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Resumo  

 

Nesta tese apresenta-se uma abordagem para a construção de soluções que pretendem ir ao encontro 

das necessidades da gestão em tempo real de toda a informação produzida pelos sistemas de gestão de 

serviços de transporte público de passageiros, quer centralmente, quer nas áreas de cada operador. Em 

que tempo real se entende como o tempo útil para que se possam tomar decisões atempadamente sobre 

determinada informação. Num universo de sistemas e aplicações que gerem informação em tempo real 

poucos são os que não se caracterizam por um funcionamento desintegrado com todos os outros 

sistemas, o que se traduz numa confusão e excesso de informação que dificilmente contribui para uma 

gestão eficaz e que colocará dificuldades de cruzamento de informação para posterior análise, ainda 

assim, um cenário mais sofisticado que tipicamente só ocorre nos grandes operadores. Por outro lado, 

nos pequenos operadores, o cenário de desinformatização é ainda muito frequente. Neste contexto, 

propõe-se uma plataforma capaz de garantir o funcionamento integrado entre todos esses sistemas, 

tantos os que gerem como os que não gerem em tempo real mas que em muito casos partilham 

informação comum. 

 

Keywords:  Integração, regularidade, despacho, operações, tempo real, transportes. 



3 

 

 

Abstract  

 

This thesis presents an approach for create solutions that tries to meet the real-time management needs, 

from all the information obtained by the public transportation service management systems, which is 

gathered globally and by each operator area. By real-time one means the time required so that one can 

make on time decisions about certain information. On the systems and applications universe that manage 

real-time information, only few do not present the lack of integration with all the other systems, which 

causes confusion and excess of information that difficult efficient management, and creates barriers on 

information crossing for posterior analysis, even so, this more sophisticated than usual scenario, occurs 

only on the major operators. On the other hand, the smaller operators, the none informatization scenario 

is still very frequent. On this context, it is proposed a platform capable of providing integrated functioning 

between all those systems, either those that manage or not in real-time, but that in many cases share 

common information. 

 

Keywords: Integration, regularity, dispatch, operations, real time, transports. 
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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento 

 

A dissertação sobre o tema dos Sistemas de Gestão em Tempo Real nos Transportes Públicos de 

Passageiros foi desenvolvida na empresa Link Consulting SA pertencente ao grupo AITEC, fundada por 

investigadores do INESC (Instituto de Engenharia e Sistemas e Computadores) e com o objectivo de 

assumir uma posição entre as melhores empresas de TI no país e no estrangeiro. 

 

A solução foi planeada, desenhada e desenvolvida na unidade SmartCITIES da Link Consulting, focada 

na oferta de soluções inteligentes para os transportes públicos. 

 

Este tipo de sistemas apresentam benefícios internos e externos às empresas operadoras de transportes, 

entre os internos podemos destacar [51]: 

• Informação em tempo real mais detalhada fiável e um processo de planeamento mais eficiente; 

• Relatórios de gestão gerados automaticamente e baseados num conjunto alargado de dados de 

operação   

• Dados online recolhidos automaticamente em caso de avaria 

• Grande qualidade no supervisionamento dos tripulantes  

• Conceito de sistema integrado com dados de input da central e transmissão automática de dados 

para todas as outras aplicações. 

• Benefícios na redução de custos e aproveitamento de recursos. 

Benefícios de orientação externa, visível aos passageiros:  

• Protecção dinâmica das ligações com serviços próprios / redes próprias 

• Protecção de ligações com serviços de outras organizações (como autocarro/metro) 

• Disponibilização aos passageiros de informação em tempo real nas paragens, via telefone, ecrãs, 

online, etc. 

 

Sendo que para garantir todos estes benefícios, recolhendo para a gestão e cliente informação de 

qualidade, é necessário contrariar a tendência de desintegração das soluções e disponibilizar antes 

informação de forma integrada, por forma, a optimizar a tomada de decisões, uma questão explorada ao 

longo deste documento.  

São portanto benefícios indispensáveis para uma gestão de qualidade e que nenhuma empresa 

operadora que disponibilize um serviço de qualidade ao cliente pode dispensar. 
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Saliente-se que a gestão eficaz de uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, apresenta 

vantagens não só ao nível de redução de custos ou melhor aproveitamento de recursos, mas 

particularmente na imagem que a empresa transmite junto dos seus clientes. 

 

De facto, o nível de cumprimento do horário e das viagens programadas dos autocarros podem afectar 

seriamente a satisfação e a imagem que o passageiro tem acerca da empresa. Em empresas onde o 

grau de satisfação do cliente tem cada vez mais relevância, estes são factores que não podem ser 

descurados. 

 

Neste contexto, uma gestão desintegrada da informação proveniente de diversas fontes e sistemas não 

interconectados entre sí, tem um impacto negativo na informação ao passageiro, nomeadamente com a 

disponibilização, por qualquer um dos meios (painéis de informação, telemóvel, portal Web, etc), de 

informação desactualizada e/ou errónea aos passageiros, provocando por ventura a insatisfação dos 

mesmos. 

 

1.2 Motivação 

 

Na actualidade e de uma forma global em todas as indústrias, a obtenção, tratamento e gestão da 

informação em tempo real desempenha um papel cada vez mais crucial no sucesso de uma organização.  

 

As condições de negócio nas diferentes actividades e indústrias, conhecem uma mutação cada vez mais 

acelerada e em que esta alteração crescente da envolvente das organizações leva a que atrasos na 

tomada de decisão, ou a decisão baseada em fundamentos errados ou desactualizados acarretem custos 

cada vez maiores. 

Ao mesmo tempo, existe uma crescente necessidade das organizações na indústria dos transportes 

públicos, de fornecer aos seus clientes (passageiros, operadores, tripulantes) uma maior gama de 

serviços e informação disponível em tempo útil e de melhor qualidade, para responder às crescentes 

exigências e necessidades da indústria dos transportes e da sociedade em geral. 

 

Nestas condições, torna-se importante implementar mecanismos que permitam optimizar e automatizar 

os processos de gestão das operações e capazes de gerar e apresentar informação de serviço de 

qualidade e em tempo útil. Estes mecanismos são reconhecidos pelos gestores como uma fonte de 

melhoria da organização, podendo levar à criação de vantagens competitivas sustentáveis, fulcrais para o 

sucesso das organizações [37]. 

 

A necessidade de optimizar o funcionamento operacional numa organização pode ser originada por 

pressões externas ou por iniciativas internas. Internamente, alguns dos objectivos que podem estar na 
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base dessa necessidade são a redução de custos, a melhoria da imagem e a melhoria da qualidade do 

serviço prestado aos clientes. Externamente, podem existir imposições de entidades estatais 

reguladoras, que obrigam ao cumprimento de certos requisitos de funcionamento, como por exemplo o 

cumprimento do horário acima de uma determinada taxa. 

 

Para atingir estes objectivos, são necessárias alterações na forma como o negócio é conduzido, que 

podem atingir mesmo o nível mais baixo da pirâmide organizacional. Torna-se necessário desenvolver 

novas formas de encarar a optimização das tarefas do dia-a-dia da organização, mais concretamente, 

pretende-se conseguir um substancial aumento da qualidade dos elementos de suporte à decisão e da 

rapidez com que os dados são disponibilizados. 

 

Os sistemas de gestão em tempo real e toda a infra-estrutura de suporte vêm cada vez mais de encontro 

a estas necessidades. 

Estes permitem que os operadores nos processos de tomada de decisões operacionais, tenham acesso 

a um conjunto de informações de gestão que possibilitem decidir de forma mais eficaz e num espaço de 

tempo mais curto. Sendo então o objectivo destes sistemas fornecer dados em tempo útil que permitam a 

gestão e optimização das operações do dia-a-dia. 

 

Considerando o caso específico do transporte rodoviário de passageiros e o tipo de aplicações para 

gestão em tempo real abordadas, principais focos deste trabalho, não é difícil imaginar as vantagens 

substanciais que estas aplicações trazem na resposta a questões como: 

• Os autocarros estão a cumprir o horário previsto? [38] [39] 

• Estão a ser cumpridas todas as viagens programadas? [38] [39] 

• Tenho autocarros suficientes para satisfazer as minhas necessidades? [38] [39] 

• Quais as zonas geográficas onde estão a ocorrer mais acidentes? 

• Onde se localiza e que regiões abrange determinado evento de trânsito? 

• O tripulante X, no veículo Y, da carreira Z e com a chapa W já iniciou serviço? Em que instante? 

 

Nestas aplicações de gestão de operações que manipulam informação em tempo real, são variadas as 

formas como são apresentadas as respostas a questões como as anteriormente referidas. Desde a 

representação geográfica num mapa, aos dashboards operacionais, diagramas de apoio à exploração, 

mensagens de alerta, entre outros tipos de representação, sendo que os tipos mencionados são os 

considerados no desenvolvimento das aplicações apresentadas. 

 

É também de se referir a importância de uma recolha correcta e consistente dos dados, por forma a 

permitir uma análise posterior que contribua para os necessários ajustes à operação. 

 



13 

 

1.3 Negócio 

 

Neste ponto analisaremos algumas das razões económicas que estão na base da necessidade de 

sistemas de transporte inteligentes (ITS) incluindo os sistemas de gestão em tempo real, como aqueles 

que são descritos neste trabalho. 

 

A indústria de transporte terrestre pode ser dividida em dois grandes grupos: transporte de passageiros e 

transporte de mercadorias. No caso do transporte de passageiros, podemos distinguir entre transporte de 

longa distância ou local e entre transporte regular ou ocasional [43]. 

 

As empresas operadoras de transporte rodoviário de passageiros e principalmente as operadoras de 

transporte urbano, como a Carris e a STCP que operaram nas regiões urbanas de Lisboa e Porto 

respectivamente, funcionam habitualmente em áreas geográficas limitadas. 

Em que a implementação de uma rede de transporte regular, apresenta um conjunto significativo de 

custos fixos, independentemente do número de passageiros transportados. Sendo que para se conseguir 

atingir lucros, é necessário maximizar a utilização dos recursos (fiscais, motoristas, veículos de transporte 

e suporte, etc), transportando o maior número de passageiros possível. 

 

O sucesso da exploração destas redes de transporte de autocarros está portanto fortemente dependente 

das economias de escala que se conseguem atingir. 

 

Considerando-se que existe economia de escala, quando ocorre a expansão da capacidade de produção 

ou seja, quando se regista um aumento do número de passageiros transportados, sem um aumento 

proporcional no custo de produção, como por exemplo custos directos com aquisição de novos 

autocarros ou recursos humanos. 

Esta situação implica ainda que o custo médio de transporte por passageiro tenda a ser menor com o 

aumento do número de passageiros transportados. 

 

Este facto, à semelhança do que ocorre no transporte aéreo, leva a que haja uma tendência para a 

concentração dos vários operadores de transporte concorrentes. Concentração essa, que oferece 

importantes vantagens ao nível da eficácia dos serviços disponíveis, mas conduz à redução da 

concorrência, o que leva a que seja habitual a existência de situações de monopólio ou em alguns casos, 

menos frequentes, de oligopólio. A título de exemplo, se dois ou mais autocarros locais, de empresas 

diferentes, estão em concorrência sobre o mesmo percurso, os operadores de transporte não podem 

proteger os custos dos investimentos realizados [44], pois essa concorrência torna mais complicado o 

atingir das economias de escala descritas anteriormente, dada a possível dispersão dos passageiros 

pelos vários autocarros das operadoras concorrentes.  
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Uma forma frequentemente utilizada actualmente pelos operadores de transporte para proteger os custos 

dos investimentos realizados assegurando um determinado número de passageiros e assim criando 

condições para atingir uma economia de escala, é o uso de um sistema de assinatura/passe, para a 

fidelização dos utentes. 

 

Apesar da concorrência tornar mais complicado o atingir das economias de escala, a União Europeia 

defende, cada vez mais, o aumento da concorrência como um dos principais factores para o aumento da 

produtividade das empresas do sector [45]. 

 

A rentabilização dos recursos é então uma das razões para a concentração do mercado, mas não é a 

única. A outra razão prende-se com o conceito de adjudicação por concessão. 

Em muitos países, quando existe a necessidade de cobrir uma determinada área, por um serviço de 

transporte rodoviário de passageiros, esta atribuição é feita através de concurso. Uma determinada 

entidade abre um concurso, em que várias empresas concorrem pela adjudicação por concessão desta 

nova área geográfica ou serviço conduzindo então à concentração do mercado [44]. 

 

No concurso de adjudicação por concessão, é de extrema importância que o operador de transporte 

rodoviário tenha os custos operacionais o mais baixo possíveis. Tal facto é importante não só para poder 

atingir os melhores resultados económicos e financeiros, mas também para estar em melhor posição de 

ganhar os concursos [44]. 

 

Na actualidade é cada vez mais importante que para o sucesso de um operador de transportes que 

ganhe um concurso, consiga manter a qualidade dos seus serviços a dois níveis [46]: 

1. Junto dos seus clientes; 

2. Junto dos seus parceiros, nomeadamente em situações em que há interligação de horários entre 

diferentes operadores (ex: Autocarro com comboio). 

 

A qualidade junto dos parceiros do operador de transporte tem vindo a ganhar particular relevância [44]. 

Essa hipótese é sustentada por alguns estudos realizados junto do consumidor final que apresentam 

resultados bastante interessantes sobre o que melhorar nos actuais serviços de autocarros [47][48]. De 

uma forma geral, a melhoria da pontualidade/fiabilidade do serviço e a conexão com outras formas de 

transporte aparecem entre as respostas mais comuns. 

 

É portanto importante que não hajam atrasos no serviço nem a eliminação de certas carreiras, visto que 

tal situação se repercute no serviço do(s) outro(s) operador de transporte. 

 

Será ainda de referir a importância de seduzir novos clientes para a utilização dos transportes públicos e 

a abdicarem de outros meios de transporte particulares e alternativos, nomeadamente do automóvel. Tal 
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só será possível se um operador de transporte conseguir manter elevados níveis de qualidade, 

principalmente em termos de serviço, o que pode então conduzir a um aumento da sua carteira de 

clientes, potencializando assim os benefícios das economias de escala passíveis de ser obtidas neste 

sector e melhorando a taxa de ocupação dos seus veículos. De referir que algumas entidades públicas 

competentes, como o estado nacional, tem tomado novas medidas que visam a redução da poluição e do 

tráfego nas grandes cidades e incentivam a utilização dos transportes públicos e por conseguinte 

interessam às empresas operadoras de transportes públicos. Medidas como, o transporte gratuito ou com 

descontos para as crianças nas cidades, a eliminação dos estacionamentos gratuitos em muita zonas 

das cidades, a diminuição do preço das portagens para condutores em veículos particulares com maior 

ocupação, entre outras. 

 

Os novos serviços, como car-sharing e call bus, começam também a fazer parte da oferta dos 

operadores para responder aos novos padrões de mobilidade, menos previsíveis do que os movimentos 

tradicionais casa-trabalho-casa. 

 

Por último e em contrapartida, tem-se vindo a observar uma diminuição dos subsídios atribuídos às 

empresas de transportes, pelo que a melhoria da eficácia operacional destas empresas, torna-se fulcral 

para o seu sucesso e sobrevivência [46] 

 

1.4 Problema 

 

Actualmente e desde sempre, que o controlo da execução do serviço de transporte de passageiros, em 

muitos casos não recorre a tecnologias, baseia-se antes em meios humanos (fiscais) espalhados por 

pontos estratégicos da área de serviço. Tal ainda hoje é muito frequente, especialmente nos pequenos 

operadores, operadores de interurbano, ou longo curso. Como exemplo, basta observar a movimentação 

dos autocarros que partem do Marquês de Pombal actualmente, com a presença dos fiscais a registar as 

saídas. Por outro lado, os grandes operadores foram os primeiros a aderir à informatização destes 

serviços, operadores como a CARRIS, STCP ou HF, que começaram com a introdução de sistemas 

normalmente designados SAE para controlo da regulação e posicionamento associados com informação 

ao passageiro, que trouxeram para uma central de comando os fiscais de rua, onde fazem a gestão da 

regularidade com o recurso a comunicações com o equipamento embarcado nas viaturas. 

 

Os serviços de transporte suportados por uma plataforma tecnológica que gerem informação em tempo 

real, tiveram durante muitos anos como grande variável para o seu sucesso (ou insucesso) a 

precisamente a componente tecnológica, nomeadamente a qualidade e capacidade das comunicações e 

mecanismos de resposta e recuperação a falhas associados, tal como a qualidade dos algoritmos de 

previsão de tempos para afixação ao passageiro. 
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.No entanto, com a constante evolução tecnológica a tendência é para que a qualidade destes serviços 

melhore e a necessidade de mecanismos para resposta a situações de falhas nas comunicações e 

algoritmo deixe de ser um problema central. 

 

Estes sistemas, no entanto, surgem de forma desintegrada com os restantes processos da empresa, 

nomeadamente os mais relacionados são: gestão de incidentes, expedição, manutenção (via ocorrências 

de tráfego e necessidades de viaturas), bilhética (aplicação de diferentes modelos tarifários em função da 

localização). Nestas áreas, por um lado é normal encontrarem-se não informatizadas e com muitos 

processos baseados em papel, voz e excel. Por outro, quando informatizada, raramente o estão em 

coordenação com os sistemas da central de comando. 

 

Começam hoje em dia, a surgir sistemas adicionais de controlo da execução, uns mais em tempo real do 

que outros, como sejam os sistemas de video-vigilância (autocarro e corredores bus) ou os sistemas de 

contagem de passageiros. Em que um funcionamento desintegrado de todos estes sistemas, traduz-se 

então numa confusão e excesso de informação que dificilmente contribui para uma gestão em tempo real 

e que colocará dificuldades de cruzamento de informação para posterior análise. 

 

Acresce que além destes sistemas existem uma série de interacções com entidades externas, como 

sejam os fornecedores de todo o equipamento instalado a bordo de um autocarro, força de segurança, 

etc. 

Não existindo, hoje em dia, uma arquitectura padrão na forma de construir este tipo de soluções com 

interacções externas, havendo 2 abordagens que tendem a ser seguidas: 

a. Introdução de sistemas SAE, Bilhética de forma isolada e recorrer técnicas de integração para 

partilha de informação. 

b. Via projectos de bilhética, introduzir componente de controlo do serviço (ex: validadores co 

GPS). 

 

Adicionalmente, o que se passa no tempo real tem impactos noutras áreas, nomeadamente o 

planeamento e manutenção, pois avarias, acidentes ou outras situações que ocorrem em tempo real 

implicam alterações nestes planos. Quanto mais cedo se souber dos incidentes, melhor resposta se pode 

dar aos mesmos. 

 

Um serviço com estas características pode então cruzar informação: 

• Real, que consiste na informação do que realmente está a acontecer, do estado actual do serviço 

em execução; 

• Planeada, que consiste na informação que se programa com base noutras informações (estrada 

cortada em determinado dia, ou tripulante João Rosa está de baixa dia dois); 
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• Teórica, a informação definida inicialmente e poucas vezes revista, como a informação dos 

horários dos transportes. 

 

Todo este conhecimento abrangente e detalhado do que se definiu e planeou relacionado com o 

conhecimento do que realmente acontece no terreno, adquirido de forma instantânea e electrónica, 

também se reflecte numa melhor qualidade da informação ao passageiro. 

 

Para além de todo este cenário confuso, influenciados pelos actuais padrões de mobilidade, cada vez 

com uma maior fatia de padrões irregulares, os operadores começam a oferecer um conjunto de serviços 

diferenciados, que obviamente também têm soluções tecnológicas diferentes. Exemplos desses serviços 

são o bus-on-demand (nas suas várias vertentes) ou o car-sharing. 

 

O grande problema actualmente está então no como gerir em tempo real toda a informação produzida 

por estes sistemas, quer centralmente, quer nas áreas de um operador que também necessitam de 

informação em tempo real, como os piquetes de intervenção, estações (expedição) e manutenção, com a 

perspectiva de garantir um funcionamento integrado entre todos estes elementos garantindo informação 

de qualidade. Sendo que a grande variável de um serviço deste tipo, está na forma como uma solução 

central organiza a informação recolhida dos sistemas, como a representa de forma sinóptica e como 

pode a solução central apoiar na tomada de decisão. 

 

Este problema é bem conhecido e tem sido abordado de diversas formas, nomeadamente através de 

definição de standards ao nível dos modelos de dados, como os apresentados na secção 2.6.2. No 

entanto este problema, apesar dos esforços nunca foi solucionado, discutem-se inúmeras razões e 

procuram-se soluções [2]. Mas é um facto que não se encontraram também grandes esforços no sentido 

de esquematizar uma solução completa integradora de sistemas e aplicações, excepto algumas 

referências do USDOT, mas que na prática promovem sempre um funcionamento desintegrado que não 

se coaduna com as necessidades de gestão em tempo real 

 

1.5 Tecnologias 

 

A dissertação enquadra-se no contexto da solução SIGO da linha de produtos SmartCITIES Operations, 

uma solução baseada no servidor aplicacional JBossAS, com interface do utilizador JBoss Portal e 

ligação a qualquer base de dados por via do Hibernate. Os testes realizaram-se numa base de dados 

SQL Server 2005. 

 

Sendo que a viabilidade destas tecnologias está comprovada por vários projectos da Link Consulting. 

Tecnologias que permitem a implementação de soluções sem custos de licenciamento de software, o que 



18 

 

se traduz numa grande vantagem para os operadores mais pequenos. Contudo, o grande custo 

continuará a estar ao nível dos equipamentos instalados a bordo das viaturas para garantirem as 

necessárias comunicações e funções de localização. 

 

Utilizou-se ainda o sistema CVS para o controlo de versões. Integraram-se ainda outras tecnologias para 

integração e desenvolvimento no SIGO da solução proposta como, a API Virtual Earth 6.1 para 

integração e desenvolvimento da componente cartográfica e georeferêncial, a API GPS Lib para 

comunicação entre aplicação mobile e GPS, o Active Sync para criar uma relação de sincronização entre 

o dispositivo móvel e o PC usando uma conexão via cabo, base, Bluetooth ou infravermelho, e o 

Silverlight 1.0 para componente animação e desenho de diagramas do sistema de regulação. 

 

1.6 Objectivos 

 

O principal objectivo é definir uma abordagem diferente, descrita ao longo do documento, para a 

construção de soluções para a gestão em tempo real num operador de transportes rodoviário. 

 

Outro objectivo é estender a solução existente para o suporte á gestão em tempo real de forma 

independente dos equipamentos instalados a bordo das viaturas. 

 

É também objectivo constituir uma solução web open-source como forma de se ter uma solução que 

pode ser considerada em operadores de diferentes dimensões. 

 

É ainda objectivo garantir que durante o desenvolvimento e engenharia da solução proposta sejam 

sempre consideradas as três perspectivas seguintes: 

• Centrada nos Utilizadores , onde o enfoque está na identificação e satisfação das suas necessidades 

de negócio; 

• Centrada na Arquitectura , onde o enfoque está no desenho e construção de uma plataforma de 

suporte flexível o suficiente para a satisfação das necessidades de informação; 

• Centrada na Interface , onde o enforque está na melhoria da interacção entre o utilizador e o sistema. 

 

Sendo o último ponto, absolutamente crítico para garantir que a informação certa chega aos utilizadores 

de forma perceptível, em que o é sistema a informar os utilizadores e não o utilizador a procurar a 

informação, como acontece em muitos sistemas de informação tradicionais. 

 

As tarefas envolvidas no processo de implementação são as seguintes: 

1. Identificação dos actores do sistema e as suas necessidades; 
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2.  Identificação de um conjunto de indicadores, standards, tecnologias e aplicações existentes e 

relevantes para a gestão operacional de um operador de transportes rodoviário de passageiros; 

3.  Desenho de Arquitectura genérica ao negócio, extensível e integrada com a existente e estudo 

das interfaces mais adequadas para a monitorização em tempo real e identificação de tecnologias 

adequadas para ambientes web; 

4.  Desenho e implementação de uma aplicação para dispositivo móvel utilizada para envio de 

informação para solução central em tempo real; 

5.  Implementação da solução GIS e de um protótipo funcional para a gestão da regulação 

independente dos equipamentos, procurando uma solução que traga uma maior flexibilidade do operador 

na escolha dos equipamentos que são o principal custo de um projecto desta dimensão (tabelas 3 e 4 em 

anexo). 

 

1.7 Estrutura 

 

Esta Dissertação encontra-se dividida em seis Capítulos. 

 

No Capítulo 2, é explorado o conceito e o problema da gestão em tempo real, com a definição e análise 

dos sistemas, tecnologias, standards e indicadores associados a essa gestão, bem como a apresentação 

de soluções existentes. 

 

No Capítulo 3, é descrito o desenho e a implementação da solução proposta apresentada como resposta 

ao problema descrito anteriormente. É analisada a sua aplicabilidade a diferentes ambientes do serviço 

de transportes. 

 

No Capítulo 4 , é apresentada a solução implementada e suas limitações, justificadas as opções tomadas 

e é feito o relacionamento com a solução proposta (a solução óptima). É descrita a arquitectura 

desenhada e analisadas as suas alternativas. São apresentadas as funcionalidades implementadas, 

comparadas com as actualmente existentes e destacadas as tipicamente não existentes. 

 

No Capítulo 5 , é definido um cenário e um conjunto de testes para a validação experimental da solução 

implementada. 

 

Finalmente, no Capítulo 6 , são apresentadas as principais conclusões desta Dissertação, salientando-se 

não só o que de mais importante foi estudado e implementado, mas também os principais possíveis 

desenvolvimentos futuros e contribuições do trabalho desenvolvido. 
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2. Estado da Arte e Sistemas de Gestão em Tempo Real 

 

2.1 Introdução 

 

Como resultado da investigação identificaram-se um conjunto de questões chave que representam um 

desafio e uma ameaça à evolução e aperfeiçoamento dos “Intelligent Transportation Systems” (ITS) na 

indústria dos transportes. Essas questões estão associadas à complexidade das tecnologias ITS state-of-

the-art, que estende a actual capacidade da comunidade das empresas do sector dos transportes de as 

implementar e integrar nos seus sistemas. 

 

O que se deve ao facto: 

• De muitas dessas tecnologias requererem uma contínua cooperação e coordenação entre, e em 

conjunto, com diferentes entidades (agências, departamentos, jurisdições, etc.); 

• De mudanças tecnológicas comportarem sempre um conjunto de novos riscos; 

• A falta de treino, educação e de recursos para uso; 

• As dificuldades associadas aos processos de implementação e manutenção das novas 

tecnologias; 

• A natureza individual de implementação dessas mesmas tecnologias que limitam os benefícios 

que uma estratégia tecnológica orientada a toda a empresa e a todo o negócio poderia trazer. 

 

Estas são portanto questões actuais que a comunidade está consciente mas que classifica como difíceis 

de solucionar. A solução passará pelo esforço de integrar as tecnologias existentes em sistemas state-of-

the-art coesos e por um esforço de toda a comunidade e organizações no sector, para criar 

oportunidades para a constituição de um ponto de partilha e gestão de conhecimento sobre as 

tecnologias state-of-the-art [2]. 

 

Mais especificamente, as soluções existentes no âmbito da gestão em tempo real são sistemas ou 

subsistemas, baseados na informação e nas tecnologias de comunicação, que permitem a comunicação 

por vós e a transmissão de dados entre os centros de controlo e os veículos na rede da empresa 

operadora de transportes, sendo capazes de suportar diariamente e em tempo real a gestão das 

operações da frota nos transportes públicos em ambientes urbanos, interurbanos ou rurais. Com o 

objectivo de possibilitar a monitorização da frota e de gerar as respectivas acções de controlo, 

optimizando as operações e garantindo ao cidadão um serviço de transporte mais eficiente.  

 

Estas soluções são geralmente referidas como “Automatic Vehicle Location Systems” (AVL Systems) ou 

“Automatic Vehicle Monitoring Systems” (AVM Systems), ou ainda na França, Espanha, Portugal e na 

Itália, como “SAE” ou “SAEI” (Systèmes d’aide à l’exploitation et à l’information), desde que forneçam às 
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empresas Operadoras de Transportes um conjunto de relevantes dados operacionais e indicadores de 

negócio, adquiridos a partir de um serviço de estado actual da frota na rede (posição do autocarro na 

rede, tempo/velocidade actual de viagem, quantidade de passageiros transportados, linha de 

regularidade, viagens perdidas, etc.) [1]. 

 

Algumas soluções deste tipo de sistemas são do domínio da investigação e em fase de desenvolvimento, 

mas muitos são já soluções comerciais e encontram-se implementados por todo o mundo, todos com 

seus resultados e benefícios para a empresa operadora, seus utilizadores e clientes. De uma forma geral, 

estes sistemas apresentam a mesma filosofia orientada aos eventos mas todos eles com suas 

particularidades, tipicamente sob o ponto de vista tecnológico, organizacional, funcional e arquitectural.  

 

Neste documento apresentam-se algumas das soluções State-of-the-Art, pois são reconhecidas como as 

soluções com melhores resultados e com maior potencial a nível tecnológico e organizacional. É neste 

contexto importante frisar que não existe uma solução óptima, com uma tecnologia e arquitectura topo de 

gama capaz de suportar sem falhas e em qualquer ambiente toda a gestão de operações. Esse tipo de 

solução não existe em nenhuma área de conhecimento, existem sim, diferentes soluções possíveis, 

umas mais adequadas que outras para determinado orçamento, contexto e funções a desempenhar.  

 

Desde há uns anos para cá, que a integração e aperfeiçoamento de sistemas é a principal preocupação e 

alvo de discussão e investigação das organizações na área dos transportes, para a constituição e 

desenvolvimento de soluções futuras de gestão em tempo real dos serviços de transportes de 

passageiros, mais fiáveis e com melhores performances que as actualmente existentes. Com esse 

objectivo, foram desenvolvidos vários standards, ou seja, foram criadas arquitecturas de sistema 

genéricas, esquemas e interfaces de dados comuns entre sistemas de diferentes fornecedores (GIRO, 

INIT, InTraffic, Efacec, etc), funções (sistema de informação ao passageiro, AVM, sistema de 

manutenção, sistema de gestão de incidentes, de planeamento, etc) e ambiente (urbano, interurbano, 

rural), tal como desencadeadas iniciativas de incentivo à cooperação nos projectos de integração e 

alinhamento. Tudo com o objectivo de possibilitar a comunicação e a transferência e partilha de dados 

entre os diferentes sistemas, a disponibilização de informação de melhor qualidade ao cliente e um 

desenho e arquitectura de sistema comuns para mais fácil integração de outros componentes.  

Todos estes assuntos introduzidos são discutidos em mais pormenor ao longo desta secção do 

documento. 

 

2.1 Arquitecturas de Referência 

 

Actualmente muitas senão todas as empresas operadoras de transportes públicos nos Estados Unidos 

têm constituído ou estão a reconstituir, uma arquitectura “data centric”, ou seja, uma arquitectura em que 
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todos os sistemas partilham os mesmos dados consistentes, em que não existe redundância, duplicação 

nem perda dos mesmos. Ao contrário de uma arquitectura “application centric” onde muitas das 

aplicações são desenvolvidas independentemente e para uma única área do negócio provocando um 

“Spaghetti Model of Interfaces” (fig.2) em que cada aplicação cria independentemente seus dados para 

transmissão para outra determinada aplicação, sem o conhecimento e entendimento das restantes (fig.3). 

 

 

Figura 2 – “Spaghetti Model of Interfaces” [2]. 

 

 

Figura 3 – Arquitectura “data centric” [2]. 

 

Mais recentemente surgiu o conceito de Service Oriented Architecture (SOA). Caracteriza-se por 

combinar o desenvolvimento de aplicações, com um desenho lógico e um modelo de dados, de 

diferentes fontes existentes, por forma, a satisfazer os actuais requisitos de negócio. Uma ágil e flexível 

framework, independente da plataforma e da tecnologia. Reflecte a actual “IT best practice”. 
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Esta é a solução que possibilita meios mais fáceis e eficientes de integração dos dados nas aplicações 

de negócio. A inserção dos dados de todas as aplicações numa única e grande base de dados central, 

não é a forma mais eficiente de integração. 

 

 

Figura 5 – Visão SOA para sistemas de gestão nos transportes público [11] 

 

As arquitecturas apresentadas são arquitecturas gerais de integração entre os vários sistemas ITS. 

Mais especificamente, no âmbito dos SAE e outros sistemas para monitorização e gestão de serviços e 

operações em tempo real, e segundo uma perspectiva mais técnica, a arquitectura de referência de um 

sistema actual deste tipo é a esquematizada na figura 6. 

 

Na figura, são apresentadas algumas das principais componentes tecnológicas da arquitectura de 

referência, é no entanto de referir, que essas tecnologias não são únicas e existem outras tecnologias 

alternativas, que são mais ou menos adequadas ao sistema, dependendo do contexto e objectivos do 

mesmo. Cada componente tecnológica é definida e são discutidas as suas alternativas, na secção 

“Tecnologias”, a secção cinco deste documento. 

 

Como se observa na figura, o veiculo interage directamente com a “garage” (“depot” ), descarregando, 

geralmente ao final do dia de serviço da viatura, os dados de bilhética (informação de facturação e 

vendas), de contagem de passageiros, estado mecânico da viatura, entre outros dados considerados 

importantes pela operadora. Posteriormente todos esses dados são transferidos da “garage” para o 

centro de controlo de operações. 

 

Numa arquitectura de um sistema que não obtém, a sua informação em tempo real, os dados dos tempos 

de serviço são descarregados juntamente com os outros dados, pelos veículos ao final do dia. Nestes 

sistemas a informação obtida no instante não é crucial nem importante para a eficiência do serviço. Estes 

sistemas são tipicamente utilizados, num ambiente rural e em alguns interurbanos, em que a frota 

tipicamente é pequena, número de paragens é reduzido, a probabilidade de incidentes, 
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congestionamentos de via e outras ocorrências é reduzida, não existe o constante embarque e 

desembarque de passageiros, etc. 

 

 

Figura 6 – Arquitectura de Referência dos Sistemas de Gestão em Tempo Real. 

 

Continuando, em cada instante é enviado do veículo, um sinal para os satélites e destes são enviadas as 

coordenadas de localização do mesmo (e eventualmente a sua velocidade). Esta comunicação entre 

veículos, satélites e sistema central, pode ser gerida por forma, a que as coordenadas do veiculo só 

sejam recebidas pelo sistema central quando este delas necessita, ou seja, quando um veiculo chega a 

uma paragem (receptor no veiculo passa por uma baliza ou “geo-fence” localizada numa paragem 

inteligente) e quando lança um alerta, justificado pela ocorrência de algum incidente ou avaria. 

 

O tripulante no veículo a todo o instante pode comunicar por via oral ou escrita, através da rede, com o 

operador no sistema central e vice-versa. 

Para além da localização do veículo na rota, é regularmente transferido pela rede do veículo para o 

sistema central, o estado mecânico da viatura, a quantidade de combustível, a sua velocidade (por leitura 

do odómetro) e eventualmente o estilo de condução. 

 

O sistema central, segundo requisição do passageiro, envia para o mesmo, mensagens com informação 

sobre tempos de chegada de determinadas viaturas a determinadas paragens. 
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A arquitectura apresentada, salvo algumas particularidades estruturais e técnicas que serão 

especificadas mais à frente neste documento, representa o modelo base dos SAE ”state-of-the-art” em 

comercialização actualmente. 

 

2.3 Áreas Relevantes da Engenharia e Ciência  

 

2.3.1 Engenharia de Software e Sistemas 

 

Para um bom sistema ITS, um sistema com um desenho flexível e extensível, com uma arquitectura 

capaz de possibilitar a compreensão, interoperabilidade e integração com outros sistemas, é essencial 

que todos os projectos ITS sejam desenvolvidos com recurso à engenharia do sistema. Que inclui os 

seguintes elementos:  

• Uma descrição do “scope” do projecto do sistema de transporte a implementar; 

• Um conceito operacional que identifique os papeis e responsabilidades das organizações 

participantes e stakeholders na operação e implementação do projecto ITS; 

• Requisitos Funcionais do projecto; 

• Requisitos de interface e transferências de informação entre o sistema projecto e outros sistemas 

e subsistemas planeados e existentes. 

• Identificação de standards aplicáveis. 

 

Por sua vez, uma estrita aderência às práticas de engenharia de sistemas vai auxiliar o cumprimento de 

cinco actividades chave que têm um impacto significativo para o sucesso do projecto e 

consequentemente do sistema: 

• Identificar e avaliar alternativas;  

• Gerir incerteza e risco no desenho e implementação dos sistemas;  

• Desenhar qualidade nos sistemas;  

• Controlar os custos do “life cost” de um projecto;  

• Tratar de imediato as questões da gestão do programa. 

 

Em certos países como os EUA, existem até um certo número de recursos disponíveis para assistir as 

organizações no processo de engenharia de sistemas. Um exemplo, é a “Systems Engeneering 

Guidebook for ITS” patrocinados e mantido pela Federal Highway Admistration (FTA) e o Califórnia 

Department Transportation [2]. 
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2.3.2 Inteligência Artificial 

 

A IA no contexto das suas técnicas de programação baseadas em regras de extrema importância para os 

sistemas de gestão de operações, na identificação e consequente resposta automática a situações no 

ambiente de execução. Correspondem a regras de negócio previamente programadas, que dão 

autonomia e capacidade de resposta ao sistema. Um exemplo de uma regra pode ser “O veículo de 

matrícula 17-33-AA vai para manutenção ao 10.000Km” e o sistema neste contexto detecta quando o 

respectivo veículo já percorreu 10.000Km e consequentemente “ordena” automaticamente que veículo vá 

para a manutenção. Existe software próprio para a programação de regras de negócio, entre as mais 

utilizadas e conhecidas está o Drools da JBoss e ILog Rules. 

 

Motor de regras Drools da JBoss, é constituído por um motor de inferência, Production Memory (regras), 

Working Memory (factos) e o motor de inferência (responsável pelo pattern matching e agenda que 

resolve conflitos de conjunto de regras verdadeiras fazendo gestão de execução ordeira das mesmas). 

 

A IA pode ainda oferecer aos sistemas de transportes inteligentes, a capacidade de aprender e com isso 

deduzir e inferir algo a partir da informação disponível. Importante para a gestão da regularidade e 

informação ao passageiro, ao dar a capacidade ao sistema de automaticamente inferir o tempo de 

chegada à paragem seguinte, após receber informação do instante de intercepção do veículo na última 

paragem e do histórico dos tempos registados naquele mesmo troço. Outras variáveis podem ser 

consideradas para o aperfeiçoamento da inferência do tempo, como o congestionamento actual e 

histórico da via em questão e o registo de incidentes actual ou histórico na via. 

 

Para que um sistema possa usufruir das descritas vantagens da IA é essencial, um Motor de Inferência. 

Responsável pelo processo de matching de novos e já existentes factos (ou factos históricos), com as 

regras, conhecido como pattern matching. Existem um conjunto de algoritmos matemáticos utilizados 

para o efeito. 

 

2.3.3 Matemática 

 

Sendo a base de toda a programação e a IA, a “mãe” de todas as Ciências, a Matemática e 

nomeadamente os algoritmos matemáticos são essenciais para constituição e formalização de um 

comportamento do um sistema de transportes e de gestão em tempo real. 

 

Algoritmos Matemáticos base da regularidade e do Motor de Inferência da IA: 

• Rete 

• Leaps 
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• Treat 

• Linear 

 

Algoritmo Rete é destes o mais utilizado e por isso aquele que se descreve de seguida. 

Permite constituir a base para uma implementação mais eficiente de um sistema pericial. Um sistema 

pericial baseado no Rete constrói uma rede de nós, onde cada nó (excepto o nó raíz) corresponde a um 

padrão ocorrendo do lado esquerdo de uma regra. O caminho do nó raiz para um nó folha define uma 

regra do lado esquerdo completa. Cada nó tem uma memória de factos que satisfazem esse padrão. 

Esta estrutura é essencialmente uma árvore generalizada. 

 

À medida que novos factos são inseridos ou modificados, eles propagam-se ao longo da rede, sendo a 

rede de nós actualizada quando aquele facto faz um “match” com aquele padrão. Quando um facto ou 

uma combinação de factos satisfazem todos os padrões de uma dada regra, um nó folha é atingido e a 

correspondente regra é “disparada”. 

 

O algoritmo Rete é desenhado para sacrificar a memória para aumentar a velocidade. Na maioria dos 

casos, a velocidade aumenta muito significativamente, sobre uma implementação naive (porque a 

performance do Rete é teoricamente independente do número de regras no sistema). No entanto, em 

sistemas de peritos muito grandes, o algoritmo Rete tende a consumir de muita memória. Outros 

algoritmos, baseados no Rete, foram desenhados para consumir menos memória (fig.26). 

 

Figura 26 – Topografia Básica do Rete, e as associações entre diferentes tipos de nós e memórias [27]. 
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2.4 Aplicações e Sistemas Existentes 

 

2.4.1 Sistemas Comerciais 

 

O “state-of-the-art” nos Sistemas Operacionais de Transporte possibilita ao pessoal das Operadoras 

supervisionar e gerir as operações com uma completa “fotografia” do estado actual de todos os serviços 

e operações de transporte. 

Para além disso, os sistemas “state-of-the-art” apresentam essa fotografia geral das operações de uma 

forma integrada o que torna fácil de compreender e de formular uma resposta apropriada. Em alguns 

casos, em sistemas com um reajustamento contínuo dos tempos de serviço para prevenir grandes 

desvios do horário planeado, a resposta pode mesmo ser completamente automática. 

 

Nos outros casos, os sistemas podem apresentar uma escolha das acções recomendadas que o 

operador pode escolher executar ou não. 

Os sistemas “state-of-the-art” apresentam um conjunto de características avançadas que os distingue 

doutros sistemas e que faz deles uma solução de grande capacidade e performance. 

 

Apresenta-se de seguida um sumário geral de todas essas características, é no entanto de notar que 

nenhum sistema actualmente em funcionamento as implementa a todas, ou seja são apresentadas as 

características de um conjunto de sistemas “state-oh-the-art”, e não de algum em particular: 

 

Características Institucionais: 

• Tempos de recuperação de horários validos estatisticamente até ao fim de cada viagem 

agendada; 

• Veículos sobressalentes; 

• Integração do despacho, comunicações, informação ao passageiro, gestão de incidentes e 

funções de segurança; 

• Partilha de Informação, vídeo, e formas de “display” com outros transportes e Agências de 

segurança pública especificamente para a gestão de incidentes e alertas; 

• Elemento de plano tecnológico integrado compreensivo. 

 

Características de Comunicação incluem: 

• Monitorização automática da performance, disponibilidade, cobertura e tempos de resposta por 

comunicação directa do sistema de comunicações; 

• Actualização contínua da protecção contra vírus; 

• Controlo estrito da maquinaria computacional e redes de dados, firewalls, controlos de acesso e 

permissões, fecho de portos de comunicação inutilizados, etc; 
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• Gravação digital de todas as comunicações de voz; 

• Registo e autenticação de todas as mensagens de dados de e para o centro de controlo; 

• Transferência de dados baseada em standards com separação das tecnologias/protocolos de 

comunicação com o software do centro de controlo, permitindo que um único centro de controlo 

coordene as operações de múltiplas divisões ou fornecedores de serviços, utilizando diferentes 

métodos de comunicação (telemóvel, satélite, 800 MHz, GSM) e tecnologias “in-vehicle” (de 

diferentes fornecedores). 

 

Características da Infraestrutura incluem: 

• Redundância de todas as funções críticas e comunicações, com recuperação automática. 

• Acomodações e aprovisionamentos para extensão de operações;  

• Controlos de acesso físico; 

• Fornecedores de energia sempre operacionais com múltiplas fontes de energia de “backup”; 

• Estrutura de controlo de “backup” fisicamente separado, com energia redundante, processadores 

e comunicações; 

• Ambiente de testes separado com acesso a conjunto de dados reais.   

 

Controlo de Operações e características de Supervisionamento incluem: 

• Reporting automático configurável de falhas de componentes, excepções de performance de 

sistema, excepções de serviço, e excepções de utilizador e rescrições; 

• Monitorização de rota; 

• Detecção automática das horas de serviço no veículo e operadores do centro de controlo; 

• Notificações de excepção automática para constituição de caminhos, horários, e desvios de rota, 

horas de trabalho dos operadores dentro dos limites do serviço, veículos que não vão chegar a 

tempo para provocar alterações nos horários, veículos sem combustível suficiente para a próxima 

viagem planeada, veículos com problemas mecânicos e outros; 

• Suporte às decisões de operação com resposta automática mediante definição de limites para 

caminhos e aderência a horários de serviço. 

• Suporte às decisões no terminal com resposta automática mediante limites definidos para a 

continuidade do serviço; 

• Protecção de conexão de transferência; 

• Monitorização de aderência da rota real de serviço à rota planeada. 

• Integração com Gestão de Manutenção; 

• Funções de treino interactivas; 

• Interface de utilizador configurável; 

 

Gestão de Incidentes e características de Reporting incluem: 
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• Video vigilância e gravação “onboard” com a capacidade de fazer “display” do vídeo em tempo 

real no centro de controlo, na policia, e em veículos que supervisão a operar próximos da área de 

circulação do veículo;  

• Vídeo vigilância e gravação nas infraestruturas de transporte com capacidade de fazer “display” 

do vídeo em tempo real no centro de controlo;  

• Processamento de vídeo (visão da máquina) para identificação de condições excepcionais nas 

infraestruturas de transporte (isto é, plataformas sobrelotadas, malas esquecidas, etc) e chamar a 

atenção do operador. 

• Alarme silencioso com cobertura de áudio e vídeo transmissão para o centro de controlo; 

• Detecção automática de movimentações desautorizadas de veículos; 

• Capacidade para recolher fotografias aéreas digitais, e identificar rotas (especialmente no 

transporte ferroviário) de acesso de emergência para qualquer ponto ou linha para apoiar a 

gestão de incidentes e o treino do operador. 

Arquivo de dados inclui: 

• Registo e detecção automática das falhas dos componentes, excepções de serviço, excepções 

de utilizador, e duplicados;  

• Associação automática da informação de localização e atrasos dos veículos com ligações de 

caminhos de GIS específicos, paragens, paragens intermédias e intercepções; 

• Registo automático de viagens perdidas e viagens extra operadas em horário adicional; 

• Salvaguarda dos dados operacionais com uma interface geral e compreendida por toda a 

empresa; 

 

Informação ao Passageiro inclui: 

• Detecção automática do estado da infraestrutura com identificação automática das rotas e 

viagens influenciadas pelo fecho da infraestrutura, fogos, falhas de elevadores, etc; 

• Predição dos tempos de viagem e de chegada com precisão de um 1 minuto ou 20% do tempo 

em falta até à chegada. 

 

Apresentam-se de seguida alguns dos sistemas “state-of-the-art” de gestão e monitorização em tempo 

real das operações e serviços de transporte público de passageiros. Com natural foco no transporte 

rodoviário. 

 

2.4.1.1 Sistema Geo-ITCS da empresa Atron: 

 

Os SAE`s convencionais utilizam padrões de troço de viagens registadas para descrever a posição dos 

veículos ao longo da rede de estradas. 
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Com esta abordagem comum, a flexibilidade das medidas de controlo activas estão limitadas a um 

conjunto de rotas alternativas como resposta a situações de incidentes, inconvenientes, anomalias na 

rede de estradas (fig.14). Como consequência: 

• Grande esforço para editar potenciais rotas alternativas 

• Grande esforço e fluxo nas comunicações entre os tripulantes e a central 

• No caso de uma alternativa não planeada: 

– Informação ao passageiro errada ou em falta; 

– Nenhuma conexão de protecção automática;  

– Nenhuma prioridade na sinalização; 

 

Num SAE convencional os perfis de tempos de viagem são definidos para troços ou rotas standard e 

para troços ou rotas alternativas planeadas previamente. 

 

 

Figura14 – Gráfico em espinha de SAE´s convencional [17]. 

 

Por outro lado, a interface baseada num mapa de rede, leva a uma grande flexibilidade na disposição da 

frota envolvendo informação dinâmica ao passageiro, prioridade na sinalização e conexão de protecção. 

Cada troço do mapa corresponde a conjunto de secções de estradas cada uma associada a perfis de 

tempo de viagem (fig.16). 

O tripulante lucra com a funcionalidade de navegação, tanto no modo de operação normal como em caso 

de incidente (fig.15). 

 



32 

 

 

Figura 16 – Gráfico em rede de SAE [17]. 

 

Medidas a tomar são definidas no pelos operadores no sistema central, transferidas para os veículos e 

tratadas pelo computador “on-board” de interface baseada no mesmo mapa de rede de estradas que é 

utilizado no sistema central. 

 

 

Figura 15 – Gráfico em rede, em interface tripulante, de SAE [17]. 

 

Principais Características do Sistema 

O mapa de estradas digital é o modelo base de gestão da posição do veículo, para definição e 

monitorização de rota do veículo e sua disposição (fig.15). 

Interface em mapa de rede de estradas modificada é modificada automaticamente pelo sistema, para 

rede de estradas preferido, optimizado (fig.17):  

• Exclui estradas impróprias, tem em conta as restrições de mudança de sentido. 

• Permite adição de novos troços e de veículos com perfis de tempo de viajem específicos. 

 

O posicionamento dos veículos baseado no mapa digital tem uma interface similar aos sistemas de 

navegação utilizados nos carros mas optimizados para as necessidades do transporte público de 
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passageiros. Onde o posicionamento é baseado na localização GPS, “speedometer” e sensores de 

direcção. 

 

 

Figura 17 – Esquema representativo de cálculo automático de mapa optimizado de sistema Geo-ITCS 

[17]. 

 

A criação e manutenção do mapa de estradas digital são suportadas pelo sistema em casos de estradas 

cortadas ou congestionadas, durante um período definido ou não de tempo. 

Integração com gestão de incidentes: 

• Um fecho ou um bloqueio de estrada é registado e visível no mapa do sistema com o frame 

de tempo previsto e alguma informação adicional; 

• O sistema detecta automaticamente as linhas afectadas (viagens, veículos) e calcula vários 

caminhos, rotas alternativas; 

• Dependendo da configuração do sistema, o “melhor” caminho é seleccionado manualmente 

pelo “dispacher” ou automaticamente pelo sistema segundo critérios pré-definidos; 

• Informação sobre o caminho adoptado é automaticamente transferida para os veículos 

relacionados e disponibilizada aos tripulantes; 

• Passageiros são informados automaticamente pelo sistema dinâmico de informação ao 

passageiro. 

• Nenhuma acção adicional é necessária quando um incidente termina; 

• O Geo-ITCS tem funcionamento idêntico para tratamento de incidentes de pequeno ou médio 

termo. 

 

Geo-ITCS e serviços On-Demand (fig.18) (segundo requisito): 

• Pedidos dos clientes para entrar numa paragem específica são aceites no centro de 

atendimento ao cliente, que é parte integrante do sistema.  

• O centro de atendimento identifica a rota a modificar para a viagem tendo por base o mapa e 

transmite essa nova rota para o veículo. 

• O computador “on-board” informa o tripulante e corrige os painéis e monitores de informação 

ao passageiro. 
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Figura 18 – Gráfico de Geo-ITCS no serviço de transporte On-Demand [17]. 

 

• Um pedido atrasado do cliente pode ser considerado mesmo durante uma viagem. 

• A metodologia, cobre a um nível atómico as necessidades operacionais dos serviços On-

Demand. 

• Todo o processo corre automaticamente. 

• A interface baseada em mapa de rede de estradas pode ser no futuro estendida para considerar 

a informação do fluxo de tráfego.  

• Para a detecção de incidentes nas estradas da rede. 

• Para o cálculo de caminhos, rotas alternativas. 

 

2.4.1.2 Sistema Hastus da empresa GIRO 

 

Hastus é uma solução integrada e modular de software para operações de transportes e informação 

computacional. 

Descreve-se como Sistema “state-of-art” essencialmente porque apresenta um software integrado e 

evolutivo para aplicações nucleares dos transportes públicos, como as aplicações que gerem informação 

em tempo real. 

 

A eficiência e a flexibilidade do Hastus, é demonstrada pela sua instalação no Norte e Sul da América, 

Europa, Austrália, e Ásia.  

Hastus é descrito como altamente configurável e parametrizável tem uma boa performance em muitos 

contextos operacionais distintos: 

• Hastus é utilizada com sucesso para a gestão de autocarros, metros, comboios em cidades com 

os mais variados requisitos como Barcelona, Bruxelas, Chicago, Nova York, Oslo, Seattle, 

Singapura, Sidney, Genebra, Torino e Viena. 
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• Sistemas multimodais podem utilizar o Hastus tanto para transporte rodoviário como ferroviário, 

facilitando a sincronização de serviços e simplificando a administração do sistema através de 

uma instalação e base de dados de transporte comum. 

 

Identificam-se de seguida as características chave do sistema Hastus, facilitadoras da instalação rápida e 

da integração com sistemas externos (fig.27): 

� Aplicação única; 

� Todos os tipos e modos de transporte; 

� Construção modular; 

� Mesma ergonomia para todos os módulos; 

� Fornecimento de ferramentas de integração; 

� Sistema de administração centralizada. 

 

O Hastus apresenta ainda outra particularidade, tem um modelo de gráficos base para gestão da posição 

do veículo e para definição e monitorização da rota do mesmo (fig.28). 

 

 

Figura 27 – Sistema Hastus e integração com outros sistemas [28]. 

 

Esta interface tem como grande vantagem, em relação aos modelos em rede e em espinha descritos 

anteriormente, o facto de que com esta representação se descreve também o gráfico do serviço 

planeado, para além do gráfico de serviço real, permitindo ao operador facilmente comparar os gráficos e 

detectar rapidamente desvios significativos do serviço real em relação ao serviço planeado.   
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Figura 28 – Sistemas Hastus, gráfico para monitorização de serviço [28]. 

 

2.4.2 Sistemas do Domínio da Investigação 

 

O foco da investigação actual, com projectos como CVIS, SAFESPOT; COOPERS, entre outros, é a 

integração do SAE e de outros sistemas de gestão em tempo real, com novas tecnologias emergentes. 

O projecto de investigação CVIS procura “standartizar” a comunicação nos transportes, investigando uma 

rede wireless global, entre todas as infraestruturas e viaturas, promovendo a comunicação e cooperação 

entre todos os sistemas, para aumento da segurança e eficiência do transporte nas estradas (fig,12). 

 

Permitindo no contexto do transporte urbano, uma gestão cooperativa da rede, um sistema de prioridades 

do transporte público mais eficiente (fig.10), uma monitorização cooperativa com uma fusão dos dados 

fornecidos das tecnologias de sensores com os fornecidos pelas tecnologias de localização, descritas 

mais à frente neste documento, para além de uma assistência mais precisa e imediata ao passageiro e 

tripulante em caso de acidente e da possibilidade de integração com sistema eficaz, de suporte à 

condução segura dos tripulantes (fig.11). 

 

 

Figura 12 – Visão CVIS e GPS Galileo no contexto de comunicação nos transportes [14]. 
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Como se observa na figura.12, essa infraestrutura de navegação global, investigada e discutida neste 

programa tem o nome de GALILEO [15]. 

Consiste numa infraestrutura, de trinta satélites, com orbitas melhoradas, que vão possibilitar 

localizações mais precisas em ambientes urbanos e permitir a constituição de novos serviços aos 

tripulantes, como chamadas de emergência com a associação automática da transmissão do local do 

incidente e consequente assistência e prevenção de congestionamentos imediatas (fig.13). 

 

 

Figura 13 – Sistema de Ajuda para a Segurança Pública e Emergência de Sobrevivência [16]. 

Mais especificamente no contexto dos sistemas SAE, já foi investigado que o Galileo associado à rede de 

comunicação, pode possibilitar: 

• A detecção com mais precisão de uma situação em que duas viaturas circulam muito próximas, e 

em que a segunda pode abrandar para melhor partilha dos passageiros. 

• Sabendo a posição mais precisa e a cada instante das viaturas, em todas as zonas da cidade, o 

Galileo pode possibilitar o sistema gerar informação estatística dos atrasos que podem ser 

utilizados para ajustar os horários e para melhorar o serviço. 

 

Outras vantagens de integração do Galileo no SAE estão em investigação. Vantagens essas, que 

possibilitam às empresas operadoras, o planeamento e gestão de diferentes aspectos do negócio até 

então esquecidos e não considerados. 

 



38 

 

 

Figura.11 – Sistema de Suporte à Condução Segura [13] 

É sabido e já foi apresentado neste documento, a grande eficiência de muitos sistemas de gestão em 

tempo real no transporte público de passageiros. Os sistemas em investigação, vão ainda aumentar essa 

eficiência com a integração de novas tecnologias e arquitecturas inovadoras com novas componentes e 

interacções possíveis. Mas apesar de tudo, não existe ainda actualmente em investigação, o que todos 

procuram, uma solução que compreende todos os módulos completamente integrados, para os sistemas 

de gestão em tempo real. 

 

Como se sabe existem sistemas que integram alguns dos módulos, como o sistema SAEIP que integra o 

módulo de apoio à exploração com o de informação ao passageiro e o de gestão de operações. Mas 

nenhum integra todos os módulos de uma forma eficaz e consistente, numa solução óptima para a 

gestão em tempo real de serviços de transportes públicos de passageiros (fig.9). Descritas e conhecidas 

as vantagens do Galileo, a sua integração como parte da solução possivelmente facilitaria a integração 

consistente dos diferentes módulos da gestão em tempo real. 
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Figura 10 – Sistema de Prioridade dos Transportes Públicos [12]. 

 

 

Figura 9 – Sistema Integrado de Gestão em Tempo Real de Serviços de Transporte de Passageiros 
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Na figura 9, os sistemas fora do círculo representam, o conjunto de sistemas que não operam com 

informação em tempo real mas que contém e manipulam dados (de planificação de serviço, horários e 

turnos por exemplo) comuns aos sistemas de gestão em tempo real de serviços de transporte de 

passageiros, representados no interior do círculo. Por esta razão, estes sistemas devem estar também 

integrados entre si, reduzindo a probabilidade de aparecimento de dados duplicados e/ou corrompidos no 

sistema. 

 

Para concluir, com o Galileo e a solução completamente integrada, a noção de transporte regular 

paragem a paragem, pode evoluir para uma noção de transporte “On-Demand”, de transporte quando 

requisitado, que integrasse também diferentes meios de transporte. Já existem sistemas com esta noção 

de transporte (o Táxi Bus por exemplo) mas limitados a pequenas áreas e a um único meio de transporte. 

 

2.5 Tecnologias 

 

Para o funcionamento, comunicação e troca de dados entre sistemas para a gestão das operações em 

tempo real, é indispensável o suporte de um conjunto de tecnologias capazes. 

Seguindo um critério de função da tecnologia no suporte aos sistemas, actualmente podem-se agrupar as 

tecnologias em quatro tipos diferentes: 

• Tecnologias de Redes e Comunicação; 

• Software de suporte e de processamento e gestão de informação; 

• Tecnologias de Localização; 

• Tecnologias de Registo, Detecção e Apresentação de informação; 

 

2.5.1 Tecnologias de Redes e Comunicação 

  

As redes de dados digitais possibilitam a transferência de dados entre as diferentes entidades, 

nomeadamente entre as viaturas e o centro de controlo, entre as viaturas e as estações intermédias 

(“depot” ou “garage”) (em alguns sistemas a transferência de dados por bluetooth) e entre os painéis de 

informação e o centro de controlo. As redes rádio possibilitam também a comunicação entre as diferentes 

entidades, nomeadamente entre as viaturas e o centro de controlo, o centro de controlo e as autoridades 

e outras entidades responsáveis, entre o centro de controlo e os passageiros e entre as viaturas e os 

passageiros. 

 

Actualmente estas redes de transferência de dados e as redes de comunicação, são tipicamente uma só 

rede wireless (sem fios) de rádio transferência, que tem a vantagem, na transferência de dados (dados 

de bilhética, de estado da viatura, de serviço, etc), de não estar limitada à dimensão física dos cabos de 

rede ou à dimensão física de qualquer outra componente tecnológica da rede. 
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Existem actualmente: 

• Redes TETRA (Terrestrial Trunked Radio), uma tecnologia radio móvel, privada e digital, utilizada 

actualmente em muitos sistemas em toda a Europa; 

• Redes GSM/GPRS (Global System for Mobile communications/General Packet Radio Service), 

uma tecnologia radio móvel, pública e digital, também utilizada em muitos sistemas em todo o 

mundo; 

• Internet e outras tecnologias de sistemas de comunicação como as redes de pequeno alcance 

como a W-LAN (Wireless Local Área Network), a DSRC (Dedicated Short-Range 

Communications), Wi-Fi e Wimax, e as Mesh Networks que tipicamente constituem a rede de 

comunicação no Metropolitano. 

 

Muitos sistemas adoptam redes privadas para suporte das comunicações e transferência de dados como 

alternativa à utilização das redes públicas. Esta opção justifica-se pelo facto de com uma rede privada, o 

risco de congestão e falha de comunicação ser muito mais controlado e reduzido. Em contrapartida, o 

custo de uma rede privada é à partida mais elevado, que o custo de utilização de uma rede pública de um 

operador de telecomunicações. 

No contexto de um sistema em que um baixo fluxo de mensagens são trocadas entre a central e as 

viaturas e em que uma falha na comunicação e a perda de mensagens não é critica, talvez se justifique a 

utilização de uma rede pública como suporte à comunicação. Mas por outro lado, num contexto mais 

comum e actual, em que o fluxo de mensagens é elevado, em que a perda das mesmas não é tolerável e 

considerando que existe dinheiro para investir, é importante a adopção de uma rede privada para suporte 

às comunicações. Regista-se no entanto, a tendência nos últimos anos, as empresas adoptarem cada 

vez mais uma rede privada para suporte às comunicações, o que se justifica pelo facto, de os custos 

associados à sua instalação serem cada vez mais baixos. 

 

È ainda importante referir, que estas redes rádio digitais são também componente tecnológica essencial 

de outros sistemas. São essenciais nomeadamente para fornecer dados e comunicações a sistemas de 

planeamento de trânsito, de gestão da manutenção, de gestão de ocorrências e de informação ao 

passageiro e viajante em tempo real. 

 

2.5.2 Software de Suporte 

 

Software é componente base de qualquer sistema, é o motor de processos, o repositório de informação e 

o ponto de interacção pessoa-máquina. 

As aplicações de software, no contexto dos sistemas transportes inteligentes, possibilitam a 

apresentação de informação, a interacção pessoa-máquina com os passageiros, tripulantes e 

operadores, o armazenamento, tratamento, registo e partilha dos dados. Conferem ainda a um sistema a 
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sua parametrização, possibilidade de um motor de geração de relatórios operacionais, de processamento 

e reconhecimento de imagem, monitorização de frota, cálculos e motor de inferência e regras 

programadas. 

 

Por exemplo, o sistema GIS (Geographic Information System) é um sistema baseado numa aplicação de 

software que permite ao operador, em tempo real, visualizar a posição de um veículo num mapa real. A 

aplicação recebe continuamente, do receptor GPS instalado no veículo, as coordenadas do mesmo, 

calcula de seguida a posição do veículo no mapa, eventualmente, dependendo do sistema, associa a 

essa posição a informação existente desse veículo armazenada em base de dados e/ou associa 

informação de ocorrências, de trânsito, etc. Por fim, apresenta toda ou parte dessa informação no mapa 

(fig.4). 

Num sistema SAE, a aplicação software comunica, tal como a aplicação de um sistema GIS, com 

receptor GPS, mas neste caso com um paradigma diferente. Nestes sistemas interessa registar os 

tempos de partida e chegada de cada viatura em cada paragem (regularidade e despacho), e não as 

suas coordenadas, a sua localização em cada instante, ou seja, as aplicações tratam, processam e 

armazenam dados diferentes, para fins diferentes, apesar de ambas comunicarem e se basearem na 

informação proveniente de um mesmo aparelho electrónico (receptor GPS). 

 

 

Figura 4 – Sistema Informação Geográfica (GIS) [5] 

 

Nesta relação descrita percebe-se bem a importância da aplicação software no processamento e 

tratamento da informação para a definição do comportamento de um sistema. Mas outros exemplos de 

sistemas em tempo real podem ser enumerados, por exemplo, para um sistema de gestão de parques, 

em que câmaras detectam e reconhecem objectos, movimentos e velocidades na imagem vídeo, e 

identificam esses objectos como sendo viaturas ou peões. Com o objectivo de detectar viaturas mal 

estacionadas, congestionamento ou lugares livres no parque. Neste caso, a câmara de vídeo apenas 
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capta a imagem (sendo essencial uma câmara de alta resolução que capture imagens de boa qualidade 

e alta definição), e a aplicação de software trata de processar cada frame com algoritmos programados 

para reconhecimento de imagem e identificação de objectos e à posteriori até se encarregar de notificar 

as autoridades competentes da detecção de viatura mal estacionada ou de tráfego congestionado. 

São inúmeras as tecnologias de software utilizadas para desenvolvimento deste tipo de sistemas, mas as 

mais utilizadas são as frameworks Java e DotNet, o AJAX, Javascript e JSP para apresentação de 

informação na web, Drools para motor de regras, as bases de dados SQLServer e Oracle como suporte à 

persistência, entre muitas outras tecnologias. 

 

2.5.3 Tecnologias de Localização 

 

Actualmente as tecnologias de localização são componentes essenciais de muitos sistemas de gestão 

em tempo real. 

A tecnologia GPS (Global Positioning System) é a tecnologia utilizada para a localização em tempo real 

das viaturas e detecção e registo de passagem da mesma pela estação, é elemento indispensável em 

qualquer arquitectura de referência de muitos sistemas SAE, de gestão de ocorrências, gestão frotas, 

GIS, informação ao passageiro, entre outros. É também utilizado como suporte aos serviços públicos de 

segurança, polícia, bombeiros, e serviços de emergência médica, que utilizam os receptores GPS para 

determinar o veículo de serviço mais próximo do local da emergência, possibilitando a resposta mais 

rápida em situações críticas. 

 

O sistema GPS compreende três partes: 

• Vinte e nove satélites que orbitam a Terra [*1]; 

• Estações de controlo terrestre que monitorizam os satélites; 

• Receptores GPS que podem ser associados a uma pessoa, a um animal ou a um qualquer 

objecto, como por exemplo um veículo; 

 

Os satélites são sincronizados para emitir informação de navegação codificada (a posição e tempo 

exactos). Qualquer veículo equipado com um receptor GPS vai interceptor essas transmissões. 

Utilizando uma simples fórmula matemática derivada da triangulação [*2], o receptor está apto a calcular 

em tempo real a sua própria longitude, latitude, velocidade e até a altitude [10]. Num sistema que utilize 

tecnologia GPS esta informação, é a maior parte das vezes, transmitida para uma central de operações 

de despacho e regularidade e/ou controlo de localização. 

Existe sempre um erro associado a uma localização GPS. E essa margem de erro aumenta quando o 

receptor se encontra dentro de edifícios, de túneis, ou de qualquer área que não permita ao receptor ter 

uma comunicação directa, ou em linha recta e sem obstáculos, com os satélites (a chamada line-of-

sight ). Isto porque, os receptores na Terra comparam o atraso no tempo rotulado para cada sinal entre 

[*1] - Os vinte e nove satélites são mantidos pelo Departamento 
da Defesa dos EUA. Estes satélites orbitam a Terra duas vezes 
por dia e o seu posicionamento permite que sejam sempre 
visíveis pelo menos seis destes satélites em qualquer ponto da 
Terra. Cada satélite tem um relógio atómico, para que não 
exista dessincronização entre satélites. 

[*2] - Conjunção de sinais de três ou mais satélites numa órbita 
cuidadosamente monitorizada de onde o receptor calcula a sua 
própria relação espacial com cada satélite para determinar a sua 
posição 
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os vários satélites, calculando assim a distância, em linha recta, do receptor para cada satélite, assim, 

devido aos efeitos de refracção e reflexão que as ondas de frequência de rádio sofrem em ambientes 

fechados, deixa de existir uma trajectória em linha recta para a comunicação entre satélites e receptores 

o que induzirá em erro o cálculo de posicionamento por parte do sistema. 

Estes erros associados ao posicionamento GPS são tolerados e não são significativos, para a localização 

da viatura e detecção e registo temporal de passagem da viatura numa paragem, num sistema SAE e 

num sistema GIS por exemplo. Mas não são tolerados por exemplo, por um sistema de gestão de 

parques, que em tempo real precisa sabes a localização exacta de uma viatura para detectar em que 

lugar estacionou, que lugar está a ocupar, para que nenhuma outra viatura tente estacionar no mesmo 

lugar. Como alternativa surge em ordem crescente de custo e eficiência, as tecnologias de marcação 

manual pelo tripulante do local de estacionamento, sistema de reconhecimento de imagem e RFID (Radio 

Frequency Identification). 

 

No entanto, são utilizados e existem no mercado, filtros e outras tecnologias GPS para diminuir esses 

erros (tabela.1). 

 

Tabela-1 – Tecnologias e metodologias para redução de erros de localização em ambientes específicos 

 Característica 

Tecnológica 

Utilização Actual  Observa ções  

DGPS (Differential 

Global Positional  

System) [7] 

Corrige erros de 

localização GPS, 

melhorando a precisão 

do receptor com a 

adição de uma estação 

de referência local. 

No transporte Marítimo. 

Guarda Costeira dos 

Estados Unidos na 

localização de portos e 

navios. E mais 

recentemente em 

sistemas AVM 

comerciais. 

Erro de localização apenas de 1 a 3 

metros. 

IPS (Indoor Positional 

System) [6] 

Baseado nos sinais de 

Rádio, Ultrasónico ou 

Infravermelhos. 

Em Hospitais na 

localização de aparelhos, 

pacientes, médicos e 

enfermeiros. 

Localiza onde o GPS não consegue 

localizar com uma precisão aceitável. 

No interior de edifícios, túneis e outros 

locais encobertos.  



45 

 

Filtros GPS [9]  Receptor restringe 

aceitação apenas a um 

número limitado de 

sinais de satélite. 

Os quatro sinais mais 

fortes por exemplo. 

Alguns aparelhos móveis 

como “smartphones” e 

PDA´s 

Localizações GPS mais precisas e 

fiáveis. 

RFID (Radio 

Frequency 

Identification) [50] 

Localização precisa, 

em qualquer lugar a 

qualquer hora. 

Essencialmente em 

sistemas de gestão de 

frotas no transporte e 

identificação unívoca de 

mercadorias. 

Sem erros consideráveis. 

 

São reconhecidas as vantagens e desvantagens destas e outras tecnologias de localização e 

metodologias de correcção de erros, face à tecnologia GPS, componente de referência nas arquitecturas 

dos sistemas de transportes e de gestão em tempo real actuais. Uma integração destas tecnologias nos 

sistemas actuais poderia reduzir erros e discrepâncias na localização e nos tempos obtidos e fornecidos 

pelos sistemas aos operadores, tripulantes e passageiros. 

De tal forma que a tecnologia DGPS depois de vários anos em testes e experiências em pilotos nos 

transportes públicos [8], é actualmente a tecnologia de localização utilizada pelo sistema “state-of-the-art” 

BLIC GmbH descrito anteriormente. 

 

2.5.4 Tecnologias de Registo, Detecção e Apresentação de informação 

 

Os Computadores e monitores no centro de controlo de operações são o hardware essencial para a 

interacção dos operadores com as aplicações de software, possibilitando a monitorização da frota, a 

visualização de alertas das viaturas, regularidade do serviço, o registo e listagem de ocorrências, a 

gestão da manutenção das viaturas, comunicação com as viaturas, entre muitas outras interacções 

possíveis. 

 

Os computadores “on-board” são por sua vez, o hardware essencial para possibilitar a interacção dos 

tripulantes com as aplicações de software, como alternativa mas com funcionalidades e interacção mais 

limitada aparecem os telemóveis, os smartphones e os PDA´s. Em sistemas de informação ao 

passageiro, os passageiros podem requisitar informação sobre tempos de espera em cada paragem, 

recebendo nos seus aparelhos de telecomunicações móvel um SMS com essa informação. 
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Os monitores dos computadores “onboard” são muitas vezes “touch screen” e munidos de um teclado. 

Nos computadores os tripulantes podem-se autenticar, registar e reportar incidentes, comunicar por via 

oral ou escrita com a central, visualizar condição do veículo, consultar rota de serviço e o registo 

automático de pagamentos. 

 Câmaras de Vídeo associadas a software de reconhecimento e processamento de imagem são 

actualmente utilizados para sistemas de detecção de congestionamento, de seguimento de viagem 

verificando se determinado(s) passageiro(s) terminam sua viagem, de vigilância por visualização de 

imagem captada ou por reconhecimento de automóvel mal estacionado em tempo real, de gestão de 

parques com detecção de lugares livres e ocupados, num sistema de prioridades no reconhecimento de 

uma viatura prioritária, entre outros. 

 

 “Speakers” para permitir comunicação por via oral entre os tripulantes e os passageiros e entre a central 

e os passageiros, permitem aumentar a amplitude do sinal sonoro aumentando o raio de audição do 

sinal. 

 Painéis electrónicos (fig.8) utilizados por sistemas de informação ao passageiro que fazem o “display” de 

mensagens informativas. Num sistema de informação ao passageiro integrado com SAE, os painéis 

estão instalados nas paragens das viaturas, e essas mensagens são referentes ao tempo real que falta, 

para que determinada viatura em determinada carreira chegue a determinada paragem. É feito o “display” 

dessas mensagens em tempo real, que provêm dos sistemas da central de operações. 

 

São ainda utilizados painéis electrónicos noutros sistemas, para o “display” de mensagens de perigo e 

alerta na estrada, de informação horários de partidas e chegadas em terminais aéreos, rodoviários, 

marítimos e ferroviários 

Sensores que permite detectar no local a presença de um objecto, são utilizados para, contagem de 

passageiros, detecção de lugar livre ou ocupado num parque, na detecção de abertura e fecho de portas, 

de viatura numa “Bus Lane” e na detecção de direcção e velocidade a que o veículo circula. Num SAE 

actual, os sensores são utilizados na detecção da abertura e fecho de portas, em que à abertura de 

portas é associado o final de viagem de determinada viatura, importante para caso de falha do GPS, e 

são também utilizados na determinação de direcção de circulação da viatura, para sua representação em 

rota num gráfico de regularidade em espinha ou em rede, no operador e possivelmente no computador 

“onboard” do tripulante. 

 

Existem ainda ecrãs de alta resolução para “display”, no interior da viatura, de informação de progresso e 

sequência na rota e entretenimento do passageiro durante a viagem. Os conteúdos dessa informação e 

entretenimento, actualmente já podem ser personalizados ao destino de viagem do passageiro. 

Na figura sete, são apresentadas todas as tecnologias de localização e de registo, detecção e 

apresentação de informação, existentes num veículo “state-of-the-art”. 
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Figura 8 – Painel de Informação ao Passageiro da operadora Carris. 

 

 

Figura 7 – Tecnologias de autocarro “state-of-the-art” [2]. 

 

2.6 Standards 

 

2.6.1 Formatos e Interfaces de Dados 

 

Os standards sempre desempenharam um importante papel no desenho tanto de sistemas de 

transportes “in-vehicle” como das infraestruturas [18]. 

O desenvolvimento de standards resulta de um entendimento entre os diferentes stakeholders e a sua 

criação justifica-se por um conjunto de necessidades base comuns: 
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• A necessidade de compatibilizar os sistemas de transportes. Que pode ir desde o 

estabelecimento de uma frequência única, ou um protocolo de transmissão a uma estruturação 

de uma mensagem para criação de tags de identificação automática de veículos por 

radiofrequência utilizadas pelas ferramentas de colecção electrónica de dados. 

• A necessidade de assegurar a qualidade dos produtos e dos sistemas de transporte. Ao longo 

dos últimos anos a indústria dos transportes desenvolveu a sua versão da reconhecida e muita 

utilizada certificação de qualidade de processos ISO 9000, o QS9000, com vista a assegurar a 

um mínimo aceitável de qualidade das tecnologias e estrutura no interior dos veículos de 

transporte. 

• A terceira força condutora para o desenvolvimento de standards é a necessidade de 

segurança. No entanto, muitos standards de segurança foram criados de início sobre a forma 

de regulamentos (amortecedores 5 mph, protecção de guarda lateral), e têm também de uma 

importância crítica para as infraestruturas de transporte, com os exemplos da sinalização de 

fecho de estrada, dos procedimentos de segurança em zona de trabalhos na estrada e a 

definição de níveis de iluminação em vias de grande tráfego. 

 

Com os standards o passageiro deixou de ter de enfrentar a confusão de diferentes formas, tamanhos 

e mensagens de sinalização nas estradas, diferentes de região para região, de país para país. 

A não definição de standards conduz a potenciais dificuldades na transferência de dados de um 

sistema para outro. Por exemplo, os sistemas de gestão de transportes estão a aumentar a recolha e a 

qualidade da informação relacionada com a congestão do tráfego, mas o impacto dessa informação 

para endereçar a congestão é mínima, derivado da ineficiência das práticas de partilha de dados entre 

sistemas. 

 

A recolha de dados por um sistema de uma entidade é muitas vezes benefício para os sistemas vizinhos 

ou para um sistema de informação passageiro. Isto não significa, que todos os sistemas tenham de estar 

fisicamente ligados entre si. A introdução de formatos de transferência de dados, faz com que os dados 

recolhidos por um sistema sejam disponibilizados a qualquer outra organização que deseje devolver 

dados num mesmo formato. 

 

O novo desafio é portanto, a compatibilidade dos formatos de dados recebidos, processados e enviados 

pelos sistemas de transportes, com vista ao grande objectivo de integração e interoperabilidade dos 

vários sistemas, criando uma necessidade de standards apropriados. Para que isso seja possível, o 

apoio a múltiplos níveis dos Governos (com um papel mais de facilitador do que regulador) e 

organizações dedicadas é essencial. 

Neste contexto, apresentam-se de seguida um conjunto de formatos standards actuais de influência e 

contributo directo para os sistemas de gestão em tempo real de serviços de transporte de passageiros. 
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2.6.1.1 RTIP 

 

Tabela.2 – Formatos ITS Standards para informação em tempo real no programa RTIP [19]. 

Standards  Descrição  

TMDD Standards para a Gestão de Tráfico e Comunicações centro a centro, ITE/AASHTO, 

Version 2.1, June 1, 2005. 

IEEE 1512 Base 

Standards 

IEEE 

Standard para a formalização de Mensagem de Gestão de Incidentes Comuns para 

utilização dos Centros de Gestão de Emergência, IEEE, 

Version IEEE Std 1512–2006, June 8, 2006. 

IEEE 1512.1 IEEE Standard para a formalização de Mensagem de Gestão de Incidentes Comuns 

para utilização dos Centros de Gestão de Emergência, IEEE, Version IEEE Std 

1512.1 2006, November 2, 2006. 

SAE J2354 Mensagem Standard para Sistema Avançado de Informação ao Passageiro, 

(ATIS), SAE, Version SAE J2354, 

February 2004 

 

O recente programa RTIP (Real-time Information Program), criado pelo Departamento dos Transportes 

dos EUA (DOT), em cooperação com outras organizações do sector, com o objectivo de em primeira 

instância estabelecer formatos de transmissão de dados para facilitar a transmissão de condições de 

tráfico e de viagem e numa segunda instância, a preocupação de garantir essa transmissão em tempo 

real. O RTIP é baseado num conjunto de formatos de transmissão de dados standard, baseados nos 

existentes ITS-Standards (tabela.2) (fig.19).  

Com este programa o DOT pretende melhorar a segurança dos sistemas de transportes à superfície, 

identificar os problemas de congestão, melhorar a resposta a eventos ambientais e a incidentes nos 

transportes, e facilitar a um nível nacional e regional a informação ao passageiro nas estradas. 
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Figura 19 – Conceito do RTIP [19]. 

 

Alguns dos principais tipos de informação considerados pelo programa são então: 

• Informação de congestionamento; 

• Incidentes de tráfego que bloqueiam as estradas; 

• Condições ambientais nas estradas; 

• Disrupções nos serviços de transporte público 

• Actividades de construção afectando as condições de viagem; 

• Tempos de viagem nas ligações de estradas; 

 

2.6.1.2 SIRI 

The Service Interface for Real Time Information ou SIRI é um protocolo XML para permitir a troca de 

informação em tempo real de veículos e serviços do transporte público entre computadores distribuídos. 

O protocolo é uma especificação técnica, desenvolvida com a participação inicial da França, Alemanha 

(Verband Deutscher Verkehrsunternehmen), Escandinávia, e o Reino Unido (RTIG). 

O SIRI é baseado no modelo de dados abstracto Transmodel, e compreende um modelo geral e um XML 

Schema para a definição da informação nos transportes públicos. 

 

O SIRI permite a troca de informação estruturada em tempo real, sobre conteúdos de horários, veículos, 

e conexões, juntos com mensagens de informação gerais relacionadas com as operações dos serviços 

(fig.24 e fig.25). A informação pode ser utilizada para muitos propósitos, por exemplo: 

• Para disponibilizar informação de tempos reais de partida de paragem para “display” nas 

paragens, Internet e aparelhos móveis; 

• Para disponibilizar informação do progresso em tempo real sobre um veículo em particular; 
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• Para gerir os movimentos e rotas das viaturas “roaming” entre áreas cobertas por diferentes 

servidores; 

• Para gerir a sincronização de ligações garantidas entre serviços de fornecimento e 

processamento de informação; 

• Para transferir informação de planeamento e alterações de horários em tempo real; 

• Para distribuir mensagens de estado sobre a operação dos serviços; 

• Para disponibilizar informação de performance ao histórico de operações e outros sistemas de 

gestão e apoio à decisão. 

 

Figura 24 – Transporte de Londres, incidentes do SIRI-GMS e dados em tempo real do LBS River [24]. 

 

Figura 25 - Leicester Travel: Autocarro em tempo real SIRI-SM [25]. 
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2.6.1.3 TransXChange 

 

TransXChange é o standard nacional de dados no Reino Unido, baseado em XML para a inter-

transferência de informação de rotas e tabelas de horários dos autocarros entre os operadores, o veículo 

e a empresa Operadora de transportes, Autoridades Locais e Executivos do Transporte de Passageiros, 

e outras entidades envolvidas na disponibilização de informação ao passageiro [26].  

O formato é um standard reconhecido e adoptado em todo Reino Unido, patrocinado pelo Departamento 

dos Transportes do Reino Unido. O standard é parte de uma família coesa, de Standards XML 

relacionados, que seguem as boas práticas da GovTalk do Reino Unido e são baseados no modelo 

conceptual Transmodel. 

 

TransXChange é actualmente utilizado principalmente para transferência de tabelas de horários dos 

autocarros, também pode ser utilizado para calendarização no transporte ferroviário e outros modos. 

No entanto o TransXChange pode ser utilizado para troca da seguinte informação: 

• Horários dos autocarros incluindo paragens, rotas, partidas, frequências/tempos, notas 

operacionais e mapas; 

• O dia a que o serviço corre, incluindo a disponibilidade nos feriados e outras excepções; 

• O conjunto de organizações como autoridades locais de educação, escolas e outras, servidas 

pelo serviço de transporte com informação de tempos de fecho de serviço; 

• Informação sobre a empresa Operadora responsável pelo serviço a decorrer; 

• Informação operacional adicional, útil para sistemas SAE e sistemas de bilhética. 

 

Módulos adicionais para cobrir a bilhética e facturação na proposta do novo standard FareXChange, uma 

nova versão do TransXChange. O TransXChange pode também ser utilizado por outros meios de 

transporte – Já é actualmente utilizado no metro e comboios.  

 

2.6.2 Arquitecturas Standard 

 

A implementação de arquitecturas de sistemas de transporte inteligente (ITS) a nível nacional, regional, a 

nível da agência operadora, ate simples projectos arquitecturais tem contribuído para o sucesso das 

implementações ITS, para o aumento dos recursos de trânsito, a minimização de duplicados, e 

oferecendo um maior grau de semelhança nos serviços de trânsito disponibilizados ao cliente. 

O processo de desenvolvimento da arquitectura providência muitas vezes um fórum para o staff das 

operadoras partilharem informação, aprender mais sobre oportunidades de colaboração e integração e 

de melhorar o planeamento. O esforço de desenvolvimento, também ajuda à compreensão das forças 

impulsionadoras, por trás dos processos de negócio, papéis organizacionais, responsabilidades, forças, 
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estratégias, necessidades e questões/situações comuns. O processo é portanto, tão importante como o 

resultado. 

 

2.6.2.1 National ITS Architecture 

 

Na figura 20 é então apresentada a “National ITS Architecture”, que se define como a descrição e 

interacção do conjunto de modelos e aplicações ITS existentes.  

Uma nova categoria de nome “Integration”, foi introduzida na arquitectura como peça central de toda a 

tipologia, justificado pelo seu papel essencial na ligação e desenvolvimento das aplicações ITS. Outras 

alterações incluem a adição de nova informação que realça a importância dos dados que estendem toda 

uma empresa e a estrutura dos mesmos. 

Ao nível de uma operadora de transportes, a “National ITS Architecture” deve ser integrada com a 

arquitectura tecnológica de transportes da operadora. 

 

As aplicações ITS apresentadas na “National ITS Architecture”, utilizam muitos componentes da 

arquitectura tecnológica das operadoras, como os seus dados nucleares (informação de horários, 

informação das paragens de autocarro, identificação dos operadores, dados dos locais), redes de área 

local (LAN), redes de área abrangente (WLAN), sistemas de gestão das bases de dados, software de 

reporting ad-hoc, servidores, e outros hardwares e softwares. 

Pois se alterações significantes tanto das tecnologias de informação e/ou dos sistemas ITS e 

infraestrutura não são coordenadas, falhas do sistema ou interferências não desejadas podem ocorrer.  

Por exemplo, a carga de um grande fluxo de dados de uma novo sistema AVL para uma rede WAN/LAN 

de uma operadora pode afectar a performance se a capacidade da rede não estiver desenhada para 

suportar a um fluxo adicional nas comunicações. 
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Figura 20 – “National ITS Architecture” e últimas alterações [2]. 

 

Operadoras com processos de planeamento estratégico “state-of-the-art” aplicam um método conhecido 

como “Enterprise Architecture Planning” (EAP), para ajudar a melhorar o sucesso e a gestão eficiente dos 

custos para investimentos nas tecnologias de informação e sistemas ITS e garantir o alinhamento com as 

arquitecturas de outras organizações, regionais e nacionais. 

O EAP consiste num conjunto de modelos, guidelines e blueprints, que procuram garantir que os 

objectivos do negócio e suas necessidades conduzem a implementação da tecnologia. 

 

Para isso, a compreensão do ambiente do negócio dos transportes é essencial para o alinhamento 

adequado das estratégias de integração com a escolha da tecnologia. Em que os elementos do ambiente 

de negócio que dirigem o investimento tecnológico incluem a missão, visão, objectivos, princípios guias e 

factores críticos de sucesso. Por sua vez, é também preciso ter em conta que as considerações dos 

stakeholders e das suas necessidades, influenciam o desenvolvimento dos “goals”, objectivos e 

requisitos do sistema [20]. 
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Resumindo, um processo de planeamento tem de incluir: 

• Identificar os stakeholders e o inventário dos sistemas ITS a considerar na arquitectura;  

• Identificar os serviços de transporte necessários;  

• Identificar quem necessita transferir e receber informação de entidades externas;  

• Identificar que informação necessita de ser transferida e recebida; 

• Identificar as necessidades e oportunidades para a integração de dados em projectos ITS 

conjuntos; 

• Definir acordos. 

 

Garantindo a colaboração entre organizações internas e externas ao ambiente da arquitectura a 

desenvolver e tendo por base a arquitectura nacional (a “National ITS Architecture” no caso dos EUA). 

A implementação de arquitecturas regionais baseadas na arquitectura nacional, tem vindo a aumentar e 

com resultados optimistas por todos os estados dos EUA. 

Existem outras arquitecturas nacionais, como a arquitectura nacional do Japão (fig.21) e arquitectura do 

“Research Innovative Technology Administration” (RITA) do departamento dos transportes dos EUA 

(DOT) (fig.22), que têm por base a mesma filosofia da “National ITS Architecture”, mas no caso da 

arquitectura RITA com um focos mais na inovação e tecnologias.  

 

 

Figura 21 – Arquitectura Nacional do Japão 
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Figura 22 – Arquitectura RITA – DOT [21]. 

 

2.6.2.2 Transmodel 

 

O Transmodel é o modelo de dados de Referência Europeu para a Informação nos Transportes Públicos, 

providência um modelo abstracto de conceitos comuns no transporte público e estruturas de dados que 

podem ser utilizados para constituir muitos tipos diferentes de sistemas de informação do Transporte 

Público, para a gestão de horários, facturas, gestão operacional, dados em tempo real, planeamento de 

viagens, etc [22]. 

Como se observa na figura 23 o modelo de dados apresentado é um excerto, uma componente da 

sugestão global transmodel, para a modelação de sistemas como o SAE ou seja, sistema para 

monitorização e controlo das operações em tempo real. 

Outros sistemas, incluindo alguns que também processam informação em tempo real são modelados e 

descritos pelo Transmodel, como Sistemas de Informação ao passageiro, Gestão de Horários dos 

Tripulantes e das Viaturas, Sistemas de Operação Multimodulos, Gestão de informação, Gestão e 

Recolha de facturas. 

 

É de referir que o Transmodel estabeleceu uma terminologia consistente para descrever os conceitos do 

transporte público, providenciando uma linguagem de modelação e entendimento comuns entre todas as 

nações participantes. Por exemplo, os termos viagem, jornada, serviço, são conceitos com significados 

semelhantes que no Transmodel são utilizados apenas em casos bem especificados. 
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O Transmodel está actualmente na versão 5.1 (com versão 6.0 em “draft”) criada pelo SITP (Système 

d'Information pour le Transport Public), um programa patrocinado e suportado pelo Ministério Francês 

dos Transportes, que suporta também o site do Transmodel (http://www.transmodel.org/en/cadre1.html). 

Standards como o TransXChange, Trident, SIRI entre outros, foram ainda desenvolvidos com base no 

Transmodel. 

 

2.7 Indicadores de Negócio 

 

O modelo de negócio e o custo destes sistemas no sector dos transportes ainda não está bem definido 

no mercado, sendo que ainda existem algumas questões por responder como: 

“What kind of new information services is a traveller prepared to pay for? How much would they be willing 

to pay?” . 

“Is free general information but paying individual information pertinent?” 

Estudos revelaram que um potencial cliente na Europa está disposto a pagar 0.47 euros por uma 

informação na viagem e mais especificamente em França um cliente está preparado a pagar 2.7 euros 

por mês enquanto na Holanda um cliente está preparado a pagar 11.2 euros mês. Identificou-se que 

disposição para pagar depende essencialmente: 

• Qualidade do serviço: grau de satisfação do cliente [40]; 

• Em alguns países já existe serviço de informação gratuito; 

• Diferença no conteúdo dos serviços, por exemplo, o número de serviços; 

 

Para além das características técnicas, estas são tudo questões que as iniciativas TRANSMODEL, 

TRIDENT, ITS-Net, entre outras, procuram solucionar [1]. 

Voltando à questão, apesar da situação actual, são inquestionáveis e já foram descritas muitas das 

vantagens dos sistemas de informação e de gestão em tempo real para o negócio dos transportes. Uma 

dessas vantagens é a possibilidade que oferece à empresa Operadora de melhor gerir os seus recursos, 

e aperfeiçoar os seus serviços que consequentemente conduz a uma redução de custos e aumento da 

satisfação do cliente (figura.1). E é neste contexto que surge precisamente a grande vantagem que um 

sistema destes proporciona, a possibilidade de recolher os mesmos indicadores de negócio que recolhia 

antes quando sistema não estava implementado, mas sem necessitar desta feita de “recursos extra” para 

a recolha de dados (por exemplo um funcionário destacado numa paragem de autocarro só para registar 

chegada de veículo), para além, de possibilitar facilmente a recolha de outros indicadores até então 

impossíveis de recolher e de o fazer de uma forma automática e precisa sem estar sujeito a erro humano. 

 

Identificaram-se os seguintes indicadores de negócio: 

• Veículos X Quilómetro comercial e não comercial (por veículo e por carreira) 

• Veículos X Hora (por veículo e por carreira) 
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• Total de quilómetros comerciais e não comerciais 

• Velocidade comercial por carreira 

• Tempo médio de espera por términos, por carreira 

• Tempos de percurso gastos por troço, por carreira 

• Tempo médio gasto por paragem, por carreira 

• Veículos X Quilómetro comercial e não comercial (por tripulante) 

• Veículos X Hora (por tripulante) 

• Velocidades médias por troço, por carreira 

• Quilómetros programados e desvios da oferta, por carreira 

• Quilómetros programados e desvios da oferta, por estação 

• Horas programadas e desvios da oferta, por carreira 

• Horas programadas e desvios da oferta, por estação 

• Índice de Regularidade/Pontualidade (Estatísticas) 

• Passagem de veículos por paragem, por carreira 

• Índice de regularidade/pontualidade por tripulante 

• Registo de eventos por tripulante/veículo: 

o Não desligar do motor ao fim de determinado tempo parametrizável por carreira e 

términos 

o Aberturas de portas fora das paragens 

o Ultrapassagem do limite de velocidade 

• Número de passageiros por carreira 

• Número de entradas de passageiros por estação 

 

Com o avanço tecnológico registado nos últimos anos e com os sistemas SAE em investigação é 

provável que todos estes indicadores se tornem mais precisos e fiáveis, e ao mesmo tempo que outros 

indicadores possam surgir, como: 

• Estilo de condução de cada tripulante 

• Número de passageiros que concluem viagem e que não concluem 

• Gasto de combustível por carreira, tripulante e veículo 

• Velocidade média por tripulante 

 

Existindo a necessidade para o aperfeiçoamento dos indicadores e informação fornecida por estes 

sistemas, de organizar uma entidade intermédia a nível nacional e posteriormente a nível europeu ou até 

mundial, capaz de coleccionar e agregar dados provenientes dos sistemas de todas as empresas 

operadoras concorrentes e de organizações associadas para a disponibilização desses mesmos dados a 

todas as Operadoras, autoridades e à população, passageiros e viajantes, em geral.  
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Esta é uma questão que desde sempre se procurou responder, mas muito difícil de solucionar, 

essencialmente porque exige a cooperação entre diferentes organizações algumas delas concorrentes 

entre si, um forte investimento, entendimento e integração tecnológica. 

Para concluir, outras questões legislativas e nomeadamente de privacidade dificultam o aperfeiçoamento 

destes sistemas em muitos países, como por exemplo a instalação de câmaras em parques e estações 

úteis para a detecção de congestionamento e/ou para verificação de conclusão de viagem dos 

passageiros. 

 

 

Figura 1 – Sistema Telargo, resultados da aplicação do sistema de gestão de frota [3]. 
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Figura 23 – Controlo e Monitorização de Recursos [23]
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3 Solução Proposta 

 

Como se referiu, o tema da gestão em tempo real nos transportes públicos de passageiros é 

um tema bastante abrangente, o que de certa forma justifica a quantidade e variedade de 

sistemas e aplicações existentes que gerem e manipulam informação em tempo real (secção 

2.4) e que se apresentam geralmente como soluções independentes e não integradas entre si, 

com características e objectivos bem distintos dentro do universo das operações (figura 32). 

 

 

Figura 33 – Componentes que partilham informação em tempo real no Operador. 

 

3.1 Descrição da Solução Proposta 

 

Como se refere na secção 2.4.2 deste documento os sistemas em investigação, vão ainda 

aumentar a quantidade e variedade de sistemas e aplicações nesta área, para além de 

aumentarem a eficiência dos sistemas já existentes, com a integração de novas tecnologias e 

arquitecturas inovadoras com novas componentes e interacções possíveis. Mas apesar de 

tudo, não existe ainda actualmente, uma solução global e completa que compreenda todos os 

módulos completamente integrados, para a gestão em tempo real. 

 

Existem sistemas que integram alguns dos módulos, como o sistema SAEIP que integra o 

módulo de apoio à exploração com o de informação ao passageiro e o de gestão de 

operações. A operação integrada destes sistemas possibilita a empresa operadora a 

consolidação no mercado: 

• Melhorando a qualidade e diversidade dos serviços disponibilizados; 

• Melhorando os processos internos; 

• Assegurando a segurança dos passageiros e tripulantes. 
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 Mas nenhum integra todos os módulos de uma forma eficaz e consistente, numa solução 

óptima para a gestão em tempo real de serviços de transportes públicos de passageiros, 

representada e descrita na figura 9. 

Como se pode observar ainda na figura 9 para se constituir a solução óptima, é também 

necessária a integração entre sistemas que gerem informação em tempo real com outros que 

não gerem em tempo real mas que partilham dados em comum. Para se justificar este ponto é 

de se referir que tipicamente os processos de negócio no universo das operações nos 

transportes se encontram divididos em três processos principais: 

• Processo de Planeamento. Que têm por objectivos conceder um instrumento de gestão 

da oferta e de controlo/cumprimento do plano; e assegurar a permanente aderência do 

plano à procura real: 

o Planeamento de Oferta 

o Alteração de rede 

o Estatísticas 

• Processo de Programação; 

o Pós-escalamento 

o Horários e escalas 

o Escalamento de recursos 

• Processo de Coordenação e Acompanhamento; 

o Gestão Diária  

o Condução  

o Fiscalização de serviço 

 

Compreende-se portanto que para a eficiência destes processos e consequentemente para 

“atacar” o grande problema (descrito na secção 1.4), é necessário abranger a solução, a todo o 

tipo de sistemas ITS e à gestão e partilha dos diferentes tipos de informação (teórica, planeada 

e real) sendo portanto essencial, a integração entre os sistemas. 

Esta solução já foi alvo da atenção de muito investigadores, como Giannopoulos and 

Tyrinopoulos (1999), que demonstraram que é no sector dos transportes públicos que a 

integração de sistemas é mais preponderante, pois neste sector as operadoras tipicamente 

investem em diferentes aplicações de domínios funcionais distintos, criando um volume de 

dados gerados de variadas fontes. Sendo que a interoperabilidade e interconectividade entre 

essas aplicações e fontes de dados são metas importantes a atingir para a maximização dos 

benefícios dos sistemas para os operadores de transportes públicos [35]. 

 

Propõe-se então uma solução central única (com controlo e monitorização da rede, 

posicionamento, ocorrências, despacho, contagem de passageiros, videovigilância, informação 

ao passageiro) com interfaces com sistemas externos como equipamentos embarcados e 

soluções móveis. Uma plataforma multiserviços, integradora de uma panóplia de sistemas ITS 
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de última geração (fig.9), baseada na análise crítica das qualidades e deficiências das soluções 

“state-of-the-art” existentes (descritas na secção 2.4 deste documento). 

 

3.2 Arquitectura da Solução Proposta 

 

Na figura 24 são esquematizados os sistemas, as aplicações, tecnologias e interacções da 

solução proposta, que ao mesmo tempo, exige a instalação em cada veículo de um conjunto de 

tecnologias esquematizadas na figura 7. 
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Legenda da figura 24: 

1. Sistema de Gestão da Sinalização e Prioridades. 

Sistema que possibilita a gestão automática ou manual (controlada a partir da central 

de controlo) da sinalização, mensagens dos painéis electrónicos das vias, com a 

capacidade de detectar um veículo e conferir-lhe prioridade de passagem, 

salvaguardando o tempo das viagens e a consequente satisfação dos clientes. 

2. Sistema de Contagem de Passageiros 

Sistema que possibilita em cada paragem e em cada veículo equipados com 

tecnologia e mecanismo de contagem de passageiros, captar informação importante 

para central de controlo, possibilitando uma melhor gestão da regularidade e apoio à 

decisão na definição dos serviços teóricos e planeados. 

3. Sistema de Vigilância de Corredor Bus 

Sistema que possibilita a detecção, notificação e alerta automático das autoridades 

de violação de via destinada a veículos autorizados (os autocarros numa Bus Lane 

para o caso do transporte rodoviário). O sistema permite ainda registar e identificar 

em tempo real a viatura transgressora através de câmara instalada em cada veículo. 

4. Sistema de Bilhética 

Sistema que possibilita o pagamento e registo electrónico das vendas e facturação 

em cada veículo. Não se tratando de informação “descarregada” em tempo real para 

o sistema central é uma informação importante integrar para a consistência de todo o 

processo, como se justificou anteriormente. 

5. Sistema de Informação ao Passageiro 

Sistema que permite disponibilizar, de uma forma rápida, precisa e com qualidade, 

todo o tipo de informação de serviço ao passageiro por diferentes meios (portais Web, 

dispositivos móveis, painéis de informação). 

6. Sistema de Gestão de Parques 

Sistema possibilita que cada tripulante saiba antecipadamente em que lugar e em que 

parque estacionar a sua viatura. Das várias tecnologias possíveis para suportar este 

sistema a escolha da melhor está dependente do conhecimento do contexto e do 

cliente em questão, nomeadamente depende muito do tamanho do parque, da frota, 

do que a empresa está disposta a investir, etc. 

7. Sistema de Gestão de Operações 

Sistema que engloba todo o conjunto de módulos para a gestão, monitorização e 

controlo das operações que envolvem o serviço de transporte. Representa a interface 

sistema central e o centro de comando de todas as operações. Engloba sistemas 

GIS, SAE, SGM, SGE, SGO, SGV. 

8. Sistema de Alerta e Segurança 

Sistema que possibilita alerta rápido das autoridades para caso de incidente, 

acidente, avaria. Alerta também e de uma forma automática o tripulante da 
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proximidade perigosa de outra viatura, para prevenção de acidentes e auxilio à 

condução segura. 

9. Sistema de Corredor Bus Intermitentes 

Sistema que possibilita o controlo da abertura e fecho dos corredores bus pela central 

de controlo, ou por um programa configurado pelos mesmos. Tipicamente suportado 

por conjunto de LED´s, que quando accionados sinalizam o fecho do corredor. 

10. Sistema de Video-Vigilância 

Sistema que possibilita a vigilância vídeo em tempo real de cada veículo pelo centro 

de controlo, que pode assim agir de imediato na detecção de algum caso de incidente 

ou situação de insegurança, em alguns sistemas as imagens vídeo são apenas 

automaticamente transmitidas para o centro de controlo após alerta do tripulante [31]. 

 

Na solução proposta toda esta informação proveniente dos diferentes sistemas é cruzada e 

integrada no sistema central que persiste, gere e analisa essa informação essencial no apoio à 

decisão de possíveis posteriores replaneamentos de horários, serviços, orçamento, 

manutenção e compra de equipamento, avaliação de pessoal, etc. 

Não podem existir entidades informacionais ambíguas ou duplicada, entre os sistemas. Por 

exemplo, no sistema global de gestão de operações, é detectado que o veículo 23 em serviço 

na carreira “9T”, sentido descendente intersecta o nó “Picoas”, ao mesmo tempo que o sistema 

de contagem detecta que mesmo veículo 23 no mesmo nó, tem a bordo 10 passageiros, outros 

5 na paragem e 2 acabaram de sair. A entidade veículo e nó são então, para a plataforma, 

entidades informacionais comuns aos dois sistemas e por essa razão crucial que sejam 

partilhados por ambas, caso contrário surgiriam inconsistências, dados duplicados e erróneos, 

e o mesmo se aplica a todas os outros sistemas com entidades em comuns. 

 

Mais informação sobre os sistemas considerados e interacções entre eles, tal como as 

tecnologias por eles utilizados estão disponíveis na secção estado da arte deste documento.  

Todos estes sistemas devem estar integrados numa plataforma flexível e adaptável a todo o 

ambiente (urbano, rural e interurbano) e meio de transporte terrestre (rodoviário, ferroviário e 

metropolitano). 

Sendo que, é necessário considerar as diferentes exigências e a aplicabilidade da solução a 

cada ambiente de transporte. 

 

3.3 Aplicabilidade da Solução a diferentes ambientes 

 

3.3.1 Urbano 

 

É um ambiente caracterizado por elevado risco de ocorrências de eventos (acidentes, 

incidentes, congestionamentos e outros imprevistos), maior número e proximidade entre os nós 
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num percurso, constantes entradas e saídas de passageiros e maior proporção de veículos por 

percurso percorrido. 

Para uma gestão óptima e integrada das operações num ambiente urbano é então necessária 

a permanente monitorização e controlo das viagens, o cálculo dos desvios dos tempos de 

serviço, as previsões de tempos de chegada a cada nó, a contagem de passageiros em cada 

viagem, a gestão das prioridades, a vigilância e registo de violação das vias de acesso 

exclusivo, ou seja, são necessários, todos os sistemas e serviços por eles disponibilizados e 

identificados na solução proposta (figura 24). 

 

Por estas razões este é o ambiente mais exigente ao nível das tecnologias e infraestruturas, 

pois exige tecnologias de localização mais precisas e de comunicações mais capazes, no 

suporte de um grande volume de comunicações entre unidades móveis e centro de controlo. 

Para além, de todas as outras tecnologias de suporte aos restantes sistemas, grande parte 

delas esquematizadas na figura 7. 

 

3.3.2 Interurbano 

 

É um ambiente caracterizado por um risco moderado de ocorrência de eventos (acidentes, 

incidentes, congestionamentos e outros imprevistos), tipicamente de percursos longos, com 

poucos nós e que distam consideravelmente entre eles. 

Para uma gestão óptima e integrada das operações num ambiente interurbano não é portanto 

exigível uma permanente gestão da regularidade, nem de sistemas dedicados à contagem de 

passageiros, gestão das prioridades e sistema de vigilância e registo de violação das vias de 

acesso exclusivo. A necessidade de integração dos sistemas de bilhética, de Alerta e 

Segurança e de informação ao passageiro também são discutíveis num ambiente com estas 

características. 

Uma plataforma integradora de um sistema de gestão de operações (excluindo módulo SAE 

pois como se justificou anteriormente a gestão da regularidade neste ambiente não vale o 

investimento) e um sistema gestão de parques são suporte suficiente para constituir uma 

solução eficiente neste ambiente. 

 

Por estas razões este é o um ambiente que não justifica um investimento tão grande numa 

tecnologia de localização precisa e de comunicação tão sofisticada, pois a margem de erro 

aceitável na localização é grande e o volume de comunicações é muito mais baixo, quando 

comparado com ambiente urbano. 

Para concluir a solução deve também ser arquitectada por forma, a garantir a adaptação 

flexível à introdução de novos serviços e novas actividades (como o car-sharing e bus-on-

demand) nos operadores de transporte, hipótese que ainda reforça a necessidade de uma 

plataforma de integração entre sistemas. 
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4 Solução Desenvolvida 

 

A solução desenvolvida apresenta-se como uma extensão à plataforma integradora de serviços 

SIGO que se descreve de seguida. 

 

4.1 Plataforma SIGO SmartCities 

 

O sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional) faz parte de uma oferta 

abrangente, a oferta SmartCITIES™, desenvolvida pela Link Consulting em parceria com a 

TECMIC, ambas empresas do grupo AITEC. 

A oferta SmartCITIES™ engloba um conjunto de módulos de software destinados à indústria 

de transportes: 

I. SmartCities  Ticketing , para a implementação de Sistemas de Bilhética e de Cartão 

de Multiserviços; 

II. O SmartCities Operations , composto por soluções que vão desde a Gestão de 

Ocorrências, que suporta o tratamento de situações anómalas ao serviço, à Gestão de 

Viaturas nas vertentes da 

Manutenção e Exploração; 

III. Mecanismos de integração com Sistemas de Gestão de Frota e Apoio à Exploração, 

como são o caso do XtraN Passenger . 

 

O sistema SIGO é composto por diferentes subsistemas, nomeadamente: o sistema de Gestão 

de Ocorrências e o sistema de Gestão de Viaturas. O primeiro é uma solução de apoio à 

Gestão e ao tratamento em tempo real de situações extraordinárias e de emergência, 

relacionadas com o tráfego e com os utentes do serviço. O sistema de gestão de viaturas visa 

apoiar as áreas de manutenção e exploração na gestão de frota e das suas necessidades, 

oferecendo um conhecimento em tempo real do estado da frota, de forma integrada com o 

sistema de gestão de ocorrências [32]. 

O SIGO é portanto um sistema que apresenta como grandes factores diferenciadores em 

relação a todas as outras soluções, incluindo as soluções state-of-the-art apresentadas na 

secção 2.4, o facto de ser uma solução completamente integrada fugindo ao funcionamento 

desintegrado que caracteriza a maioria dos sistemas na actualidade e a independência do 

solução em relação a outros sistemas e equipamentos. 

 

No entanto, a oferta não é completa, alguns módulos da gestão de operações faltam introduzir 

e faltam alternativas na integração com sistemas e aplicações exteriores que limitam a gama 

de cliente do sistema a grandes operadores. 

Como se referiu anteriormente a solução desenvolvida vem portanto reforçar a oferta SIGO 

colmatando as componentes em falta, com a expansão da capacidade da plataforma de 

integração com sistemas de contagem e de prioridades, e com a introdução dos módulos GIS, 
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de gestão da regulação e o alargamento às soluções móveis das possibilidades de interacção 

com sistemas e equipamentos externos. 

 

4.2 Arquitectura Desenvolvida 

 

Antes de passar à apresentação do desenho da arquitectura da solução para um sistema de 

gestão em tempo real no contexto do transporte público rodoviário de passageiros é importante 

referir as alternativas consideradas ao desenho apresentado e os prós e contras de um 

desenho em relação a outro, numa tentativa de justificar a solução adoptada. 

 

4.2.1 Soluções Conhecidas 

 

Existem inúmeras alternativas para a arquitectura de um sistema de gestão de operações em 

tempo real, cada uma delas com sua filosofia, preço e sofisticação. Como se referiu é neste 

contexto importante frisar, que não existe uma solução óptima, com uma tecnologia e 

arquitectura topo de gama capaz de suportar sem falhas e em qualquer ambiente toda a gestão 

de operações. Esse tipo de solução não existe em nenhuma área de conhecimento, existem 

sim, diferentes soluções possíveis, umas mais adequadas que outras para determinado 

orçamento, contexto e funções a desempenhar. São então apresentadas de seguida algumas 

das soluções mais comuns. 

 

4.2.1.1 Solução RFID 

 

A solução passaria por equipar cada nó da rede (paragem e/ou estações) com tecnologia de 

RFID (secção 2.5.3) permitindo identificar univocamente cada um deles. Quando a viatura 

chegasse ao nó X, o sistema central era notificado automaticamente de que essa mesma 

viatura, com tripulante Y e determinada chapa e carreira intersectou nesse instante esse 

mesmo nó X. 

A solução com recurso a tecnologia RFID é talvez a solução que melhor se ajusta para um 

sistema de gestão em tempo real num ambiente urbano. Pois a identificação de cada nó é 

unívoca e não está sujeita ao erro, ou seja, não existe a possibilidade de o sistema 

erradamente identificar um nó como sendo outro, localizado próximo do anterior. 

Por outro lado, esta solução é com uma margem considerável em relação às outras 

apresentadas, a solução mais dispendiosa. É uma solução apenas sustentada pela instalação 

em todos os nós da rede da tecnologia RFID, o que exige um grande esforço financeiro da 

empresa operadora. 
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4.2.1.2 Solução GPS 

 

A solução passaria por associar a cada nó da rede um receptor GPS (secção 2.5.3) que 

possibilitasse identificar a chegada de uma viatura a um determinado nó identificado pelas suas 

coordenadas geográficas GPS. 

Esta é no entanto uma solução limitada pela margem de erro da localização GPS 

(sensivelmente de 0 a 10 metros). Num contexto urbano, em que os diferentes nós estão em 

muitos casos geograficamente muito próximos na rede, uma imprecisão na localização, dentro 

da gama de erros que o GPS considera, pode provocar um erro na identificação de um nó pelo 

sistema. 

 

Apesar das suas limitações a tecnologia GPS, por ser uma tecnologia muito reconhecida e 

utilizada, em constante aperfeiçoamento e economicamente acessível, é componente essencial 

de muitos sistemas de gestão em tempo real, mas quase sempre em combinação com outra 

tecnologia (algumas descritas na secção 2.5) ou mecanismo que permita o superar ou 

sustentar de alguma forma das suas limitações. É no entanto importante tomar em 

consideração, o sistema GALILEO, também descrito na secção 2.4.2, que virá aperfeiçoar a 

capacidade de localização do GPS reduzindo o erro de 10 metros a um intervalo de 1 a 3 

metros. 

 

4.2.1.3 KM + Abertura de Portas 

 

Nesta solução cada veículo informa automaticamente o sistema central dos kilómetros 

percorridos até ao instante, tal como, o momento de chegada a um nó da rede, associada à 

abertura das portas do veiculo. Em que a informação do número de kilómetros percorridos 

pode ser recolhida da leitura do odómetro ou do GPS dos veículos, sendo que a primeira é a 

mais utilizada e fiável, apesar de em alguns casos associada ao desgaste dos pneus dos 

veículos possa também registar algumas falhas consideráveis. 

Como limitações apresenta essencialmente o facto estar dependente da abertura de portas 

para a notificação do sistema central da chegada a determinado nó, o que obriga que o 

tripulante pare em todos os nós da rede mesmo que nele não aguardem passageiros, por outro 

lado limita a abertura de portas à chegada aos nós o que pode levar em algumas situações à 

incompreensão e insatisfação por parte dos passageiros sobre o facto. 

 

4.2.1.4 Solução Móvel 

 

É uma solução economicamente muito acessível, baseando-se na comunicação entre um 

dispositivo móvel equipado com GPS (secção 2.5) e a solução central. Beneficia do facto de 

segundo o estudo da Bernstein Research [4] elaborado em Fevereiro de 2007, sobre as 

estratégias globais de tecnologia e que incide sobre serviços baseados em localização para 
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redes celulares, na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), a introdução de 

receptores de GPS integrados em novos equipamentos móveis, como PDAs ou telemóveis  

inteligentes já ronda os 2% na Europa, os 30% no Japão e Coreia e os 50% nos EUA. As 

expectativas de adesão a estes dispositivos são também positivas e revelam que a oferta de 

dispositivos móveis com receptor de GPS integrado rondará situar-se-á entre os 29% e os 46% 

do total de dispositivos móveis disponibilizados a nível mundial. 

 

Neste tipo de solução é importante associar ao dispositivo móvel dos motoristas o “cashing” 

das mensagens: 

• Para estender a solução a mais modelos de negócio como o modelo de descarga de 

dados ao fim de serviço ou do dia, em alternativa à transmissão de mensagens em 

tempo real; 

• Garantindo maior fiabilidade na transmissão de mensagens, nenhuma se perdia e a 

ordem era assegurada; 

 

Esta solução está no entanto sujeita ao erro humano, dependendo do tripulante na notificação 

de chegada a determinado nó, assim como do erro da localização GPS. 

 

4.2.2 Arquitectura dos dados  

 

O modelo de dados de suporte à solução proposta, apresentado na figura 25, desenvolveu-se 

a partir do modelo do SIGO. 

Foram introduzidos no modelo a georeferênciação de locais, o conceito de viagem, e o suporte 

necessário para a integração com sistema de contagem e de prioridades, até então 

inexistentes no sistema. 

 

Em que a cada local (entidade CorePlace na figura 25) é associado um ou muitos segmentos 

(entidade SigoSegment na figura 25) com possivelmente uma zona e região, que por sua vez 

pode ser constituída por um conjunto de coordenadas (entidade CoreCordinates na figura 25) 

dependente do tipo de região (entidade CoreRegion na figura 25) que pode ser definido e 

representado como ponto, polígono, círculo ou linha. Ao mesmo tempo o local é directamente 

relacionado com cada viagem (entidade CoreTrip na figura 25), que inclui os tempos de início e 

fim da mesma e a relação tempo planeado tempo real, para além de incluir o número de 

lugares livres no veículo e a prioridade no momento da viagem, que se relaciona com a carreira 

(entidade SigoLine na figura 25) e serviço público de transportes (entidade ServicePT na figura 

25) correspondente. 

 

A cada evento (entidade CoreEvent na figura 25) pode também ser associado uma região de 

diferentes tipos e formas, que possibilita a melhor caracterização e representação gráfica de 

cada evento num mapa cartográfico. 
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A cada carreira é associado um percurso definido por pelo menos um segmento e esse por 

pelo menos um nó. De forma a reaproveitar entidades já existentes, a entidade nó foi definida 

como um local. A ordem com que os nós são dispostos no(s) segmento(s) é definida pelo 

atributo OrderNr da entidade relação locais/segmentos (entidade CorePlaceSegment na figura 

25). Nessa mesma entidade é associada uma imagem (atributo ImagePath da entidade 

CorePlaceType na figura 25) representativa do nó, desta forma o mesmo nó pode pertencer a 

diferentes a deferentes segmentos em cada um deles com uma imagem representativa 

diferente. 

 

A arquitectura de dados apresentada possibilita que o modelo do diagrama de estradas 

interface do módulo da gestão da regulação seja configurável a outros modelos e formas 

(suportado por entidade SigoRouteConfig na figura 25). 

 

Esta arquitectura de dados representa um conjunto de conceitos e relação entre conceitos 

ilustrados na figura 32.  

 

 

Figura 25 - Novos componentes. Em que a vermelho são representados os dados já existentes 

na plataforma 
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Figura 32 – Modelo de Conceitos. A azul os conceitos relacionados com a gestão de regulação 

e a laranja de georeferênciação. 

 

4.3 Funcionalidades do Sistema  

 

Tendo-se como base a análise das funcionalidades nos sistemas actualmente em existentes, a 

observação da real utilização dos sistemas e das funcionalidades dos mesmos por parte dos 

operadores e a experiência de quem conhece o cliente, as suas necessidade e negócio, 

definiram-se um conjunto de requisitos a desenvolver. Relacionados de seguida com o que se 

implementou concretamente. 

 

4.3.1 Descrição da Solução Implementada 

 

Como requisito principal definiu-se desde logo, para todas as componentes a desenvolver para 

a solução, a integração com o já existente SIGO. De forma, a definir uma solução final 

completa e integrada, próxima da solução proposta, descrita na secção 3 deste documento.  

 

4.3.1.1 Solução de Gestão da Regularidade 

 

Para a componente de gestão da regularidade, recolheu-se um conjunto de funcionalidades 

típicas dos sistemas actuais e relacionadas na tabela 5, com as funcionalidades da solução 

implementada. 
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Todas estas funcionalidades recolhidas foram consideradas como requisito da componente de 

regulação a implementar. Algumas delas no entanto, muito dependentes da componente 

electrónica, dos equipamentos nas viaturas, que depende de outras partes para a sua possível 

implementação, e por essa razão definidas como trabalho futuro. 

 

Tabela 5 – Relação entre funcionalidades típicas de um SAE e da solução implementada.  

Os círculos a verde representam implementado e a vermelho não implementado. 

SAE Solução Implementada  Observações  

Identificação de paragens, troços e linhas.   

Gestão de variantes de percursos e de horários.  Apesar de suportado ao 

nível do modelo de dados 

da solução completa. 

Gestão de horários e épocas (importados ou 

editados). 

  

Identificação do veículo e do motorista em 

viagem. 

  

Gestão embarcada do serviço (início/fim 

serviço/viagem). 

  

Posicionamento avançado (GPS + odómetro + 

abertura de portas + sincronização local com 

painéis das paragens). 

 Limitada ao envio pelo 

dispositivo móvel da 

posição (latitude/longitude) 

real da viatura. 

Registo dos quilómetros reais.   

Monitorização das linhas sobre mapa 

cartográfico. 

 Trabalho futuro com 

integração com 

componente GIS. 

Monitorização das linhas em espinha (sinóptico).   

Alertas de avanço/atraso cromáticos 

(configuráveis). 

  

Gestão interactiva de viagens (Transbordo, 

Encurtamento, Recolha, etc.). 

 Trabalho Futuro. Neste 

momento é apenas 

possível a visualização 

interactiva dos dados da 

viagem. 

Tempos de condução. 

 

  

Edição de mensagens pré-definidas de e para as 

unidades móveis. 
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Gestão integrada de alarmes (Tipo SOS / Pedal).  Trabalho Futuro com 

adição de botão de alerta 

na aplicação para 

dispositivo móvel. 

Recolha de parâmetros de condução 

(Velocidade, Travagem, Acelerações). 

  

Integração com sistema de bilhética, com ERP e 

outros sistemas (via middleware). 

  

Modelo previsional de tempos para informação 

aos passageiros. 

  

Monitorização de atrasos/avanços em tempo real 

no centro de controlo. 

  

Possibilidade de integração com as forças de 

segurança (seguimento via cartografia de 

viaturas em alarme). 

 Trabalho futuro com 

integração com 

componente GIS. 

Relatórios de exploração (velocidades comerciais 

e de exploração, tempos por paragens, veículos 

por paragem, etc.). 

 A plataforma detém um 

motor gerador de 

relatórios. Com os dados 

necessários esses 

relatórios podem ser 

criados pelo próprio 

utilizador. Apesar do 

suporte ao nível do 

modelo, a solução móvel 

não está a recolher esses 

dados. 

Sistema alta voz (mãos-livres).  Funcionalidade 

dependente do 

equipamento e possível 

com um dispositivo móvel. 

Suporte a chamadas de grupo.  Funcionalidade 

dependente do 

equipamento e possível 

com um dispositivo móvel. 

 

Descrevem-se de seguida as principais funcionalidades da solução implementada: 

• Monitorização em espinha. 

O percurso definido pelo utilizador pode ser configurado pelo mesmo para ser 

apresentado em espinha. Nesse caso o percurso é disposto na vertical e cada percurso 
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é representado independentemente, ou seja, se um nó pertence simultaneamente a X 

percursos ele é representado X vezes (figura 26). 

 

 

Figura 26 – Modelo em Espinha do módulo de Gestão da Regulação implementado. 

 

• Monitorização em rede. 

O percurso definido pelo utilizador pode ser configurado pelo mesmo para ser 

apresentado em rede. Nesse caso o percurso é disposto na horizontal e cada nó é 

representado independentemente, ou seja, se um nó pertence simultaneamente a X 

percursos ele é sempre representado uma vez, correspondendo a um ponto de 

intersecção entre os dois percursos (figura 27). 

É possível dinamicamente alternar entre um modelo em rede ou em espinha. 

Se nenhuma representação for seleccionada pelo utilizador, o sistema tem em conta a 

configuração pré-definida para cada percurso (definida na base de dados). Para esse 

caso, o utilizador pode configurar cada percurso para uma representação em cascata 

ou na diagonal. 

• Filtro (ágil) do diagrama. 

É possível dinamicamente filtrar o diagrama, para a representação exclusiva de 

determinados percursos de determinada carreira. Por omissão todos os percursos 

pertencentes a carreiras com viagens planeadas para o dia, são representados (figura 

27). 
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Figura 27 – Modelo em Rede do módulo de Gestão de Regulação implementado. 

 

Para suporte à solução central de regulação implementou-se uma aplicação para dispositivos 

móveis (figura 30) (secção 4.2.1.4). Que se justifica por ser uma solução que pelas suas 

características, pode alargar a gama de clientes da plataforma aos pequenos operadores. 

O tripulante para iniciar serviço, insere os seus dados na aplicação e clica em “Inicio”, quando 

termina uma viagem que não seja a última clica em “Stop” e quando termina o serviço clica em 

“Fim”. No diagrama é representada cada viagem logo após esta ser concluída. 

 

 
Figura 30 – Aplicação para dispositivo móvel implementada 
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4.3.1.2 Solução de GIS 

 

Para a componente de localização e georeferênciação, recolheu-se um conjunto de 

funcionalidades típicas dos sistemas actuais [41] [42]: e relacionadas na tabela 6, com as 

funcionalidades da solução implementada. 

Também para esta componente todas estas funcionalidades foram consideradas como 

requisito da componente a implementar. A componente GIS nesta fase, foi implementada na 

solução mais para a georeferênciação de locais e representação de eventos em tempo real, e 

não como uma ferramenta para a gestão de frota na localização de veículo em tempo real. Por 

essa razão, alguns dos requisitos enumerados anteriormente definiram-se como trabalho futuro 

ou foram mesmo ignorados. 

 

Tabela 6 – Relação entre funcionalidades típicas de um GIS e da solução implementada.  

Os círculos a verde representam implementado e a vermelho não implementado. 

GIS Solução Implementada  Observações  

Pan e Zoom.   

Apresentação de camadas de informação no 

mapa 

  

Geração de relatórios  Já gerados relatórios com 

informação de eventos 

SGO (informação que GIS 

implementado representa). 

Query & Browser de gráficos e imagens no mapa  Apenas são representadas 

no mapa os eventos que 

respeitem certos 

parâmetros. 

Armazenamento de informação e Técnicas de 

sobreposição (Buffer Generation – Overlay 

Techniques)  

 A tecnologia utilizada 

garante a utilização da 

técnica e a persistência da 

informação é garantida. 

Gerador de Latitude/Longitude/Geo-

Referênciação 

 Garantido pela tecnologia 

utilizada. 

Cálculos de 

Coordenadas/Áreas/Volumes/Tamanhos/Distânci

as 

 

 Trabalho Futuro com 

cálculos de áreas e 

distâncias que podem ser 

interessantes neste 

contexto de utilização do 

GIS. 
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Sobreposição de camadas de informação  Tecnologia garante essa 

hipótese, mas não foi 

necessária a sua 

implementação para 

objectivos propostos. 

Objectos Hyper-linking   

Substituição dinâmica de gráficos e texto   

Pesquisa de informação no mapa  O mapa é 

automaticamente centrado 

na informação a 

representar. Não é à 

partida necessária esta 

funcionalidade. 

Importação/Exportação de dados gráficos e de 

texto 

  

 

Descrevem-se de seguida as principais funcionalidades da solução implementada: 

• Georeferênciação de Eventos num mapa cartográfico 

A partir do SGO, após se especificar o nome do local de determinado evento, o sistema 

quando accionado localiza automaticamente esse local num mapa cartográfico e representa a 

área desse local (figura 28). 

• Definição de Regiões de Eventos 

A partir do SGO, directamente no mapa cartográfico é possível a definição de regiões 

representativas do evento (figura 28). 

 

 

Figura 28 – Componente de Georeferênciação e definição de regiões implementada. 
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Mapa Global 

A partir do módulo GIS, é possível visualizar todos os eventos que ainda não foram fechados, 

juntamente com a sua descrição (figura 29). É também possível a adição de eventos de 

trânsito. 

Se num local existe mais do que um evento aberto, a região é marcada com uma cor mais 

escura. 

Toda a funcionalidade de zoom, pan, minimapa auxiliar à navegação, diferentes vistas (Aéria, 

de estradas e “birdseye”), são contributos da tecnologia utilizada (Virtual Earth API v6.0). 

Para concluir, esta componente foi essencialmente para estudar os cenários de aplicabilidade 

da solução. Neste contexto conclui-se que: 

• A mesma tecnologia e informação pode ainda ser utilizada para informação ao público 

(disponibilizada por telemóvel, num portal Web, etc), embora para que tal aconteça 

seja necessário introduzir um nível de controlo adicional. 

• Os fiscais/piquetes poderiam estar equipados com um dispositivo móvel, como o PDA 

com suporte GPS, o que permitiria uma informação mais clara e automatizada da 

comunicação do local dos acidentes. 

 

 

Figura 29 – Componente GIS da solução 

 

4.3.2 Funcionalidades de destaque 

 

Destacam-se ainda de seguida, alguns aspectos inovadores dos dois novos módulos (Gestão 

da Regulação e GIS) em particular. Sendo que a sua implementados e integração no SIGO, 

continua a ser o grande factor diferenciador em relação a outras soluções já existentes com 

objectivos semelhantes dentro da gestão de operações em tempo real. 
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4.3.2.1 Componente de Gestão da Regularidade 

 

Apresenta-se um conjunto de funcionalidades implementadas no sistema que se destacam, por 

tipicamente não existirem nos sistemas actualmente em produção. 

• Possibilidade de alternar dinamicamente entre diferentes tipos de modelos de 

apresentação do diagrama de monitorização de viagens, nomeadamente entre 

modelos de rede e espinha, não se restringindo apenas à apresentação de um modelo 

único. 

•  Possibilidade de filtrar o diagrama por um conjunto de atributos, carreira, zona e troço. 

•  Integração com Sistema de gestão de ocorrências, com a detecção, sinalização e 

alarme em tempo real do veículo visado pela ocorrência, em conjunto com a 

disponibilização da descrição da mesma, junto com informação do veículo, tripulante e 

serviço associados. 

• Integração com sistema de gestão de escalas, sistema de gestão de manutenção e 

sistema de informação geográfica, uma vez que a solução foi desenvolvida sobre o 

modelo e estrutura já existentes e preserva a partilha de entidades comuns aos 

mesmos (como por exemplo as entidades veículo, evento e local). 

• Modelo de dados capaz de suportar futuras extensões e integrações com outros 

sistemas como com um sistema de contagem de passageiros, ou com um sistema de 

sinalização para a gestão de atribuição de prioridades aos veículos, com a definição 

do número de passageiros e prioridade a cada viagem. 

• Implementação de protocolo pré-definido de mensagens entre a solução central e os 

veículos, garantindo a integração da solução com qualquer dispositivo móvel ou não 

que implemente o mesmo protocolo, não sendo a solução dependente do 

equipamento. 

 

Para concluir, apesar de fugir ao âmbito desta dissertação, é nesta componente de se referir a 

importância de aplicar, estudar e melhorar os algoritmos de cálculo dos tempos, bem como de 

introduzir inteligência ao nível da previsão das acções de regulação a tomar, como sejam 

encurtamentos, adições, reforços, etc. 

 

4.3.2.2 Componente GIS 

 

• Associação com sistema de gestão de ocorrências na georeferênciação dos eventos, 

associados com a descrição dos mesmos. 

• Funcionalidade de adição fácil e rápida de eventos directamente num mapa cartográfico. 

• Flexibilidade na definição e georeferênciação dos eventos directamente no mapa, com a 

possibilidade de definição de regiões (desde regiões definidas num único ponto a regiões 

circulares, poligonais e lineares). 

• Configuração para activação ou desactivação de todas as funcionalidades GIS na plataforma.
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5 Validação Experimental 

 

Define-se e descreve-se um conjunto de teste para validar experimentalmente a solução 

implementada. No entanto, esses testes não foram concretizados uma vez que o principal 

objectivo deste trabalho não é esse, é sim definir uma abordagem diferente para a construção 

de soluções para a gestão em tempo real num operador de transportes rodoviário, e para além 

disso, os resultados só poderiam ser medidos com a operacionalização da solução, ou com um 

piloto, o que não foi possível realizar no âmbito da tese. 

Descreve-se então de seguida o contexto de realização dos testes. 

 

5.1 Contexto 

 

Os participantes nos testes são tripulantes de uma operadora de transporte rodoviário de 

passageiros. Os testes são realizados num ambiente urbano. 

Como dispositivo móvel deve ser utilizado um PDA com: 

• GPS 

• Windows CE .NET (4.2) 

• Microsoft .NET Compact Framework 2.0 SP1 

Define-se se seguida um conjunto de casos de uso e respectivos cenários principais de teste. 

 

5.2 Casos de Uso 

 

5.2.1 Iniciar Serviço 

 

Cenário Principal 

Um tripulante da empresa operadora de transporte rodoviário de passageiros na cidade de 

Lisboa, vai iniciar o serviço que tem planeado. 

Uma vez no autocarro, pronto a seguir viagem, o tripulante introduz no seu PDA o seu número 

de funcionário, o identificador móvel do autocarro, a chapa e carreira do seu serviço. De 

seguida clica no botão de “Inicio” e prossegue viagem. 

 

5.1.2 Inicio de Nova Viagem 

 

Cenário Principal 

Um tripulante da empresa operadora de transporte rodoviário de passageiros na cidade de 

Lisboa, chegou à paragem de Entrecampos. 

O tripulante verifica que no seu PDA o seu número de funcionário, o identificador móvel do 

autocarro, a chapa e carreira do seu serviço estão marcados. De seguida clica no botão de 

“Stop” e prossegue viagem. 
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5.1.3 Fim de Serviço 

 

Cenário Principal 

Um tripulante da empresa operadora de transporte rodoviário de passageiros na cidade de 

Lisboa, chegou à estação onde termina o seu serviço. 

O tripulante verifica que no seu PDA o seu número de funcionário, o identificador móvel do 

autocarro, a chapa e carreira do seu serviço estão marcados. De seguida clica no botão de 

“Fim” e termina o seu serviço. 

 

5.3 Testes 

 

Definem-se de seguida um conjunto de testes para cada caso de uso [49]. 

Para cada teste é comparado o processo de realização do respectivo caso de uso, ou seja, é 

comparado o processo no contexto do sistema testado com o processo no contexto típico das 

operadoras. 

 

5.3.1 Teste 1 – Inicio de Serviço 

 

Descrição: 

O utilizador deve à partida conhecer o código do serviço que irá iniciar, o seu número de 

motorista e o identificador móvel da viatura que irá conduzir. 

 

Tabela 7 – Definição de Teste “Início de serviço” 

Atributo  Inicio de  serviço  

Método de medida  Tempo para iniciar o serviço 

Medida  Facilidade de uso1ª vez, sem treino 

Valor actual  20 minutos, tripulante comunica à central e 

serviço é registado em papel 

Pior caso  5 minutos 

Objectivo planeado  40 segundos 

Melhor Caso  5 minutos, desempenho corrente 

 

5.3.2 Teste 2 – Inicio de Nova Viagem 

 

Descrição: 

O utilizador deve à partida conhecer o código do serviço que irá iniciar, o seu número de 

motorista e o identificador móvel da viatura que irá conduzir. 
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Tabela 8 – Definição de Teste “Inicio de Nova Viagem” 

Atributo  Inicio de Nova Viagem  

Método de medida  Tempo para Iniciar Nova Viagem 

Medida  Facilidade de uso1ª vez, sem treino 

Valor actual  Não é realizado e tempo real. Se fosse 

previa-se 10 minutos, tripulante comunica à 

central que regista em papel. 

Pior caso  5 minutos 

Objectivo planeado  10 segundos 

Melhor Caso  Previa-se 2 minutos 

 

5.3.3 Teste 3 – Fim de Serviço 

 

Descrição: 

O utilizador deve à partida conhecer o código do serviço que irá iniciar, o seu número de 

motorista e o identificador móvel da viatura que irá conduzir. 

 

Tabela 9 – Definição de Teste “Fim de serviço” 

Atributo  Fim de serviço  

Método de medi da Tempo para finalizar o serviço 

Medida  Facilidade de uso1ª vez, sem treino 

Valor actual  20 minutos, tripulante comunica à central e 

serviço é registado em papel 

Pior caso  5 minutos 

Objectivo planeado  40 segundos 

Melhor Caso  5 minutos, desempenho corrente 

 

No fecho os Participantes respondem a um questionário sobre as suas opiniões 

• De que gostou na aplicação? 

• De que não gostou na aplicação? 

• Que achou confuso ou difícil de utilizar? 

• Que sugere para melhorar a aplicação? 

Outros testes sobre as mesma tarefas com outros utilizadores podem ser realizados, 

explorando outros cenários e métodos como o número de enganos, com o objectivo de em Y 

tentativas o utilizador não se engane mais de X vezes. 

Dever-se-ão também realizar teste de carga e performance ao sistema, mas o tipo de soluções 

em operação com as tecnologias utilizadas e o facto de a base do trabalho ser uma plataforma 

já utilizada, fazem crer que o sistema estaria adequado ao volume necessário para esta 

actividade. 
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6  Conclusões  

 

6.1 Conclusões 

 

O problema central da desintegração entre os sistema de transporte público, que se especifica 

na secção 1.4 deste documento, é bem reconhecido pelas operadoras e pelas, instituições e 

empresas de equipamento electrónico e software associadas ao sector dos transportes. 

Existem e existiram várias tentativas a diferentes níveis para procurar solucionar o problema: 

• A nível do modelo e interface de dados. Com a definição de arquitecturas e formatos e 

interfaces de dados standards, alguns descritos na secção 2.7 desde documento. 

• A nível institucional. Com a reunião, organização e parceria entre os diferentes 

stakeholders, numa tentativa de encontrar respostas para o problema em conjunto e 

uniformizar a visão do problema por todas as partes. 
 

 O facto é que a solução nunca foi encontrada, pois as soluções existentes são muito 

orientadas para a resolução de um problema em particular do cliente. Tipicamente não são 

soluções extensíveis e caracterizam-se por estarem “agarradas” a uma tecnologia, aplicação 

e/ou equipamento em concreto, facto que dificulta desde logo a integração com outros 

sistemas e que revela a falta de uma visão global do problema por parte das empresas de 

software. 

Sendo que uma das principais dificuldades e barreiras à resolução do problema é o número 

vasto de domínios que este tipo de soluções envolve, sendo necessário conjugar um conjunto 

de especialidades por forma a se ter um resultado de grande qualidade. 

 

Este trabalho forneceu ainda alguns contributos com a visão e análise completa ao problema, 

os principais são enumerados de seguida. 

 

6.2 Contribuições 

 

O trabalho desenvolvido representa um relevante contributo científico, com a investigação, 

solução desenvolvida e análise crítica, sobre diferentes perspectivas, às questões essenciais 

desta área. 

 

Alguns desses contributos nomeadamente ao nível das funcionalidades, tipicamente não 

existentes nos sistemas actuais e dessa forma inovadoras, são descritas na secção 5.2 deste 

documento. 

Apresentam-se então de seguida a síntese dos principais contributos deste trabalho, descritos 

ao longo deste documento: 



86 

 

A abordagem apresentada ao tipo de problemas identificados e ao conhecimento da realidade 

das actuais soluções, que permite uma visão integrada da informação gerada pelos 

equipamentos de apoio à gestão de um operador rodoviário, o que permitirá uma informação 

de melhor qualidade ao operador o que obviamente contribuirá para uma melhor tomada de 

decisão e para clientes melhor informados. Bem como para uma analise posterior da 

actividade, de melhor qualidade. 

Concepção de uma solução central independente dos equipamentos e para onde é canalizada 

toda a informação relevante para a gestão em tempo real da actividade do operador.  

Concebendo uma solução que trás uma maior flexibilidade ao operador na escolha dos 

equipamentos, que são o principal custo de um projecto desta dimensão (tabelas 3 e 4 em 

anexo). Nomeadamente, o operador pode beneficiar com a possibilidade que lhe é conferida de 

optar por tecnologias open-source. 

 

Modelo de dados concebido com suporte à monitorização em tempo real integrada com 

informação proveniente de os outros sistemas integrados na plataforma. 

Solução desenvolvida estende gama de clientes a empresas operadoras mais pequenas, com 

o desenvolvimento da capacidade de suportar a interacção do sistema com novos 

equipamentos, mais económicos e acessíveis a estas empresas, como o PDA. Em alternativa 

aos computadores de bordo ou outros equipamentos embarcados. Alguns operadores não são 

proprietários de parte das viaturas na sua frota, alugando os mesmos a outras empresas, e 

nesse contexto, não podem equipar os veículos. A solução desenvolvida estende também a 

oferta a estes operadores. Para além disso, a gestão da regulação com recurso à interacção 

do sistema com um dispositivo móvel num ambiente interurbano (secção 3.3.2) é à partida a 

alternativa mais apropriada. 

 

Georeferênciação dos locais e capacidade de os representar num mapa cartográfico que 

integrado na plataforma permite em tempo real canalizar toda a informação relevante de outros 

sistemas para a monitorização de eventos no mapa. 

Integração na plataforma de um conjunto de novas tecnologias capazes de conferir à mesma a 

capacidade de se estender a novas funcionalidades e interfaces mais ricas. Sendo o último 

ponto, absolutamente crítico para garantir que a informação certa chega aos utilizadores de 

forma perceptível e com maior qualidade, em que é sistema a informar os utilizadores e não o 

utilizador a procurar a informação, como acontece em muitos sistemas de informação 

tradicionais. 

 

6.3 Trabalho Futuro 

 

O trabalho desenvolvido apresenta mais um contributo para os sistemas de gestão em tempo 

real havendo no entanto espaço para algumas melhorias, sendo de destacar: 

• Integrar dispositivo móvel dos motoristas com “cashing” das mensagens. 
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• Equacionar e avaliar tendo em conta relação custos/benefício de reestruturar a 

arquitectura, para associação de um conjunto de webservices que facilitem a 

integração com sistemas externos. 

• Desenvolver a alarmística implementada para a gestão da regulação com a inclusão da 

possibilidade de alternar entre notificações automáticas, semi-automáticas e manuais; 

• Informação de trânsito actualizada em rodapé, tendo como fonte de informação o site 

da Brisa [34] ou outra fonte fiável. Essa informação poderia ser obtida através de 

técnicas para extracção de informação da Web (como a técnica de Screen Scraping 

[33]) ou pela simples inclusão de um feedRss com informações de trânsito 

constantemente actualizadas; 

• Equacionar hipótese de adaptação de modelo de dados da solução a um standard 

modelo, como o formato europeu Datex 2; 

• Estruturação da informação geográfica segundo standards próprios como KML, 

GeoRSS e GeoJSON [36], aproveitando até novas tecnologias como o SQL Server 

2008 que permite o armazenamento de informação geoespacial. Permitindo o 

carregamento instantâneo e eficiente de grandes quantidades de informação no mapa 

cartográfico digital e a fácil integração dessa informação com outras tecnologias; 

• Novo modelo e tecnologia para a definição de diagramas de apoio à exploração, 

recorrendo a um programa especializado para definição de esquemas e grafos (como 

por exemplo o Microsoft Office Visio) e a consequente integração e carregamento 

desses esquemas no sistema. Esta nova solução permitiria a especificação do 

diagrama numa interface própria e consequentemente uma maior flexibilidade e 

eficiência no desenho dos diagramas; 

• Desenvolvimento de novas regras de negócio automáticas, semi-automáticas e 

manuais, para sistema de gestão da regulação com possível integração do sistema 

com uma tecnologia especializada como por exemplo, o JRules, ou algo mais 

sofisticado no domino da IA, garantindo maior extensibilidade e consistência à solução; 

• Integração de aplicação PDA dos motoristas com autenticação por cartão electrónico 

com respectiva notificação automática do sistema SIGO, uma funcionalidade que se 

prevê do interesse do cliente, assegurando uma maior segurança do sistema e controlo 

do serviço; 

• Avaliar e estudar a possibilidade de desenvolvimento de uma API multi-equipamento 

para maior independência do sistema em relação aos mesmos. 

• Desenvolvimento da hipótese de integrar novas funcionalidades ao sistema de gestão 

da regulação, com a exploração e desenvolvimento da sua integração com sistema de 

contagem de passageiros, tanto dentro das viaturas (SmartBus) como nas paragens 

(SmartStop). Nomeadamente com a associação desta integração à alarmística, 

conferia a possibilidade de obter indicadores mais precisos, em menor tempo e de uma 

forma automática, possibilitando uma melhor gestão da regularidade e até como apoio 
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à decisão na definição dos serviços teóricos e planeados. O modelo de dados já foi 

preparado para a integração do sistema desenvolvido com um sistema de contagem. 

 

Neste contexto traria também muitos benefícios a introdução de novas regras para a 

gestão da regularidade, tais como: 

• No contexto em que um veículo transporta um número de passageiros abaixo 

do número mínimo imposto pela regra, são comunicadas ao motorista de uma 

forma automática, semi-automática ou manual determinadas instruções, que 

podem consistir em instruções para: 

o  Desvio de rota e alteração do serviço em geral; 

o  Recolha do veículo, entre outras. 

• No contexto em que um veículo está lotado (ou transporta um número de 

passageiros acima do número máximo imposto pela regra) e por outro lado o 

veículo que o antecede no mesmo percurso transporta um número de 

passageiros abaixo do número mínimo imposto pela regra, são comunicadas 

ao motorista, da mesma forma, determinadas instruções, que podem consistir 

em instruções para: 

o  O abrandamento do veículo com mais lugares livres (para aumentar 

distância entre os veículos na tentativa de repartir o número de 

passageiro); 

o  A ultrapassagem do veículo com mais lugares livres ao veículo lotado, 

para recolha de passageiros nos nós seguintes, entre outras possíveis 

instruções. 

Com o objectivo de aperfeiçoar a definição das regras e consequentes instruções aos 

motoristas, pode-se ainda considerar, o cruzamento de mais informação para além das 

informações de localização, do número de passageiros em cada viagem e em cada nó 

e dos tempos de serviço, como informações do historial de manutenção e serviço dos 

veículos, congestionamentos e impedimentos das vias, entre outros. 

As regras de negócio, possibilitam então ao sistema central uma gestão mais eficiente 

dos recursos e um melhor controlo das operações em geral e da regularidade em 

particular. 

• Reestruturação do protocolo de mensagens, para inclusão na mensagem de chegada 

ao local do identificador do mesmo e dessa forma garantir que o sistema conhece 

sempre, sem risco de falhas, a que paragem o veículo efectivamente chegou. Desta 

forma, a ordem como as mensagens chegavam ao sistema deixava de ter relevância e 

o risco de erros e inconsistências no serviço seria substancialmente reduzido. 

Por outro lado, existe sempre a hipótese de cruzar os dados entre as coordenadas 

GPS enviadas na mensagem de chegada com as coordenadas de localização dos 

vários nós e daí deduzir o nó em que o veículo efectivamente parou. A dependência da 
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precisão das coordenadas enviadas pelo GPS apresenta-se como a grande 

condicionante desta última solução. 

• Associação de solução de gestão da regulação com sistemas de vigilância de corredor 

bus e corredor bus intermitentes. A associação entre os sistemas poderia passar pela: 

o Sinalização em tempo real dos segmentos (representados no diagrama de 

gestão da regulação) com corredores bus activos (geridos pelo sistema de 

corredor bus); 

o Sinalização em tempo real dos segmentos (representados no diagrama de 

gestão da regulação) onde o espaço do corredor bus é violado por uma viatura 

não autorizada. Com possível associação ao corredor violado de um vídeo ou 

foto da viatura transgressora, captada e enviada pelo sistema de vigilância no 

preciso momento da transgressão, e a associação de alertas automáticos, 

semi-automáticos e manuais por diferentes meios de comunicação às 

autoridades competentes. 

• Extensão da aplicação móvel à funcionalidade de registo rápido de ocorrências. 

• O desenvolvimento na gestão da regulação de uma gestão de utilizadores orientada a 

vários parâmetros como carreira, linha, zona e turno. 
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8 Anexos 

 

Tabela 3 - Custo capital total dos sistemas AVL [29] 
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Tabela 4 – Custo capital adicional para disponibilização de serviço de informação em tempo 

real [29] 
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Figura 31 – Centro de Controlo de Operações para transporte Intermodal de Estugarda na 

Alemanha [30] 

 

 


