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3 METODOLOGIA 

A integração das atividades da gestão de sistemas de transportes 

urbanos, em todos os níveis, é altamente desejável no âmbito de uma 

entidade. A integração interinstitucional é também importante quando existe 

sobreposição de planos ou de áreas de atuação, situação típica de grandes 

aglomerados urbanos. 

Diversos autores reforçam a proposta de que a integração dessas 

atividades necessita do uso compartilhado de dados.  Esse compartilhamento 

deve ser obtido pela integração de bancos de dados existentes, o que, 

entretanto, todos reconhecem, não é uma tarefa fácil. 

Neste trabalho propõe-se identificar aspectos críticos para a Modelagem 

e a Construção de Bancos de Dados, como elementos de suporte à Integração 

do Planejamento e da Gestão Operacional de Sistemas de Transporte Urbano. 

Para cada um desses aspectos propõe-se analisar deficiências de sistemas 

existentes e indicar soluções ou diretrizes. 

Os aspectos considerados críticos, e discutidos em seguida, são: 

• a capacidade de suporte à integração das diferentes atividades da 

gestão operacional: planejamento, programação e acompanhamento, 

em uma mesma entidade; 

• a capacidade de suporte à integração dos diferentes níveis decisórios 

em uma mesma entidade; 

• o conteúdo, a estrutura e a estabilidade temporal de bancos de dados 

utilizados em planejamento estratégico e/ou tático, regional e/ou local; 

• a capacidade de prover a comunicação interinstitucional; 

• a estabilidade face a mudanças institucionais. 



 67 

3.1 Capacidade de Suporte à Integração das Diferentes Atividades da 

Gestão Operacional: Planejamento, Programação e 

Acompanhamento, em Uma Mesma Entidade 

Taylor (1992) identificou a necessidade de se dispor de informações de 

transporte e viagens para a operação de sistemas de transporte e 

Pietrantonio (1989) indicou que a eficiência da gestão desses sistemas 

depende da capacidade de coletar e processar a grande quantidade de dados 

associados aos mesmos. 

Tendo sido resolvido, na prática, o problema do conteúdo de banco de 

dados associados a sistemas computacionais utilizados no suporte à gestão 

operacional de transportes, no âmbito de uma entidade - conforme será visto 

no capítulo seguinte, que cita exemplos de sistemas já implantados - este item 

apresenta diretrizes e exemplos para a solução do problema da integração 

entre a programação operacional e o acompanhamento da operação, e entre 

estes e o planejamento da operação. 

O planejamento operacional busca alternativas eficazes e mais 

eficientes para um dado cenário real ou simulado.  Essas alternativas, assim 

como a situação real, devem poder ser representadas por meio de modelos de 

dados e, portanto, devem poder ser armazenadas em bancos de dados.  Isto 

permite um maior conhecimento dessas alternativas e favorece sua 

comparação, por meio de análises, com o sistema real.  Entretanto, deve-se 

poder distinguir entre o sistema real e cada sistema simulado, objetos das 

análises. 

Uma vez tendo-se decidido alterar o sistema de transporte, as mudanças 

são programadas para uma determinada data ou período.  Sua representação 

é introduzida no banco de dados para que seus detalhes e impactos possam 

ser conhecidos antes de sua implantação, e para que na data prevista passe a 

representar corretamente o novo sistema de transporte. 

A proposta para a solução desses problemas utiliza conceitos e técnicas 

de modelagem de dados, incluindo: a modelagem semântica de dados e a 
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implantação de mecanismos para o tratamento de informações que variam com 

o tempo e, também, para o tratamento de diferentes versões das informações. 

3.2 Capacidade de Suporte à Integração dos Diferentes Níveis 

Decisórios em Uma Mesma Entidade 

O modelo de dados deve permitir a troca de informações entre os 

diferentes níveis de decisão (estratégico, tático, e operacional) dentro de cada 

entidade, favorecendo, dessa forma, sua integração. 

Decisões no nível operacional requerem dados detalhados e atualizados 

até o último instante.  As transações são tipicamente de curta duração (frações 

de segundo) e envolvem a consulta ou a atualização de uma quantidade 

pequena de dados.  Um exemplo de uma transação desse tipo seria o 

armazenamento de um registro, no banco de dados do órgão gestor 

correspondente, da passagem de um ônibus (operando em determinada linha), 

por uma detetora instalada no viário.  Sistemas computacionais com essas 

características são denominados sistemas OLTP ou, do inglês, On-Line 

Transaction Processing (Kimball, 1996a). 

Os níveis estratégico e tático necessitam, segundo Kimball (1996a) e 

Blaha e Premerlani (1998), dos mesmos dados, só que mais agregados, em 

geral sob a forma de séries históricas, e sem a necessidade de estarem 

atualizados até o último instante.  As transações necessárias para a tomada de 

decisão podem envolver consultas a tabelas (ou arquivos) inteiras, ou partes 

consideráveis das mesmas.  Um exemplo de uma transação desse tipo seria a 

evolução, ao longo do tempo, da razão entre o número de meias viagens 

realizadas e previstas, inicialmente para todo o sistema, e finalmente para cada 

linha de ônibus pertencente ao sistema sob responsabilidade desse órgão 

gestor. 

Dando continuidade ao exemplo acima, observa-se que os registros de 

passagem de ônibus servem, por exemplo, para, no caso do nível operacional, 

indicar se cada meia viagem prevista foi ou não cumprida.  O mesmo dado 

serve, por exemplo, no caso do nível tático, como indicador do desempenho 
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dos serviços, antes e após a implantação de uma nova política de penalização 

por viagens não cumpridas. 

Ainda que os dados utilizados sejam originalmente os mesmos, 

conforme ilustrado pelos exemplos acima, o uso de um único modelo 

operacional de dados e/ou um mesmo banco de dados para esses diferentes 

tipos de uso é, na prática, inviável, conforme exposto a seguir. 

Sistemas OLTP, utilizados no nível operacional, são configurados para 

executar um grande número de transações simultâneas, de curta duração, da 

ordem de um segundo ou fração de segundo (Kimball, 1996a e 

Blaha e Premerlani, 1998).  Cada transação envolve a entrada, a consulta ou a 

atualização de uma pequena quantidade de dados.  Como existem 

atualizações e/ou consultas simultâneas aos dados, há necessidade de se 

estabelecer mecanismos de controle de concorrência no acesso aos mesmos, 

de forma a manter a consistência do banco de dados. 

Aplicações típicas dos níveis decisórios tático e estratégico (suporte à 

decisões), segundo os mesmos autores, resultam em consultas envolvendo a 

agregação de uma grande quantidade de dados.  Operações desse tipo, 

executadas simultaneamente com transações que atualizem o banco de dados, 

podem sobrecarregar o subsistema de controle da concorrência no acesso aos 

dados. 

O processamento de uma grande quantidade de informações pode 

inclusive sobrecarregar o próprio sistema gerenciador de dados, durante um 

período no qual os tempos de resposta de transações do sistema OLTP sejam 

superiores aos toleráveis. 

A própria armazenagem de séries históricas de dados, necessária para 

analisar tendências, mas desnecessária para um sistema OLTP, contribui para 

a sua sobrecarga.  Os tempos de acesso aos dados, mesmo quando os 

arquivos são indexados, são diretamente proporcionais aos tamanhos dos 

mesmos.  A geração de cópias de segurança são também mais demoradas e 

ocupam mais espaço. 
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Em bancos de dados baseados no modelo relacional (que atualmente 

dominam o mercado), o grau de normalização de cada tabela, em um sistema 

OLTP, é determinado por questões de desempenho prático.  As redundâncias 

decorrentes devem ser controladas por mecanismos automáticos, como 

triggers, ou embutidos nas aplicações. 

A recuperação de dados em sistemas relacionais com alto grau de 

normalização resulta em grande quantidade de operações de cruzamento (ou 

junção, do inglês join) de tabelas.  Por esse motivo, o grau de normalização de 

um sistema relacional utilizado em consultas nos níveis decisórios tático ou 

estratégico deve ser mínimo. 

A proposta para prover capacidade de suporte à integração entre os 

diferentes níveis decisórios de uma mesma entidade consiste em se utilizar 

modelos de dados e arquiteturas de sistemas computacionais mais adequados 

para o suporte às atividades inerentes aos níveis decisórios tático e 

estratégico, assim como em indicar a forma de integrar esses sistemas (de 

suporte à decisão) com aqueles utilizados em atividades no nível operacional. 

3.3 Conteúdo, Estrutura e Estabilidade Temporal de Bancos de Dados 

Utilizados em Planejamento Estratégico e/ou Tático, Regional e/ou 

Local 

O planejamento, independentemente do nível decisório ao qual está 

associado, deve ser um processo permanente que necessita de contínuo 

monitoramento e revisão (Thomson, 1983).  O planejamento estratégico está 

normalmente associado a grandes intervalos de tempo, definidos por um ou 

mais anos-base e um ou mais anos-de-projeto, tipicamente superiores a 10 

anos.  Durante esses intervalos de tempo, os planos estratégicos devem ser 

periodicamente atualizados, incorporando as diferenças entre projeções 

anteriores e observações. 

O planejamento tático envolve intervalos de tempo tipicamente menores 

do que 10 anos, mas os planos táticos também devem ser periodicamente 

atualizados, de modo a representarem o mais próximo possível o que ocorre no 
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mundo real.  Além disso, cada plano tático deve ser compatível com o plano 

estratégico correspondente. 

Há tanto a necessidade de informações atualizadas para a formulação 

de políticas de transporte (Taylor, 1992 e Thomson, 1983) como a necessidade 

de informações aliada à habilidade para sua comparação sobre um longo 

período de tempo (Taylor, 1992). 

As informações, para poderem ser utilizadas, devem estar armazenadas 

em bancos de dados acessíveis (Knepper, 1997), inclusive por meio de 

consultas ad-hoc (Halbach, 1994). 

A estrutura e o conteúdo desses bancos de dados não deve ser apenas 

o resultado das necessidades de entrada/saída de um modelo em particular, 

mas deve refletir as necessidades de informação inerentes à atividade de 

planejamento de transportes, presentes e futuras.  Tal condição, apesar de 

desejada, em muitos casos, devido a dificuldades de natureza técnica ou de 

ordem econômica, nunca foi adequadamente atingida (CET, 1980c e 

SECT, 1989). 

A metodologia proposta para determinar o conteúdo e a estrutura de 

bancos de dados para suporte ao planejamento nos níveis tático e/ou 

estratégico utiliza conceitos e técnicas de modelagem de dados.  Propõe-se 

uma análise das necessidades de dados para planejamento de transportes 

tendo como base modelos formais matemáticos utilizados em estudos 

estratégicos ou táticos, e outros extraídos da literatura, onde não há uma 

relação explícita do uso de um modelo particular. 

O levantamento das necessidades de informação e dados é uma das 

primeiras atividades de uma análise visando a construção de um sistema 

computacional.  A estrutura dos dados decorre de considerações sobre as 

relações que existem entre os mesmos, resultante da própria metodologia de 

modelagem de dados, do nível de agregação dos mesmos e das dimensões 

que devem ser consideradas (entre as quais o tempo), em função das 

perspectivas adotadas (estratégica e/ou tática). 
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A estabilidade temporal desses modelos de dados, e de seus 

respectivos bancos de dados, está associada ao grau de diversidade das 

necessidades de informação requeridas em cada estudo de transportes, sendo 

inversamente proporcional à mesma, ou seja, grande diversidade implica pouca 

estabilidade e pequena diversidade implica muita estabilidade. 

3.4 Capacidade de Suporte à Comunicação Interinstitucional 

Há casos em que ocorre sobreposição das atividades de planejamento, 

especialmente em grandes aglomerados urbanos, mesmo sob a mesma esfera 

de governo.  Para que os diferentes planos sejam compatíveis entre si, as 

informações que representam o estado de cada sistema de transportes real 

(existente e programado) e as alternativas consideradas devem poder ser 

compartilhadas. 

A troca de informações na área de transportes tem sido feita por meio de 

processos extremamente complexos, onerosos e de pouca confiabilidade 

(SECT, 1989 e Heydecker, Small e Pouvassilis, 1995).  Há necessidade de uso 

de BDs com um referencial comum ou coordenado e métodos para o 

compartilhamentos dos dados (Halbach, 1994). 

Tanto do ponto de vista teórico, como prático, essa compatibilidade 

poderia ser melhor alcançada pela integração dessas informações por meio de 

um modelo de dados único global, e pela sua implantação física em um único 

banco de dados centralizado ou distribuído em diversos bancos de dados 

locais e homogêneos, onde cada informação seria alimentada ou alterada por 

uma única entidade responsável, mas acessível a todas as entidades 

envolvidas. 

Uma pesquisa feita recentemente em diversas regiões metropolitanas 

dos EUA (Knepper, 1997) detectou apenas a existência de alguns sistemas 

extremamente centralizados, mantidos por uma única entidade e acessadas 

pelas demais. 

Há outras considerações de natureza prática que condicionam a escolha 

da arquitetura de sistemas de bancos de dados.  É de se esperar que hajam 

entidades participantes que já possuem sistemas computacionais que acessam 
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bancos de dados locais e que também desejam preservar os investimentos 

realizados, tanto em hardware como em software.  Outra questão é a da 

autonomia local na gestão dos dados em cada entidade, resultado da sua 

autonomia política. 

A proposta de compartilhamento de informações pela integração de 

bancos de dados existentes utiliza conceitos de projeto de sistemas de dados 

distribuídos. 

3.5 Estabilidade Face a Mudanças Institucionais 

Em grandes aglomerados urbanos, o planejamento, a gestão e a 

operação de sistemas de transporte urbanos pode ser responsabilidade de 

diversas entidades, sob diferentes esferas de governo. 

Outro elemento que torna a manutenção de bancos de dados integrados 

complexa é a própria dinâmica dessa estrutura institucional, em constante 

transformação, motivada por questões de ordem técnica e política 

Nos casos em que ocorrem mudanças institucionais sem perda de 

atividade é desejável preservar o banco de dados de modo a facilitar a 

continuidade do planejamento e gestão dos sistemas de transporte pelo 

conjunto das entidades resultantes. 

A proposta de construir sistemas de dados distribuídos estáveis, perante 

mudanças institucionais, utiliza conceitos de projeto de sistemas de dados 

distribuídos. 


