rodoviário
nacional, semiurbano internacional, rodoviário internacional, fretamento e Semiurbano nacional.
Nesta tela são disponibilizadas as opções de acesso, esqueci a senha e cadastro de empresa de transporte.

Figura 15: Login de empresa de transporte
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4.7 EMPRESA DE TRANSPORTEPRIMEIRO ACESSO
Ao selecionar a opção “clique aqui”, o sistema fará o redirecionamento para a tela inicial do SISHAB.
Após, representante, deve selecionar a opção “Solicitar Acesso”. Sistema apresentará tela de cadastro conforme
ilustrado nas imagens a seguir:

Figura 16: Cadastro de empresa de transporte
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Figura 17: Cadastro de empresa de transporte
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Para efetuar o primeiro acesso é necessário que o usuário faça o cadastro, informando os dados abaixo:













Selecionar o tipo de empresa;
CNPJ;
Razão Social (Sistema preenche conforme dados da Receita Federal);
E-mail da Empresa;
Confirmação do E-mail da Empresa;
Nome Fantasia;
CPF do representante (Sistema preenche conforme dados da Receita Federal);
Nome do Representante (Sistema preenche conforme dados da Receita Federal);
E-mail do Representante;
Confirmação do E-mail do Representante;
Selecionar Documento de Identidade digitalizado;
Tipo de Transporte (Regular ou Fretado);

Todos os itens supracitados são de preenchimento obrigatório.
Por fim, o usuário deve informar a senha que será utilizada posteriormente para logar. Após o preenchimento dos
dados do cadastro, o usuário deve clicar em “Solicitar Acesso”.
Todo cadastro realizado deverá ser confirmado pela empresa através de mensagem eletrônica que será
encaminhada para o e-mail informado no cadastro.

4.8 EMPRESA DE TRANSPORTE > LOGIN
Para acessar a área de Empresas de Transporte, o usuário deve clicar no menu “Empresa de Transporte”,
preencher os campos “CPF” e “senha” , e clicar em

V 1.2
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Figura 18: Login de empresa de transporte

4.8.1 EMPRESAS DE TRANSPORTELOGINRECUPERAR A SENHA
Para recuperar a senha, o usuário deve clicar no botão
clicar em “enviar”. A senha será enviada para o e-mail cadastrado.

V 1.2
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Figura 19: Esqueci a senha
Observações:
O sistema valida o CPF e o E-mail com os dados cadastrados, retornando assim a senha ao e-mail que foi
informado no ato do cadastro do usuário.
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4.9 EMPRESAS DE TRANSPORTE PÁGINA INICIAL
Após Login, o sistema exibe a página inicial da área logada de Empresa Transportadora, onde é possível
navegar pelos menus: Dados Cadastrais, Vincular Aplicação e Relatório serviço Executados.

Figura 21: Página Inicial Empresa Transporte
Os menus acima são:







4.10

Dados Cadastrais - neste item poderão ser feitas alterações nos dados que foram preenchidos para
liberação de acesso, como por exemplo o endereço;
Vincular Aplicação - este item é para vincular a aplicação à empresa de transporte;
Relatório de serviços executados - este item é um detalhamento de todos os serviços ativos por aplicação
vinculada à empresa de transporte;
Relatórios Quantitativos – este item dá acesso aos relatórios quantitativos por empresa de transporte.
Caso o usuário tenha representação a mais de uma empresa, todas estarão disponíveis para consulta;
Indicativos - este item dá acesso aos relatórios indicativos (mensal e parcial) por empresa de transporte.
Caso o usuário tenha representação a mais de uma empresa, todas estarão disponíveis para consulta;
Erros - este item dá acesso aos relatórios de erros por empresa de transporte. Caso o usuário tenha
representação a mais de uma empresa, todas estarão disponíveis para consulta;

EMPRESA DE TRANSPORTEDADOS CADASTRAIS

O sistema exibe tela contendo os dados cadastrais da Empresa de Transporte informados durante o cadastro no
portal SISHAB. Nesta tela poderão ser feitas alterações nestes dados.
As alterações no cadastro poderão ser feitas através do portal do SISHAB (https://sishab.antt.gov.br) utilizando o
mesmo usuário e senha de acesso ao portal do MONITRIIP.
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: Retorna para a tela inicial da área logada de empresa de transporte.

Figura 22: Dados cadastrais de empresa de transporte

4.11

EMPRESA DE TRANSPORTEVINCULAR APLICAÇÃO

Através do menu “Vincular Aplicação”, a empresa de transporte pode fazer o vínculo dos seus serviços às
aplicações disponibilizadas pelos fornecedores.
Tem também acesso a todas as empresas fornecedoras cadastradas, pelo link “ Verifique aqui os fornecedores

que possuem aplicações cadastradas”.
Para realizar vínculo é necessário que existam aplicações cadastradas e homologadas.


: Armazena os dados selecionados e realiza o vínculo entre a empresa de transporte e a
aplicação.




V 1.2

: Retorna para a tela inicial da área logada de Empresa de Transporte[5.3].
: Disponibilizado na lista de aplicações vinculadas. Ao ser acionado remove o vínculo cadastrado.
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Figura 23: Vincular aplicação

4.12

EMPRESA DE TRANSPORTERELATÓRIO DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Este relatório apresenta os serviços ativos por aplicação vinculada, permitindo uma análise de utilização de serviço
por aplicação. Lista todos os serviços possíveis de execução e todas as aplicações vinculadas.
São consideradas ativas aquelas aplicações cujos serviços de um determinado subescopo foram executados com
sucesso no ambiente de homologação. Serão marcados com o ícone
aqueles serviços não executados pela aplicação
e marcados pelo ícone

V 1.2

aqueles executados com sucesso.
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Figura 24: Relatório de serviços executados.

4.13

EMPRESA DE TRANSPORTERELATÓRIOS QUANTITATIVOS

Este relatório apresenta informações recebidas pela ANTT, dados das viagens executadas pelas empresas de
transporte.
Consulta de dados por Linha, Placa ou Empresa, para os subsistemas Regular e Fretamento.
Opções Mensal ou Parcial (Últimos 15 dias).
As regras aplicadas podem ser analisadas pela opção

.

Relatório por linha, mostra a porcentagem de viagens executadas pela empresa, tendo em vista as viagens
programadas e as viagens válidas executadas.
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Figura 25: Relatório Quantitativo por linha.
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Relatório por empresa, mostra a quantidade total de envio dos dados dos subsistemas Embarcado e Não Embarcado:

Figura 26: Relatório Quantitativo por empresa.

4.14

EMPRESA DE TRANSPORTERELATÓRIOS INDICATIVOS

Este relatório apresenta informações do nível de implantação das empresas de transporte.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou a Deliberação nº134, para atender o que dispõem
a Resolução nº4.499/2014 e a Resolução nº 5.629/2017, que estabelece os níveis de implantação do Sistema de
Monitoramento do Transporte Interestadual e Internacional Coletivo (Monitriip).
Os níveis de implantação I, II e III envolvem os processos de recebimento de dados, incluindo para o serviço fretado.
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Figura 27: Relatório de Níveis de Implantação.

4.15

EMPRESA DE TRANSPORTERELATÓRIOS ERROS

Este relatório apresenta todos os erros tratados pelo serviço do MONITRIIP.
Todos os logs enviados, passam por uma lista de validações internas e dependendo do tratamento, uma
exceção é lançada.
Para cada exceção, é retornado o erro para a empresa de transporte.
Neste relatório, disponibilizamos uma listagem de todos os erros por tipo de log (método), apresentados no
periodo consultado:
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Figura 28: Relatório de Erros Lista.
Neste relatório, disponibilizamos uma listagem com o quantitativo por erro e por tipo de log (método),
apresentados no periodo consultado
Quantitativo é contabilizado sempre para os ultimos 7 dias:
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Figura 29: Relatório de Erros Quantitativos.

5. REFERÊNCIAS




Documentos de caso de uso
Documento de regra de negócio
Documento de visão.

6. SUPORTE
Em caso de problemas identificados no portal deve ser realizado contato através do e-mail
sistemas.suporte@antt.gov.br.
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7. PERGUNTAS FREQUENTES
Não se aplica.

8. ASSINATURAS
Os abaixo assinados estão de acordo com o conteúdo deste documento.
Data: ___/___/_____

Data: ___/___/_____

Aloisio Caixeta

Sylvia Vasconcellos

Especialista em Regulação

Gerente

SUPAS – ANTT

SUPAS - ANTT

Data: ___/___/_____

Data: ___/___/_____

Vinicius Salvador

Jaider Fraga

Lider de Projetos

Gerente de projeto

Squadra

Squadra
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