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Salve, Niterói! Moradores e visitantes de Nikiti agora podem conferir no Moovit o horário de 
chegada em tempo real dos ônibus de 45 linhas. Do Centro à Região Oceânica, basta verificar 
os horários em verde no app para saber quanto falta para o veículo chegar ao ponto. 

Além do tempo, o Moovit também passa a informar quais ônibus aceitam pagamento por 
aproximação, o NFC, como já acontece nos ônibus do Rio. O recurso foi desenvolvido para 
beneficiar passageiros que utilizam o Cartão Digital da Riocard Mais. Um ícone de NFC será 
exibido ao lado do número do ônibus quando o pagamento por aproximação for aceito. 

Isto foi possível graças a parceria do Moovit com o Sindicato das Empresas de Transportes 
Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj). As informações em tempo real estão 
disponíveis nas linhas do Consórcio Transoceânico, Expresso Garcia e Ingá. 

Em breve, ônibus de outras empresas e de outros municípios da região metropolitana do Rio 
devem ganhar a facilidade.  

Como verificar os horários de chegada em tempo real no Moovit  

Os horários dos ônibus no Moovit são exibidos em duas cores: os horários programados em 
preto, e as estimativas em tempo real em verde. Os horários programados são fornecidos 
pelas empresas e operadores de transporte, coletados em fontes de informação oficiais ou 
verificados pela Comunidade Mooviter. 

Já o horário em tempo real é baseado na localização do ônibus por meio de sinal de GPS 
emitido por ele, fornecido pela empresa ou operador de transporte público. A precisão dessas 
estimativas pode variar, dependendo da qualidade do sinal do GPS, das condições de tráfego e 
da estabilidade da fonte de dados. 

 

 

 

 

https://moovit.com/pt/blog/saiba-antes-em-quais-veiculos-pagar-por-aproximacao-no-rio-de-janeiro/
https://cartaodigital.riocardmais.com.br/
https://setrerj.org.br/
https://editor.moovitapp.com/web/community?campaign=companywebsite&__hstc=171844735.5dddd5bbe49acb68f95af58419938d6a.1637075840427.1637325789733.1637327934270.3&__hssc=171844735.1.1637327934270&__hsfp=2727227031

