
 

 

 

 

 

 

 

XTP Planner 

 

Módulo Planeador de Horários e Serviços para uma plataforma de 

Gestão Operacional de um Operador de Transportes Públicos 

 

António Pedro Simões Marcelo 

 

 

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em 

Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 

 

 

Orientador: Prof. Carlos Filipe Gomes Bispo 

Prof. João Carlos Ferreira 

 

 

Júri: 

Presidente: Prof. João Fernando Cardoso Silva Sequeira 

Orientador: Prof. João Carlos Ferreira 

Vogal: Prof. Vítor Manuel Basto Fernandes 

 

 

 

Novembro 2017 

  



 

 

          1 

 

Agradecimentos 

 

A presente dissertação não poderia chegar a bom porto sem o precioso apoio de várias pessoas. 

 

Em primeiro lugar, não posso deixar de agradecer ao meu orientador Prof. Carlos Filipe Gomes Bispo 

e ao meu coorientador Prof. João Carlos Amaro Ferreira, por terem aceite coordenar este trabalho e 

por toda a paciência, empenho e sentido prático com que sempre me orientaram. 

 

Desejo igualmente agradecer a todos os meus colegas de trabalho na TECMIC, em particular à equipa 

da minha unidade e aos meus administradores, Fernando Moreira e João Barata, por me terem dado 

esta oportunidade de conciliar a parte académica com a profissional. 

 

Por último, quero agradecer à minha família e amigos pelo apoio incondicional, por serem uma 

permanente fonte de inspiração e ânimo, especialmente aos meus pais Augusta Marcelo e António 

Marcelo, à minha Mariana, ao João, ao Guilherme e à minha mulher Cristina Oliveira por tudo o que 

representa para mim. 

 

  



 

 

          2 

 

Resumo 

 

Este trabalho visa analisar, definir e encaixar na vertente operacional todas fases inerentes ao processo 

de planeamento de um operador de transportes públicos de passageiros, que permita a geração de 

horários e serviços para viaturas e motoristas de uma companhia de transporte de passageiros para 

satisfazeras necessidades de um serviço previamente acordado. No âmbito deste trabalho, este 

problema vai ser visto de uma forma global, analisando todas as fases do processo do planeamento, 

incluindo a parametrização, preparação, produção de indicadores de análise e a geração de resultados 

para cenários operacionais distintos. 

 

O trabalho foi desenvolvido em ambiente empresarial, constituindo requisito que este módulo, o “XTP 

Planner”, esteja integrado, sob a forma de um protótipo, com a plataforma XTraN Passenger, produto 

de gestão da operação de transportes de passageiros que a empresa TECMIC, S.A. desenvolve e 

comercializa. 

  

Esta componente pretende agregar num simples módulo, integrado numa plataforma de gestão 

operacional, a capacidade de planear e gerar de uma forma otimizada: os horários das linhas de 

transporte público e os serviços a alocar aos meios disponíveis. 

 

Pretendemos que as soluções de planeamento geradas, para os diversos cenários, tenham uma forte 

adesão à realidade operacional, adicionando aos dados reais recolhidos na operação, critérios e 

parâmetros que caracterizam o cenário e os meios afetos à exploração de um serviço de transporte de 

passageiros. 

 

Este trabalho incide sobre o processo de planeamento, todas as suas fases e encaixe na operação. 

Para a produção de resultados, suportados por todas as fases, atributos e calibrações especificadas 

deste trabalho, foi utilizado um módulo optimizador (programador de restrições) já desenvolvido, em 

projeto coordenado pelo autor desta dissertação, que foi aproveitado e integrado neste trabalho. 

 

Palavras-chave: Passageiros, Planeamento, Horários, Viaturas, Motoristas 
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Abstract 

 

This work aims to analyze, define and fit into the operational procedures all phases associated with the 

planning process of a public passenger transport operator, which allows the generation of schedules 

and services for vehicles and drivers of a passenger transport company to satisfy the needs of a 

previously agreed service. In the scope of this work, this problem will be seen in a global way, analyzing 

all stages of the planning process, including parameterization, preparation, production of analysis 

indicators and generation of results for different operational scenarios. 

 

This work was developed in a business environment and it’s a requirement that this module, "XTP 

Planner", must integrated, in the form of a prototype, with the XTraN Passenger platform - a product for 

managing the passenger transport operation that TECMIC, SA develops and sells. 

  

This component intends to add in a simple module, integrated in an operational management platform, 

the capacity to plan and generate in an optimized way: the schedules of the public transport lines and 

the services to allocate to the vehicles and drivers available. 

 

We intend that the planning solutions generated, for the different scenarios, must fit into the operational 

reality, adding to the data collected in the operation, criteria and parameters that characterize the 

scenario and the means affected to the operation of a passenger transport service. 

 

This work focuses on the planning process, all its phases and fit into the operation. For the production 

of results, supported by all phases, attributes and calibrations specified in this work, we used an 

optimizer module (constraint programmer) already developed, in a project coordinated by the author of 

this dissertation, which was used and integrated into this work. 

 

Key Words: Passengers, Planning, Schedules, Vehicles, Drivers 
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1. Introdução 

O transporte público assume cada vez mais, nos dias de hoje, um papel fulcral na organização das 

cidades, sobretudo nas de maior dimensão. A qualidade dos serviços prestados pelos operadores de 

transporte público é cada vez mais um tema em permanente debate, quer ao nível do poder político, 

quer ao nível dos utentes. As realidades cada vez mais complexas das grandes cidades, tornam a 

prestação do serviço de transporte público cada vez mais exigente e, por isso, com elevada 

necessidade de utilização de ferramentas de auxílio e suporte à sua operação. 

 

As empresas que operam neste sector têm, ao longo dos últimos anos, evoluído de uma forma gradual 

e investido na aquisição de sistemas que, em várias áreas, constituem um elemento fundamental para 

a melhoria da qualidade do serviço prestado e da redução dos custos de operação.  

O seu enquadramento económico-financeiro, nomeadamente ao nível dos operadores municipais e 

estaduais, nem sempre tem permito um investimento forte e constante, mas, é justo referir que nos 

últimos vinte anos temos observado um importante conjunto de evoluções nesta área, não só ao nível 

do investimento em veículos cada vez mais cómodos, eficientes e menos poluentes, mas igualmente 

ao nível da operacionalização e utilização de sistemas de base tecnológica para suporte à atividade 

dos operadores de transporte público.  

 

Tipicamente, neste âmbito, o investimento tem sido feito em três grandes áreas de atuação:  

 Sistemas de Bilhética: plataformas de gestão e controlo do processo de venda e validação dos 

títulos de transporte, com forte impacto na componente comercial da operação; 

 Sistemas de Planeamento: plataformas de gestão de meios e horário, que gerem a rede, 

produzem os horários e fazem o escalonamento dos serviços a prestar aos passageiros; 

 Sistemas de Ajuda à Exploração: sistemas de gestão e controlo da operação, vocacionados 

para a monitorização e controlo da exploração da rede, tipicamente com uma forte componente 

de tempo real, fornecendo ao operador ferramentas de supervisão e atuação sobre a execução 

do serviço prestado aos passageiros, nomeadamente ao nível da pontualidade e da 

regularidade; 

 

Qualquer destas vertentes, não sendo independentes, são, por si só, peças fundamentais para o 

controlo, otimização e regulação de todo o processo da operação. Embora nem sempre de forma 

sincronizada, quer do ponto de vista da operacionalização quer do ponto de vista tecnológico, os 

operadores têm procurado investir em todas estas áreas, o que representa um importante investimento. 

Tal facto tem um impacto muito relevante nos pequenos e médios operadores, ou mesmo em empresas 

de maior dimensão fortemente limitadas do ponto de vista orçamental, que, por manifesta falta de 

meios, não conseguem suportar a aquisição de plataformas distintas para cada uma das áreas 

referidas. 
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Este aspeto é particularmente relevante no enquadramento deste trabalho, que se enquadra no 

contexto das plataformas de ajuda à exploração, centradas na componente mais operacional, no seu 

controlo e monitorização, mas tem como objetivo adicionar uma nova ferramenta para que a plataforma 

de ajuda à exploração “ganhe” uma nova componente - um módulo de planeamento de horários e 

serviços. 

 

É, pois, uma aproximação distinta da mais tradicional, normalmente os operadores começam por ter 

sistemas de planeamento, mais ou menos complexos, que, quase sempre partindo dos meios 

disponíveis, estruturam e geram o planeamento da sua atividade, nomeadamente os horários para 

disponibilização aos passageiros e o escalonamento dos serviços a realizar pelos meios disponíveis - 

meios humanos (motoristas) e materiais (autocarros ou veículos “tipo” elétricos). 

 

O Planeamento gerado, para um determinado período do ano, constitui, tipicamente, um input dos 

sistemas de ajuda à exploração - este encaixe acarreta quase sempre a implementação de módulos 

de integração que, para além de introduzirem elementos de complexidade e pontos de falha, têm um 

nível de integração centrado somente no fornecimento de dados, não sendo capazes de interagir 

(bidireccionalmente) e muito menos tirar partido das valências de cada plataforma. 

 

Vamos assim, partindo de uma realidade centrada na operação, no âmbito de uma plataforma de 

controlo operacional, neste caso o produto XTraN Passenger, desenvolvido e comercializado pela 

sempre TECMIC, S.A., entrar nas fases pré-operacionais - o planeamento, onde são definidos os 

horários e onde são planeados os serviços, que tendo em conta a definição das características da 

operação (incluindo obrigações com assumidas com o regulador) e otimização de meios disponíveis, 

que vão permitir cumprir um serviço de transporte público de passageiros. 

 

Historicamente, toda a vertente funcional do produto XTraN Passenger centra-se na parte operacional, 

no seu controlo e monitorização. Com a ajuda deste trabalho procuramos criar os alicerces necessários 

(na forma de um protótipo) para adicionarmos uma nova componente funcional à plataforma e assim 

ganhar um novo módulo de gestão de horários e planeamento de serviços, que procura juntar num só 

produto a componente de planeamento (eventualmente mais simplificada) e a de controlo da operação, 

tirando partido de toda a riqueza dos dados recolhidos na vertente operacional. 

 

Em resumo, vamos tentar obter soluções de planeamento a partir dos dados obtidos no terreno, que 

levam em conta todas as particulares inerentes à época do ano, ao dia da semana e à hora do dia, a 

isto vamos somar um importante conjunto de variáveis que nos vão permitir calibrar as características 

e disponibilidade dos meios, para assim definirmos todos os condicionalismos (restrições) que servirão 

de entrada algoritmo de geração de resultados. 
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Para fechar todo o ciclo, este trabalho aborda igualmente a “colagem” do planeamento com a sua 

execução operacional, quer ao nível do fornecimento de indicadores de análise ao processo de decisão, 

quer ao nível das funções que viabilizam a colocação em exploração de um novo plano de operação. 

 

1.1 Contexto  

A TECMIC - Tecnologias de Microelectrónica, S.A, de agora em diante designada de TECMIC, é uma 

empresa de forte base tecnológica com quase trinta anos de existência que atua na conceção, 

desenvolvimento, produção, instalação e manutenção de soluções integradas de engenharia e 

sistemas de informação que otimizam a gestão dos vários recursos externos das organizações: gestão 

de frotas, gestão de equipamentos remotos, entre outras aplicações.  

 

A TECMIC junta a experiência acumulada nas suas soluções já instaladas nos principais sectores da 

atividade económica, com a investigação e evolução constantes, dominando várias áreas de 

engenharia e domínio da tecnologia, nomeadamente na eletrónica no desenvolvimento de software. 

 

O tipo de sistemas fornecidos da TECMIC aplicam-se a várias áreas de atuação, como: gestão de 

equipamentos remotos, logística, transporte de mercadorias, forças de segurança e gestão de 

transportes públicos - produto XTraN Passenger surge neste âmbito, da gestão da operação do 

transporte público de passageiros.  

 

O autor deste trabalho exerce a sua atividade profissional na TECMIC, trabalhando há mais de vinte 

anos, desde que se licenciou no Instituto Superior Técnico, em soluções de gestão e monitoração de 

“meios remotos”, nomeadamente na área dos transportes públicos.  

 

Julgamos que esta particularidade acrescenta valor a este trabalho, vamos por isso procurar tirar 

partido de toda a experiencia acumulada no sector e, em concreto, na conceção e desenvolvimento da 

plataforma XTraN Passenger, privilegiando uma visão mais ampla dos sistemas e da análise das várias 

fases que constituem o planeamento e o controlo da operação do transporte público. 
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1.2 Objetivos 

Este trabalho tem como principal motivação, a análise de todas as fases do processo de planeamento 

do serviço de transporte publico e do seu encaixe na atividade operacional. 

 

O objetivo essencial é analisar e especificar todas as fases do processo de planeamento de um 

operador de transporte público, vistas de uma forma objetiva, virada para a otimização da operação, e 

integra-las, na forma de um protótipo, numa só ferramenta que suporta todo o processo de controlo da 

operação. Neste processo serão consideradas as restrições relativas aos meios disponíveis, sejam eles 

veículos ou motoristas, as suas caraterísticas, os atributos da rede de transportes e a realidade da 

operação. 

 

Pretendemos analisar todas as fases do processo, identificar os parâmetros fundamentais para definir 

todo o cenário operacional, incluindo a disponibilidade e características dos meios disponíveis, assim 

como todos os aspetos inerentes à calibração da solução de planeamento pretendida e geração de 

estruturas de dados e indicadores que permitam a validação e encaixe na exploração de uma nova 

solução de planeamento. 

 

Como resultado deste processo de planeamento, resulta a capacidade de gerar, para um determinado 

cenário operacional, os horários a disponibilizar aos passageiros e os serviços referentes à atividade 

diária de viaturas e motoristas de uma companhia de transporte de passageiros. 

 

Pretendemos que as soluções de planeamento geradas, para os diversos cenários, tenham uma forte 

adesão à realidade operacional, tirando partido dos dados reais recolhidos na operação. 

 

Este trabalho incide sobre o processo de planeamento, todas as suas fases e encaixe na operação. 

Para a produção de resultados, baseados em todas as fases, atributos e calibrações especificadas 

neste trabalho, foi utilizado um módulo optimizador (programador de restrições) já desenvolvido, em 

projeto coordenado pelo autor desta dissertação, que foi aproveitado e integrado neste trabalho. 

 

O trabalho envolve a análise de processo, levantamento de requisitos, criação de uma ferramenta 

informática, na forma de um protótipo, e encaixe numa plataforma informática de ajuda à exploração. 

 

Neste trabalho pretendemos resolver um problema real, a geração de horários e a programação dos 

serviços para veículos e motoristas são a base da eficiência para as empresas de transporte público 

de passageiros [11]. É necessário levar em conta um vasto conjunto de variáveis e as particularidades 

de cada realidade operacional, a conjugação de elementos relativos aos meios disponíveis, a 

regularidade do serviço e os dados resultantes da operação, nomeadamente nos aspetos da procura e 

dos tempos de percurso, são questões chave para e geração de soluções de planeamento otimizadas. 
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1.3 Organização do documento 

O presente trabalho encontra-se divido em seis capítulos: 

 

Capitulo 1 - Introdução - o presente capítulo, introdutório. 

 

Capitulo 2 - Enquadramento e Estado da Arte - onde descrevemos a envolvente operacional e de 

mercado das ferramentas de gestão e planeamento para o transporte público de 

passageiros 

 

Capitulo 3 - Requisitos e Arquitetura Geral XTraN Passenger Planner - onde enquadramos o presente 

trabalho na plataforma de ajuda à exploração e onde se explicam conceitos, estruturas de 

dados e fluxos da operação. 

 

Capitulo 4 - O Processo de Planeamento - Módulo XTP Planner - onde especificamos e detalhamos 

todas as fases do planeamento e onde se ilustram as funcionalidades do protótipo 

desenvolvido. 

 

Capitulo 5 - Testes e Ensaios  

 

Capitulo 6 - Conclusões e Trabalho Futuro 

 

Em anexo, encontra-se o enquadramento técnico do módulo XTP Planner, onde são descritos os 

aspetos mais relevantes do encaixe do protótipo XTP Planner na arquitetura XTraN Passenger.   
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2. Enquadramento e Estado da Arte 

2.1 Descrição do Cenário 

Os meios de transporte público têm hoje um elevado peso em praticamente toda e qualquer sociedade. 

Seja por razões económicas, pela facilidade que oferecem em determinadas situações, os transportes 

públicos são hoje utilizados por praticamente todas as camadas da sociedade atual. 

A cobertura e regularidade de serviço que as múltiplas redes de transporte público oferecem, propiciam 

esta adesão. Nos dias de hoje, seja de comboio, barco, avião, transporte subterrâneo (vulgo "metro") 

ou autocarro, os múltiplos transportes públicos que existem atualmente cobrem praticamente a 

totalidade do planeta. 

 

De notar que apesar da grande parte destes meios serem independentes uns dos outros, isto é, as 

respetivas redes são da responsabilidade de entidades diferentes, na grande maioria das situações 

estas estruturam as respetivas redes de forma a conseguirem estar coordenadas. Tal permite, por 

exemplo, que um qualquer passageiro possa traçar um percurso, mesmo entre dois operadores 

distintos, em que o primeiro transporte seja um autocarro, o segundo um comboio que por sua vez faz 

ligação com outro autocarro que finalmente o levará ao seu destino final. A coordenação entre estes 

meios de transporte não se limita ao espaço, isto é, onde termina um começa outro, mas também ao 

tempo, ou seja, os horário e frequências de chegada de um deverão ter em conta às partidas de outro. 

 

Para que nos aproximemos deste cenário, terá obrigatoriamente de existir um planeamento que permita 

estruturar e gerir cada uma destas redes de transporte individualmente de forma a cumprir 

determinados requisitos de operação. O planeamento e gestão de uma rede de transportes públicos é 

um processo que tem de ter em conta um elevado número de fatores, sendo grande parte deles, 

variável.  

 

Tomemos como exemplo um sistema de transporte urbano de passageiros. Na base do planeamento 

de uma rede de transportes está a definição dos pontos de paragem, sejam intermédios, de partida ou 

terminais. Sobre as paragens, são concebidas as linhas (ou carreiras). As linhas têm por base duas 

premissas: por um lado dar resposta às necessidades de deslocação dos passageiros, isto é, garantir 

percursos que unam o mais diretamente possível determinados pontos e, por outro, minimizar o número 

de percursos existentes, otimizando as necessidades em termos de número de viaturas, distâncias 

percorridas e, consequentemente, custos. Como é óbvio, estas premissas colidem uma com a outra. O 

cenário ideal não é viável, nem económica nem logisticamente. 

 

De forma a garantir um compromisso, a solução passa pela sobreposição de algumas das paragens 

ou mesmo de troços de linhas de forma a permitir que, caso não seja possível ir do ponto "A" ao ponto 

"B" diretamente, muda-se no ponto "C" para uma outra linha que por sua vez faz a ligação ao destino 

definido. Esta solução permite otimizar o número de linhas, conseguindo-se assim um bom 
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compromisso entre este e a cobertura da rede. No entanto, esta solução multiplica os pontos de 

intersecção da rede o que eleva a complexidade da mesma e o consequente planeamento e gestão 

dos serviços e respetivos horários para as várias linhas que constituem a rede de transporte. 

 

De uma maneira sucinta, os serviços a realizar são compostos por um conjunto de viagens, em que 

cada uma tem um ponto de partida, um ponto de chegada, os pontos de paragem, e os horários para 

cada um destes pontos. A definição destes serviços tem como objetivo garantir que são percorridas 

todas as paragens de todas as linhas, de forma concertada, funcional e, principalmente, de forma a 

conseguir dar resposta às necessidades dos passageiros. 

 

No entanto, a construção destes serviços não é um processo simples. De realçar desde logo que numa 

cidade de média dimensão como Lisboa o número de paragens pode chegar aos milhares. Mesmo com 

a definição de sobreposições, o número de linhas existentes e, consequentemente, o número de 

serviços, são logicamente elevadíssimos, podendo ser da ordem das centenas por dia a que 

correspondem milhares de viagens a efetuar. 

 

De notar ainda que um percurso raramente é servido por apenas uma viatura. De forma a conseguir 

garantir a regularidade desejada, a qual varia ao longo do dia e mesmo ao longo do ano, nesse mesmo 

percurso podem estar simultaneamente várias viaturas. Todas estas viaturas têm de estar 

perfeitamente coordenadas, tanto dentro de um mesmo percurso, como entre percursos, 

nomeadamente nos troços em comum. 

 

A complexidade na construção destes serviços, não está apenas no número de variáveis ou de pontos 

a conjugar, isto é, não se resume a definir combinações de percursos, paragens e horários. Ou seja, 

para além do elevadíssimo número de variáveis a conjugar, a verdadeira complexidade está em garantir 

que a solução encontrada é realmente próxima do ideal, ou seja, que se conseguiu obter uma solução 

otimizada, que permita a melhor relação entre a satisfação dos utilizadores e os custos de quem 

disponibiliza o serviço de transportes. 

 

A resposta não é óbvia, nem, minimamente trivial. A interdependência entre os vários fatores é 

praticamente total. Um percurso influencia uma infinidade de outros. A hora de chegada de uma 

determinada viatura a uma paragem influencia a hora de partida de uma ou mais viaturas. Como tal, a 

alteração de um destes fatores para dar resposta à necessidade específica de um determinado fluxo 

de passageiros, poderá ter influência num número indeterminado de outros serviços. E o que pode 

beneficiar um poderá prejudicar o outro [3]. 

 

Há ainda que ter em conta, tal como referido acima, que o fluxo de passageiros varia consoante não 

só a hora do dia como também a altura do ano, sendo que estas variações não são iguais em todos os 

percursos. 
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Para além de todos estes fatores, o planeamento e gestão de uma rede de transportes, tem ainda de 

conjugar dois outros: a gestão e otimização dos recursos disponíveis, neste caso, os veículos e dos 

respetivos motoristas. Estes dois fatores para além de multiplicarem o número de variáveis, adicionam 

mais um nível de dificuldade ao processo de gestão e, consequente planeamento, nomeadamente a 

capacidade de adaptação à realidade e ao dinamismo dos cenários de operação. 

 

Este é um problema complexo, com o qual as empresas que exploram um serviço de transporte de 

passageiros têm de lidar diariamente. Na grande maioria as soluções de planeamento utilizadas 

passam por um misto de ferramentas, mais ou menos complexas, e processamento manual. 

Normalmente implicam um processo de parametrização muito pesado e com resultados que tendem o 

focar-se nos meios e pouco na realidade da operação. 

 

Assim e apesar do mercado disponibilizar múltiplas ferramentas para auxílio à gestão destes processos, 

os problemas das soluções existentes são vários. Logo à cabeça tem-se que, tipicamente, os vários 

sub-problemas, nomeadamente planeamento de serviços/horários, gestão da frota e a gestão de 

recursos humanos. Estes problemas são normalmente resolvidos de forma isolada, isto é, não só são 

suportados por diferentes ferramentas ou mesmo processamento manual, como também a interligação 

entre as mesmas ou não é eficiente, ou praticamente não existe. 

 

A resolução destes problemas de forma isolada, eventualmente assumindo simplificações importantes 

na especificação dos problemas, pode levar à impossibilidade de ter em conta certas situações que 

poderiam influenciar consideravelmente a tomada de uma decisão [3]. 

O problema de se utilizar ferramentas para gestão dos vários processos de forma isolada afeta 

principalmente a componente dos serviços e respetivos horários, tanto na fase de planeamento como 

na fase da gestão. 

 

O planeamento destes é realizado tendo por base um conjunto alargado de dados, nomeadamente, as 

linhas, os troços, as paragens, as necessidades consoante as horas do dia e altura do ano, entre outros. 

São dados habitualmente recolhidos e processados previamente. É com base nestes dados que são 

concebidos os múltiplos serviços e respetivos horários. A esses serviços e horários são depois 

atribuídas as viaturas e respetivos condutores. Este é um processo que atualmente ainda tem uma 

elevada dependência do saber empírico, isto é, o planeamento é realizado com base em tabelas de 

dados cuja alocação e definição é depois efetuada por técnicos especializados. 

 

O facto de não se ter o exato conhecimento de, por exemplo, os tempos reais gastos nos percursos, 

ou nos pontos de paragem, entre outros dados, só possíveis de obter através de avançados sistemas 

de gestão da operação, assim como o conhecimento exato dos recursos disponíveis, como a menor 

disponibilidade de meios determinado período, impede por um lado a elaboração eficiente do 

planeamento e, por outro, a rápida e eficiente resposta na adaptação do mesmo a situações 

especificas. 
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As lacunas em termos de dados, as múltiplas ferramentas utilizadas, a par da elevada componente 

humana que continua afeta a estes processos, é um claro impedimento para a resolução de um 

processo que já de si representa um desafio para o qual não existe uma solução única. O mercado tem 

respondido a estas dificuldades com o desenvolvimento de soluções mais ou menos avançadas, sendo 

que algumas possuem a capacidade de integrar mais do que uma vertente do problema. No entanto, 

estas soluções apresentam normalmente um custo muito elevado, ao qual deveremos acrescentar os 

custos de integração com os sistemas de gestão operacional. 

 

Concluindo, há claramente abertura do mercado dos transportes de passageiros para soluções mais 

eficientes, versáteis e de custo acessível, que possibilitem assim elevar o nível de qualidade destes 

serviços a preços mais acessíveis, sobretudo para os operadores de pequena e média dimensão. A 

resolução dos difíceis problemas que existem nesta área requer uma nova abordagem, nomeadamente 

com a disponibilização de ferramentas suportadas em mecanismos matemáticos, que permitam uma 

modelação flexível do problema, acomodando as várias restrições existentes num determinado cenário 

e a sua reformulação na presença de novas condições de operação [3]. 

 

2.2 Análise do Mercado 

Apresenta-se de seguida uma amostragem das principais soluções para planeamento da operação de 

transporte de passageiros, resultantes da análise feita com recurso a informação disponível na internet: 

 

GIST - OPT: 

O sistema GIST, desenvolvido pela empresa OPT (Otimização e Planeamento de Transportes, S.A.) é 

um sistema modular de apoio à decisão ao nível do planeamento, cujo objetivo se prende em auxiliar 

o planeamento operacional de empresas de transporte, no processo de gestão de horários e de 

recursos das suas operações diárias [6]. Permite gerir a informação base relativa à rede de transportes, 

às linhas e às viagens a realizar - embora contenha os dados base suficientes para suportar o essencial 

do processo de planeamento, não contem o detalhe dos percursos a efetuar e os respetivos tempos 

parciais por ponto de paragem e variante de percurso (funciona por pontos de sincronismo).  

Permite ainda gerar, de forma manual ou automática, os horários das viaturas e dos motoristas, 

incluindo o escalamento diário destes, através de algorítmicos optimizadores e heurísticos. 

Apesar de ser uma ferramenta muito madura e completa e que apresenta bons resultados, é uma 

ferramenta muito pesada em termos de parametrização e não possui a capacidade de ser realimentada 

pelos dados da operação.  

 

Hastus - Giro: 

O software Hastus, da empresa Giro, é uma solução integrada que fornece módulos flexíveis para o 

planeamento de transportes, horários, operações, informações sobre passageiros. 
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Este sistema fornece as ferramentas necessárias para a criação de horários para os veículos e 

operadores de forma eficiente, através do uso de algoritmos de otimização [7].  

A solução, apesar de extremamente avançada e completa, não possui a capacidade de integrar 

diretamente com sistemas de localização de viaturas ou de dados de contagem de passageiros. Ao 

nível do planeamento, apresenta tempos de execução consideráveis, sendo uma ferramenta pouco ágil 

para geração de novas versões de planeamento. 

Acresce ainda que esta é uma solução que apresenta um elevado custo e, como tal, com uma aplicação 

restrita às grandes empresas apenas. 

 

Trapeze: 

A Trapeze é uma empresa internacional líder em soluções de sistemas inteligentes de transporte. As 

soluções Trapeze automatizam muitas tarefas associadas à planificação, gestão, prestação e medição 

de serviços de transporte, ligando os dados entre aplicações internas e sistemas externos [8]. A gama 

de soluções Trapeze aplica-se a transportes públicos e escolares, comboios de mercadorias e outros 

sectores, ou seja, não é algo muito focado no transporte público.  

A abordagem integrada de Trapeze oferece uma solução empresarial ligando o backoffice aos centros 

de operações e informação. Apesar de completa, apresenta semelhantes limitações às anteriores: 

capacidade de realimentação de dados e de replaneamento. 

 

Wplex: 

A Wplex é uma empresa pioneira no desenvolvimento e fornecimento de sistemas para a gestão 

operacional de transporte urbano e aéreo no Brasil. As suas soluções estão divididas pelas áreas dos 

transportes públicos, transporte aéreo e transporte ferroviário. A solução Wplex, para transportes 

públicos, conta com ferramentas para programação dos eventos da frota e tripulação, monitorização 

da frota e da tripulação em tempo real e ainda ferramentas para informar automaticamente os 

passageiros [9]. 

De todas as soluções analisadas é aquela que mais se equipara, em termos conceptuais, à 

aproximação utilizada neste trabalho. 

 

Em jeito de conclusão, podemos dizer que o mercado oferece uma grande variedade de soluções para 

a gestão e planeamento de redes de transporte de passageiros. Tal como referido, estas apresentam 

uma grande variedade de características e funcionalidades. No entanto, e apesar da abrangência e 

sofisticação que estas apresentam, ainda apresentam algumas lacunas, principalmente ao nível da 

integração dos dados “reais” de exploração e no facto de implicarem um grande esforço e considerável 

complexidade ao nível da parametrização, normalmente são plataformas de elevado custo, de 

utilização mais abrangente que são adaptadas para um determinado sector específico. 
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3. Requisitos e Arquitetura Geral XTraN Passenger Planner 

Neste capítulo 3 vamos tentar enquadrar as funções de planeamento e respetivo módulo aplicacional 

(XTP Planner), dentro da arquitetura global e do fluxo funcional da plataforma XTraN Passenger 

(secção 3.2). Procuramos igualmente analisar os dados base da plataforma (secção 3.3), fundamentais 

para o processo de planeamento, assim como a importância dos dados dinâmicos (secção 3.4), 

gerados em permanência pela plataforma de gestão operacional XTraN Passenger, que representam 

um valor acrescentado na integração das funções de planeamento (e replaneamento). 

 

3.1 Requisitos 

Face aos objetivos definidos, pretende-se que este módulo (XTP Planner) esteja totalmente integrado 

com a plataforma XTraN Passenger que, como já referido, é um produto de gestão da operação de 

transportes de passageiros que a empresa TECMIC desenvolve e comercializa. Com a introdução 

deste novo módulo pretendemos agregar numa só ferramenta, integrada numa plataforma de gestão 

operacional do transporte público de passageiros, a capacidade de planear e gerar de uma forma 

otimizada: 

 Os Horários das linhas de transporte público: basicamente na forma como são apresentados 

ao público e que suportam toda a atividade operacional de acordo com as especificações, 

objetivos e critérios definidos para o cenário de exploração, de forma que garantam a qualidade 

do serviço prestado ao público e/ou acordados com as entidades supervisoras; 

 Os Serviços a alocar aos veículos (ou outro tipo de veículos); assegurando que as viagens a 

efetuar para cumprir os respetivos horários são cobertas da forma mais eficiente possível tendo 

a atenção os meios disponíveis, as suas características e os critérios para definem a sua 

operacionalidade; 

 Os Serviços a alocar aos motoristas - situação semelhante, mas do ponto de vista do serviço 

a cumprir pelos meios humanos, os turnos de trabalho diário dos motoristas, tendo em 

consideração não só critérios de otimização de custos, mas igualmente um conjunto de regras 

laborais, não só impostas pela legislação aplicável, mas também as acordadas com os 

trabalhadores; 

 

Cada um destes módulos deverá ter um funcionamento autónomo, constituindo cada um, por si só, 

uma mais-valia para a plataforma XTraN Passenger. Todas as entidades envolvidas no processo de 

geração de resultados referentes ao planeamento deverão conter um vasto conjunto de atributos 

(físicos, de custo, de utilização) de forma o possibilitar um elevado dinamismo na definição do ambiente 

operacional (cenário) que caracteriza a realidade de funcionamento de um operador do serviço de 

transportes públicos. A capacidade de replaneamento, na reação a novas condições de operação, é 

um fator importante e diferenciador desta solução, tirando partido de uma total integração com a 

plataforma de gestão operacional. 
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Este trabalho visa analisar todas as fases do processo: pré-planeamento (parametrizações), definição 

de cenários de operação, geração de resultados (propostas de planeamento) para cenários distintos, 

geração de indicadores / métricas de avaliação de resultados e operacionalização de um novo 

planeamento. 

 

Salientamos que este trabalho não incide sobre o modelo de geração de resultados, neste caso 

especifico a “programação por restrições”, esta componente (que vamos designar por módulo RtP) foi 

encaixada e adaptada de um trabalho realizado anteriormente, para a qual foram definidos inputs e 

outputs de acordo com o que é especificado neste trabalho.  

 

A utilização desta componente de otimização corresponde a uma possível abordagem, que 

consideramos válida e adequada para o objetivo em questão, no entanto, em termos de produto final, 

esta ainda não é uma questão fechada e que será posteriormente alvo de decisão. 

 

O âmbito deste trabalho é constituído pela especificação de todas as fases do planeamento e 

construção de um protótipo que abranja às seguintes macro-tarefas: 

 Identificação e especificação de todas as fases do planeamento; 

 Especificação da extensão da plataforma XTraN Passenger e todos os atributos necessários 

para caracterizar os cenários e os meios; 

 Calibração e parametrização dos meios envolvidos na operação; 

 Construção de Cenários de planeamento (realidade e objetivos para a operação num 

determinado período); 

 Calibração e parametrização dos cenários de planeamento; 

 Calibração e parametrização da oferta de transporte público - serviço a oferecer aos 

passageiros; 

 Encaixe do módulo otimizador (RtP) para geração de soluções de planeamento; 

 Geração da estrutura de um planeamento: horários (serviço a disponibilizar ao públicos), 

serviços de veículos e motoristas (construção dos serviços a atribuir a veículos e motoristas) 

 Análise e avaliação de resultados; 

 Ativação do um plano - encaixe na operação (planeamento operacional); 

 

De forma resumida, como entradas para o módulo XTP Planner, temos: 

 A extensão e partilha do modelo de dados XTraN Passenger, que definem toda a rede de 

transportes; 

 Dados e indicadores resultantes da operação (ex.: estatísticas reais relativas aos tempos de 

percurso, dados da contagem de passageiros); 

 Os meios (viaturas e motoristas) disponíveis para a operação; 

 

O módulo XTP Planner vai definir: 
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 Os atributos que caracterizam os meios disponíveis para a operação; 

 Os atributos que caracterizam os cenários de operação, nomeadamente a definição do serviço 

a prestar aos passageiros; 

 Os Pesos, calibração e quantidades que vão balizar e definir os requisitos da solução de 

planeamento que pretendemos obter 

 

E, como saídas: 

 Geração dos horários das linhas (definição dos horários públicos) e serviços diários para 

alocação a viaturas e motoristas; 

 Produção de Indicadores para análise e avaliação dos resultados, assim como para ativação 

operacional de um planeamento; 

 

3.2 Enquadramento Plataforma XTraN Passenger 

O XTraN Passenger é um sistema que procura monitorizar e controlar a atividade dos veículos e 

motoristas que estão em operação e, através dessa monitorização, fornecer ferramentas de atuação e 

produzir indicadores para o operador de transporte de público e para os seus passageiros.  

 

Podemos encaixar esta plataforma nos designados sistemas de ajuda à exploração, ou seja, sistemas 

de tempo real que, partindo de uma base que define e programa a atividade dos meios, monitoriza e 

controla a sua execução, fornecendo indicadores e ferramentas de controlo operacional da atividade 

com capacidade de atuação sobre a mesma. 

 

Para além das funções de gestão da operação e da produção de informação para consumo interno (do 

operador), esta plataforma contem uma componente fundamental e cada vez mais relevante nos dias 

de hoje que tem a ver com a informação ao público, assente numa camada de serviços que disponibiliza 

através de diversos canais toda a informação considerada relevante para o passageiro. 

 

Juntando estes dois aspetos, como os mais relevantes da plataforma, faz sentido acrescentar um 

terceiro grande grupo funcional que tem a ver um conjunto de módulos e interfaces que, aproveitado 

todas as capacidades de leitura de sensores e de comunicação em tempo real deste tipo de sistemas, 

recolhe e agrega dados complementares à informação referente à exploração: 

 Dados relativos ao comportamento de condução (segurança, conforto e economia); 

 Dados relativos ao número de passageiros que entram e saem e cada ponto de paragem 

 Integração com os sistemas de bilhética; 

 Integração com painéis de informação a bordo, quer para o interior, quer para o exterior do 

veículo; 

 Etc. 
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O tipo de monitorização efetuada é muito mais do que controlar variáveis básicas como: localização, 

distâncias percorridas ou tempos efetuados. Neste tipo de sistema procura-se controlar ao pormenor 

se o que está a ser executado corresponde ao que está previsto, a informação aos passageiros aparece 

depois, misturando os dados do planeamento com a operação real procurando estimar o que “vai 

acontecer” no futuro próximo. 

 

Como exemplo, as principais variáveis a monitorizar (incluindo comparação plano / real) são: 

● Serviços a efetuar: plano diário para cada veículo / motorista que sai de uma estação; 

● Veículos e Motoristas em serviço; 

● Viagens efetuadas / viagens perdidas; 

● Tempo de execução das viagens; 

● Tempo de passagem ou permanência nas paragens; 

● Velocidades por troço, linha, etc.; 

● Atrasos / adiantamentos - calculados a cada instante; 

● Partidas adiantadas / atrasadas; 

● Viagens encurtadas; 

● Desvios e fugas de rota; 

● Etc. 

  

Estas variáveis e indicadores são monitorizadas por operadores (utilizadores) do sistema, normalmente 

organizados numa central de comando, que têm acesso a um vasto conjunto de ferramentas: 

 

De parametrização: 

● Definição da rede de transportes (onde); 

● Definição do serviço aos passageiros (quando); 

● Planear a atividade de frota de acordo com o calendário (como); 

De monitorização e controlo em tempo real: 

● Acompanhar em tempo real toda a atividade dos meios; 

● Controlar e monitorizar a execução tendo como referencia o planeado; 

● Intervir em tempo real sobre atividade; 

● Comunicar por voz e dados com o motorista; 

De recolha de dados para geração de indicadores de gestão e relatórios: 

● Relatórios / indicadores de exploração; 

● Relatórios de comportamento de condução; 

● Relatórios de contagem de passageiros, etc. 

De informação ao passageiro: 

● Determinar, em tempo real, a previsão de chegada dos próximos veículos às paragens; 

● Comunicar com os passageiros através de vários canais, como: painéis eletrónicos nas 

paragens, mensagens, internet, etc.; 
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● Disponibilizar aplicações para dispositivos tipo “smart phones” que permitam, para além de 

fornecer informação sobre o serviço, interagir com o passageiro e estabelecer uma relação 

mais próxima entre o passageiro e o fornecedor do serviço; 

    

3.2.1 Fases do Processo de Exploração 

Toda a plataforma XTraN Passenger está focada na exploração, no dia-a-dia da gestão da exploração, 

desde a partida dos meios (veículos e motoristas) das estações até ao seu regresso, no fundo, parte 

do plano definido para cada dia e vai até ao passageiro. 

 

 

Figura 1 - Fases da Exploração 

 

Para melhor entendimento, tal como ilustrado na Figura 1, podemos identificar as fases do processo 

de exploração (ou operação) de uma forma resumida e sequencial: 

 Partimos do Planeamento, daquilo que os meios têm de realizar para cumprir o serviço que 

está acordado. Tipicamente este plano é definido a montante do sistema de ajuda à exploração, 

entra no sistema como um input, sendo normalmente alvo de uma importação sempre que 

entra um novo horário em vigor - quer por alteração da época do ano, quer por necessidade de 

ajustes ao plano de alocação dos meios. Normalmente este plano é definido em ferramentas 

de gestão de recursos (meios humanos e veículos) onde a perspetiva do recurso é aquela que 

mais condiciona o plano das operações.  

 

 A partir daqui entramos na vertente operacional, a que chamamos exploração. A plataforma 

XTraN Passenger vai basear-se no plano e disponibilizar ao operador de transportes 

ferramentas para controlar e monitorizar todo o processo de exploração: 

o Sincroniza e distribui, através de uma rede de comunicações móveis, toda a 

informação base com os equipamentos embarcados nos veículos de forma a garantir 

Planeamento Sincronizar Executar

Comunicar Processar Notificar

Gerir & 
Reportar

Estimar Informar
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total capacidade e autonomia dos equipamentos embarcados para realização de todo 

e qualquer serviço para o qual seja alocado; 

o Permite ao equipamento embarcado ter toda a informação necessária para Executar 

todos os percursos e horários que tem de cumprir; 

o Comunicar em tempo real com a plataforma central para permitir um 

acompanhamento e intervenção dos operadores; 

o Viabiliza todas as funções da plataforma central que está em permanência a 

Processar toda a informação enviada pelas unidades embarcadas nos veículos e com 

base na análise em tempo real destes dados vai produzir e atualizar todas as variáveis 

de estado e indicadores que suportam todo o processo de Gestão dos meios e 

serviços, assim como todas as funções de cálculo das Estimativas dos tempos de 

percurso e da evolução do estado dos serviços (cumprimento das viagens previstas, 

adiantamentos, atrasos, etc.) que os meios estão a realizar; 

o Finalmente, no final da cadeia, tempos a vertente externa, aquilo que é exposto para o 

utente, que o Informa em permanência sobre o estado do transporte (linha, veículo, 

etc.) que pretende utilizar. 

 

3.2.2 Introdução de Funções de Planeamento a partir da Exploração 

Como já foi referido, até ao momento, toda a vertente funcional do produto XTraN Passenger centrava-

se na parte operacional, no seu controlo e monitorização. Com a ajuda deste trabalho procura-se 

adicionar uma nova componente funcional para que a plataforma ganhe um novo módulo de gestão de 

horários e planeamento de serviços para o transporte público - vamos por isso entrar na fase pré-

operacionais onde são definidos os horários e onde são planeados os serviços, que tendo em conta a 

otimização de meios disponíveis, vão permitir cumprir esses mesmos horários (que é no fundo aquilo 

por onde o utente se guia). 

 

Vamos tentar obter este resultado (“o plano”) a partir dos dados obtidos no terreno, no histórico do 

comportamento dos veículos ao executar os percursos, que leva em conta todas as particulares 

inerentes à época do ano, ao dia da semana e à hora do dia (franja ou variante horária). Outro aspeto 

da exploração que também é tido em conta numa fase do processo de planeamento, tem a ver com os 

dados recolhidos pelo módulo de contagem de passageiros, que nos fornece elementos de análise 

acerca do número de passageiros que entram e saem em cada local de paragem da rede. 

 

A isto vamos somar um importante conjunto de variáveis que nos vão permitir calibrar as características 

e disponibilidade dos meios, para assim definirmos todos os condicionalismos (restrições) que servirão 

de entrada ao nosso algoritmo de geração de resultados. 
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A perspetiva contraria é viável, como referimos, por questões históricas é mesmo a mais utilizada, 

normalmente a analise parte de ferramentas de gestão de recursos, a que se juntam indicadores de 

exploração estáticos e, tipicamente, sem grande grau de atualização. 

Neste trabalho vamos, pelo contrário, partir da exploração, somar restrições associadas aos recursos 

e ao tipo de serviço que queremos prestar, para no final obter resultados que possam ajudar na escolha 

de uma solução de planeamento ótima ou o mais próximo do pretendido. 

 

O processo inverso terá de ser igualmente acautelado, ou seja, falando especificamente dos serviços 

diários a serem efetuados pelos meios humanos, este módulo terá de ter a preocupação de gerar 

resultados que sejam “encaixáveis” da normal geração dos horários / turnos de trabalho produzidos 

pelas ferramentas de gestão de pessoal / escalamento. 

  

3.2.3 Arquitetura e Módulos XTraN Passenger 

A arquitetura do sistema XTraN Passenger, ilustrada na Figura 2, assegura a aquisição, 

processamento, entrega/recolha e gestão da informação operacional da frota de veículos, seja em 

tempo real ou diferido. O sistema XTraN Passenger possui ainda vários módulos adicionais que 

asseguram a aquisição, processamento, entrega/coleta e gestão da informação operacional da frota de 

Veículos, seja em tempo real ou diferido. Em resumo: 

 InfoPublic - Módulo de informação aos passageiros; 

 EcoDriver - Módulo de eficiência energética; 

 Counter - Módulo de contagem de passageiros; 

 BusDVR - Sistema de Videovigilância (CCTV); 

 

Figura 2 - Arquitetura Macro XTraN Passenger 



 

 

          26 

 

 

Historicamente a arquitetura partiu de uma base cliente - servidor e embora esta designação continue 

conceptualmente válida, a arquitetura evoluiu no sentido de dotar a plataforma central de uma camada 

de serviços que possam ser usados por cada módulo do sistema - aplicações cliente, interfaces Web, 

aplicações móveis e mesmo integrações com sistemas exteriores (ex.: ferramentas de recursos 

humanos, sistemas de bilhética, etc.). 

 

A plataforma XTraN Passenger apresenta-se como uma plataforma com arquitetura modular, ilustrada 

na Figura 3, adaptável a várias realidades, que vão da solução mais complexa à solução mais simples, 

não só no que diz respeitos aos módulos opcionais como à própria capacidade de resposta - este 

aspeto é particularmente relevante pois podemos estar a falar de uma solução que sirva dezenas de 

acessos (web ou aplicacionais) para consumo interno do operador de transporte publico e, muito 

significativo, milhares de aplicativos móveis ou dispositivos exteriores de afixação de informação aos 

passageiros [1]. 

 

 

Figura 3 - Camada de Serviços XTraN Passenger Server 
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3.2.3.1 Módulos Base do Servidor 

O XTraN Passenger Server é a componente principal da plataforma central XTraN Passenger e 

assegura a recolha, armazenamento, processamento e a gestão da informação da atividade dos 

veículos e motoristas. Todo o sistema cresceu a partir de três componentes que sustentam toda a 

plataforma [1]: 

 

XTP Server: 

O XTP Server é responsável pela gestão de toda a informação a enviar ou receber dos equipamentos 

embarcados instalados a bordo dos veículos, utiliza para isso o Servidor de Comunicações, outro 

elemento fundamental da plataforma. Faz o processamento e a gestão de toda a informação recebida 

dos veículos e implementa a interface com a Base de Dados, residente num servidor de gestão de 

bases de dados, onde é persistida toda a informação que suporta o sistema em todas as suas vertentes 

funcionais: parametrização, exploração e relatórios. 

 

A arquitetura assenta numa topologia distribuída sendo possível adicionar instâncias deste módulo 

servidor para fazer face às exigências de capacidade de processamento e de redundância. 

 

Em resumo e no essencial, esta é a componente nuclear do servidor, onde se encontra o centro da 

parte de negócio, onde são conhecidos todos os conteúdos que circulam entre todos os módulos e 

onde está a responsabilidade nas tomadas de decisão mais importantes para a operação: 

 Processamento, validação de conteúdos e Registo Eventos; 

 Controlo de Autorização de Serviços e Viagens - valida, aceita/recusa e corrige se necessário 

todas ações dos meios no terreno; 

 Sincronização de Dados Base entre plataforma central e viaturas - mecanismo seletivo, com 

fortes preocupações de poupança de largura de banda, de atualização dos dados base 

residentes nos equipamentos embarcados; 

 Mecanismos Temporizados (ex.: gestão do calendário de serviços, geração dos serviços para 

cada dia, etc.); 

 

Servidor de Comunicações: 

Tem como objetivo fornecer uma interface de comunicações de alto nível, fiável e robusta entre os 

equipamentos embarcados e a plataforma central do sistema, tornando transparente a cada entidade 

os diversos meios de comunicação usados (GPRS, TCP/IP, etc.), sendo ainda responsável pelo 

mecanismo que permite ao XTP Server a atualização / sincronização de toda a informação base 

(definições, paragens, percursos, etc.) com as unidades móveis [1]. 

 

Estas duas peças, fundamentais na plataforma, são especialmente concebidas no sentido de lidar com 

questões que são decisivas neste tipo de sistemas de tempo real e com elevados requisitos de 

disponibilidade: 
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 Internamente, o escalonamento das trocas de informação / transmissões são realizadas com 

base em prioridades, fragmentando e agrupando informação sempre e quando necessário. As 

mensagens a transmitir são salvaguardadas em memória de massa, permitindo retomar as 

transmissões após falhas do sistema; 

 Estes módulos dispõem de uma arquitetura interna especialmente concebida para responder 

ao elevado volume de trafego a encaminhar, procurando sempre que possível maximizar o 

paralelismo (multitarefa e multiprocessamento); 

 

Servidor de Base de Dados: 

O sistema de gestão de base de dados (normalmente a solução de mercado) onde é persistida toda a 

informação e onde estão suportados os mecanismos de proteção e arquivo de todos os dados. 

 

Módulo Auxiliares XTraN Passenger Server: 

Em complemento a estas três peças essenciais na plataforma, surgem mais três módulos auxiliares 

que suportam os mecanismos de cálculo, atualização e notificações em tempo real, quer para os 

módulos aplicacionais XTraN Passenger, quer para as eventuais interfaces ou integração com sistemas 

exteriores: 

 XTP Time Estimator: cálculo de estimativas em tempo real, nomeadamente ao nível dos 

tempos de percurso. Este módulo alimenta os conteúdos, internos ou externos, relativos à 

informação dos tempos de chegada dos veículos a um determinado destino; 

 XTP Notification Manager: gere toda a parte de refrescamento das aplicações da plataforma, 

otimizando toda a comunicação com o servidor de forma a minimizar o volume de conteúdos 

trocados e assim agilizar a monitorização simultânea e em tempo real do máximo de 

informação (várias linhas, serviços, viaturas, etc.); 

 XTP Services: Camada de serviços (Rest API, tipicamente disponível através de web services) 

vocacionada para expor, para o interior e exterior da plataforma, dados de tempo real; 

 

Por último, cada vez mais importante nos dias de hoje, temos um bloco de módulos o que chamamos 

XTP Services Backend, devidamente isolados do XTP Server e, portanto, com o mínimo de 

sobrecarga sobre o servidor de exploração, que tem por função alimentar toda a componente de 

informação ao público, em particular: 

 As aplicações para dispositivos móveis; 

 Painéis exteriores de informação ao público; 

 

Estamos a falar de uma camada de serviços com especificidades muito próprias, em particular nos 

aspetos de escalabilidade, tolerância a falhas e de mecanismos de cache (XTP Services Cache / Proxy 

& XTP Data & Request Analyst) de forma a otimizar e reaproveitar conteúdos e a assegurar a segurança 

dos dados. 
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3.2.3.2 Enquadramento do Módulo XTP Planner  

Sem prejuízo do que será detalhado nas secções seguintes, é importante situar o novo módulo XTP 

Planner em termos de arquitetura.  

 

Para mais fácil entendimento, tal como ilustrado na Figura 4, em termos do componente servidor da 

plataforma, o XTP Planner vai: 

 Estender o modelo de dados da plataforma de exploração, acrescentando a toda a informação 

base já existente todos os atributos necessários para a parametrização das variáveis de 

entrada para as funções de geração do planeamento; 

 Acrescentar um novo módulo ao servidor que centralizará a parte o gerador de soluções (de 

planeamento); 

 

 

Figura 4 - Camada de Serviços Macro XTraN Passenger Server com XTP Planner 

 

 Integrar com o XTP Time Estimator - este é um aspeto fundamental nesta solução que vai 

tirar partido do facto de assentar sobre um sistema de ajuda ou exploração, ou seja, sempre 

que for produzida uma nova solução para um planeamento, o XTP Planner vai tirar partido de 

todos os dados dinâmicos, atualizados em permanência, referentes aos tempos de percurso. 

Como veremos, a fiabilidade dos valores usados para os tempos de percurso são um elemento 

chave para a geração de soluções de planeamento credíveis e com viabilidade de execução.  

 

3.2.4 Módulos Aplicacionais da plataforma central XTraN Passenger  

Para mais fácil compreensão, esta secção procura descrever de forma sumária as principais funções 

que são disponibilizadas aos utilizadores do sistema XTraN Passenger. 
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Os operadores (utilizadores do sistema XTraN Passenger) dispõem de um conjunto de interfaces, 

disponíveis em aplicação cliente e/ou interface web, para aceder a todas as funções da plataforma, que 

se encontram agrupadas da seguinte forma: 

 

Funções de Parametrização e Administração: interfaces para definição e parametrização dos dados 

base que suportam toda a operação. Neste tipo de sistemas é fundamental a parametrização inicial e 

respetiva atualização de todas as entidades que definem a rede de transportes, os horários, os serviços 

(contendo as viagens que cada veículo e/ou motorista vão realizar diariamente) e todas as definições 

relativas aos meios envolvidos na operação (veículos, motoristas, utilizadores, etc.). 

O sistema permite a definição de um vasto conjunto de entidades que podem ter mais ou menos graus 

de liberdade consoante a complexidade da operação: 

 Rede: Paragens, Percursos e Variantes de Percurso; 

 Linhas (muitas vezes designadas por “carreiras”) - exemplo ilustrado na Figura 5; 

 Calendário: Épocas, Dias-tipo, Variantes de Tempo (Franjas Horárias); 

 Serviços (para alocar a veículos e motoristas); 

 Meios: Viaturas / Motoristas; 

 

 

Figura 5 - Exemplo Parametrização de Linhas 

 

Funções de Exploração: funcionalidades de monitorização em tempo real do sistema, que 

disponibilizam a informação do estado das várias entidades (linhas, veículos. motoristas, serviços, etc.) 

em vários modos de visualização como: mapas, gráficos, grelhas de consulta rápida com códigos de 

cores representativas das entidades e respetivo estado. Para além das interfaces de monitorização e 
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consulta rápida, o módulo de exploração disponibiliza ferramentas de comunicação com os veículos e 

motoristas (ex.: mensagens, comandos pré-definidos, alarmes, etc.). 

 

De entre as suas funcionalidades destacamos: 

 Seguimento das viaturas em tempo real; 

 Monitorização de linhas com todas as viaturas afetas no momento – ilustrado na Figura 6; 

 Identificação cromática do estado dos veículos; 

 Análise do traçado das rotas e percursos realizados pelas viaturas; 

 Monitorização de zonas ou locais de paragem; 

 Monitoração do cumprimento das viagens planeadas e em execução; 

 Receção, análise e marcação de eventos; 

 Visualização em ambiente multilinha - monitorização de várias linhas em simultâneo; 

 

 

Figura 6 - Exemplo Monitorização das Linhas em Mapa Sinóptico 

 

Tipicamente as funções são disponibilizadas em formas gráficas intuitivas como mapas sinópticos, 

representação geográfica ou em formas mais descritivas, com indicações de acordo com o seu estado 

operacional (ex.: por realizar, atrasado, adiantado, etc.) tal como ilustrado na Figura 7. 

 



 

 

          32 

 

 

Figura 7 - Exemplo Monitorização do Estado dos Serviços 

 

Módulo de Relatórios: contem o acesso a um conjunto de relatório baseados em todo o histórico do 

sistema. Estes relatórios são tipicamente orientados às principais entidades do sistema: linha, paragem 

(exemplo da Figura 8), veículo, motorista. Permitem, consoante a entidade selecionada, obter um 

conjunto de indicadores acerca dos tempos, velocidades, durações e outro tipo de indicadores. 

 

 

Figura 8 - Exemplo Relatório de Passagens por Paragens 

 

App Mobile: aplicação de acesso livre, ilustrada na Figura 9, vocacionada para a utilização por parte 

dos utentes do transporte público, de navegação fácil e intuitiva, onde o passageiro pode aceder a um 

conjunto de informação e funções que facilitam e fomentam a utilização do transporte publico:  
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 Contextualização geográfica do utilizador - Consultas por proximidade; 

 Consulta das linhas disponibilizadas pelo operador de transportes; 

 Consulta de horários teóricos por linha / paragem; 

 Previsão de tempos de chegada dos veículos; 

 Consulta da localização geográfica dos próximos veículos; 

 Planeamento de viagens; 

 Gravação de favoritos (paragens, linhas), Mensagens e Alertas; 

 

           

Figura 9 - Exemplo Funções App Mobile XTraN Passenger 

 

Estas aplicações tendem a ganhar uma cada vez maior importância, são a face do operador de 

transporte público para os passageiros e um canal privilegiado para a interação com os passageiros. 

Para além das funções já referidas, existem um conjunto de ferramentas que estão a ser desenvolvidas 

para aproximar e fidelizar cada vez mais os passageiros, são exemplo disso: 

 O carregamento, em total segurança, de títulos de transporte assim como a compra de bilhetes 

avulso; 

 A criação de fichas de cliente com as respetivas preferências e elementos favoritos; 

 O acompanhamento on-line da execução de um determinado trajeto (evolução dinâmica do 

avanço / atraso) com auxiliar de operações de transbordo; 

 Programação de notificações personalizadas (ex.: nas horas de saída do trabalho); 

 Etc.; 

 

Como referido na secção 3.2.3.1, estas aplicações estão suportadas numa camada de serviços 

modular, com mecanismos de isolamento e de cache que otimizam a reutilização de pedidos e 

consultas de informação frequente. Do ponto de vista de desenvolvimento, tem fortes preocupações 

para correr em múltiplas plataformas para assim abranger o máximo possível de passageiros. 
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3.2.5 Módulo de Contagem de Passageiros 

Na plataforma XTraN Passenger, existem ainda outros módulos opcionais, como é o caso do módulo 

ECO Drive de controlo da eficiência energética e o do Módulo Counter de contagem de passageiros, 

que fazem uso da informação adicional que as unidades embarcadas agregam à informação de 

exploração para produzir indicadores e relatório de gestão. 

 

No panorama atual, os sistemas de eficiência energética têm ganho um protagonismo cada vez maior, 

geram grande procura entre os operadores de transporte, pois além de poderem representar um 

importante fator de poupança, direta (combustível) e indireta (manutenção), são ferramentas que 

contribuem para uma maior segurança e conforto dos passageiros.  

 

No contexto deste trabalho, o módulo de contagem automática de passageiros (Counter), tem particular 

utilidade. Embora, nesta altura, ainda não seja uma peça chave, tem uma função auxiliar de alguma 

relevância, na definição de um dos parâmetros mais importantes de um cenário de planeamento - a 

regularidade das linhas (tal como será apresentado na secção 4.5.1.1). 

 

O módulo Counter, derivado ao elevado custo dos sensores de contagem (ilustrados na Figura 10), é 

normalmente instalado numa reduzida percentagem da frota de veículos, tipicamente 10%, que são 

geridos operacionalmente de forma a cobrir o máximo de linhas existentes na operação. Neste caso, 

os sensores de contagem são camaras, preparadas para condições diurnas e noturnas, sendo a 

contagem feita através do processamento digital da imagem. De referir que este tipo de sistemas tem 

sempre um erro associado, neste caso estamos a falar de cerca de 5% para uma amostra superior a 

mil eventos de passagem. 

 

 

Figura 10 - Sensores de Contagem de Passageiros 

 

A principal função deste módulo é a produção de diagramas de carga, tal como ilustrado na Figura 11, 

são relatórios que indicam, para um determinado percurso (linha num determinado sentido), a relação 

dos passageiros que entram e saem em cada ponto de paragem. 
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Figura 11 - Diagrama de Carga - Dados da Contagem de Passageiros 

 

A grande vantagem deste módulo é que, dado estar complementarmente integrado no XTraN 

Passenger, agrega os dados da contagem à informação de exploração. Ou seja, cada instante de 

contagem é “controlado” pelo equipamento embarcado (com o auxilio de sensores de abertura das 

portas e de outros elementos) de forma a agregar os valores das entradas e saídas em cada local de 

paragem aos respetivos dados da exploração - linha, sentido, viagem, veículo, serviço, motorista, etc. 

 

Temos assim, dados agregados na fonte e que, ao nível da plataforma central XTraN Passenger, ficam 

imediatamente disponíveis para a produção de indicadores e relatórios. 

 

Estes relatórios e indicadores, para além da produção de diagramas de carga, que indicam, para cada 

uma das paragens da linha, o número de entrada / saída de passageiros, são elementos de análise 

muito importantes pois permitem produzir padrões de utilização para as várias paragens, linhas, 

viagens, época, dia tipo e franjas horárias. Como veremos, este é um dos aspetos auxiliares na 

definição do cenário de planeamento, tal como será apresentado na secção 4.5.1.1.  

 

3.2.6 Equipamento embarcado 

Por último, o computador embarcado nas viaturas, que é a base do sistema a bordo dos veículos. O 

computador de bordo está dotado de vários canais de interface de dados (ex.: RS232, RS485USB, 

Ethernet, etc.) e de várias entradas / saídas, tanto analógicas como digitais, que garantem a capacidade 

de ligação aos vários dispositivos e sensores (ilustrados na Figura 12), tais como: 

 Tacógrafo - acesso aos km reais. Localização mais precisa com maior depuração do sinal GPS, 

ligação ao tacógrafo e/ou ao odómetro da viatura; 
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 GPS - Global Positioning System; 

 Sensores de Porta - deteção de abertura e fecho das portas; 

 Ligação CANbus (FMS Standard) - Acesso aos consumos reais das viaturas e deteção de 

desvios de combustível; 

 Emissor/recetor de RF para comunicação de curta distancia - ex.: sincronização com os painéis 

de informação nas paragens; 

 Ligação à Consola de Motorista; 

 

 

Figura 12 - Ambiente Embarcado 

 

É ao nível da Consola Motorista, ilustrada na Figura 13, que se faz a interação com o motorista, através 

da qual o condutor tem a possibilidade de comunicar com o centro de controlo e vice-versa. Através de 

uma interface gráfica apelativa, intuitiva e de simples compreensão, o motorista tem acesso a todas as 

funções e indicadores relativos à sua atividade: 

 Início e Fim de serviço - Identificação do serviço que está a realizar; 

 Perceber em cada instante onde está (paragem, linha, sentido, viagem) e como está, tendo 

como referencia o planeado; 

 Capacidade de perceber desvios ao planeado; 

 Início e fim de viagem (com capacidade de o fazer automaticamente); 

 Indicações sobre as próximas viagens que tem de realizar; 

 Indicação gráfica e numérica do avanço/atraso em relação ao horário predefinido; 

 Mensagens escritas; 

 Chamadas de voz; 

 Etc.; 
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Figura 13 - Exemplo Consola Gráfica embarcada XTraN Passenger 

 

Na presença de sistemas de bilhética, anúncio de destinos (texto ou áudio), infotainment (mescla de 

informação sobre a operação ou sobre notícias em geral e de entretenimento), a consola de motorista 

pode constituir uma interface única para o acesso a todas estas funções, dado que tem capacidade de 

integrar outras interfaces evitando assim a necessidade de utilização de vários diapositivos de interface 

com o motorista. 
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3.3 Modelação do Problema - Estrutura da Rede e Calendário 

Para uma correta abordagem do problema, são definidos um conjunto de conceitos base tendo em 

conta a estrutura da rede e do calendário. Para que toda gestão e análise seja feita, torna-se necessário 

que todo o sistema assente numa estrutura de informação (dados base) que é gerida pelo operador de 

transportes e que define todas as variáveis de tempo e espaço onde depois vai assentar a geração de 

horários e de serviços para cada veículo e motorista.  

Para já, procuramos descrever a estrutura base, que foi adaptada no âmbito deste trabalho para melhor 

acomodar o módulo de planeamento, para depois no capítulo 4, abordarmos as novas entidades e 

extensões às já existentes, que suportam o módulo de planeamento. 

A plataforma permite a construção do modelo da oferta de toda a estrutura da rede de transporte 

público, seguindo uma lógica de estrutura hierárquica para compor essa rede.  

 

3.3.1 Estrutura da Rede de Transportes 

A estrutura que define a rede de transporte público é constituída pelas seguintes entidades: 

 

a) Paragens: correspondem à unidade mínima da rede de transporte de qualquer operador. Para 

a correta modelização de toda a rede, é necessário dispor de informação rigorosa de cada 

paragem, nomeadamente as coordenadas da sua localização. 

 

b) Troços: sequências de paragens que depois vão dar origem à definição dos percursos das 

linhas, cada troço (Figura 14) tem definições específicas de distância e tempo de percurso entre 

cada paragem e tem por base o princípio do reaproveitamento, ou seja, um troço poderá ser 

comum a várias linhas, desde que passem exatamente por essa mesma parte do percurso (ex.: 

restauradores - Marques de Pombal, várias linhas usam o mesmo percurso e as mesmas 

paragens entre estes dois locais). A dimensão do troço pode ir desde a simples ligação entre 

duas paragens (um só segmento) até a ligação de N paragens (vários segmentos), a sua 

constituição deve ser definida consoante a partilha de várias “partes” de percursos entre as 

várias linhas. 
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Figura 14 - Exemplo Parametrização de troços 

 

Aqui entra também a variável tempo, ou seja, para cada segmento do troço vai existir um tempo 

padrão de percurso (incluindo tempo de permanência na paragem) consoante a hora do dia e 

a estrutura do calendário (descrito na secção 3.3.2). 

 

c) Variantes de Tempo: intervalos “padrão”, ao longo do dia, com os valores típicos de tempos 

de percurso e de paragem - estes valores serão depois desmultiplicados para os vários dias-

tipo e épocas do ano que iremos abordar a na secção 3.3.2.  

 

d) Percursos: constituídos por troços, que juntos e em sequência, vão definir um percurso 

completo. 

 

e) Linhas: ou carreiras, como por vezes são designadas, é a estrutura mais importante, pois além 

de ser a unidade de regulação dos operadores do sistema (que têm como objetivo garantir 

índices de regularidade e/ ou pontualidade elevados para cada linha), corresponde a um 

elemento da oferta que os passageiros conhecem. A cada linha corresponde um ou vários 

percursos, tipicamente dois: sentido ascendente e sentido descendente, que são conhecidos 

do publico e aos quais está associado um horário. Às paragens do/s percurso/s da linha, que 

derivam dos troços que a compõem, são associados atributos, como sejam: paragem normal, 

paragem principal, paragem zona, paragem términos, paragem de interface, etc. 

 

Para melhor ilustrar como o sistema recorre ao conceito intermédio de troço, invisível para o passageiro 

que somente conhece linhas e paragens, atente-se ao seguinte exemplo, ilustrado na Figura 15, no 

qual temos três linhas com um troço comum devidamente assinalado: 
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Figura 15 - Exemplo de um Troço Comum a Três Linhas 

 

Se partirmos das paragens, poderemos definir cada linha pelas seguintes sequências: 

 Linha 1: P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 / P7 / P8 

 Linha 2: P11 / P12 / P3 / P4 / P5 / P6 

 Linha 3: P3 / P4 / P5 / P6 / P9 / P10 

 

Olhando para a Figura 15, podemos facilmente agrupar as paragens nos seguintes troços: 

 Troço A: P1 / P2 / P3 

 Troço B: P3 / P4 / P5 / P6 

 Troço C: P6 / P7 / P8 

 Troço D: P11 / P12 / P3 

 Troço E: P6 / P9 / P10 

 

Assim usando esta estrutura intermédia (o Troço), podemos redefinir as linhas, em função dos troços 

que as compõem: 

 Linha 1: A / B / C 

 Linha 2: D / B 

 Linha 3: B / E 

 

Ou seja, o troço B agrupa uma sequência de paragens que é comum a várias linhas. Assim, qualquer 

alteração que seja necessária neste percurso e por reflexo de factos reais (obras, alteração de regras 

de trânsito, outros eventos) terá apenas que ser introduzida nesta estrutura, repercutindo-se a todas as 

linhas que dela dependam. 

 

Da mesma forma e fundamental para alimentar o módulo XTP Planner (ver secção 3.4), 

independentemente da linha a que os dados de execução digam respeito, os cálculos estatísticos, 

realizados em permanência pelo XTP Time Estimator, relativos aos tempos de percurso e paragem 
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dos veículos que realizam as diversas linhas, vão ser associados aos troços e assim alvo de 

reaproveitamento para todo e qualquer estimativa referente a percursos que “passem” por esses troços. 

 

3.3.2 Calendário 

Todas as parametrizações, que envolvem tempo, ganham mais graus de liberdade uma vez que o 

calendário é definido com base nas seguintes variáveis: 

 

a) Dia Tipo: a definição de dias tipo permite que os tempos de percurso, serviços ou horários (secção 

3.3.3) assumam comportamentos diferentes em função de se tratar de um dia útil ou um Sábado, 

por exemplo. Conjugados com as épocas, os dias tipo permitem que o sistema molde 

automaticamente o seu comportamento às variações da oferta. 

 As Variantes de Tempo estão um nível abaixo do dia tipo, definem franjas horárias dentro 

de cada dia para distinguir diferentes padrões de tempo de percurso e de paragem (ex.: 

ponta da manhã, corpo de dia, ponta da tarde, noite …) 

 

b) Época: corresponde a um período alargado (um intervalo de dias, semanas ou meses) em que os 

horários apresentam uma tipologia semelhante. Por exemplo época escolar ou não escolar. 

Conjugado com o conceito de dia tipo, permite que cada serviço assuma o comportamento ajustado 

ao dia, de forma automática. 

 

c) Calendário (Anual): Possibilidade de determinar o comportamento para um determinado dia - 

independente do seu tipo e época. Ou seja, forçar o comportamento distinto para um determinado 

dia (Figura 16), mesmo que não seja o seu comportamento padrão (o dia de carnaval é um bom 

exemplo). 

 

 

Figura 16 - Mapa de Épocas / Dias Tipo 

 

A edição do calendário anual é realizada mês a mês. Para cada dia de calendário, o sistema identifica 

o dia da semana e qual a época em que se insere. Para cada dia é ainda indicado um dos dias tipo de 
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sistema, de acordo com o calendário real (por exemplo, uma segunda-feira é automaticamente 

identificada com o dia tipo de sistema “Útil”). 

 

3.3.3 Horários e Serviços 

O conceito de Horário é muito fácil de explicar para qualquer utente do transporte público, tratam-se 

de tabelas contendo as horas de partida de cada veículo em cada um dos terminais (tipicamente dois 

terminais, um para cada sentido de circulação), organizadas por linha e, normalmente, divididas nas 

suas versões distintas para cada época do ano e tipo de dia. 

 

Um exemplo, ilustrado na Figura 17, típico da cidade de Lisboa (sistema XTraN Passenger do operador 

CARRIS): 

 

Figura 17 - Exemplo Horário Linha 731 do Operador CARRIS na Cidade de Lisboa [12] 

 

Neste exemplo temos as Épocas: Inverno, Verão e Férias Escolares; e os Dias Tipo: Útil, Sábados e 

Domingos. Para cada uma destas combinações, temos todas as partidas de cada um dos terminais, 

neste exemplo temos um dos sentidos (Av. José Malhoa - Moscavide) mas teremos o equivalente para 
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o sentido inverso dado tratar-se de uma linha com dois sentidos - só como nota, existem também linhas 

circulares de um só sentido de circulação e linhas com variantes de percurso. 

 

Em resumo, o horário representa a visão, para o passageiro, das partidas de uma determinada linha, 

dividida nas suas várias “versões” consoante Época e Dia Tipo - por razões de simplicidade de leitura, 

os tempos parciais de passagem / percurso entre as várias paragens são apresentadas ao público de 

forma resumida, normalmente só com um valor padrão, ou seja, não discriminando as variantes de 

tempo. 

 

O Serviço representa a visão de cada veículo (serviço por vezes designado por “chapa”) ou de cada 

motorista (serviço por vezes designado por “placa”). Define, para cada dia do ano, o que um veículo ou 

um motorista tem para fazer, ou seja, lista um conjunto de viagens, ordenadas cronologicamente que 

um determinado meio tem para fazer. 

 

Uma Viagem corresponde à execução de um percurso referente a uma determinada linha, com partida 

a uma determinada hora e com um local de origem e outro de destino - isto porque uma viagem pode 

corresponder a um só segmento do percurso e não ao percurso completo de uma linha. 

 

Exemplo (fictício) de um serviço de veículo: 

Serviço: A354 (código que identifica univocamente cada serviço) 

Válido para: Época: Inverno Dia-Tipo: Útil 

Tipo Hora Linha Sentido Origem Destino 

Início de Serviço 09:30 Saída da estação    

Viagem 1 10:00 25 (Var.1) Ascendente Rossio Odivelas 

Viagem 2 10:50 25 (Var.1) Descendente Odivelas Rossio 

Viagem 3 11:45 78 (Var.1) Ascendente Rossio Algés 

Viagem 4 12:30 78 (Var.1) Descendente Algés Rossio 

Fim de Serviço 13:20 Recolha    

 

Início de Serviço 16:00 Saída da estação    

Viagem 5 16:20 25 (Var.2) Ascendente Rossio Odivelas 

Viagem 6 17:15 25 (Var.2) Descendente Odivelas Rossio 

Fim de Serviço 18:10 Recolha    

Tabela 1 - Exemplo de um Serviço de Veículo (chapa) 

 

Este exemplo, ilustrado na Tabela 1, procura salientar várias particularidades: 

 Nesta perspetiva diária do veículo, poderemos ter viagens de uma ou várias linhas; 

 O serviço pode não ser contínuo, ou seja, podemos ter um, ou mais, intervalos entre viagens 

onde o veículo recolhe ou aguarda fora de serviço; 
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 Uma viagem, mesmo que na mesma linha, pode executar um percurso diferente, ou seja, a 

linha pode conter variantes de percurso (ex.: percurso distinto num determinado dia tipo) 

 Uma viagem pode ser programada para ser executada parcialmente - não é o caso deste 

exemplo, onde a origem e o destino correspondem aos términus do percurso; 

 Um serviço, tal como um horário de uma linha, tem, tipicamente, versões distintas para cada 

combinação Época / Dia Tipo; 

 Para todos os efeitos, as operações início e fim de serviço correspondem a viagens, 

normalmente no início e no fim, entre a Estação de recolha e os terminais da primeira e da 

última viagem. Estas viagens são designadas por viagens em vazio - sem paragens, mas a que 

corresponde um tempo de percurso e uma distância percorrida; 

 

A visão para o motorista (serviço de motorista) é equivalente, sendo que um serviço de motorista pode 

coincidir, ou não, com o serviço de veículo. Por exemplo, no caso ilustrado na Tabela 1, poderíamos 

ter dois serviços de motorista, onde um poderia cumprir as viagens da manhã e outro as da tarde. 

 

Para além deste tipo de serviços “Fixos”, temos outros tipos que podemos designar de “temporários” 

ou mesmo “livres” que se destinam a cobrir necessidades temporárias ou falhas pontuais operação - 

este tipo de serviços não é alvo de planeamento, são gerados durante o dia-a-dia da operação. 

 

3.4 Importância dos Dados da Operação no Planeamento 

Como vimos na secção anterior (3.3), quando falamos de planeamento, estamos a falar de Horários e 

Serviços que são as estruturas de dados que pretendemos obter no processo de planeamento, ou 

seja, estas entidades que constituem uma “entrada” para o processo operacional, vão agora (com o 

módulo XTP Planner) ser geradas dentro da própria plataforma que regula a exploração, perfeitamente 

integrados na lógica da operação. 

 

Os horários e, por consequência os serviços, são válidos para uma determinada época, ou seja, quando 

planeamos, vamos gerar novos horários e serviços para uma determinada época. Dentro de cada 

época vamos ter um conjunto de dias tipificados e dentro de cada dia tipo teremos as já explicadas 

variantes horárias. Esta é a base temporal onde se encaixa um Cenário de planeamento, conceito ao 

qual voltaremos mais adiante. 

É neste contexto de calendário que são realizados os cálculos ao nível do XTP Time Estimator, que, 

em permanência, estima o tempo padrão que cada segmento de cada troço leva a percorrer (incluindo 

tempo de paragem) - isto para cada variante horária e dia tipo, dentro da época respetiva. 
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Figura 18 - Tratamento do Histórico Tempos de Percurso 

 

Partindo de um exemplo de duas linhas, ilustrado na Figura 18, com os respetivos percursos, 

compostos de troços e paragens, o XTP Time Estimator vai processando todos os eventos associados 

às passagens dos veículos por cada paragem e, independentemente da linha que estão a efetuar, vai 

atualizando dinamicamente os tempos padrão associados a cada segmento de troço. 

 

Pegando, por exemplo, no segmento P3 - P4 do Troço 2, qualquer veículo que execute a linha A ou B, 

vai alimentar o tempo padrão t [P3 - P5], este tempo vai ser uma média ponderada de todos os tempos 

de execução do trajeto de P3 para P4, é claro, estruturados para cada época, dia tipo e variante horária. 

Ou seja, vamos ter para cada t [Px - Py]: 

 Uma estrutura de valores padrão para cada época; 

 Dentro de cada época, um valor padrão para cada dia tipo definido; 

 Dentro de cada dia tipo, um valor padrão para cada variante horária; 

o Importante notar que, para este efeito, o Time Estimator usa inicialmente, como “base 

de trabalho”, a divisão pelas variantes horárias definidas no sistema, no entanto, ao 

longo da operação vai ajustando dinamicamente estas franjas e até mesmo 

acrescentando novos intervalos caso tal faça sentido tendo em conta a evolução dos 

valores processados ao longo de cada dia. 

 

O módulo XTP Time Estimator, descrito na secção 3.2.3, tem como uma das suas principais funções 

alimentar as estimativas de tempos de chegada/partida dos veículos que são apresentadas ao público. 

Este tipo de cálculo utiliza os valores padrão referidos, mas tem de ter em conta outro fator muito 

importante - a atualidade, o que se está a passar em cada instante. Ou seja, para a informação ao 

público, para além dos valores relativos ao cálculo de valores padrão (histórico), é acrescentada uma 

parcela relativa ao tempo real (o que está a acontecer no momento da estimativa) que, para este tipo 

de conteúdos, pode ter um peso maior que os valores padrão. 

 

Como já foi referido, estes valores, que no fundo são indicadores dinâmicos resultantes da operação, 

vão realimentar (entrada) o módulo de planeamento sempre que é necessário usar, num determinado 
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cenário e para um determinado dia tipo, o tempo estimado de execução de uma viagem que se iniciará 

a uma determinada hora e vai percorrer um percurso específico (ex.: Linha A, de P1 até P6). 

 

Sem querer antecipar o que será detalhado na descrição das fases do planeamento (secção 4.2), neste 

trabalho, para além de partirmos de dados reais, a solução de planeamento vai, em primeira instancia, 

partir daquilo que interessa fornecer aos passageiros e que é de alguma forma acordado com as 

entidades supervisoras do transporte público (município, governo, etc.) e só depois considerar todas 

as particularidades e “restrições” dos meios disponíveis, quer em número, quer em características e 

competências para a operação. Ou seja, vamos realmente otimizar os meios disponíveis e tentar ir de 

encontro às necessidades do passageiro - regularidade e regularidade.  

 

No processo de planeamento vamos tentar garantir a regularidade e a pontualidade, partindo de pontos 

“âncora” de cada viagem - inico, fim ou intermédio. Tomemos como exemplo a Figura 19, onde 

definimos a necessidade de 3 partidas de uma determinada linha de P1 para P6. No processo de 

planeamento um dos objetivos mais relevantes é tentar aproveitar ao máximo os meios disponíveis, ou 

seja, se conseguirmos, dentro de determinados parâmetros, vamos tentar cumprir o máximo de viagens 

com a utilização de um mínimo de meios. Para isso é fundamental que todos os tempos de percurso 

(viagens “normais” e mesmo as em “vazio”) usados no cálculo sejam fiáveis e com forte adesão à 

realidade, tal vai ser garantido através da utilização dos tempos padrão específicos dentro do 

enquadramento da viagem que estamos a considerar (época, dia tipo, hora, …). 

 

 

Figura 19 - Exemplo de Inicio, Fim e Duração da Viagem 
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Neste exemplo ilustrado na Figura 19, onde o requisito são os momentos de partida da viagem (é só 

uma das possibilidades como veremos), todas as durações e horas de fim são calculadas com base 

nos valores padrão - realimentados pelos dados de operação: A Viagem 1, com inicio à hora ti.1, tem 

uma duração estimada diferente da viagem 2; A Viagem 2, com inicio à hora ti.2, tem uma duração 

estimada diferente da viagem 3; etc.. 

 

O cálculo das durações das viagens é assim afetado pela hora de início e pela “propagação” dos tempos 

de execução estimados de cada segmento al longo do percurso da viagem - por exemplo, podem estar 

a ser usados tempos padrão referentes a uma determinada variante horária nos primeiros segmentos 

do percurso e outros valores padrão a partir de um determinado ponto de paragem. 

 

Neste âmbito do reaproveitamento dos dados da exploração, para além dos tempos de paragem e 

percurso, também os dados recolhidos pelo módulo de contagem de passageiros vão ter papel 

relevante na definição dos cenários de planeamento, tal como será apresentado na secção 4.5.1.1. 
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4.  O Processo de Planeamento - Módulo XTP Planner 

No capítulo 3, procuramos enquadrar as funções de planeamento e respetivo módulo aplicacional (XTP 

Planner) na arquitetura global e do fluxo funcional da plataforma XTraN Passenger (secção 3.2), assim 

como descrever conceitos e os dados base - estáticos (secção 3.3) e dinâmicos (secção 3.4), que 

suportam toda a operação. 

 

Neste capitulo 4, vamos entrar na componente de planeamento, objeto deste trabalho, detalhando 

todas as fases, entidades, parametrizações e calibrações necessárias para gerarmos soluções 

estruturadas de planeamento, aptas para serem avaliadas e colocadas em vigor (entrada no processo 

operacional). 

 

4.1 Enquadramento Aplicacional do Módulo XTP Planner 

Historicamente, toda a vertente funcional do produto XTraN Passenger estava centrada na parte 

operacional, no seu controlo e monitorização, partia de uma base de horários e serviços previamente 

programados para suportar a monitorização de toda a atividade operacional e de informação aos 

passageiros. 

 

Com a introdução do módulo de planeamento (XTP Planner) pretendemos incrementar funcionalmente 

as potencialidades da plataforma XTraN Passenger, estendendo-as para as funções de planeamento, 

destacando-se: 

 Capacidade de configurar a oferta de transporte público de uma forma completamente 

integrada com a ferramenta de gestão e monitorização da frota, sem necessidade de utilização 

de outra ferramenta específica para as fases de planeamento; 

 Capacidade de gerar vários cenários operacionais com distintos critérios de utilização de meios 

e respetivos atributos de custo; 

 Capacidade de gerar vários resultados e, usando métricas de suporte, escolher o mais 

adequado a cada época do ano e a diferentes realidades operacionais (disponibilidades dos 

meios, custos dos meios, quantidades, etc.); 

 Maior agilidade no replaneamento e facilmente introduzir um novo plano em vigor, válido a 

partir de determinada data; 

 

Em resumo e tal como ilustrado na Figura 20, pretendemos fornecer aos utilizadores da plataforma - 

os operadores de uma central de comando de um operador de transporte de passageiros, uma nova 

ferramenta de planeamento com capacidade de planear, de forma otimizada: os horários das linhas, a 

estruturação dos serviços e respetivos horários, assim como dar suporte à atribuição de viaturas e 

motoristas aos respetivos serviços. 
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Figura 20 - Resultados Gerados no Processo de Planeamento 

 

A funcionalidade de planeamento foi pensada como uma função extra de forma não limitar 

estrategicamente as questões de negócio. Assim, no futuro, a comercialização deste módulo pode ser 

feita como parte do pacote operacional ou, em alternativa, como um módulo opcional e até mesmo 

independente. 

 

A aplicação XTraN Passenger Client é o módulo cliente windows utilizado pelas empresas detentoras 

do produto XTraN Passenger para gerirem e monitorizarem as operações em tempo real, como já foi 

descrito, é também neste módulo aplicacional que são efetuadas todas as parametrizações relativas 

rede de transportes e respetivas entidades que definem a exploração. Desta forma, tal como ilustrado 

na Figura 21, a ferramenta de planeamento foi desenvolvida como um módulo integrável no cliente 

windows. 

 

 

Figura 21 - Ecrã com os menus principais do módulo de Planeamento 

 

Neste capitulo 4, as várias funções inerentes a cada uma das fases do planeamento vão ser ilustradas 

com écrans do protótipo desenvolvido para o módulo XTP Planner.  

 

4.2 Fases do Processo de Planeamento do Módulo XTP Planner 

Podemos dividir o processo de planeamento em seis grandes fases: parametrização, definição cenário, 

geração de solução para o planeamento, análise da solução, ativação de uma solução e, por último, o 

planeamento operacional (que representa a ponte para o processo operacional). 

 

Para melhor entendimento e em sequência, tendo por base a Figura 22 e cruzando com os pontos 

seguintes deste capitulo 4, vamos identificar cada uma das fases do processo de planeamento que 
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representam o fluxo funcional do módulo XTP Planner, assim como sua “colagem” com o processo que 

gere a operação: 

 

 

Figura 22 - Enquadramento das Fases do Planeamento na plataforma de Gestão da 

Operação no contexto do módulo XTP Planner 

 

Em resumo, tendo por base a Figura 22 e cruzando com as secções deste capitulo 4: 

 

Fase 1 - Parametrização (F1): 

A primeira fase, que se encontra detalhada na secção 4.4, de parametrização, é genérica e 

transversal a qualquer cenário, é onde definimos um conjunto de parâmetros que não têm 

especificamente a ver com a solução de planeamento pretendida, mas sim com a realidade de 

operação e com a tipificação dos meios que operador de transporte público tem disponíveis - são 

definições partilhadas pelos vários cenários de planeamento, o seu ajuste não depende diretamente 

dos cenários definidos (épocas, tempos, regularidades, etc.). 

Em resumo, são parametrizados: 

 Parâmetros globais da operação (F1.1) [secção 4.4.1]; 

 Características / atributos globais dos meios (veículos e motoristas) (F1.2) [secção 4.4.2]; 

 

Fase 2 - Definição do Cenário (F2): 

Na segunda fase, que se encontra detalhada na secção 4.5, é onde definimos e preparamos o cenário. 

Cada cenário é definido no âmbito de uma época (conceito base da plataforma) e contem os objetivos 

que queremos cumprir, quer em termos de oferta aos passageiros - regularidade e pontualidade das 

linhas, quer na calibração, em grau e/ou valor, de preferências (ou, se quisermos, restrições) que vão 

servir de input à geração da solução de planeamento. 

Em resumo, em cada cenário, são definidos: 

 O serviço que queremos prestar aos passageiros (F2.1) [secção 4.5.1], define a regularidade 

e pontualidade das linhas para cada dia tipo, no âmbito do calendário definido (época); 
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 Os Objetivos e Calibrações (F2.2) [secção 4.5.2] que queremos atingir e as restrições que 

queremos impor na geração da solução de planeamento, nomeadamente ao nível da 

disponibilidade de meios e calibrações (pesos) que “balizam” a solução pretendida; 

 

Fase 3 - Geração da Solução de Planeamento (F3): 

Na terceira fase, que se encontra detalhada na secção 4.6, é onde, com base na parametrização e no 

cenário definido (inputs definidos nas duas fases anteriores F1 e F2), vamos gerar a solução de 

planeamento - um resultado (ótimo ou sub-óptimo) que contem, de forma estruturada e para cada dia 

tipo da época em questão: 

o Horários - Definição dos horários públicos; 

o Serviços para Viaturas - Serviços diários para alocar às viaturas; 

o Serviços para Motoristas - Serviços diários para alocar aos motoristas; 

 

Nota: como já referimos, no âmbito deste trabalho, vamos somente identificar os inputs e outputs da 

componente de geração de soluções (módulo RtP) - módulo optimizador (programador de 

restrições) já desenvolvido, que foi aproveitado e integrado (adaptado) neste trabalho. 

 

Fase 4 - Analise do Resultado - Solução de Planeamento (F4): 

Na quarta fase, que se encontra detalhada na secção 4.7, vamos analisar o resultado obtido (output do 

módulo RtP que corresponde a uma possível a solução para o planeamento pretendido), São 

disponibilizados indicadores que vão auxiliar na avaliação de cada resultado e com isso dar suporte à 

decisão, a tomar pelo operador, no sentido de avançar para a ativação de uma determinada solução 

de planeamento. 

Uma solução pode ser ativada ou, simplesmente, gravada para analise e decisão posterior. 

 

Fase 5 - Ativação de um Planeamento (F5): 

Na quinta fase, que se encontra detalhada na secção 4.8, é onde vamos ativar um planeamento, depois 

de escolhido um determinado resultado (a solução que queremos para o planeamento) vamos 

operacionalizar um planeamento a partir de uma determinada data no calendário; 

 

Fase 6 - Alocação dos Serviços aos Meios (Planeamento Operacional) (F6): 

Por último, a sexta fase, que se encontra detalhada na secção 4.9, representa a ligação entre o 

planeamento e a gestão operacional, onde vamos alocar, para cada dia do calendário, as viaturas e 

motorista aos respetivos serviços - vamos alocar meio x ao serviço y. 

 

De referir que, tal como ilustrado na Figura 22, o encaixe com a plataforma de gestão operacional, 

para além planeamento operacional (a jusante), faz-se também (a montante) com a partilha do dados 

que definem a rede e o calendário (secção 3.3) e com os dados, dinâmicos, referentes aos tempos de 

percurso padrão (secção 3.4). 
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4.3 Conceitos e Estrutura Base de um Planeamento 

Em complemento aos aspetos descritos na secção 3.3, para um correto entendimento de todo o 

processo, é fundamental perceber e reforçar os seguintes conceitos: 

 

Horário: o conceito de horário é muito fácil de explicar para qualquer utente do transporte público, 

tratam-se de tabelas contendo as horas de partida de cada veículo em cada um dos terminais 

(tipicamente dois terminais, um para cada sentido de circulação), organizadas por linha e, normalmente, 

divididas nas suas versões distintas para cada tipo de dia e época do ano. 

Por razões de simplicidade de leitura, os tempos parciais de passagem / percurso entre as várias 

paragens são apresentadas ao público de forma resumida, normalmente só com um valor padrão, ou 

seja, não discriminando as variantes de tempo. 

 

 

Figura 23 - Exemplo Horário de uma Linha [12] 

 

Em resumo, o horário de uma linha contem, para cada combinação época / dia tipo (no exemplo 

ilustrado na Figura 23 temos o dia tipo “Útil” para a época “Inverno”), a informação de todas as viagens 

que vão ser efetuadas, em que cada informação de viagem consiste: 

 Hora de partida 

 Origem (ponto de paragem inicial) e Destino (ponto de paragem final) - as viagens podem, 

mesmo na sua definição, ser encurtadas 

 A variante de percurso (pode conter um percurso alternativo a uma determinada hora), 

normalmente com uma indicção especifica quando se trata de percurso alternativo (ex.: linha 

A “Via” local X) 

Somando todas as viagens de todas as linhas temos a totalidade de viagens (horário total) que um 

operador realiza em cada dia tipo / época. 

 

Serviço: representa a visão de cada veículo (serviço de veículo por vezes designado por “chapa”) ou 

de cada motorista (serviço de motorista por vezes designado por “placa”). Define o que um veículo ou 

um motorista tem para fazer ou longo de um dia, ou seja, lista um conjunto de viagens, ordenadas 

cronologicamente que um determinado meio tem de efetuar, sendo que: 

 Um serviço pode ter versões distintas para cada uma das épocas (ou mesmo não existir numa 

determinada época) e, dentro de cada época, para cada dia tipo; 

 Dentro do mesmo serviço, poderemos ter viagens de uma ou várias linhas; 
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 O serviço pode não contínuo, ou seja, podemos ter um ou mais intervalos entre viagens onde 

o veículo ou o motorista sai de serviço; 

 

Bloco: Conjunto de viagens consecutivas (entre cada inicio e fim de serviço) de um serviço de 

motorista, um serviço pode ter vários blocos durante o dia, ou seja, o veículo ou o motorista podem 

entrar (inico) e sair (fim) do serviço várias vezes durante a sua execução. 

 Os intervalos entre blocos são designados por Pausas. 

 

Etapa: representa, para um serviço de motorista, o que o bloco representa para o serviço de veículo, 

ou seja, um período consecutivo de trabalho (de viagens). Com veremos mais à frente no documento, 

nomeadamente nos parâmetros que definem um tipo de motorista, ainda existe o conceito de Turno 

que equivale ao serviço de motorista (que tem uma ou mais etapas) com a adição das pausas ao longo 

dia de trabalho. 

 

Viagem: Execução de um percurso referente a uma determinada linha, num determinado sentido, com 

partida a uma determinada hora e com uma origem e um destino - isto porque uma viagem pode 

corresponder à execução de um só segmento do percurso e não ao percurso completo.  

Consoante a época, dia tipo e hora do dia, a plataforma XTraN Passenger estima e disponibiliza ao 

módulo de planeamento o tempo de percurso padrão de uma determinada viagem. 

 Uma viagem, mesmo que na mesma linha, pode executar um percurso diferente, ou seja, a 

linha pode conter variantes de percurso (ex.: percurso distinto num determinado dia tipo); 

 Uma viagem pode ser programada para ser executada parcialmente, onde, pontualmente, a 

origem e o destino podem não corresponder aos términus do percurso; 

 

Serviço: A354 (código que identifica univocamente cada serviço) 

Válido para: Época: Inverno Dia-Tipo: Útil 

Tipo Hora Linha Sentido Origem Destino 

Início de Serviço 09:30 Saída da estação    

Viagem 1 10:00 25 (Var.1) Ascendente Rossio Odivelas 

Viagem 2 10:50 25 (Var.1) Descendente Odivelas Rossio 

Viagem 3 11:45 78 (Var.1) Ascendente Rossio Algés 

Viagem 4 12:30 78 (Var.1) Descendente Algés Rossio 

Fim de Serviço 13:20 Recolha    

 

Início de Serviço 16:00 Saída da estação    

Viagem 5 16:20 25 (Var.2) Ascendente Rossio Odivelas 

Viagem 6 17:15 25 (Var.2) Descendente Odivelas Rossio 

Fim de Serviço 18:10 Recolha    

Tabela 2 - Exemplo da Estrutura de um Serviço de Veículo 
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Neste exemplo da Tabela 2, um serviço de viatura “A354”, na sua “versão” para a época “Inverno“ e dia 

tipo “Útil”, é constituído por dois blocos: bloco 1 (das 9:30 às 13:20) e bloco 2 (das 16:00 às 18:10). 

Para um serviço de motorista teríamos uma estrutura equivalente, sendo que em vez de blocos 

teríamos as etapas (trabalho consecutivo entre pausas). 

 

Viagens em Vazio: para todos os efeitos, as operações início e fim de serviço correspondem a viagens, 

normalmente no início, da Estação de recolha para o terminal da primeira viagem e, no fim de serviço 

a viagem inversa. Estas viagens são designadas de viagens em vazio - sem paragens, mas a que 

corresponde um tempo de percurso e uma distância percorrida; 

 

4.4 Módulo XTP Planner - Fase de Parametrização (F1) 

Tendo em conta o melhor desempenho possível e a forma como normalmente os responsáveis pela 

operação organizam os seus procedimentos, as funções de parametrização estão agrupadas em quatro 

grupos: 

 Parâmetros globais; 

 Parâmetros relativos aos tipos de motoristas; 

 Parâmetros relativos aos tipos de veículos; 

 Parâmetros relativos às estações de recolha dos veículos (depósitos); 

 

Como nota prévia, é importante referir que muitas das ferramentas existentes no mercado usam um 

número considerável de parâmetros, muito deles de interpretação pouco clara e de elevada 

complexidade de calibração, isto faz com que a sua utilização seja escassa, ou seja, são usados os 

valores por defeito que raramente são afinados na geração do planeamento. Neste trabalho procura-

se simplificar esta abordagem, tentando isolar o que é fundamental e aquilo que realmente afeta de 

forma mais objetiva os resultados.  

 

4.4.1 Parâmetros Globais 

Permitem definir parâmetros, detalhados na Tabela 3 e na Tabela 4, transversais aos cenários para 

serem usados na geração das soluções de planeamento. De uma forma geral, são parâmetros de 

definem as restrições laborais e as regras básicas da exploração em vigor num operador de transportes 

públicos. 

Estas parametrizações irão influenciar significativamente os resultados gerados e devem ser mantidas 

e afinadas de acordo com as regras e objetivos em vigor. 

 

Parâmetros Globais - Auxiliares e associados à geração dos serviços de veículo: 

Parâmetro Descrição Observações 

Parâmetros Auxiliares 
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Prefixo Nome de Serviços Auxiliar que define o 

prefixo a utilizar no nome 

dos serviços 

Os serviços resultantes das soluções geradas vão 

ser codificadas sequencialmente, partindo deste 

prefixo 

Hora de Início do Dia Hora de início de um dia 

de trabalho 

A exploração não se inica às 0h, normalmente o 

inico de cada dia trabalho ocorre entre as 3h / 4h 

Serviços Chapa (veículos) 

Max. Blocos de um Serviço 

Chapa 

Número máximo de 

blocos que um serviço de 

veículo pode conter 

Tipicamente, os serviços de veículos não têm mais 

de três blocos, ou seja, duas pausas 

Tempo Min. Pausa Tempo mínimo para se 

considerar que existe 

uma pausa entre blocos 

de um serviço 

Se existir um intervalo entre viagens superior a 

este valor, vai ser definida uma pausa - vão ser 

criados dois blocos 

Tempo de Almofada (Min. 

e Max.) ou 

Tempo (Min. E Max.) 

chegada à Paragem 

Margem com que o 

veículo deve chegar à 

paragem inicial da 

próxima viagem 

Em relação à hora de partida prevista da próxima 

viagem. Muitas vezes designado por tempo de 

almofada, pois vai acomodar os atrasos mais 

ligeiros 

Tempo de Inicio de Viagem 

(Min. e Max.) 

Tempo de permanência 

na paragem após a hora 

de partida prevista antes 

de o veículo arrancar para 

a viagem 

Intervalo de tempo, após a hora de inico da viagem 

(horário) em que o veículo está a admitir 

passageiros no términus 

Tabela 3 - Parâmetros Globais 

 

O parâmetro “Tempo de Almofada”, descrito na Tabela 3, tem particular relevância na forma como 

vamos conseguir que o mesmo veículo consiga realizar dias viagens consecutivas (tipicamente no 

sentida inverso), ou seja, para as que as duas viagens representadas na Figura 24 possam fazer parte 

do mesmo serviço (de veículo) é necessário garantir que o veículo esteja no parado no términus durante 

um intervalo de tempo dentro do intervalo admissível (valores mínimo e máximo). 

 

 

Figura 24 - Tempo de Almofada entre Viagens 
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Parâmetros Globais - Associados à geração dos serviços de motorista: 

Parâmetro Descrição Observações 

Serviços Placa (Motoristas) 

Período Diurno de Motorista Hora em que começa o período 

diurno de um motorista 

 

Período Noturno de Motorista Hora em que começa o período 

noturno de um motorista 

 

Turno de Motorista (Min. e 

Max.) 

Duração de um turno de trabalho de 

um motorista - corresponde às horas 

diárias de trabalho 

Duração mínima e máxima do tempo 

de trabalho diário de um motorista 

(turno), que pode conter várias 

etapas - trabalho consecutivo que 

corresponde à execução de viagens 

sem períodos de pausa 

Pausa de Motorista (Min. e 

Max.) 

Duração de uma pausa de trabalho 

de um motorista 

Duração mínima e máxima de um 

período de pausa de trabalho de um 

motorista 

Max. Etapas de Motorista Número máximo de blocos de 

trabalho que um motorista pode fazer 

durante o serviço 

 

Min. Pausa Longa de 

Motorista 

Duração mínima da pausa mais 

longa do motorista 

Usar para forçar que uma das 

pausas possa ser mais longa (ex.: 

intervalo para refeição) 

Tabela 4 - Parâmetros Globais Serviços de Motorista 

 

Tal como para todos os parâmetros de suporte ao planeamento, foram construídos écrans (exemplo 

ilustrado na Figura 25) para introdução destes dados onde todos têm um valor por defeito e a todos é 

feita uma validação tendo em conta a gama de valores permitidos. 

 

 

Figura 25 - Ecrã de Edição dos Parâmetros Globais 
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4.4.2 Parâmetros Relativos ao Tipo de Meios (Veículos e Motoristas) 

Como já foi referido, vamos ter um conjunto de atributos específicos dos meios, vamos para isso criar 

uma tipologia de meios, ou seja, cada veículo ou motorista tem um determinado tipo (competência / 

características) e a esse tipo associaremos um conjunto de parâmetros específicos relevantes para o 

processo de planeamento: 

 Parâmetros relativos à disponibilidade e autonomia; 

 Parâmetros relativos à manutenção; 

 Parâmetros relativos ao local onde “repousa” (estação de recolha); 

 Parâmetros relativos ao seu custo; 

 Parâmetros relativos ao tempo de trabalho / descanso; 

 

Meios do mesmo tipo partilham todas estas características, será responsabilidade do operador 

identificar a quantidade de tipologias de forma a diferenciar aquilo que é realmente importante para o 

planeamento, por ex.: podemos ter dois tipos de veículos que partilham valores idênticos para todos os 

parâmetros, exceto para o seu custo por Km (questões de diferenças relevantes de consumo). 

 

Estes atributos estão assim agarrados aos meios disponíveis e não ao cenário de planeamento. Para 

melhor compreensão, como veremos na secção 4.5, é de salientar que só na definição do cenário é 

que iremos indicar a quantidade de meios que vamos usar, quer em termos de veículos quer em termos 

de motoristas - podendo indicar as parcelas de cada tipo. Tudo isto, é claro, dentro dos limites que se 

encontram definidos no sistema. 

 

4.4.2.1 Configurações de Tipos de Motoristas 

Foram identificados (na Tabela 5) os seguintes parâmetros como sendo relevantes para tipificar os 

motoristas e que complementam alguns dos incluídos nos parâmetros globais: 

 

Parâmetro Descrição Observações 

Nome Nome do tipo de motorista  

Custo Hora Custo de cada hora de trabalho  

Curto Hora Noturno Curto de cada hora em trabalho 

noturno 

 

Custo Hora Extra Custo de cada hora extra de trabalho  

Duração Máxima do Turno Duração máxima de trabalho diário  

Mudança Diária de Etapa Número máximo de etapas que pode 

fazer num dia 

 

Max. Duração da Etapa Duração máxima de um período 

consecutivo de trabalho 
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Max. Tempo Após Etapa Máximo tempo de trabalho após 

acabar cada etapa 

Máximo extra para prolongar uma 

etapa 

Max. Horas Extra por Dia Máximo tempo que pode trabalhar a 

mais por dia 

Horas extras por turno. Estes valores 

podem variar em certos grupos de 

motoristas, por ex., por causa da 

idade 

Min. Descanso entre Etapas Mínimo tempo de descanso entre 

etapas 

 

Min. Descanso entre Turnos Mínimo tempo de descanso entre 

turnos 

Entre cada dia de trabalho. Estes 

valores podem variar em certos 

grupos de motoristas, por ex., por 

causa da idade 

Tabela 5 - Parâmetros dos Tipos de Motoristas 

 

Por exemplo, uma situação limite, podemos dizer que um tipo de motorista só pode fazer uma etapa 

por dia e não pode fazer horas extras. 

 

Em termos de aplicação cliente, foi criado um ecrã para gestão dos tipos de motorista (Figura 26), que 

representa um grupo com as mesmas características. A lista de grupos definidos é depois 

disponibilizada na “ficha” de cada motorista (já existente no sistema) onde se seleciona o seu tipo dentro 

dos que estão definidos. 

 

 

Figura 26 - Ecrã de Parametrização de Tipos de Motorista 

 

4.4.2.2 Configurações de Tipos de Veículos 

À semelhança dos tipos de motorista, os veículos também foram agrupados por tipos, permitindo uma 

diferenciação de cada tipologia de veículo.  
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Foram identificados os seguintes parâmetros (Tabela 6) para os tipos de veículos como sendo 

relevantes para os tipificar e que complementam alguns dos atributos definidos nos parâmetros globais: 

 

Parâmetro Descrição Observações 

Nome Nome do tipo de veículo  

Custo Diário Custo diário do veículo mesmo não 

fazendo serviço 

Mesmo que esteja parado na estação 

Custo por Km Custo do veículo por Km  

Linhas Linhas onde este tipo de veículo pode 

operar 

Questão relevante pois muitas vezes 

pelas características físicas do 

veículo não é viável a sua operação 

em determinadas zonas da cidade 

(ex. bairros históricos para veículos 

de grandes dimensões) 

Max. Trabalho por Dia Máximo tempo de operação por dia 

(fora da garagem) 

Junto o tempo dos vários blocos que 

faz por dia - questão de autonomia e 

que também se cruzam com os 

parâmetros de manutenção 

Tempo Max. Entre 

Manutenção 

Tempo máximo entre duas 

manutenções, ou seja, após a 

realização de uma manutenção, o 

veículo tem um tempo máximo até 

realizar outra manutenção 

 

Duração Min. Manutenção Tempo mínimo de ação de 

manutenção 

Sempre que o veículo tem de 

regressar à estação para 

manutenção, tem de estar pelo 

menos este tempo “recolhido” 

Tabela 6 - Parâmetros dos Tipos de Veículos 

 

Neste caso específico, para além da edição dos parâmetros de cada tipo de veículo (Figura 27), 

também é necessário indicar quais as linhas (ex.: “todas”) onde cada tipo de veículo pode operar. 

 

 

Figura 27 - Ecrã de Parametrização de Tipos de Veículos 
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4.4.3 Estações de Recolha dos Veículos (Depósitos) 

Dado que uma boa parte das empresas de transportes têm mais de uma estação de recolha para 

parqueamento e manutenção dos veículos, para uma obtenção de melhores resultados ao nível da 

otimização de recursos existiu a necessidade de saber quantos e que tipos de veículo tem cada 

depósito (Figura 28).  

 

Uma estação de recolha ou depósito é um local de parqueamento onde os veículos permanecem 

durante o tempo que não estão em serviço, onde recebem manutenção e limpeza. 

 

 

Figura 28 - Ecrã de Configuração Estações de Recolha ou Depósitos 

 

Outro aspeto relevante é a localização da estação, a análise da distância entre a estação e o inico da 

primeira viagem de cada bloco de serviço (as tais viagens em vazio) também é tida em conta para o 

planeamento. 

 

4.5 Módulo XTP Planner - Fase de Definição do Cenário (F2) 

Na definição do cenário, vamos calibrar variáveis que definem uma situação particular e um conjunto 

de objetivos que o operador pretende para a solução de planeamento que vai gerar. O cenário contem: 

 Os requisitos da definição da pontualidade e regularidade das linhas - é esta a aproximação 

escolhida, para que mais facilmente se chegue aos horários partindo das necessidades dos 

passageiros;  

 As quantidades dos meios envolvidos (por tipo); 

 Um conjunto de parâmetros globais (transversal a todos os meios) que define a solução nos 

aspetos / objetivos mais gerais; 
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 Um conjunto de critérios e pesos fundamentais para calibrar o algoritmo de geração da solução, 

como por exemplo: 

o Critério para penalizar as mudanças de linha (importante para impedir uma viatura de 

andar “aos saltos” entre linhas, pois mesmo que seja mais eficiente em termos de custo 

pode não fazer sentido em termos de gestão da operação); 

o Critério para penalizar tempos de paragens ou de não utilização (parque); 

o Critério para penalizar as Viagens em Vazio; 

o Critério para penalizar horas extras ou horas noturnas; 

o Etc. 

 

A ideia chave de um cenário é permitir ao operador idealizar os horários que pretende criar para uma 

determinada época. Este conceito agrupa um determinado problema e a respetiva solução ou soluções. 

 

 

Figura 29 - Ecrã para criar um novo Cenário referente a uma Época 

 

Na Figura 29 podemos observar um formulário para a criação de um cenário. Neste formulário é 

possível escolher o nome que é pretendido para um cenário e determinar uma época - é possível 

escolher entre a época em vigor ou uma época posterior (planeamento antecipado). 

 

A definição do cenário e todos os seus atributos (inclusive resultados) é persistida em base de dados, 

podendo a qualquer momento ser editado (Figura 30) para terminar ou continuar a sua parametrização. 

Facilmente podemos escolher um cenário já definido, redefinir alguns parâmetros e gerar uma nova 

hipótese de solução para o planeamento. 

 

 

Figura 30 - Ecrã para Editar / Visualizar um Cenário já existente 
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4.5.1 Parametrização da Pontualidade e Regularidade das Linhas 

Normalmente o planeamento é feito partindo dos meios disponíveis e do número de viagens que se 

pretende efetuar num determinado período, construindo um conjunto de viagens (serviço) que cada 

veículo pode realizar no normal processo de “vai-e-vem”. Muitas vezes este processo até tem por trás 

uma “algoritmia” complexa, mas não deixa de ser uma aproximação onde o resultado vai ser muito 

mais orientado e condicionado pelas características dos veículos ou motoristas gerando planos onde 

existe uma maior “linearidade” e simplicidade de utilização dos recursos em detrimento de uma 

otimização dos meios disponíveis. 

 

Neste trabalho, como vimos, todos os requisitos dos meios a utilizar são peça importante e fundamental, 

mas não são o centro da solução, o ponto de partida será sempre a qualidade do serviço que queremos 

prestar aos utentes do transporte público. Por isso, o operador vai definir aquilo que pretende, em 

termos de oferta, para cada linha: 

 

Regularidade: 

 Os intervalos (faixa horária) que definem necessidades distintas na procura - não confundir 

com as variantes horárias da parte operacional, que estipula tempos padrão distintos de 

duração de percurso; 

 A(s) frequência(s) de partida pretendidas para cada terminal de linha, dentro de cada faixa 

horária; 

o Cada terminal (início de cada um dos sentidos de circulação) tem, consoante a hora 

do dia, necessidades muito distintas em termos de quantidade de passageiros; 

 Identificar sempre que são necessários “reforços” em determinados troços da linha; 

o No fundo vamos criar uma nova faixa horária especifica para um segmento que 

corresponde à execução de parte do percurso completo da linha (viagens encurtadas); 

 

Pontualidade: 

 Identificar horários fixos para a realização de viagens em que, independentemente das 

frequências estipuladas, queremos que um veículo cumpra uma determinada viagem (viagens 

extra regularidade); 

o Esta parametrização pode ser feita na perspetiva da partida (hora de inicio da viagem) 

ou na perspetiva da chegada (hora de chegada à paragem de fim de uma viagem) 

 Identificar pontos de ligação ou de sincronismo, neste caso vamos identificar a necessidade 

de passar num determinado ponto (paragem do percurso) a uma dada hora; 

o Esta restrição, que pode gerar viagens extra, serve sobretudo para sincronizar viagens 

de forma a permitir ligações entre linhas (minimizar tempos de transbordo) ou mesmo 

para fazer conexão a outros operadores externos (por exemplo a um “ferry boat” que 

sabemos de antemão que foi deixar muitos passageiros a uma determinada hora); 
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Figura 31 - Exemplo Definição da Regularidade por Faixa Horária 

 

Este exemplo, representado na Figura 31, é referente a um dos sentidos da linha A, neste caso de P1 

- P6, exercício semelhante é válido para o sentido inverso da linha (que pode não partilhar a mesma 

parametrização). Assim temos: 

o Três faixas horárias com objetivos de frequência de partida distintos; 

o As viagens estão definidas para a totalidade do percurso (de P1 para P6) utilizando a mesma 

variante de percurso - é permita a utilização, numa dada viagem, de uma outra variante de 

percurso previamente definida ao nível da linha; 

o Na primeira fixa horária (entre as 6:30 e as 10:00 da manhã), com a mesma frequência, temos 

um trajeto encurtado (de P3 para P6); 

o Às 6:20 e às 22:30 (estão fora das faixas definidas, mas poderiam ser em qualquer altura do 

dia) temos a obrigatoriedade de fazer duas viagens extra; 

o A duração estimada de cada viagem é calculada (caso-a-caso) com base nos tempos 

calculados pelo XTP Time Estimator; 

 

O resultado a obter para cada solução vai tentar cumprir as frequências, no entanto, vai ser dada uma 

margem (tempo em minutos) que serve de folga para o módulo gerador de soluções (RtP) ajustar (para 

mais ou para menos) as horas de partida no sentido de otimizar a utilização dos meios disponíveis. 

 

Nos pontos seguintes, procuram-se descrever os aspetos mais relevantes das funções disponibilizas 

ao operador para criar e editar todas estes parâmetros. 
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4.5.1.1 Função de Parametrização da Pontualidade e Regularidade das Linhas 

As funções disponibilizadas procuram ajudar o operador num processo que nem sempre é rápido e 

pode mesmo tornar-se algo repetitivo. A definição das frequências permite ao operador automatizar 

parte do processo de criação pois este apenas necessita de definir a regularidade de partidas para os 

vários períodos que definem a procura durante o dia (ilustrado na Figura 32).  

 

Podemos ir de uma situação muito complexo, com vários períodos e frequências, até a um caso de 

uma linha “super” simples - uma única frequência que englobe a operação do dia (ex.: com uma 

frequência das 04:00 às 03:00 do dia seguinte com partidas de 10 em 10 minutos). É ainda possível 

definir a regularidade das partidas em minutos ou em total de partidas no período definido, no entanto, 

a utilização de um sugere a atualização automática do outro. 

 

Como já foi referido, por vezes pode existir a necessidade de reforçar apenas uma parte do percurso 

com mais viagens, daí ser sempre possível definir a paragem de início da viagem e o destino, sendo 

que por omissão o percurso é o definido pela linha, variante de percurso e sentido do dia útil que se 

está a parametrizar. 

 

Para além das frequências o operador pode parametrizar de uma forma muito simples as viagens extra, 

fixando uma hora de partida ou de chegada, ou a identificação dos pontos de sincronismo, neste caso, 

ao nível da interface com o utilizador, será introduzida uma sinalização equivalente (mas distinta) a 

uma viagem, mas que pode não resultar na necessidade de introduzir mais uma viagem. 

 

 

Figura 32 - Ecrã de Parametrização da Pontualidade e Regularidade das Linhas 

 

Este processo tem de ser repetido para cada dia tipo situação que por vezes pode ser morosa. Este 

aspeto foi tido em conta nas funções de parametrização do cenário, nomeadamente na possibilidade 

de o operador poder copiar (reutilizar) a parametrização de linha para linha ou entre dias tipo. 
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Ainda neste âmbito, o módulo XTP Planner, tirando partido dos dados da exploração, dá ao operador 

a possibilidade de utilizar os dados da contagem de passageiros para sugerir uma definição das faixas 

horárias e frequência de partida para cada um dos terminais. 

 

Como referido na secção 3.2.5, o módulo de contagem de passageiros XTraN Passenger, monitoriza 

e analisa a “utilização” (entrada e saída de passageiros) dos percursos, definindo padrões para cada 

ponto de paragem no contexto de cada linha e das definições de calendário (época, dia tipo, variante 

horária). Assim, com base nos padrões da procura para as partidas de um determinado local com um 

determinado destino (linha), o módulo vai sugerir um conjunto de faixas horárias e as respetivas 

frequências de partida - esta sugestão pode depois ser ajustada e confirmada pelo operador.    

 

4.5.1.2 Visualização / Monitorização de um Cenário 

Os cenários são gravados de forma que o operador possa voltar ao mesmo quando desejar, no entanto, 

não é possível garantir que algumas linhas continuem válidas no caso de sofrerem alterações profundas 

- este aspeto é alvo de validação. 

Após criar ou abrir um cenário existente o operador tem acesso a todas as linhas existentes. Ao 

escolher uma linha / variante, podemos visualizar as suas frequências, viagens extra e pontos de 

sincronismo. Foi escolhida uma forma de representação muito usada nesta realidade do transporte 

público - o diagrama de viagens. 

 

 

Figura 33 - Ecrã de Visualização de um cenário 

 

Tal como ilustrado na Figura 33, representamos um dia (tipo) de exploração onde, para cada linha, 

representamos todas as viagens previstas, identificando:  

o Hora de Inicio pretendida; 
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o Origem e destino de cada viagem; 

o Estimativa da duração de cada viagem - o operador tem ainda à disposição a lista de paragens 

no eixo dos yy e o espaço temporal no eixo dos xx, caso este passe com o rato nos pontos das 

viagens é indicada a previsão horária de passagem paragem; 

 

Esta informação é, nesta fase, definida como um objetivo da solução de planeamento que pretendemos, 

ao executarmos módulo gerador de soluções RtP, vamos obter uma solução de horários “ajustada” a 

todos os parâmetros definidos para o cenário e para a utilização dos recursos disponíveis. 

 

4.5.2 Preparação do Cenário - Definição de Objetivos e Calibração 

Depois de parametrizarmos o cenário ao nível da pontualidade e regularidade das linhas, temos de 

efetuar a “calibração” da solução de planeamento. Estas configurações podem ter um impacto 

significativo nos resultados gerados, quer ao nível das quantidades de meios a considerar na solução, 

quer na calibração de pesos e restrições a considerar. 

 

Nesta fase vamos essencialmente definir: 

“Âmbito” da Solução: embora normalmente estejamos a planear para todo o universo da operação, 

a solução de planeamento pode ter um âmbito mais restrito, ou seja, podemos planear só para um tipo 

de dia ou podemos querer planear para um grupo restrito de linhas. Normalmente este tipo de solução 

parcial só acontece numa realidade operacional onde o operador não pretende “misturar” meios entre 

as várias linhas, no fundo estamos a falar de um operador que tem um grupo de meios alocados um 

conjunto específico de linhas - neste caso teremos soluções com uma degradação da otimização dos 

meios (considerando a realidade global da operação) mas, eventualmente, com uma gestão de meios 

mais fácil de realizar do ponto de vista operacional. 

Por vezes esta situação ocorre em empresas estaduais ou municipais onde muitas vezes se assume 

que cada veículo não muda de linha durante um serviço, potencialmente este tipo de soluções tende a 

beneficiar a regularidades da operação (menor tendência para desvios ao plano) e, por outro lado, a 

degradar o nível de aproveitamento dos meios ao longo doa dia; 

 

Resultado Modelo: este é um aspeto particularmente relevante nesta abordagem, pois vai permitir 

realizar um planeamento que tenho outro como referência, muito útil para replaneamento que é uma 

das preocupações e fatores diferenciadores deste trabalho. 

Relembrando, em cada solução vamos obter os três resultados para o cenário definido: 

a) Horários - Definição dos horários públicos; 

b) Serviços para Viaturas - Serviços diários para as viaturas; 

c) Serviços para Motoristas - Serviços diários para os motoristas; 

Para cada uma destas componentes da solução, o módulo gerador de soluções, partindo da base de 

atributos e definição de cenário, será responsável por gerar cada uma das parcelas da solução (embora 

sendo gerados em sequência, não são naturalmente independentes). Sendo o objetivo chegar a um 
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resultado final com estas três componentes, cada uma delas tem valor por si só. Por isso mesmo, o 

módulo foi preparado para gerar resultados a vários níveis: 

 Só com os horários; 

 Com os horários e os serviços diários para as viaturas; 

 Partindo de Horários fixos (“trancar” esta componente) e gerar só os serviços diários; 

 Total, com os horários e os serviços diários para as viaturas e motoristas; 

 

Este aspeto de geração de resultados a partir de uma base (solução já elaborada) é fundamental para 

efetuar um novo planeamento (replaneamento) sem alterar os horários já disponibilizados para o 

público, assim vamos ter a possibilidade de partir de Horários fixos (“trancar” esta componente já 

gerada), ou seja, não considerar os objetivos para as frequências, já foram refletidas na solução 

modelo, e gerar uma nova solução para os serviços diários de veículos e motoristas. 

 

Quantidade de Meios: aqui vamos definir a quantidade de meios (veículos e motoristas) que vamos 

usar no planeamento, por defeito o módulo apresenta todos os meios definidos no sistema, mas existe 

sempre a possibilidade de só utilizar uma percentagem dos meios existentes. Este aspeto deve ser tido 

sempre em consideração de forma a tentar deixar meios de reserva para suprir as normais falhas e 

dificuldades da operação - faltas, trocas, reforços, etc.; 

É de salientar, que o módulo (RtP) gerador de soluções vai tentar sempre dar uma solução, mesmo 

que essa solução não consiga cumprir todos os requisitos e restrições definidas, por exemplo, 

poderemos ter uma solução que, para os requisitos definidos, tenha de usar mais veículos ou motoristas 

do que o estipulado como objetivo máximo. 

 

 

Figura 34 - Preparação do Cenário Pré-geração da Solução 
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Calibração da Solução: tal como ilustrado na Figura 34, vamos dar ao operador a possibilidade de 

calibrar algumas restrições que, em conjunto com todos os atributos já descritos, tentar moldar a 

solução de planeamento pretendida. Este tipo de calibração tem sempre uma componente subjetiva 

ou, se quisermos, uma relação por vezes pouco linear com os resultados, é por isso difícil quantificar 

estes valores, razão pela qual são apresentados em forma de “slide bar” dando a possibilidade ao 

operador de ir refinando a conjugação dos vários pesos de acordo com a experiencia que vai 

adquirindo, os “pesos” mais relevantes são: 

 Penalizar as Mudanças de Linha: é o grau de liberdade com que vamos permitir que, dentro 

do mesmo serviço, o veículo possa mudar de linha. Como já foi referido, quando se permite 

que esta mudança aconteça de forma mais dinâmica, vamos, potencialmente, conseguir 

otimizar da melhor forma a ocupação dos meios face aos objetivos da operação, pelo contrário, 

se restringirmos este dinamismo vamos beneficiar a regularidade da operação (menor 

tendência para desvios ao plano); 

 Penalizar as Distâncias percorridas nas Viagens em Vazio: na prática, aqui referimo-nos à 

tentativa de utilizar meios que estão próximos dos terminais de início (primeira viagem) de cada 

serviço. Esta situação tem particular interesse quando os meios pertencem a estações de 

recolha distintas e, mesmo com alguma vantagem de disponibilidade, possam estar em 

desvantagem por estarem mais longe do terminal de início. Quando temos várias estações, 

esta calibração pode tender a limitar a utilização de meios em zonas distantes da sua estação 

de recolha; 

 Preferência por Minimizar o Número de Veículos Utilizados: dar prioridade à redução do 

número de veículos a utilizar, mesmo que em menor quantidade do que os veículos indicados 

como disponíveis para o planeamento (input). É claro que vamos tentar sempre reduzir os 

meios a utilizar, aqui trata-se de dar preferência a este aspeto, em prejuízo do cumprimento de 

outro tipo de objetivos (ex.: custo total da solução ou a distancia total percorrida);  

 

Muitas vezes para “viabilizar” uma solução vamos chegar a um resultado que não cumpre todas as 

restrições definidas, em particular no que diz respeito às restrições laborais dos motoristas que são 

mais “difíceis” de cumprir na totalidade. As calibrações a seguir apresentadas procuram balizar o grau 

de incumprimento (possível) para os aspetos que tipicamente são determinantes, muito particularmente 

ao nível dos serviços dos motoristas e do número de meios a utilizar: 

 Penalizar Pausas Longas: intervalo (descanso) entre etapas; 

 Penalizar Tempos de Espera em Términus: válido para os dois tipos de serviço, estamos a 

falar de tempo entre viagens durante a execução de um bloco de serviço; 

 Penalizar Número de Etapas de Condução: exceder o número máximo de etapas de um 

motorista durante o seu serviço diário; 

 Penalização por Excesso de Tempo de Condução Noturna: a noite obriga por vezes à 

geração de mais serviços (mesmo que de menor dimensão); 
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 Penalização para a Utilização de Horas Extras: deve ser analisada em conjunto com o 

parâmetro seguinte, por ex.: muitas vezes pode compensar usar mais um motorista. 

 Penalização por Usar Meios para além do Limite: na sequência do que foi já referido, para 

tentarmos chegar a uma solução podemos ter de usar mais meios do que os disponíveis, neste 

caso é acrescentado um valor auxiliar para o cálculo do custo de utilização de cada meio “extra 

limite” (ex.: subcontratação); 

 

Com tudo isto temos o cenário preparado para gerarmos uma solução de planeamento para uma 

determinada época e tentando cumprir todos os requisitos definidos. 

 

4.6 Módulo XTP Planner - Fase de Geração de Soluções de Planeamento (F3) 

Como já referimos, este trabalho incide sobre o processo de planeamento, todas as suas fases e 

encaixe na operação. Para a produção de resultados otimizados de soluções de planeamento, 

baseados em todas as fases, atributos e calibrações especificadas neste trabalho, foi utilizado um 

módulo optimizador já desenvolvido, em projeto coordenado pelo autor desta dissertação, que foi 

aproveitado e integrado neste trabalho. Assim, vamos somente identificar os inputs e outputs da 

componente de geração de soluções de planeamento (módulo RtP). 

 

Do ponto de vista de encaixe no módulo XTP Planner, o modelo escolhido (programação por restrições) 

foi disponibilizado numa biblioteca com uma API de interface ao resolvedor de restrições. Sempre que 

pretendemos gerar uma nova solução, são invocadas funções desta API que, usando a base dados 

como mailbox, carrega as restrições (inputs) e gera o resultado (output). 

Este enquadramento mais técnico encontra-se descrito no Anexo: XTP Planner - Enquadramento 

Técnico. 

 

São Entradas (inputs) do módulo otimizador de soluções de planeamento (módulo RtP):  

Os parâmetros definidos nas fases de Parametrização (Fase 1) tal como descritos na secção 4.4: 

 Parâmetros Globais; 

 Parâmetros relativos aos tipos de motoristas; 

 Parâmetros relativos aos tipos de veículos; 

 Parâmetros relativos às estações de recolha dos veículos (depósitos); 

Os atributos e calibrações associadas à definição do cenário (Fase 2) tal como descritos na secção 4.5: 

 Regularidade e pontualidade das linhas (para dia tipo) - que conta com o suporte dos dados do 

módulo de contagem de passageiros; 

 Os Objetivos e Calibrações “balizam” a solução de planeamento pretendida; 

E, finalmente, os tempos padrão (tempo de percurso incluindo paragens) associados a cada viagem, 

para as várias condições horárias e de calendário, disponibilizados pelo módulo XTP Time Estimator. 
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São Saídas (outputs) do módulo otimizador de soluções de planeamento (módulo RtP):  

Como resultado temos uma hipótese de solução de planeamento, que contem, de forma estruturada e 

para cada dia tipo (da época em questão): 

 Horários - Definição dos horários públicos; 

o Totalidade das viagens efetuar, para todas as linhas, para cada dia tipo; 

 Serviços para Viaturas - Serviços diários para alocar às viaturas; 

o Totalidade das viagens efetuar, agrupadas por serviço (e respetivos blocos), para todas 

as linhas, para cada dia tipo; 

 Serviços para Motoristas - Serviços diários para alocar aos motoristas; 

o Totalidade das viagens efetuar, agrupadas por serviço (e respetivas etapas), para 

todas as linhas, para cada dia tipo; 

 

A estrutura de cada uma destas entidades obedece ao que está descrito na secção 4.3. 

 

4.7 Módulo XTP Planner - Fase de Análise de uma Solução de Planeamento (F4) 

Como resultado vamos obter, para o cenário definido, as três componentes que constituem o nosso 

planeamento:  

a) Horários - Definição dos horários públicos (o serviço que é prestado aos passageiros); 

b) Serviços para Viaturas - Serviços diários para as viaturas; 

c) Serviços para Motoristas - Serviços diários para os motoristas; 

 

Para além das métricas e indicadores que vão permitir analisar e comparar as soluções de 

planeamento, o plano pode ser visualizado por horários, lista de serviços de veículo e lista de serviços 

de motorista - um universo de viagens que, para cada combinação de calendário, são agrupadas por 

linha (visão passageiro), por serviço de veículo ou por serviço de motorista.  

Cada resultado (uma possível solução para o plano) obtido pode ser gravado, não só para permitir 

ativar a solução quando for necessário, mas também para permitir comparar a solução com outras que 

possam ser geradas no futuro para o mesmo cenário - em qualquer momento é possível gerar um novo 

resultado com diferentes critérios ao nível da definição e calibração do cenário. 
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Figura 35 - Ecrã de Horários Gerados para uma Linha (Var. / Sentido) para cada Dia Tipo 

 

A apresentação de um horário é uma vista clássica, tal como ilustrado na Figura 35, que nos permite 

visualizar todas as viagens. Para cada linha (variante de percurso e sentido) é apresentado o seu 

horário, para cada um dos tipos de dia, com a indicação de todas as partidas que são realizas. 

As viagens são agrupadas (em coluna) por cada hora do dia - esta é a visão que normalmente está 

disponível aos passageiros nos mais variados suportes: site, aplicação móvel, afixado nas paragens, 

etc. Como função auxiliar, o operador tem acesso à lista de paragens do percurso e previsão do tempo 

que demora percorrer cada ligação entre duas paragens - selecionando uma determinada paragem, os 

horários assumem a hora de passagem por essa mesma paragem (hora de partida da viagem com a 

adição do tempo padrão utilizado para o cálculo do tempo de percurso da viagem). 

 

Em termos de serviços a sua estrutura é apresentada no modelo já explicado, em cada dia tipo o 

número de serviço de veículos representa o número de veículos que vão ser usados para “cobrir” toda 

a operação do dia, a mesma coisa para os serviços de motorista - só mais tarde, na fase operacional é 

que vamos designar as viaturas e motoristas específicos para a execução de cada serviço. 

 

Como é óbvio, não existe uma relação de um para um entre um serviço de veículo e um serviço de 

motorista, normalmente teremos mais serviços de motorista dado que os parâmetros que caracterizam 

o seu tempo de trabalho diário são mais “restritivas” que o perfil de operação diária de um veículo. 
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Figura 36 - Exemplo Lista e Estrutura dos Serviços de uma Solução 

 

O exemplo da Figura 36 diz respeito a uma solução que precisa de 16 veículos, ou seja, tem 16 serviços 

de veículo, onde cada um contem todas as viagens que o veículo tem que executar ao longo do dia. A 

cada serviço está associada uma restrição de competência (tipos de veículo que o podem executar) e 

cada viagem contem: 

o Hora de Inicio; 

o Linha (variante e sentido); 

o Origem e destino de cada viagem efetivas; 

o Origem e destino de cada viagem em vazio (associadas às entradas e saídas de serviço); 

 

A visão por serviço de motorista é equivalente, sendo que em cada serviço de motorista podem estar 

viagens incluídas em vários serviços de veículos (ex.: um serviço de veículo vai ser cumprido por dois 

motoristas). Tal como para os veículos, o serviço também pode estar restrito a um determinado tipo de 

motorista; 

 

Como ferramenta auxiliar e da inteira responsabilidade do operador, o sistema permite que nesta 

possam feitos ajustes manuais, são disso exemplo: 

 Possibilidade de remoção de viagens; 

 Renomear os códigos dos serviços (são automaticamente gerados com base num prefixo 

padrão); 

 Alterar o dia tipo de um determinado serviço ou indicar que é válido para outro dia tipo (uma 

cópia); 
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4.7.1 Análise e Avaliação do Resultado 

Outro dos aspetos diferenciadores deste trabalho é a forma como vamos caracterizar e avaliar cada 

resultado e ajudar o operador no processo de decisão. Para esta avaliação, no sentido de avançar para 

a ativação de uma determinada solução de planeamento, um simples output com a estrutura dos 

horários e de todos os serviços não constitui por si só um indicador claro para suportar uma decisão 

com um tão grande impacto na atividade de um operador de transporte público. Assim, foram 

identificados um conjunto de indicadores para auxiliar na tomada de decisão, incluindo a capacidade 

de comparar dois resultados distintos (do mesmo cenário ou mesmo de outro cenário definido). 

 

4.7.1.1 Totalizadores e Indicadores Primários 

Foram identificados, na Tabela 7, os seguintes indicadores primários (os mais diretos) como sendo 

relevantes para caracterizar a solução de planeamento: 

 

Indicador Observações 

Número Total de (Serviços de) Veículos  

Número Total de (Serviços de) Motoristas  

Número de Veículos em Excesso  

 

Usados a mais que o definido como desejável 

Número de Motoristas em Excesso Usados a mais que o definido como desejável 

Custo Total da Solução Todos os meios incluídos 

Distância Total Percorrida Tal como para todos os outros parâmetros 

deste tipo, estamos a falar de todos os serviços 

Duração Total de Trabalho dos Motoristas  

Duração Média de cada Serviço de Motorista  

Duração Total dos Serviços de Veículo  

Duração Média de cada Serviço de Veículo  

Número Total de Trocas de Linhas Mudanças de linha dentro do mesmo serviço 

Média de Número de Blocos por Serviço de Veículo Entre cada bloco, o veículo tem de sair 

(recolher) e entrar novamente em serviço 

Duração Média de Espera em Términus Tempo parado à espera de iniciar viagem 

Duração Média de Espera em Términus (só período 

noturno) 

Idem mas só no período noturno 

Média Percorrida de Distâncias em Vazio  

Custo total dos tempos de espera e deslocações de 

motoristas entre viagens 

Custo do tempo em que os motoristas não 

estão a conduzir 

Tabela 7 - Indicadores da Solução 

 

Só como mero exemplo, na Figura 37, ilustramos a forma com são apresentados os indicadores que 

caracterizam a solução. O ecrã do protótipo desenvolvido para este trabalho tem somente alguns dos 

indicadores mais diretos, todos os outros, incluindo as métricas de análise menos direta estão, para já, 

persistidos em base de dados. 
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Figura 37 - Forma de Apresentação dos Indicadores 

 

4.7.1.2 Indicadores Auxiliares para Avaliação de Resultados 

Em complemento aos indicadores mais diretos, o módulo de planeamento gera um conjunto de 

indicadores auxiliares que tentam caracterizar o grau de cumprimento dos requisitos definidos, em 

particular a violação de restrições associadas aos motoristas que são de natureza mais complexa, quer 

em termos das restrições de tempo, quer em termos de custo. O módulo de geração de resultados 

(RtP) vai sempre tentar arranjar uma solução, mesmo que para isso tenha de violar algumas das 

“restrições” definidas. 

 

Foram identificadas as seguintes métricas como sendo relevantes para caracterizar a solução e, muito 

importante, para comparar duas soluções: 

 Duração média em excesso de todas as etapas de trabalho maiores que o desejável; 

 Duração média em falta de todas as etapas de trabalho menores que o desejável; 

 Duração média em falta para atingir a duração mínima desejável da maior das pausas; 
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 Duração média em falta de todos os turnos de trabalho menores que o desejável; 

 Número de Etapas Extra; 

 Número de Etapas que excedam o tempo máximo; 

 Número de Turnos que excedam o tempo máximo; 

 Duração média de turnos que excedam o tempo máximo; 

 Número de turnos com mais etapas de trabalho que o desejável; 

 Número de turnos que trabalham mais horas à noite que o desejável; 

 Número de turnos onde não se respeitou a duração mínima da maior das pausas; 

 Custo acumulado por se ter criado etapas de trabalho maiores ou menores que o desejável; 

 Custo acumulado por se ter criado turnos com mais etapas de trabalho que o desejável; 

 Custo acumulado por se ter criado turnos com duração máxima de trabalho noturno maior que 

a desejável; 

 Custo acumulado por se ter criado turnos de trabalho maiores ou menores que o desejável; 

 Custo acumulado por se ter usado mais ou menos motoristas do que o desejável; 

 

4.8 Módulo XTP Planner - Fase de Ativação de um Planeamento (F5) 

Sempre que uma solução é “escolhida” - atenção que podem ser geradas e gravadas (com capacidade 

de analise posterior) várias soluções para cenários distintos, o operador vai ativar um plano para a 

época em questão. Este momento é particularmente importante e, tipicamente, ocorre em duas 

situações distintas: 

 Planeamento que antecipa o início da época em questão e, neste caso, o novo plano entra em 

vigor desde o primeiro dia da época; 

 Replaneamento para uma época já em operação, neste caso, o sistema permite que o operador 

indique o dia, dentro da época, em que o novo plano entra ao vigor - o sistema vai 

automaticamente adaptar-se ao novo planeamento a partir do dia indicado; 

 

Esta capacidade de replanear de uma forma ágil é uma das mais-valias deste trabalho, com uma 

simples edição do cenário, alterando algum/s aspeto/s em particular, o operador pode gerar uma nova 

solução e ativa-la para, por exemplo, o dia seguinte, substituindo a anterior e iniciar a operação baseada 

num novo. 

 

Nas outras soluções de mercado que foram analisadas, esta operação é normalmente um processo 

muito pesado e que exige um esforço muito significativo de ativação. Outro aspeto muito importante é 

que, com o XTP Planner, o operador quando vai gerar uma nova versão do planeamento pode indicar 

que pretende “trancar” os horários, ou seja, pretende que a nova solução não afete os horários, mas 

tão só os serviços diários para os veículos e motoristas - desta forma pretende-se evitar alterações ao 

nível da informação que é disponibilizada para o público (site, paragens, apps, etc.) 
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Figura 38 - Validade do Plano 

 

O processo de ativação de um resultado faz o encaixe do planeamento com o processo operacional. 

Consiste em tornar o um planeamento válido (entrada em vigor - tal como ilustrado na Figura 38) a 

partir do dia que é definido, sendo que este tem de ser um dia superior ao atual. A partir dessa data o 

sistema vai começar a gerar os horários e os novos serviços das viaturas e motoristas tendo por base 

o novo plano - todas as “versões” anteriores do planeamento continuam no sistema para suportar todas 

as funções que fazem referencia ao histórico (relatórios, indicadores, etc.). 

 

Esta operação é muito delicada e requere um conjunto de autorizações e validações dado que desde 

o instante em que o plano foi gerado já podem ter ocorrido alterações na estrutura da rede o que pode 

obrigar a uma revisão do cenário e geração de nova solução. Se ocorrerem diferenças deste tipo, entre 

o momento de geração da solução e da sua ativação, o módulo de planeamento dá essa indicação ao 

operador e indica se as alterações são comprometedoras para a entrada em vigor da nova solução. 

Após todas estas verificações estamos em condições de ativar o planeamento que, como vimos, pode 

ser feito para o imediato (amanhã) ou para um momento posterior da época a que se refere. 

 

 

Figura 39 - Ativar o Planeamento para um Determinado Período 
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Tal como ilustrado na Figura 39, o operador pode selecionar o dia a partir do qual o novo planeamento 

entra em vigor, esta operação deve ocorrer sempre, no limite, 24 horas antes da entrada em vigor do 

novo plano de forma a encaixar nos mecanismos diários de geração de serviços para o dia seguinte. 

 

4.9 Módulo XTP Planner - Fase de Planeamento Operacional (F6) 

O plano vai assim definir o mapa da atividade operacional válido para um determinado período 

temporal. Tipicamente vamos antecipar a entrada de uma nova época (ex.: inicio do período escolar) e 

preparar as atividades para esse período, nesta fase de planeamento estamos a preparar os horários 

a disponibilizar ao público e a estruturar todos os serviços que vão ser executados por veículos e 

motoristas em cada dia de operação. 

 

 

Figura 40 - Enquadramento Planeamento Operacional 

 

O planeamento operacional, identificado na Figura 40, parte da estrutura de serviços já “mapeada” nos 

meios disponíveis e faz a atribuição de cada serviço a cada viatura ou motorista tendo em atenção o 

seu tipo (competência para o realizar). 

 

Para além de um mecanismo auxiliar que automatiza este processo, partindo dos meios marcados 

como disponíveis, é disponibilizada ao operador uma ferramenta que permite, manualmente, efetuar 

ajustes ou trocas sempre que necessário - no decurso da exploração ocorrem sempre faltas ou avarias 

que obrigam a uma realocação de meios. 

 

Embora existe um caminho importante de melhoramento desta fase do processo, neste trabalho esta 

tarefa foi bastante simplificada pois toda a geração da solução já entrou em conta com a disponibilidade 

(objetivo de recursos a usar) e o tipo (competências e características) de cada meio a utilizar. 

 

Em resumo, uma solução de planeamento tem, para cada dia tipo: 

 Os horários das linhas; 

 Um conjunto de serviços em que a cada um corresponde ao que um veículo (de um 

determinado tipo) tem de fazer durante um dia (“chapa”) - o número diário de serviços é por 

isso número de veículos que são usados em cada dia; 
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 Um conjunto de serviços em que a cada um corresponde ao que um motorista (de um 

determinado tipo) tem de fazer durante um dia (“placa”) - o número diário de serviços é por isso 

número de motoristas que são usados em cada dia; 

 

Durante a operação, dia-a-dia, tipicamente no início de cada semana, o operador aloca meios a 

serviços do mesmo tipo. Para isso, é disponibilizada uma interface simples que permite automatizar 

parte deste processo e assim ajudar o operador a alocar cada veículo ou motorista a cada serviço.  

 

Nesta fase, ao nível do motorista, já só entram as questões de disponibilidade de horário/turno de cada 

um, assim como para os veículos onde entram as questões de “indisponibilidade operacional” (avaria, 

acidente, etc.) - todas as outras restrições e critérios já estão contemplados na geração da solução de 

planeamento.  

 

Como referido, é fundamental disponibilizar ao operador ferramentas que permitam visualizar e editar 

o mapa de alocação dos serviços aos meios - nas duas vertentes, veículos e motoristas. 

 

 

Figura 41 - Planeamento Operacional (Atribuição de Veículos aos Serviços) 

 

A Figura 41 procura ilustrar o processo de alocação dos veículos aos serviços para um determinado 

dia do calendário. Este processo tem de ser realizado para todos os dias da época, no entanto, a base 

trabalho para cada dia é desde logo (automaticamente) sugerida pelo sistema. O operador terá de 

validar a mapeamento efetuado (tipicamente antes do inico de cada semana de operação) e, se 

necessário, alterar pontualmente a alocação em razão de necessidades pontuais ou como reação a 

imprevistos (faltas, avarias, etc.). 
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A função criada para suportar a planeamento operacional procura servir os aspetos de monitorização 

e alocação dos serviços aos meios. Tomando, com exemplo, os serviços para viatura, o ecrã (Figura 

41) está dividido em duas áreas, uma de filtros que permitem navegar pelo calendário e filtrar serviços 

que contêm determinadas linhas, e outra área onde é possível monitorizar a alocação serviços a meios 

(neste exemplo a veículos). Quando a seleção do calendário corresponder ao dia atual, esta função 

assume cariz de tempo real - o operador vai visualizando, para além da alocação, o estado de execução 

dos serviços do dia. 

 

Para auxílio ao operador no processo de validação ou alteração das alocações, é disponibilizado em 

código de cores que simboliza o estado dos serviços e dos meios, por ex.:  

 Serviço com veiculo e/ motorista já alocados; 

 Serviço sem meios alocados; 

 Veículo já alocado a um serviço (e até se já está em execução); 

 Veículo não alocado a um serviço; 

 Motorista já alocado a um serviço (e até se já está em execução); 

 Motorista não alocado a um serviço; 

 

Para as alterações e ajustes que sejam necessários realizar, o operador pode facilmente fazer “drag 

and drop” dos recursos para o serviço, provocando a alteração pretendida.  

 

O modo de visualização por motoristas, ilustrado na Figura 42, é semelhante, com uma particularidade 

que procura ajudar o operador a perceber o cruzamento entre viaturas e motoristas, por ex., para cada 

serviço de motorista são identificados quais os serviços de viatura que este vai “servir”. Esta questão é 

particularmente interessante para as funções de expedição - trabalho de quem distribui os veículos aos 

motoristas que se apresentam todos os dias ao serviço. 

 

 

Figura 42 - Planeamento Operacional (Atribuição de Motoristas aos Serviços) 
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Todas estas funções representam a “colagem” do processo de planeamento à fase operacional que 

nas abordagens mais tradicionais são, quase sempre, demasiado estanques e que não facilitam os 

procedimentos operacionais. 

 

 

Figura 43 - Planeamento Operacional (Detalhe da placa de Motorista) 

 

Em qualquer momento os operadores, quer do planeamento, quer da exploração, podem consultar e 

disponibilizar o mapa de trabalho para cada dia (Figura 43), nas duas perspetivas: de viatura e de 

motorista.  
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5. Testes e Ensaios 

Neste capítulo fazemos uma avaliação do processo e do conjunto de ferramentas desenvolvidas para 

resolver o problema da criação de horários e serviços dadas as parametrizações e restrições referentes 

a veículos, motoristas e definição do cenário de exploração.  

 

O modulo XTP Planner está ainda em fase de protótipo, algum caminho ainda terá de ser percorrido 

até atingirmos uma fiabilidade e qualidade que permita a operacionalização deste novo módulo. Nesta 

fase, a ideia será utilizar algumas empresas, utilizadores da plataforma XTraN Passenger, para o teste 

deste módulo, tentando assim avaliar as várias fases do processo e as funções disponíveis no protótipo.  

 

O caso de teste aqui apresentado corresponde a um exemplo que tenta refletir vários cenários distintos 

e condições de operação. O tipo de teste apresentado tem âmbito funcional global, dada a natureza 

deste trabalho não consideramos relevante a apresentação de testes unitários. 

 

Para a realização dos primeiros testes escolhemos a empresa Coesa, um operador da cidade do Rio 

de Janeiro, que utiliza, de forma bem-sucedida e organizada, a plataforma XTraN Passenger e que se 

disponibilizou para participar no teste este módulo. 

 

Esta empresa, de pequena dimensão para a realidade brasileira, tem cerca de 200 autocarros que 

servem cerca de 20 linhas, urbanas e semi-urbanas. Esta configuração de linhas é ideal para a 

realização deste tipo de teste, uma vez que mistura uma realidade tipicamente urbana (percursos 

Niterói - Centro do Rio de Janeiro) com outra semi-urbana, que executa percursos mais longos vindos 

das zonas oeste do estado do Rio de Janeiro. Tipicamente estas linhas urbanas têm elevadas 

frequências de partida, sem grandes diferenças ao longo do dia (procura muito elevada e constante), 

ao contrário, as linhas semi-urbanas têm um muito menor número de viagens, concentradas nas horas 

de ponta da manhã e da tarde. 

 

Do ponto de vista do planeamento e da gestão da operação, esta empresa apresenta uma organização 

já com algum grau de maturidade, isto tendo com referencia outras empresas do sector que operam na 

mesma realidade e geografia, em particular: 

 Têm uma equipa que trata do planeamento e outra equipa da gestão operacional; 

 Para o planeamento têm dois elementos que tratam da geração do plano para a época e da 

alocação dos meios aos serviços – tarefa que é feita com uma periodicidade semanal; 

 Para a operação têm seis operadores que se organizam em turnos e que têm como função o 

controlo diário da operação, a importação dos serviços para cada época (incluindo os ajustes 

efetuados no decurso da mesma) e, semanalmente, a importação da alocação dos serviços 

aos veículos e motoristas; 
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Em termos de planeamento, esta empresa encara-o como a base onde assenta a operação, ou seja, o 

controlo da operação é realizado com o objetivo de fazer cumprir o plano definido, quer em termos de 

horários, quer em termos de serviços e respetivas alocações a viaturas e motoristas. Esta é uma 

situação que já demonstra alguma evolução em termos da sua organização, o que nem sempre 

acontece, sobretudo nesta realidade sul-americana - frequentemente, a operação tende e centrar-se 

quase 100% nos aspetos da regularidade tendo em atenção a procura momentânea que existe em 

cada linha / local. 

 

Olhando para o processo de planeamento, tal como ele existe atualmente nesta empresa, ele processa-

se da seguinte forma: 

 Antecedendo o inicio de cada época, são gerados os horários e os serviços associados às 

viaturas utilizando a ferramenta WPlex (sistema identificado na secção 2.2). Esta geração é 

feita com base nos objetivos da regularidade para cada linha e, em relação aos serviços dos 

veículos, tende a aproveitar ao máximo o tempo que cada veiculo pode estar em operação 

(fora da estação de recolha); 

 A geração dos serviços para os motoristas é feita de uma forma quase manual, em concreto, 

os serviços dos veículos são exportados e trabalhados numa folha de calculo onde são 

divididos (em conceitos semelhantes a uma etapa – ver secção 4.3) de forma a encaixar nos 

turnos de motoristas que, tipicamente, apresentam três estruturas tipo: madrugada - manhã, 

manhã – tarde e tarde – noite; 

 Na sequencia, as três estruturas fundamentais para o planeamento (horários, serviços de 

veículos e motoristas) são formatadas em GTFS (formato comum para horários de transporte 

público e informações geográficas associadas) e disponibilizados em ficheiro para assim 

poderem ser alvo de importação pelo XTraN Passenger; 

o Associado a cada processo de importação de novos horários e serviço, está sempre a 

identificação da data de entrada em vigor do plano em questão; 

 A tarefa de importação é um procedimento que implica um vasto conjunto de validações – os 

dados base têm forçosamente de estar coerentes (entre os dois sistemas) e a estrutura dos 

horários e serviço tem de estar totalmente correta. Naturalmente, este é um ponto de falha que 

representa sempre um fator de risco a considerar quando se coloca em “exploração” um novo 

planeamento ou uma nova versão do planeamento; 

 No que diz respeito à alocação dos serviços às viaturas e motoristas, é utilizado o mesmo 

mecanismo para, semanalmente, associar a cada serviço (de veiculo) diário o respetivo veículo, 

sendo feita operação idêntica para os serviços de motorista;  

 

Cenários de Teste: 

Tipificados dois cenários com características e motivações distintas. Para qualquer deles foi usado: 

 Um só tipo de motoristas e um só tipo de veículos (todos com igual perfil) para cada cenário; 

 Época de Inverno (escolar) para um dia tipo útil; 
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 Meios centralizados numa só estação de recolha; 

 

Cenário 1: 

 Base empresa COESA Brasil (realidade urbana) 

 Usadas todas as Linhas (32) urbanas 

 Cenário Regular - Frequência de partidas uniformes ao longo do dia: geradas 1800 partidas 

(viagens) 

 Operação: Variação dos tempos padrão em longo de 6 faixas horárias 

 

Cenário 2: 

 Base empresa COESA Brasil (realidade semi-urbana) 

 Usadas todas as Linhas (7) semi-urbanas 

 Cenário Irregular - Frequência de partidas com três variações de frequência (com duas horas 

de ponta: 7-10h e 17-19:30h) ao longo do dia: geradas 361 partidas (viagens) 

 Operação: Variação dos tempos padrão em longo de 6 faixas horárias 

 

Tendo em conta os parâmetros identificados e detalhados na secção 4.4, a Tabela 8 contem os 

valores utilizados para cada parâmetro neste caso de teste. 

 

Parâmetro Descrição Valor 

Parâmetros Auxiliares 

Hora de Início do Dia Hora de início de um dia de trabalho 3h 

Parâmetros Globais Serviços Chapa (veículos) 

Max. Blocos de um Serviço 

Chapa 

Número máximo de blocos que um serviço de veículo 

pode conter 
3 

Tempo Min. Pausa 
Tempo mínimo para se considerar que existe uma 

pausa entre blocos de um serviço 
100 min 

Tempo de Almofada (Min. 

e Max.) ou 

Tempo (Min. E Max.) 

chegada à Paragem 

Margem com que o veículo deve chegar à paragem 

inicial da próxima viagem 
8 min 

Tempo de Inicio de Viagem 

(Min. e Max.) 

Tempo que um veículo tem de permanecer na paragem 

após a hora de partida prevista antes de o veículo 

arrancar para a viagem 

5 min 

Parâmetros Globais Serviços Placa (Motoristas) 

Período Diurno de 

Motorista 
Hora em que começa o período diurno de um motorista 3h 

Período Noturno de 

Motorista 

Hora em que começa o período noturno de um 

motorista 
20h 

Turno de Motorista (Min. e 

Max.) 

Duração de um turno de trabalho de um motorista - 

corresponde às horas diárias de trabalho 
Entre 3h e 9h 
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Pausa de Motorista (Min. e 

Max.) 
Duração de uma pausa de trabalho de um motorista 

Entre 15 min e 

90 min 

Max. Etapas de Motorista 
Número máximo de blocos de trabalho que um 

motorista pode fazer durante o serviço 
5 

Min. Pausa Longa de 

Motorista 
Duração mínima da pausa mais longa do motorista 60 min 

Parâmetros do Tipo de Motorista 

Custo Hora Custo de cada hora de trabalho 10 € 

Custo Hora P. Noturno Custo de cada hora de trabalho à noite 18 € 

Custo Hora Extra Custo de cada hora extra de trabalho 14 € 

Mudança Diária de Etapa Número máximo de etapas que pode fazer num dia 4 

Max. Duração da Etapa 
Duração máxima de um período consecutivo de 

trabalho 
120 min 

Max. Tempo Após Etapa Máximo tempo de trabalho após acabar cada etapa 30 min 

Max. Horas Extra por Dia Máximo tempo que pode trabalhar a mais por dia 1h 

Min. Descanso entre 

Etapas 
Mínimo tempo de descanso entre etapas 15 min 

Min. Descanso entre 

Turnos 
Mínimo tempo de descanso entre turnos - 

Parâmetros do Tipo de Veículo 

Custo Diário Custo diário do veículo mesmo não fazendo serviço 40 € 

Custo por Km Custo do veículo por Km 0,9 € 

Linhas Linhas onde este tipo de veículo pode operar Todas 

Max. Trabalho por Dia Máximo tempo de operação por dia (fora da garagem) 20h 

Tempo Max. Entre 

Manutenção 

Tempo máximo entre duas manutenções, ou seja, após 

a realização de uma manutenção, o veículo tem um 

tempo máximo até realizar outra manutenção 

20h 

Duração Min. Manutenção Tempo mínimo de ação de manutenção 2h 

Tabela 8 - Parâmetros Utilizados nos Cenários de Teste 

 

Nas tabelas seguintes (Tabela 9 e Tabela 10) apresentamos os indicadores relativos aos resultados 

obtidos para os dois cenários de teste, para cada um dos cenários temos três resultados, obtidos a 

partir de várias combinações de três “pesos” fundamentais que “calibram” as restrições de cada cenário: 

 Preferência por Diminuir Distâncias percorridas nas Viagens em Vazio 

 Preferência por Minimizar o Número de Veículos Utilizados 

 Preferência Minimizar Mudanças de Linha 

 

Cenário 1 (tempo de execução ~11 min) Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Preferência por Diminuir Distâncias percorridas nas 

Viagens em Vazio 
0,5 0 1 

Preferência por Minimizar o Número de Veículos Utilizados 0 0,5 1 

Preferência Minimizar Mudanças de Linha 1 0,5 0 
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Custo Total 175.682 € 179.685 € 172.937 € 

Total de Veículos (de serviços) 168 168 166 

Total de Mudanças de Linha durante o Serviço 999 1149 1195 

Distância Total Percorrida (km) 59410,8 60521,2 58586,6 

Tempo Médio de um Serviço de Veículo (hh:mm) 12:37 12:42 11:52 

Tempo Médio de Espera por Serviço de Veículo (hh:mm) 01:50 01:41 01:05 

Distância Média por Serviço Percorrida em Vazio (km) 61,24 67,85 57,02 

Número Médio de Blocos por Serviço 1,185 1,083 1,367 

Tabela 9 - Resultado Cenário 1 - Custo Total e Indicadores Serviços de Veículo 

 

Cenário 2 (tempo de execução ~7 min) Teste 1 Teste 2 Teste 3 

Preferência por Diminuir Distâncias percorridas nas 

Viagens em Vazio 
0,5 0 1 

Preferência por Minimizar o Número de Veículos Utilizados 0 0,5 1 

Preferência Minimizar Mudanças de Linha 1 0,5 0 

Custo Total 35.317,4 € 35.515,0 € 33.054 € 

Total de Veículos 78 70 59 

Total de Mudanças de Linha durante o Serviço 196 224 247 

Distância Total Percorrida (km) 12984,0 12546,3 11995,0 

Tempo Médio de um Serviço de Veículo (hh:mm) 06:22 06:49 07:40 

Tempo Médio de Espera (parado) por Serviço de Veículo 

(hh:mm) 
01:23 01:30 01:39 

Distância Média por Serviço Percorrida em Vazio (km) 51,50 51,13 51,33 

Número Médio de Blocos por Serviço 1,410 1,557 1,458 

Tabela 10 - Resultado Cenário 2 - Custo Total e Indicadores Serviços de Veículo 

 

A experiencia de utilização é fator chave para ganharmos sensibilidade no ajuste dos parâmetros, de 

qualquer forma, é possível verificar que, normalmente, a solução mais barata, que usa menos veículos 

e percorre menor distância, obtém-se com a combinação das preferências por minimizar o número de 

veículos e as distâncias percorridas em vazio, dando total liberdade para trocas de linha durante o 

serviço. Normalmente este tipo de solução implica maior dificuldade na regulação das linhas durante a 

operação e menor capacidade para lidar com desvios, menos “folgas” no encadeamento das viagens. 

 

Olhando na perspetiva dos Serviços de Motorista, agora centrando-nos no Cenário 1, temos o seguinte 

resultado: 

Indicador N.º 

Duração Média (min) 

[min..máx] +- desvio 

padrão 

Distância Média (km) 

[min..máx] +- desvio 

padrão 

Total de Serviços (n. de motoristas) 510 423 [177..540] +- 69 149 [53..213] +- 28 

Total de Etapas 2309 53 [30..120] +- 13 32 [22..45] +-8 

Tabela 11 - Resultado Cenário 1 - Indicadores Serviços de Motorista 
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A este cenário regular foram alocadas, como vimos, 168 viaturas, em operação no máximo durante 20 

horas por dia, como cada motorista trabalha no máximo 9 horas por dia, o que tirando a hora de almoço 

e as pausas obrigatórias dá 7.5 horas de trabalho útil. Portanto são de certeza pelo menos necessários 

168*20/7.5 = 448 motoristas. Isto é apenas um mínimo, visto que é necessário encaixar as pausas 

obrigatórias e duração máximas de etapas e turnos. 

 

Tal como é ilustrado na Tabela 11, a solução encontrada usa 510 motoristas e apenas violou uma 

restrição relativa a uma pausa longa. Cada uma das várias restrições é analisada em relação ao número 

de vezes que foi violada, à média dessa violação e ao custo que essa violação tem. A Tabela 12 ilustra 

estes indicadores: 

 

Objetivo Total Média Custo 

Etapas / Blocos com duração em excesso 0 0 0 

Etapas / Blocos com duração curta (< valor min) 0 0 0 

Serviços com duração em excesso 0 0 0 

Serviços com duração curta (< valor min) 0 0 0 

Serviços com tempo de trabalho noturno em excesso 0 0 0 

Serviços com número de Etapas / Blocos em excesso 0 0 0 

Serviços com períodos de pausa curtos (< valor min) 1 1 1 € 

N.º de Motorista Extra necessários 0 0 0 

Tabela 12 - Resultado Cenário 1 - Indicadores (Violações) Serviços de Motorista 

 

Os resultados obtidos foram globalmente positivos, principalmente se compararmos as funções de 

suporte às várias fases de planeamento disponíveis no XTP Planner com as habituais práticas e passos 

associados ao “normal” processo de planeamento da empresa Coesa. 

 

De uma forma global, podemos dizer que a total integração deste processo com a operação trás 

enumeras vantagens, desde logo porque as equipas de planeamento e de controlo da operação 

partilham conceitos (rede, calendário, parâmetros associados aos meios, definição dos cenários) e 

ferramentas, ambas têm uma clara noção do que é relevante para o planeamento e, por consequência, 

para a operação. A partilha do mesmo sistema e dos mesmos conceitos trás uma visão conjunta do 

problema e fomenta o trabalho integrado, se tal for feito por ferramentas diferentes, a visão não é 

integrada e não fomenta as tarefas de replaneamento que são um instrumento essencial para a 

melhoria da operação e de um melhor aproveitamento dos recursos. Para além disso, a não existência 

de procedimentos de exportação, validação e importação, minimiza o risco de falhas e agiliza a entrada 

em operação de novas soluções de planeamento. 

 

Resumindo outros aspetos importantes, resultado da experiencia de utilização e da analise dos 

indicadores obtidos para cada solução de planeamento: 
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 As funções de parametrização, em particular a definição de cenários e respetivas calibrações, 

revelaram-se de utilização fácil e intuitiva para o utilizador. O feedback obtido dos utilizadores 

vai no sentido de existir uma correta perceção do que representa cada parâmetro e qual a sua 

importância para o planeamento – existo uma noção clara do que são parâmetros que 

caracterizam os meios e do que objetivos ou restrições que pretendemos para um determinado 

plano. Neste particular, as variáveis associadas às durações máximas e mínimas dos vários 

períodos “chave” (blocos, etapas, pausas, tempo em términus, etc.) foram alvo de análise critica 

por parte de quem muitas vezes não tem a noção da relevância que a gama admitida para 

estes valores tem no processo de planeamento; 

 Embora sejam operação morosas, as parametrizações apresentam funções de ajuda e 

reutilização que vão de encontro ao pretendido pelos operadores, em particular todas as 

funções de copia e reaproveitamento de parâmetros e definições ao nível dos cenários – este 

aspeto agiliza e promove as ações de replaneamento; 

 A geração de novas soluções de planeamento (replaneamento) revelou-se uma tarefa mais 

simples tendo como referência experiencias anteriores dos utilizadores. A possibilidade de 

definir um cenário e, com base na mesma definição, calibrar e obter soluções que podem ser 

alvo de analise e comparação, representa um ganho para os utilizadores que podem assim 

tomar decisões mais conscientes e sustentadas; 

 Neste particular, os indicadores apresentados e, fundamentalmente, as análises comparativas, 

foram outro aspeto positivo em termos de feedback dos utilizadores – normalmente as 

ferramentas de planeamento geram soluções de difícil analise e interpretação. As tabelas de 

indicadores, associadas a cada solução, assim com as métricas de analise (ex.: violações às 

restrições) constituíram um elemento muito importante em termos da experiencia de utilização; 

 Com base na analise dos indicadores produzidos para cada solução, foi possível concluir que, 

em particular, os horários e os serviços de veículos apresentaram-se bem estruturados: 

o Os horários refletem bem as parametrizações e os objetivos de pontualidade e 

regularidade definidos no cenário – quer em termos de número de viagens por faixa 

horária, quer em termos de espaçamento entre elas, cumprindo uma margem máxima 

de ajuste (neste caso foram considerados 4 minutos de ajuste máximo). Neste aspeto, 

será importante no futuro dar ao utilizador uma forma de comparar ou qualificar, para 

cada linha, a regularidade definida no cenário com o resultado obtido, neste teste, esta 

esta analise foi feita por analise de algumas linhas da amostra; 

o Os serviços dos veículos, refletem e reagem bem aos ajustes nas parametrizações. A 

conjugação dos pesos das três “preferências” mais relevantes (“Diminuir Distâncias 

percorridas nas Viagens em Vazio”, “Minimizar o Número de Veículos Utilizados” e 

“Minimizar Mudanças de Linha”) permite a geração de novos resultados em que é 

visível, por análise dos indicadores, o reflexo desses pesos no resultado obtido; 

o A estrutura dos serviços, nomeadamente dos veículos, é uniforme, com blocos e 

pausas de duração razoável, sendo poucos os casos onde a duração dos blocos está 
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próxima do mínimo ou do máximo – este aspeto pode ser comprovado através da 

analise dos indicadores. Ao nível dos serviços de veículo, o tempo é bem aproveitado, 

de forma uniforme, explorando bem a autonomia de operação dos veículos e os tempos 

de permanência na estação; 

 

Foram igualmente identificados alguns aspetos que não foram considerados satisfatórios, em particular: 

 Em relação aos serviços dos motoristas, as soluções apresentam uma tendência para “cumprir” 

as restrições de custo em detrimento da geração de serviços com durações e pausas mais 

homogéneas, embora as restrições relativas aos intervalos de tempo máximos e mínimos (de 

turnos, etapas e pausas) tendam a ser cumpridas, os serviços apresentam uma grande 

variação nas suas durações, o mesmo se aplica à duração das etapas e pausas; 

 Ao nível do planeamento operacional, a utilização das funções de alocação e dos seus 

automatismos de ajuda, revelaram-se uma ferramenta importante sobretudo porque, para além 

de funcionarem com uma ferramenta de preparação da operação, funcionam também como 

auxiliar de monitorização e de suporte aos procedimentos de troca (avarias, faltas, etc) de 

veículos ou motoristas. No entanto, teremos de ir mais alem na análise da sequência de 

serviços diários que são alocados a um determinado meio (visão do histórico de alocações), 

aspeto que fundamental para distribuirmos da melhor forma os serviços ao longo de um período 

(ex.: para a semana de trabalho).  

 

Estes dois pontos são alvo de analise mais detalhada no capitulo 6, nomeadamente na identificação 

de evoluções e trabalho futuro. 
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6. Conclusões e Trabalho Futuro 

A realização deste trabalho constitui um desafio muito enriquecedor, no âmbito pessoal, mas sobretudo, 

no impacto que este trabalho poderá ter na valorização do produto XTraN Passenger e na oferta da 

TECMIC nesta área.  

 

Em termos de produto, o desenvolvimento do módulo resultante deste projeto representa o início de 

um caminho que deve ser percorrido e que, claramente, valoriza e permite melhorar a oferta atual neste 

importante sector de atividade, não só em termos tecnológicos, mas também nos aspetos de marketing 

e comercial. Este é um fator importante, pois muito mais do que melhorar a oferta, tal como reforçado 

ao longo deste documento, o produto poderá chegar a novas áreas de atividade das empresas de 

transporte público de passageiros. Este mercado está em grande evolução, agora com um forte 

incremento nas áreas ligadas ao turismo onde, embora com particularidades distintas, estas questões 

do planeamento, suporte à exploração e informação ao público tem ganho uma crescente relevância.  

 

Como já foi reforçado, até à realização deste projeto, toda a vertente funcional do produto XTraN 

Passenger centrava-se na parte operacional, no seu controlo e monitorização. Com a adição das 

funcionalidades resultantes do projeto, a plataforma irá um novo módulo de gestão de horários e 

planeamento de serviços, o que representa um forte incremento na qualidade da solução oferecida e 

que pretende chegar a outras áreas de responsabilidade numa empresa de transporte publico, 

nomeadamente às fases pré-operacionais onde é planeada a rede, os seus horários, escalonamento e 

otimização de meios. 

 

Este novo módulo apresenta alguns ganhos significativos, permitindo incrementar funcionalmente as 

potencialidades da plataforma XTraN Passenger, destacando-se: 

 Nova capacidade de configurar a oferta de transporte público de uma forma completamente 

integrada com a ferramenta de gestão e monitorização da frota, sem necessidade de utilização 

de outra ferramenta específica para as fases de planeamento; 

 Capacidade de gerar vários cenários operacionais com distintos critérios de utilização de meios 

e respetivos atributos de custo; 

 Capacidade de gerar vários resultados e escolher o mais adequado a cada época do ano e a 

diferentes realidades operacionais (disponibilidade, custos, quantidades, etc.); 

 Capacidade de replanear e facilmente introduzir um novo plano em vigor, válido a partir de 

determinada data 

 

A “aproximação” comercial, reflexo do tipo de procura, na área do transporte público de passageiros, é 

normalmente dividida em duas áreas distintas: planeamento e operações, o que, muitas vezes, obriga 

à aquisição de sistemas distintos para atacar os problemas de forma não integrada, ou à construção 

de modelos de fornecimento mais complexos (ex.: consócios) que muitas vezes aumentam o custo do 

fornecimento e o risco de insucesso. 
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Este aspeto tem um impacto ainda mais relevante nos pequenos e médios operadores, mais limitados 

do ponto de vista orçamental e, não raras vezes, ao nível da preparação das suas equipas para a 

utilização de ferramentas de elevada complexidade de calibração - a operacionalização da plataforma 

XTraN Passenger em países como o Brasil tem sido uma experiência importante no sentido de cada 

vez mais, agilizar, integrar e simplificar a utilização eficaz deste tipo de ferramentas. Sobretudo nestas 

realidades, há abertura do mercado dos transportes de passageiros para soluções mais eficientes, 

versáteis e de custo acessível, que possibilitem assim elevar o nível de qualidade destes serviços a 

preços mais acessíveis. 

  

Analisando os resultados atingidos, o balanço final é bastante positivo, apesar disso é fundamental ter 

sempre presente que a distância entre o estado do protótipo produzido e um módulo pronto para ser 

operacionalizado ainda é significativa. Existe um importante caminho a percorrer, não só em termos da 

estabilidade do módulo, mas igualmente na qualidade e fiabilidade dos resultados obtidos, sobretudo 

ao nível dos serviços de motoristas. 

 

Considerando o trabalho desenvolvido face aos objetivos definidos é de salientar os seguintes aspetos 

positivos: 

 Em primeiro lugar, a total integração com a ferramenta de ajuda à exploração é um fator que 

representa ganhos em três aspetos essenciais: 

o O encaixe e partilha dos conceitos que “balizam” todas as variáveis temporais do 

planeamento e da operação: variantes, dias tipo, épocas; 

o O imediato reaproveitamento dos valores da contagem de passageiros e dos tempos 

padrão para cada segmento / troço na geração de cada solução, isto para todas as 

viagens a realizar, enquadradas em todas as varáveis temporais; 

o A colagem da uma solução de planeamento com a sua operacionalização, este aspeto 

é normalmente pouco valorizado e representa muitas vezes um ponto de falha; 

 Os atributos identificados e utilizados para tipificar os meios e os aspetos mais gerais da 

operação, representam um equilíbrio importante entre a complexidade deste tipo de 

parametrização (muitas vezes tipificam um realidade pouco homogenia e por isso difícil de 

caracterizar) e a facilidade, ou se quisermos, a simplicidade de entendimento que deve estar 

por de trás deste tipo de parametrizações - de outra forma, não são compreendidas e muito 

menos utilizadas, gerando assim soluções de planeamento pouco dinâmicas e otimizadas; 

 O mesmo faz sentido referir para a definição de cenários, funções muito mais ligadas às 

necessidades da oferta e só depois (na geração da solução) alvo de cruzamento com as 

características, custo e quantidade de meios para a operação; 

 A simplicidade e versatilidade deste módulo é algo que procuramos estar bem presente neste 

trabalho, o conceito de cenário com possibilidade de geração de várias soluções, bastando 
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para isso afinar e “pesar” os atributos que valorizam os aspetos ou objetivos pretendidos para 

um determinado plano. 

 A geração de um novo planeamento não tem de ser um “drama” como muitas vezes acontece 

neste sector, as funções de geração parcial da solução (ex.: partir de um plano referencia ou 

“trancar” horários) e os indicadores gerados, assim com as respetivas funções de avaliação e 

comparação, são importantes ferramentas de suporte à decisão; 

 Em termos das soluções geradas e da metodologia utilizada (resolvedores de restrições na 

versão de pesquisa completa, com uma adaptação de uma versão de pesquisa local), 

tipicamente, as componentes de horários e da geração de serviços para viaturas, apresentam 

uma boa qualidade, refletindo de maneira evidente as parametrizações / restrições de cada 

cenário. Em particular, os serviços das viaturas apresentam uma estrutura muito coerente, 

evidenciando de forma óbvia os pesos relativos às restrições mais relevantes (se quisermos as 

mais usadas): mudanças de linha, distâncias percorridas em vazio e número de veículos 

utilizados; 

 Os tempos associados à geração de soluções estão perfeitamente enquadrados dentro do 

definido como razoável para uma ferramenta, embora com funções de planeamento, de cariz 

operacional; 

 

Tendo em conta os testes realizados foram identificados alguns pontos onde é necessário investir: 

 As soluções geradas para os serviços dos motoristas apresentam estruturas pouco 

homogéneas, normalmente, nos resultados gerados, temos um conjunto de serviços bem 

estruturados, com durações (de etapas e pausas) razoáveis e bem distribuídos no tempo, e 

outro grupo de serviços que dificilmente são enquadráveis num turno diário de um motorista; 

 Ao nível do planeamento operacional, a análise da sequência de serviços diários que são 

alocados a um determinado meio é fundamental para se distribuir da melhor forma os serviços 

ao longo de um período. Não chega a ajuda na alocação diária tentando somente olhar para o 

cumprimento de intervalos mínimos entre turnos (entre as etapas de trabalho já está refletido 

na geração do serviço), é preciso olhar para uma janela temporal maior (x dias consecutivas) 

e analisar o esforço / descanso para todo o período; 

 Todos os interfaces gráficos foram, por razões práticas, desenvolvidos para a componente 

aplicacional XTraN Passenger Client, dada a evolução atual da plataforma e o seu roadmap é 

fundamental migrar este trabalho e encaixa-lo da nova plataforma web do produto;  

 

Em termos de trabalho futuro, existem alguns aspetos que claramente carecem de evolução: 

 Ao nível do planeamento operacional, muitos aspetos podem e devem ser alvo de evolução, 

este é, somente, um ponto de partida. Nomeadamente em relação à análise, da estrutura e 

horário, da sequência de serviços diários que são alocados a um determinado meio, é 

fundamental olhar para um período maior que permita criar uma sequência de trabalho (de dia 
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para dia) mais homogéneo e comodo (gestão do descanso) para os motoristas, assim como o 

cumprimento das regras de segurança e legislação laboral; 

 Em relação aos serviços dos motoristas, para além das restrições de duração (turno, etapa, 

pausa) deverá existir uma tipologia de turno diário (ex.: fixar períodos do dia para inicio ou fim 

do turno) que acrescente restrições e permita a obtenção de serviços diários com um 

determinado perfil - mais facilmente encaixáveis numa lógica de gestão laboral, mesmo que 

com prejuízo do custo total da solução de planeamento; 

 Os dados obtidos a partir do módulo de contagem de passageiros poderão e deverão ser ainda 

melhor aproveitados. Neste trabalho, estes dados são uma ajuda para a definição dos objetivos 

para as frequências de partida, consoante a hora do dia, de uma linha para cada um dos seus 

sentidos. Esta ajuda é feita linha a linha, terminal a terminal, sem relação entre as linhas de 

“deixam” passageiros e as que “levam” passageiros de um determinado local. Estas relações 

devem ser alvo de análise e podem ser a base de um algoritmo que elabore um plano de 

frequências de partida analisando o mapa global de origens e destinos. Este é um desafio que 

pode tornar mais simples a definição de cenários de exploração, tirando ainda mais partido dos 

dados recolhidos na operação; 

 A componente de geração de soluções para motoristas do módulo RtP ainda não apresenta a 

estabilidade necessária. No caso destes serviços, dada a maior complexidade do problema, é 

utilizada a adaptação do resolvedor de restrições para pesquisa local e nem sempre foi possível 

chegar a um resultado em tempo útil, mesmo para uma solução sub-óptima. Este aspeto, para 

além de implicar melhorias da componente RtP, poderá obrigar a uma revisão de alguns 

atributos associados aos motoristas 

 

A otimização dos horários é uma tarefa cada vez mais importante para os estudiosos do transporte 

público, determinar um intervalo de partida apropriado para cada linha é o método principal para ajustar 

a operação à flutuação da procura. Os sistemas de planeamento, já consideram no seu modelo o tempo 

de espera dos passageiros, o tempo de percurso do veículo ou o custo de operação [10]. Esta equação 

está em permanente revisão e outro tipo de variáveis serão consideradas no processo de planeamento, 

por exemplo, a importância das dimensões dos veículos em termos de impacto nos tempos de percurso 

e nos tempos de acesso ao meio de transporte é ainda hoje descurada, muitos estudos apontam a 

utilização mista de veículos de diferentes dimensões como uma forma de melhor ajustar o serviços 

prestado à realidade da operação [10]. 

 

Estes e outros aspetos fazem desta área de trabalho um permanente desafio no sentido de fomentar a 

utilização dos transportes públicos, rentabilizar a sua utilização e melhorar a vida nas nossas cidades. 

A conjugações de diferentes áreas cientificas envolvidas nos processos de otimização, 

desenvolvimento de software, assim como áreas do conhecimento ligadas ao levantamento e analise 

de processos, assume um importante papel no desenvolvimento das nossas cidades. 
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Anexo: XTP Planner - Enquadramento Técnico 

 

Um dos aspetos chave deste trabalho é que o módulo XTP Planner esteja totalmente integrado na 

arquitetura e nos módulos aplicacionais da plataforma XTraN Passenger. 

 

Integração no Servidor XTraN Passenger 

Reforçando o que já foi escrito e tal como ilustrado na Figura 44, em termos de encaixe nas 

componentes do servidor XTraN Passenger, o XTP Planner vai ser mais uma peça com impacto na 

arquitetura do servidor: 

 

Base de Dados: vai estender o modelo de dados da plataforma de exploração, no sentido de 

acrescentar a toda a informação base (ex.: percursos, meios) todos os atributos necessários para a 

parametrização das variáveis de entrada para as funções de geração do planeamento. Igualmente ao 

nível da persistência de outputs do módulo otimizador, a base de dados será usada para a gravação 

de resultados, não só para a “gravação” dos resultados finais gerados pelo módulo, mas também para 

a gravação de cenários e hipóteses de solução para o planeamento; 

 

XTP Planner Server: componente central do XTP Planner que centralizará o acesso ao módulo gerador 

de soluções (RtP), o propósito é adicionar mais métodos ao XTP Services e assim viabilizar a utilização 

das funções de planeamento nas várias interfaces disponíveis (interface web e aplicação cliente); 

 Para facilitar a construção do protótipo, no âmbito deste trabalho, a construção deste módulo 

foi simplifica, tendo sido contruída uma API de interface com uma Dll (dynamic link library) 

integrada na aplicação cliente. Posteriormente serão acrescentados métodos ao XTP Services 

para expor as funções de execução do modelo gerador de soluções e assim viabilizar a sua 

integração na interface web. 

 O XTraN Planner Server centraliza o acesso ao módulo otimizador que é o responsável pela 

geração das soluções do planeamento e que, como veremos, também é integrado através de 

uma dll para o encaixar da componente que executa o modelo de programação por restrições 

(módulo RtP). 

 

Figura 44 - Camada de Serviços XTraN Passenger Server com XTP Planner 
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XTP Time Estimator: sempre que for executado o processo de geração de uma nova hipótese de 

solução (para um novo planeamento), o XTP Planner vai obter a estimava da duração de cada viagem 

através de pedidos aos XTP Time Estimator; 

 

Integração com a Aplicação Cliente XTraN Passenger 

Esquematicamente, tal como ilustrado na Figura 45, a integração da componente de planeamento com 

a aplicação cliente XTraN Passenger, é feita através de uma componente (dll) em “formato” plugin, que 

disponibiliza as interfaces gráficas de interação entre os operadores da aplicação e o módulo XTP 

Planner Server que, para além de gerir as várias fases do processo de planeamento, efetua a 

integração de uma outra dll que interage com o módulo gerador de soluções de planeamento - o módulo 

RtP (“Restric to Plan”) que, é parte integrante do XTP Planner Server. 

 

 

Figura 45 - integração dll XTP Planner na aplicação cliente XTraN Passenger 

 

Para a obtenção de uma nova solução é feito um pedido ao módulo de geração de soluções 

(componente RtP), através da interface dll (desenvolvida em C++ compatível com a framework .NET 

4.5, utilizada para o desenvolvimento de todos os módulos da plataforma XTraN Passenger), com todos 

os parâmetros necessários para definir o cenário. 

 

Dado o grande volume de dados a trocar com esta componente, a base de dados é usada com mailbox 

para troca desta informação. Por exemplo, sempre que um resultado é gerado, este é persistido em 

base de dados (em tabelas especificas para o efeito) e o módulo host XTP Planner Server é informado 

da sua localização. É também passada uma função de callback para que o módulo gerador de soluções 

RtP vá descrevendo o progresso até à sua conclusão. Isto aspeto é relevante pois estamos a falar de 

uma tarefa demorada e assim podemos dar ao operador a perceção do que está a acontecer ou mesmo, 

em caso de erro, em que ponto a invocação falhou. 
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Como já foi referido neste documento, este trabalho não incide sobre o modelo de geração de 

resultados (componente RtP), esta componente é vista como uma peça “encaixada” nas várias fases 

do processo de planeamento. Esta peça foi escolhida, resultado de experiencias anteriores e do facto 

de se considerar como uma abordagem valida e adequada para o objetivo em questão, no entanto, em 

termos de produto final, esta ainda não é uma questão fechada e que será posteriormente alvo de 

decisão. 

A dll de integração com o XTP Planner foi adaptada para este trabalho de forma a conseguir ler os 

inputs e gerar os outputs (qualquer deles utiliza a base de dados para passagem dos dados). 

 

O Módulo Gerador de Resultados RtP 

Neste capítulo vamos descrever, de forma sumária, o módulo (interno) de geração de resultados (RtP) 

que é visto como uma peça “encaixada” nas fases do processo de planeamento. Esta componente, 

ainda em fase de protótipo, já existia e foi adaptada para encaixar no modelo de dados e parâmetros 

definidos neste trabalho, que funcionam como “restrições” que são programadas no módulo RtP.  

 

Programação por Restrições 

A programação por restrições é uma metodologia de programação para resolução de problemas 

combinatórios (satisfação ou otimização) em que as restrições são tidas como objetos ativos e que 

permitem uma modelação declarativa e uma execução eficiente. A declaratividade é obtida ao ser 

possível expressar as restrições de um problema independentemente da forma como elas são 

satisfeitas na pesquisa de uma solução para um problema [5]. A execução eficiente deriva da 

propagação das restrições, ou seja, da forma como o conhecimento do estado do problema pode ser 

analisado por cada uma das restrições de forma a obter um estado simplificado onde a pesquisa seja 

mais rápida [2]. 

 

Nos sistemas de programação por restrições com pesquisa completa e com retrocesso, a pesquisa é 

feita exaustivamente sendo a propagação das restrições entremeada com a atribuição tentativa de 

valores às variáveis do problema. Por exemplo, se num dado estado do problema a variável X pode 

tomar valores inteiros no intervalo 10..20 e a variável Y no intervalo 15..30, a propagação da restrição 

X > Y restringe o valor da variável X para o intervalo 16..20 e a variável Y para o intervalo 15..19. A 

restrições mais complicadas são associados algoritmos de propagação mais sofisticados. Por exemplo 

se as variáveis X1 e X2 tiverem valores no intervalo 1..5 a variável X3 no intervalo 3..5 e as variáveis 

X4 e X5 no intervalo 4..5, a restrição all_different([X1,X2,X3,X4,X5]), impondo que as variáveis sejam 

todas diferentes, ao ser propagada reduz o domínio das variáveis X1 e X2 para o intervalo 1..2, fixa a 

variável X3 com o valor 3, mantendo as outras variáveis com o mesmo domínio [2]. 

 

Nos sistemas de programação por restrições com pesquisa local, em cada estado as variáveis têm um 

valor fixo, que pode ser alterado localmente por mudança do valor de algumas (poucas) variáveis. Neste 

caso, a avaliação da medida de violação das restrições permite pesquisar quais as mudanças de valor 
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das variáveis que conduzam a um menor número de violações de todas as restrições (e adicionalmente 

ao melhor valor de uma função objetivo, em problemas de otimização). Por exemplo com X = 15 e Y = 

20 a restrição X>Y seria associada a um grau de violação de 6, pois seria satisfeita se X aumentasse 

para 15+6 ou se Y diminuísse para 20-6. Já a anteriormente referida restrição 

all_different([X1,X2,X3,X4,X5]) teria 2 violações no caso de ser  X1=X2=X3= 3, X4=4 e X5=5, pois seria 

necessário alterar o valor de 2 das variáveis (X1, X2 ou X3) para que todas tivessem valores diferentes 

[2]. 

 

Vários sistemas de resolução de restrições (ou resolvedores de restrições) têm sido desenvolvidos para 

implementar esta metodologia de programação nas suas duas versões (pesquisa completa/com 

retrocesso e pesquisa local/sem retrocesso). Este é o caso do módulo usado neste trabalho, 

inicialmente apenas na versão de pesquisa completa, e para o qual foi “adaptada” uma versão de 

pesquisa local, para um cenário de otimização com maior complexidade [2]. 

 

Arquitetura Interna da Componente RtP 

O módulo RtP vai, com base em todas os critérios (restrições) que definem o cenário, procurar gerar o 

melhor plano possível para os horário e serviços a atribuir a veículos e motoristas. Estas tarefas de 

planeamento não são naturalmente independentes, sendo habitualmente desenvolvidas em sequência. 

Este facto é refletido na arquitetura do módulo RtP, é composto pelos módulos já referenciados ao 

longo deste documento: 

 Horários (SERV); 

 Serviços de Viaturas (FLEET); 

 Serviços de Motoristas (CREW); 

 

De uma forma sumária o módulo SERV produz os horários da rede de transporte (basicamente na 

forma como são apresentados ao público), de acordo com as especificações que garantam a qualidade 

do serviço prestado ao público.  

 

O módulo FLEET assegura que as viagens referidas num horário são cobertas por serviços, para 

posterior alocação a viaturas, sendo essa cobertura otimizada de acordo com as especificações de 

custo e outros critérios de qualidade especificadas através da interface. 

 

Finalmente o módulo CREW realiza o mesmo tipo de função, mas para os motoristas (serviços a alocar 

a motoristas), tendo em atenção critérios de otimização de custos, mas igualmente um conjunto de 

regras laborais, não só impostas pela legislação aplicável, mas também as acordadas pela empresa 

com os seus trabalhadores. 

 

Dada a natureza do problema, refletida na arquitetura da componente RtP, os seus módulos internos 

(identificados na Figura 46) são em geral operados sequencialmente, recebendo cada um, como 
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entrada, quer dados fornecidos diretamente pela interface (referentes às características da rede e dos 

recursos existentes, bem como dos objetivos do planeamento) quer os resultados obtidos no 

planeamento das fases anteriores. 

 

 

Figura 46 - Interface Interna Módulo RtP 

 

No entanto estes módulos têm um funcionamento autónomo. Em particular, os resultados de fases 

anteriores do planeamento podem ser fornecidos diretamente pela interface. Por exemplo, caso os 

horários já estejam definidos (ex.: versão anterior do planeamento), o módulo SERV pode ser 

completamente “desligado” e os horários passados aos módulos FLEET e CREW através da interface. 

O processo de otimização envolve decisões tomadas em todos os níveis do planeamento, por todos os 

módulos internos da componente RtP (SERV, FLEET e CREW). Em geral, esta otimização global entra 

em conflito com a autonomia de cada um dos módulos, já que as otimizações feitas localmente em 

cada módulo podem restringir as opções disponíveis nos outros módulos e como tal impedir a obtenção 

de uma otimização global.  

 

 

Modelo de Dados XTP Planner 

Tal como já reforçado neste documento, em termos de modelo de dados (ilustrado na Figura 47), ele 

foi estendido a partir do modelo de dados da plataforma de exploração, somando à informação base 

(de suporte à exploração) já existente, todos as entidades e atributos necessários para a 

parametrização das variáveis de entrada e dos resultados (saídas) das funções relativas às fases do 

planeamento. 

 

Para além de persistir todas entidades necessárias para todas as várias fases do planeamento (meios, 

parâmetros, cenários, etc.), o modelo de dados foi pensado para servir de mecanismo de suporte à 

partilha e troca de dados com o módulo gerador de soluções (RtP), em particular: 

 Partilha dos tempos de percurso padrão (por troço, franja horária, dia tipo e época) - 

fundamental para o módulo RtP calcular o tempo de percurso associado a cada partida 

(viagem); 
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 Tabelas auxiliares para geração e persistência dos resultados de planeamento associados a 

cada cenário; 

 

Para além das tabelas auxiliares referidas, o modelo assenta em seis grupos de entidades: 

 Parametrização; 

 Mapa; 

 Rede; 

 Viagens; 

 Viaturas (tipos de veículos); 

 Motoristas (tipos de motoristas); 

 

As entidades de Parametrização pretendem definir um conjunto de parâmetros e pesos que permitem 

reajustar a qualidade da solução e transcrever para o sistema um conjunto de regras impostas pelo 

operador de transportes de passageiros. 

 

O grupo Mapa contem todas as entidades associadas aos “Nós” que na maior parte das situações 

representam um ponto de paragem, mas também podem ser pontos de rendição de motoristas 

(TP_View_BusStops). A entidade Segmento, de ligação entre os pontos, é a distância entre dois nós 

(TP_View_Segments) e a “Duração Segmento” é o tempo que um veículo demora a fazer esse 

segmento tendo em conta uma época, dia tipo e período do dia (TP_View_SegmentsDuration) - valores 

obtidos do XTP Time Estimator). 

 

Subjacente ao mapa tempos a Rede, que consiste na composição dos percursos das linhas. Cada linha 

é definida pelo seu sentido e variante (TP_View_Routes) e pelo conjunto de segmentos que definem o 

seu percurso (TP_View_RouteSegments). 

 

As entidades do grupo Viagens (questões relativas ao cenário), são utilizadas com a finalidade de gerar 

as viagens para cada linha variante sentido (TP_View_Routes) de acordo com a sua frequência 

(Frequency). Para além da frequência existem mais duas entidades que condicionam a geração de 

partidas, que são a Viagens Extra (VoyageExtra) e o PontoPassagem (ConnectionPoint). 

 

Por fim temos as entidades referentes aos meios: Motoristas e Viaturas permite definir as 

condicionantes, associadas aos tipos de meios, a ter em conta para a geração dos serviços. 
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Figura 47 - Modelo de Dados XTP Planner 

 

De forma a compatibilizar o modelo de dados com toda a plataforma já existente em produção em 

diversos clientes nacionais e internacionais, foi requisito de trabalho manter a estrutura existente com 

o mínimo de alterações possíveis, isto para facilitar e agilizar o processo de evolução e migração das 

plataformas atualmente em produção. 

 

Em termos de base de dados a solução consiste em duas componentes adicionais: 

 Um conjunto de vistas sobre o sistema operacional XTraN Passenger; 

 Um conjunto de novas tabelas, para suporte à parametrização, definição de cenários e 

persistência dos resultados / soluções geradas;   

 

Assim sendo, foram criadas: 

Vistas (componente relativa ao Mapa e Rede): 

 TP_View_BusStops - Vista com a informação das paragens ou pontos de sincronismo; 

 TP_View_SegmentsDuration - Vista com a informação da duração de cada segmento tendo 

em conta o dia tipo, época e variante horária; 

 TP_View_Segments - Distâncias entre duas paragens; 

 TP_View_RouteSegments - Lista de segmentos que definem cada linha / variante / sentido; 

 TP_View_Routes - Lista de Percursos, cada um composto por: linha, variante de percurso e 

um sentido (ascendente, descendente ou circular); 

 TP_View_DepositVehicleTypes - Quantidade de veículos (por tipo) por cada depósito; 

 



 

 

          101 

 

Tabelas (componentes relativas à definição de meios, de cenários e geração de resultados): 

 Frequency - Parametrização da frequência de partidas, num determinado intervalo, para uma 

linha / variante / sentido num determinado dia tipo; 

 VoyageExtra - Define uma viagem extra para uma linha / variante / sentido a uma determinada 

hora (TimeForCon); 

 ConnectionPoint - Define uma hora de chegada/partida num determinado ponto de uma linha / 

variante / sentido; 

 Voyage - Lista de viagens geradas - horários com agrupamento por serviço de veiculo e 

motorista; 

 VehicleCharacterization - Parametrizações referentes aos veículos; 

 DriverCharacterization - Parametrizações referente aos motoristas; 

 RestrictPlanGlobal - Parametrizações Globais; 

 RestrictPlanProblem - Parametrizações especificas do cenário; 

 RestrictPlanResult - Identificação do resultado gerado; 

 RestrictPlanResultDriverCharacterization - Contém os motoristas utilizados num determinado 

RestrictPlanResult; 

 RestrictPlanResultVehicleCharacterization - Contém os veículos utilizados num determinado 

RestrictPlanResult; 

 TimeBetweenBusStops - Tabela que contém a distância e a duração entre duas paragens que 

não se encontram “sequenciadas” em nenhum percurso (utilização nas viagens em vazio); 

 RestrictPlanProblemFrequency - Relacionamento entre problema e as suas frequências; 

 RestrictPlanProblemConnectionPoint - Relacionamento entre problema e as suas 

ConnectionPoints; 

 RestrictPlanProblemVoyageExtra - Relacionamento entre problema e as suas voyageExtras; 

 

 


