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No Brasil, o crescimento demográfico das grandes capitais, o apoio 
governamental e o incentivo de grandes eventos como a Copa do Mundo de 
Futebol em 2014 alavancam a ampliação e qualidade do transporte  público  
urbano (TPU).  
O governo brasileiro anunciou investimentos na ordem de 30 bilhões em obras  
de mobilidade urbana (dados divulgados no segundo trimestre de 2011). 
Neste contexto, diversos estudos estão sendo realizados objetivando uma 
eficiente gestão do TPU atrelada à integração de tecnologias e processos de 
suporte. Os sistemas inteligentes de transporte (ITS), os sistemas de informação 
geográfica para o transporte (GIS-T) e os sistemas de informação ao usuário 
(SIU) são exemplos e resultados destes estudos. 
O GIS-T enfoca a integração de tecnologias de informação, telecomunicação e 
geogriafia voltadas para o transporte. Entre suas principais funcionalidades 
estão o acompanhamento e definição de melhores rotas, planejamento do 
quadro de viagens, georreferenciamento dos veículos e informações embarcadas 
em tempo real, fiscalização das frotas, cenários de deslocamento entre outros. 
Para sucesso destas funcionalidades é importante que o GIS-T seja arquitetado 
para o processamento de dados em tempo real. Os dados capturados dos 
equipamentos embarcados ou pontos de apoio (pontos de parada, semáforos, 
etc.) contemplam a localização dos veículos, telemetria, condições de ocupação, 
previsão de deslocamento e, por sua vez, podem ser adquiridos  através  de 
recursos como GPS e GPRS (LBS). 
 
Demanda por um sistema integrado de mobilidade urbana, acessível por órgãos 
gestores, operadoras de transporte e população! 

 

Desenvolver o 
transporte de forma 
a contribuir com o 
desenvolvimento 

econômico. 

Desenvolver o 

transporte de 
forma a 

promover a 
inclusão social e 

diminuir os 

impactos 
negativos para 

as pessoas 

 Diminuir o 
impacto 

ambiental do 

trânsito 



 
 
 
 
 
O Sistema de Informação ao Usuário (SIU) é módulo integrante de um GIS-T e 
possui como finalidade disponibilizar aos usuários do TPU ferramentas 
atualizadas que o permitam tomar decisões, planejar e acompanhar sua viagem. 
Para melhor entendimento deste artigo, definimos como usuário todo aquele que 
utiliza direta ou indiretamente o SIU, seja ele um passageiro, tripulante ou 
pedestre. 
 
 
 

 
 
 

As principais etapas na elaboração e manutenção de um SIU abrangem: 
 

1. Georreferenciar as informações pertinentes ao TPU; 
2. Possibilitar a recuperação e visualização de forma amigável dos dados 

geográficos; 
3. Permitir a consulta de rotas e meios de transporte; 
4. Orientação no resultado das consultas e informações; 
5. Garantir a atualização e periodicidade de distribuição das informações; 
6. Disponibilizar as informações em diferentes Mídias; 
7. Armazenar informações passadas como base histórica para consulta e 

novas projeções de comportamento;  
 Percebe-se que as possibilidades de atuação consequentes da 
implementação do SIU e GIS-T permitem que, independente do ponto de vista 
dos atores participantes, os benefícios sejam múltiplos quanto à gestão e 
qualidade dos serviços ofertados.  
Ao usuário  é agregada uma gama de informações adicionais ao seu cotidiano, 
dando embasamento para decisões até antes inexistentes. Aos gestores de frotas, 
ferramentas robustas para acompanhamento e operação em tempo real dos 



 
 
veículos e condutores. Aos órgãos gestores e regulamentadores do TPU, a 
oportunidade de aumentar, controlar, auditar e garantir e qualidade dos serviços 
prestados à população. 
 
 
 
 

 
 

Implantação da Plataforma de Mobilidade Urbana 
 

Operação 
 

• Envolvidos 
 Operadoras 

• Cadastros 
 Linhas 
 Atendimentos 
 Pontos 
 Quadros Horários 

• Operação Modelo CCO 
 
 
Informação ao Usuário 
 

• Envolvidos 
 Operadoras 
 Órgão Gestor 

• Homologação 
 Mobile 
 PMV 
 Mapa de Previsão 



 
 

• Kick Off Órgão Gestor 
• Evento de Lançamento 

 
Comunicação CCM / CCO 

• Envolvidos 
 Operadoras  
 Órgão Gestor 

• Instalação dos PMVs 
• Estruturação CCM 
• Treinamento 
• Homologação 

 Comunicação 
 Eventos 
 Ações 

• Evento de Lançamento 
 

Comunicação Usuários 
• Envolvidos 

 Órgão Gestor 
• Treinamento 
• Homologação 

 Envio de informações para usuários 
 Recebimento de feedbacks de usuários 

• Evento de Lançamento 
 

SAO – Sistema de Apoio Operacional 

 

O SAO – Sistema de Apoio Operacional se baseia em equipamentos, sistemas e 
procedimentos e possui uma tecnologia altamente sofisticada, que proporciona 
de forma clara e fácil o controle da frota aos operadores do transporte público. A 
operação é transmitida via web, em tempo real, através de informações 
georeferenciadas. É possível ver a cada instante tudo o que ocorre com os 
veículos, permitindo a correção imediata de qualquer problema.  

 

A exceção das informações e imagens relativas à segurança embarcada, nas 
paradas e estações, o SAO é o sistema responsável pelo fornecimento das outras 
informações tratadas por um CCO (Centro de Controle Operacional) de 
transportes públicos e, principalmente, disponibiliza as ferramentas de gestão 
em tempo real que permitem a construção do CCO. 

 

O SAO pode ser operado no Centro de Controle Operacional, mas também a 
partir de qualquer computador conectado a Internet. 



 
 
Utiliza-se de coordenadas recebidas de dispositivos receptores de GPS - Sistema 
de Posicionamento Global (Global Position System) para referenciar 
espacialmente e de forma precisa os eventos ocorridos durante o trajeto 
percorrido pelos veículos monitorados. O monitoramento do fluxo dos veículos é 
realizado através de painéis de controle áudios-gráficos e visuais.  

O SAO realiza o controle do fluxo dos veículos, de forma gráfica e 
georeferenciada, através dos painéis de controle. Também oferece o controle 
através de relatórios e alarmes on-line e relatórios de dados históricos; 
programação dos veículos pelos gestores do transporte; acompanhamento das 
viagens programadas e realizadas; consultas diversas que possibilitam aos 
usuários um domínio sobre as diversas atividades operacionais do transporte de 
passageiros, permitindo a sua gestão em tempo real. 
 

Interfaces do SAO:  

 

O SAO é composto por módulos distintos que permitem aos diversos usuários, 
interatividade em funcionalidades específicas.  

O SAO disponibiliza uma interface, a partir da qual o operador do transporte 
pode visualizar a programação dos veículos para uma determinada data 
selecionada como parâmetro. 

Após visualizar, poderá complementar o cadastro de uma viagem, indicando para 
cada viagem, qual o veículo e o rodoviário que irá realizá-la, complementando, 
dessa forma, informações no processo de programação. 

Estão disponíveis relatórios de viagens com filtros por data, rodoviário, linha; 
comparativos de viagens programadas com realizadas; tipo de viagem (extra ou 
normal); viagens canceladas com os respectivos motivos de cancelamento; 
relatórios referentes à ocorrência de alarmes nos ônibus, carga dos ônibus etc. 

 

Módulos do SAO 

 

 Sistema de Rastreamento e; 

 Sistema de Gestão Operacional. 
 

Sistema de Rastreamento 

 

Sistema responsável pelo acompanhamento e verificação da localização dos 
veículos em tempo real. 

 

Principais funcionalidades do rastreamento: 



 
 
 Integração com Google Maps - (API da Google deverá ser adquirida pela URBS 

– vide Anexo I); 

 Identificação dos rodoviários em operação; 

 Localização da frota; 

 Localização das garagens; 

 Localização dos Itinerários; 

 Localização das Cabeceiras (pontos de controle); 

 Localização e definição dos Pontos de Parada (embarque e desembarque); 

 Localização e definição dos Pontos de Referência (bancos, escolas, semáforos, 
etc.); 

 Controle de Desvios de Itinerário; 

 Controle de Velocidade máxima definida por trecho da via; 

 Identificação de veículos em viagens (tempo e distância percorrida); 

 Acompanhamento de carro laboratório (acompanhamento de viagem e 
itinerário ideal); 

 Replay das viagens realizadas; 

 

Alarmes e Incidentes - Rastreamento 
 

 Tratamento de exceções; 

 Severidade das exceções 

 Processos de operação com ferramenta GIS; 

 Abertura e Fechamento de viagem fora do Ponto de Controle; 

 Desvio de Itinerário 

 Excesso de Velocidade 

 Pânico 

 Relatórios Estatísticos; 

 Configuração dos Procedimentos de Ação; 

 

Sinótico Linear 
 

 Headway entre veículos; 

 Supervisão via diagrama sinótico; 



 
 
 Comboio de veículos; 

 Sinótico por linha, grupo de linhas, corredor, rotas etc.; 

 Botões de atalho para Mapa Operacional, Gestão de Frota, Gráfico de 
Velocidade, etc.; 

 

Sistema de Gestão Operacional 

 

Sistema responsável pela gestão em tempo real da operação dos veículos 

 

Gestão de Frotas e Viagens 

 

Permite controlar a operação da frota assim como prevenir e monitorar exceções 
e ocorrências não programadas. 
 

Principais funcionalidades da Gestão operacional: 

 Indicadores em tempo real da utilização da frota; 

 Cumprimento do Quadro de Horário e Quadro de marcha; 

 Parametrizável por Empresa Operadora e Garagem; 

 Viagens programadas; 

 Viagens realizadas; 

 Horas trabalhadas e Horas realizadas; 

 Tripulação embarcada; 

 Veículos de reforço; 

 Eliminação de veículos; 

 Previsão de cumprimento de viagens; 

 Reprogramação; 

 Empenho da frota; 

 Controle do Status dos veículos em manutenção; 

 Permite interação com o condutor durante operação; 

 Alarmes de falhas de equipamento; 

Sinótico Linear Completo 

 Headway entre veículos; 

 Pontualidade dos veículos no Ponto de Controle e marcos de viagem; 



 
 
 Acompanhamento do deslocamento em viagem ociosa; 

 Supervisão via diagrama sinótico; 

 Pontualidade do Veículo (atrasado ou adiantado); 

 Comboio de veículos; 

 Ponto de Parada não permitido; 

 Excesso tempo de detenção em parada; 

 Acidentes, retenções e congestionamento (comunicação com motorista); 

 Sinótico por linha, grupo de linhas, corredor, rotas etc.; 

Botões de atalho para Mapa Operacional, Gestão de Frota, Gráfico de 
Velocidade, etc.;  

 

(*) Michel Costa da Silva é Diretor da ITS Consulting 

 


