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8 CONCLUSÕES 

É de grande importância a disponibilidade de dados, tanto atualizados como 

históricos, para o planejamento e a gestão operacional de sistemas de 

transportes, em especial os transportes urbanos.  Apesar de considerada 

importante, a construção, a implantação e a manutenção de sistemas de bancos 

de dados integrados como elementos de suporte à integração do planejamento e 

da gestão operacional de transportes, ainda não foi plenamente alcançada. 

A proposta desta Tese foi de analisar cada aspecto considerados crítico, 

para esses sistemas de bancos de dados, indicar deficiências em sistemas 

existentes e fornecer diretrizes ou propor soluções. 

• Capacidade de suporte à integração das diferentes atividades da 

gestão operacional: planejamento, programação e acompanhamento, 

em uma mesma entidade 

Para que um sistema computacional de apoio à gestão operacional de 

transportes possa contribuir para a integração do planejamento, programação e 

acompanhamento operacional, ele deve permitir o tratamento de diferentes 

estados do sistema de transportes: passado, atual, programados e alternativos, da 

forma mais simples possível aos usuários. 

Dois sistemas computacionais de apoio à gestão operacional de sistemas 

de transportes desenvolvidos e efetivamente implantados, o SITCO (e sua versão 

posterior, SITCO+) e o Sistema desenvolvido pela SPTrans não possuem recursos 

para realizar essa tarefa com eficiência. 

A integração entre programação e acompanhamento operacional necessita 

recursos que permitam o tratamento de valores que variam ao longo do tempo. 
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A literatura indica duas abordagens para a solução desse problema.  Como 

exemplo da primeira, De Souza (1998) propõe, em sua Tese de Doutorado, 

estender um modelo de objetos para que o mesmo possa lidar com objetos 

temporais permitindo a armazenagem e a recuperação de valores de atributos 

variantes no tempo. 

Neste trabalho foi proposto e desenvolvido um exemplo de solução pela 

segunda abordagem ao utilizar um SGBDR comercial.  Os mecanismos indicados 

no exemplo (stored procedures, triggers, geradores de identificadores unívocos, 

etc) foram desenvolvidos, implantados e testados por este autor em seu 

microcomputador pessoal. 

A complexidade desses mecanismos (stored procedures, triggers, 

geradores de identificadores unívocos, etc) e os cuidados necessários no seu 

desenvolvimento é justificada pelos benefícios gerados para os programadores e 

usuários finais das aplicações desenvolvidas.  A criação, alteração e remoção de 

tuplas visando a integridade referencial do banco de dados, inclusive no que se 

refere aos períodos de validade dos valores armazenados, quando ocorre uma 

mudança, é feita por esses mecanismos, aliviando os programadores dessa 

responsabilidade. 

O desenvolvimento das aplicações pode se tornar ainda mais simples com 

o uso de servidores de aplicação em arquiteturas cliente-servidor three-tier. 

Para o caso do suporte à integração com o planejamento operacional, o 

sistema computacional deve poder distinguir entre os dados reais (passados, 

atuais ou programados para o futuro) e os simulados, correspondentes a 

diferentes alternativas de mudanças nos sistemas de transporte. 

Os mecanismos propostos no exemplo de solução, desenvolvido neste 

trabalho, para o caso da integração entre programação operacional e 

acompanhamento operacional foi estendido.  Esta extensão proposta permite a 

definição de diferentes versões para um mesma entidade do mundo real 

representada no banco de dados do sistema computacional. 
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• Capacidade de suporte à integração dos diferentes níveis decisórios 

em uma mesma entidade 

A necessidade de agregar informações operacionais e de reestruturá-las de 

forma que possam ser úteis para a tomada de decisões foi reconhecida e motivou 

o desenvolvimento de um sistema de suporte ao planejamento estratégico na 

SPTrans. 

O banco de dados do sistema de suporte ao planejamento estratégico foi 

implantado no mesmo computador onde se encontra o banco de dados do sistema 

OLTP da SPTrans.  Tal banco de dados armazena os elementos que caracterizam 

o negócio dessa empresa e os indicadores que medem as relações entre esses 

elementos, na forma de séries históricas, agregadas por mês, e para todo o 

sistema de transporte por ônibus.  No caso do IPK (índice passageiro/quilômetro) 

a informação está desagregada por linha, conforme indicado anteriormente, neste 

trabalho, na Tabela 5.1. 

O nível de agregação requerido por tal sistema deve, entretanto, conforme 

foi demonstrado nesta Tese por meio de um exemplo simples, ser menor para não 

obscurecer variações importantes nos dados, sem as quais não se consegue 

distinguir entre problemas localizados que devem ser resolvidos de exemplos de 

sucesso que devem ser copiados.  Uma das possíveis causas para a excessiva 

agregação das informações, talvez seja o fato do banco de dados do sistema de 

suporte ao planejamento estratégico ter sido implantado no mesmo computador 

que mantém o banco de dados do sistema OLTP da SPTrans. 

No presente trabalho foi proposto, por meio do exemplo aplicado ao caso 

da SPTrans, que bancos de dados utilizados no suporte à tomada de decisões 

sejam implantados em computadores diferentes daqueles aonde estão 

implantados bancos de dados de suporte às atividades do nível operacional.  

Também indicou a forma pela qual pode-se acessar simultaneamente esses dois 

tipos de bancos de dados, sem a qual a capacidade de suporte à integração entre 

níveis decisórios seria parcial. 



 206 

Com relação à estrutura de dados do banco de dados de suporte à tomada 

de decisões, foi proposto, neste trabalho, o uso da Modelagem Multidimensional 

de Dados, tendo sido desenvolvido um exemplo de uma possível Dimensional 

Data Warehouse (DDW) para o Caso da SPTrans, que pode ser implantado em 

um SGBDR comercial.  Foram propostas e também analisadas diferentes 

alternativas para o esquema do banco de dados de um DDW, de interesse 

específico para área de planejamento e gestão operacional de sistemas de 

transportes urbanos. 

• Conteúdo, estrutura e estabilidade temporal de bancos de dados 

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

Na Revisão da Literatura verificou-se a importância da disponibilidade de 

dados, atualizados e históricos, como elementos de suporte ao planejamento em 

seus diferentes níveis, em especial no caso dos transportes urbanos.  Entretanto, 

a manutenção de tais bancos de dados só é viável se as necessidades de 

informação para o planejamento puderem ser determinadas independentemente 

das necessidades de entradas/saídas de um conjunto de modelos qualquer, 

formal e/ou mental, utilizado em um determinado instante. 

Neste trabalho foi proposta e realizada uma análise das necessidades de 

informação, parte integrante e inicial de diversas metodologias de análise de 

sistemas.  Como resultado, obteve-se um Modelo Descritivo de Informações e 

verificou-se que, apesar da grande diversidade de modelos matemáticos, 

elaborados em épocas e locais diferentes, as necessidades de informação para 

um dado escopo, pertinentes aos procedimentos Demanda-Desempenho segundo 

a classificação proposta por Florian, Gaudry e Lardinois (1988), são 

essencialmente as mesmas. 

A partir do Modelo Descritivo, gerou-se um Modelo Conceitual de 

Informações conforme metodologia proposta por Embley (1998), a partir do qual 

pode-se derivar esquemas de bancos de dados locais ou globais. 
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Foram também analisados modelos mais abrangentes, pertinentes aos 

procedimentos Localização de Atividades e Demanda-Desempenho, cujo escopo 

engloba o escopo dos modelos anteriormente analisados.  Nessa análise 

verificou-se que, as necessidades adicionais de informação requeridas por esses 

modelos, em relação aos anteriores foram devidas somente ao Procedimento 

Localização de Atividades. 

• Capacidade de suporte à integração interinstitucional 

Na Revisão da Literatura, não foram encontradas referências a bancos de 

dados diferentes, compartilhados entre entidades independentes (autônomas) 

uma das outras, dado à complexidade do problema.  Também não foram 

encontradas soluções definitivas para o problema da integração de bancos de 

dados. 

A construção de sistemas gerenciadores de bancos de dados distribuídos 

homogêneos, requer a substituição dos bancos de dados existentes (quando estes 

são diferentes uns dos outros) sendo, em muitos casos, economicamente inviável. 

A integração por meio do desenvolvimento de sistemas gerenciadores de 

bancos de dados distribuídos heterogêneos é, em muitos casos, também inviável 

pelo fato de um ou mais bancos de dados locais serem pacotes comerciais que 

não podem ser modificados. Outro fator que inviabiliza a construção de sistemas 

de bancos de dados distribuídos (homogêneos ou heterogêneos) é o da 

autonomia que as entidades possuem na gerência de seus bancos de dados, 

resultado de sua autonomia política. 

A necessidade de autonomia total das entidades participantes, inviabiliza a 

implantação de um sistema de bancos de dados federados fortemente atados, 

baseado num único esquema global de dados, administrado por uma delas ou por 

terceiros. 

Neste trabalho indicou-se, para os casos onde há necessidade de haver 

planejamento de transportes integrando diversas entidades politicamente 

independentes entre si, mas que atuam em uma mesma região, como acontece no 
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caso da RMSP, que essa integração possa ser beneficiada pelo compartilhamento 

de dados comuns por meio de um sistema de multi-bancos de dados, isto é, um 

sistema de bancos de dados federados fracamente atados. 

Em um sistema de multi-bancos de dados, cada entidade participante 

determina quais partes de seu banco de dados podem ser acessadas por cada 

uma das demais, por meio de visões de exportação do seu esquema conceitual 

local.  A literatura sugere que cada entidade participante, por sua vez, possui um 

esquema conceitual global próprio, resultado da integração das visões de 

exportação das demais entidades além do seu próprio esquema conceitual local. 

Neste trabalho fez-se uma crítica à abordagem proposta na literatura e foi 

proposto que, ao invés de derivar o esquema conceitual do banco de dados global 

a partir de visões de exportação locais de outras entidades, o esquema conceitual 

do banco de dados global deva ser resultado das necessidades de informação 

daquela entidade.  Tendo-se definido o esquema conceitual global e de posse do 

seu esquema conceitual local e das visões de exportação, fornecidas pelas 

demais entidades, são geradas visões intermediárias que permitam ao banco de 

dados global acessar os dados dos bancos de dados componentes (locais e 

remotos). 

Tanto o esquema conceitual global como o esquema de transformação do 

exemplo desenvolvido neste trabalho basearam-se em um Sistema de 

Multi-Bancos de Dados Orientado-a-Objeto (SMBDOO) comercial. 

Neste trabalho também foi recomendado, após terem sido feitas diversas 

considerações de ordem prática, que cada entidade participante do sistema de 

multi-bancos de dados deve, quando necessário, extrair e armazenar cópias das 

informações oriundas dos bancos do dados remotos. 

As proposições e recomendações feitas neste trabalho permitem que o 

problema da estabilidade do BDG perante mudanças institucionais, nos casos em 

que não haja perda de atividade (mas apenas transferência de funções), seja 

equiparado ao casos em que uma ou mais entidades participantes alteram suas 

visões de exportação. 
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• Limitações e Recomendações 

Este trabalho não teve a pretensão de resolver definitivamente o problema 

da integração de bancos de dados, muito menos o da integração interinstitucional. 

Procurou dar uma contribuição para a solução desses problemas. Ainda que não 

tenha coberto todas as possíveis formas de integração de bancos de dados de 

suporte às atividades no âmbito interinstitucional, espera-se que as soluções 

apresentadas para os casos exemplo forneçam, no seu conjunto, diretrizes para a 

sua solução. 

Embora os exemplos de aplicação tenham sido voltados para o caso da 

RMSP e do Município de São Paulo, os conceitos aplicam-se a cidades médias e 

pequenas. Evidentemente caberia um tratamento mais específico para esses 

casos mais simples. 

Um aspecto considerado fundamental no tratamento proposto diz respeito à 

estabilidade temporal dos BDs. Cabe lembrar que a estabilidade temporal de 

bancos de dados utilizados em planejamento de transportes urbanos estratégico 

e/ou tático, regional e/ou local, não é absoluta. O aprimoramento do processo de 

planejamento de transportes urbanos certamente implicará novas necessidades 

de informação. Entretanto, estas não devem substituir as que foram indicadas no 

modelo conceitual proposto, mas complementá-las. 

Cabe ainda ressaltar que atualmente estão sendo aplicadas e testadas 

novas abordagens em modelos formais de planejamento de transportes. Uma 

delas (May, 1991; e Roberts e Simmonds, 1997) requer dados bastante agregados 

que, segundo a Setepla (1998b), podem ser obtidos a partir das mesmas bases de 

dados utilizadas em modelos convencionais, como o EMME/2 (INRO, 1996), o que 

entretanto não foi verificado nesta Tese. A outra, da microsimulação, requer 

informações bastante detalhadas (em relação aos modelos convencionais), mas 

por ser muito recente e não ter sido ainda totalmente desenvolvida, não pôde ser 

analisada neste trabalho. 


