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Objetivos desta sessão

● Refletir sobre a importância da aplicação de big data para o 
monitoramento e planejamento operacional do sistema .

● Apresentar as etapas para gestão da aplicação de big data no 
transporte público.

● Apresentar práticas já consolidadas de aplicação de Bilhetagem e GPS 
no planejamento operacional.



Por que Big Data?



Coletando dados...

COMEC realiza pesquisa junto a usuários do 
Transporte Público. Curitiba, 2015.

http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=82730

Coleta de Dados

Análise de Resultados



Matrizes Origem-Destino

• Rio de Janeiro – Plano Diretor de Transportes Urbanos

⚫2002: 40 mil entrevistas domiciliares. 
2 anos até publicação de resultados (2003).

⚫2012: 4,5 mil entrevistas domiciliares.
3 anos, sem ainda resultados finalizados.

o São Paulo – Pesquisa Origem Destino

⚫1997: 30 mil entrevistas domiciliares.
2 anos até publicação de resultados (1999).

⚫2007: 50 mil entrevistas domiciliares.
1 ano até publicação de resultados (2008).

o (In)Eficiência: Uma entrevista por dia por entrevistador (Ortúzar, 2015).

o Distância temporal: Novidades no sistema de transportes só 
detectadas após longos períodos de tempo.



Diversos tipos de Sistemas de Coleta Automática de 
Dados (ex: dados de celular, dados de sensores, dados 

de uso de redes sociais)

Sistemas de Coleta Automática de Dados

• Sistemas que capturam dados passivamente

⚫Sistema de Bilhetagem Eletrônica

⚫Sistemas de GPS (Automated Vehicle Location - AVL)

⚫Contagem automática de passageiros (APC)

⚫Dados de celulares (Cellular Data Records)

⚫Dados de redes sociais (Twitter, Facebook)

⚫Dados de aplicativos (Moovit, MoveCidade, Waze)

⚫etc.



Sistemas de Coleta Automática de Dados

• Potencial quebra de paradigma:

⚫Quantidade de dados incomparavelmente maior

⚫Confiabilidade e precisão em seu registro

⚫Registro contínuo e abrangente

⚫Permitem a automatização da prospecção de informações

40 mil entrevistas em uma pesquisa ⇒ 4 milhões de transações por dia

horário da entrevista: 06:15-06:30 ⇒ horário da transação: 06:18:24

1 em cada 10 usuários entrevistados ⇒ registro de todos usuários em todas as linhas

1 processo para cada pesquisa ⇒ 1 mesmo processamento para toda a base de dados



Quebra de Paradigma

Estamos buscando o panorama completo do sistema a partir da análise mais 
desagregada possível ⇒ quanto mais desagregado, mais nítida e verossímil a imagem

modelo baixa 

granularidade modelo alta 

granularidade
realidade

modelo média 

granularidade



Indo além da função de cada Sistema

• Sistemas de Bilhetagem Eletrônica (SBE):

o Objetivo primário: Automatização da arrecadação tarifária

• Sistemas de Localização Veicular Automática (GPS):

o Objetivo primário: Monitoramento dos veículos

• Aplicações secundárias para aprimorar o monitoramento e 
planejamento do sistema de Transporte Público.

Sistema de Bilhetagem Eletrônica Sistema de Monitoramento GPS



Gargalos

• Se os sistemas estão à 

disposição, por que sua 

utilização é tão baixa?

• Se os problemas são 

complexos, quais são as 

barreiras para inovação?

Fiscalização manual da operação
fonte: http://atarde.uol.com.br/

Passageiros sem informação
fonte: http://viatrolebus.com.br/



Aproximação com usuários

• Possibilidade de investigar aprofundadamente fatores de qualidade 

que são relevantes para os passageiros

Diferença entre medidas de desempenho e da 
percepção dos usuários em Washington, EUA

fonte: Washington Metropolitan Transit Authorithy for TRB -
https://vimeo.com/217029676Fatores de qualidade que mais importam para 

os passageiros do TransMilenio
fonte: Pesquisa Kienyke.com



Etapas de 
Aplicação de 
Big Data



Coleta e 

Armazenamento

As Etapas

Processamento Disponibilização

Coleta de cada transação 

e armazenamento em base 
unificada.

Processamento de dados 

para o objetivo primário e 
aplicações 

complementares.

Disponibilização de dados 

brutos e processados em 
formato aberto.



Coleta e 

Armazenamento

As Problemáticas em cada Etapa

Processamento Disponibilização

● Governança e 

Propriedade dos 
dados.

● Qualidade do dado.

● Capacidade de 

armazenamento.

● Parcerias com iniciativa 
privada.

● Capacidade de pessoal e 

de processamento.

● Sincronização de bases.

● Vieses de análise.

● Privacidade de usuários.

● Política de abertura de 
dados.



Coleta e Armazenamento

● A quem pertence os dados coletados pelos 

sistemas ligados diretamente ao serviço de 

transporte público?

○ Necessário que a regulação sobre os serviços como 
GPS e bilhetagem determine a propriedade pública 

dos dados.

● Ainda temos muitos casos em que a 
propriedade dos dados permanece apenas 

nas “mãos” da empresa privada operadora, 

por falta de obrigações contratuais.

○ Caso da RioCard no Rio de Janeiro (link). 

○ Caso da Metra em São Paulo.

Propriedade de dados pode dificultar sua utilização
fonte: https://chupadados.codingrights.org

Governança e Propriedade dos dados

https://chupadados.codingrights.org


Coleta e Armazenamento

● Incentivos podem ser utilizados para garantir 

a qualidade do dado.

● Caso de Santiago: remuneração é atrelada ao 

quilômetro rodado, que por sua vez, é 

auferido por GPS. Gera interesse por parte da 

operadora em ter dado preciso de GPS.

● Importante seguir padrões consagrados, 

como GTFS.

GPS de Santiago é atualizado e preciso em 
todas linhas e veículos majoritariamente pelo 

fato de estar atrelado à remuneração.

Qualidade do dado

GTFS tem formato pré-estabelecido



Coleta e Armazenamento

● A quem pertence os servidores de 

armazenagem de dados?

○ Caso privado, o gestor público deve ter 

um espelho do banco de dados e 

acesso aos dados brutos.

○ Caso público, a capacidade de 

armazenamento deve ser 

adequadamente dimensionada.

No caso dos registros GPS de ônibus do Rio 
de Janeiro, embora disponíveis em tempo 
real, não há armazenamento dos registros 

passados - dificulta análises temporais.
imagem: http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Is-Big-Data-

The-New-Big-Oil.html

Armazenagem de dados e Capacidade



Coleta e Armazenamento

● Criar parcerias com aplicativos e sistemas 

mantidos pela iniciativa privada pode ajudar o 

gestor público a angariar dados para 

planejamento e se aproximar de usuários.

Parceria do Waze com o Centro de Operações da 
Prefeitura do Rio de Janeiro, firmada em 2013,  

fornece dados do aplicativo para o monitoramento de 
congestionamentos e acidentes na cidade e permite ao 

COR disparar alertas em tempo real aos usuários.
fonte: Waze Brasil - https://www.youtube.com/watch?v=DWVD0167B2I

Parcerias com Iniciativa Privada

Waze, Movecidade e Moovit podem 
oferecer a oportunidade de provisão de 

dados e aproximação com usuários



● A utilização destas bases de dados necessita 

robustez maior que análise de arquivos Excel.

● Quantas pessoas capacitadas na área de TI 

para armazenamento dos dados?

● Quantas pessoas capacitadas nas áreas de 

Planejamento e Operação para investigar 

bases de dados massivas?

● Alternativas:

○ Identificar pessoas interessadas em se 

capacitar no ferramental. Existem 

diversos cursos online (ex: Coursera) e 
presenciais.

○ Parceria com universidades e centros de 

estudo com capacidade no ferramental.

Processamento

Processar bases de dados massivas em Excel é 
em geral inviável, sendo necessário se 

aprofundar em ferramentas de data science.

Capacidade de Pessoal e de Processamento

https://pt.coursera.org/


● Em geral, dados de uma base precisam ser 

sincronizados a outra para permitir aprofundar 

as análises.

● Exemplo mais corrente está na sincronização 

entre base de Bilhetagem e base de GPS.

○ Sincronização realizada pelo horário dos 

registros e pelo registro da linha.

○ Sincronização permite cruzar dados da 

oferta (GPS) com dados da demanda 

(Bilhetagem).

Processamento

Sincronização de bases é passo importante 
para viabilizar análises como prospecção de 

matriz de embarque e desembarque.

Sincronização de bases



● Qual o perfil de utilização (penetração) da 

tecnologia e do sistema de coleta automática de 

dados?

○ Ex: Bilhetagem eletrônica tem penetração de 

80% na cidade do Rio de Janeiro. Porém, 

como se apresenta esta utilização para a 

população de faixas de renda mais baixa?

○ Ex: GPS presente em todas as linhas de 

ônibus ou apenas em parte da cidade?

● Importante validar perfil de utilização por meio de 

pesquisas de campo.

● A partir da validação, é possível expandir os 

resultados encontrados para o grupo.

Processamento

Vieses de Análise



Disponibilização

● Um dos maiores temores em relação à 

utilização de big data diz respeito à proteção 

da privacidade pessoal e mitigação de 

políticas de vigilância em massa.

● O gestor público deve ser responsável por 

garantir a privacidade dos usuários e atestar 
claramente quais os termos e meios de 

proteção a dados pessoais. Ele deve 

igualmente cobrar de gestores privados o 

respeito a estas políticas de privacidade.

● Uma alternativa é separar o registro de dados 

pessoais de dados relacionados às 

transações e utilizar criptografia sobre os 

dados pessoais.

Privacidade de usuários



Disponibilização

● A sociedade civil está cada vez mais 

interessada e capacitada a se utilizar de bases 

de dados abertas para melhorar serviços.

● O gestor público deve refletir que tipo de 

política de abertura de dados gostaria e seria 

capaz de adotar.

● Existem diversos casos de repositórios únicos 

para os mais variados serviços de uma cidade 

(ex: data.rio, curitiba.pr.gov.br/dadosabertos/, 

http://dados.prefeitura.sp.gov.br)

● Diretrizes para abertura de dados podem ser 

encontradas na metodologia Global Open Data 

Index do Open Knowledge Foundation (link)

● Disponibilização de dados permite a realização 

de Hackatonas pelo gestor público.

Sistema de ranqueamento de políticas de 
disponibilização de dados abertos.

imagem: hhttp://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/five-
stars-of-open-data/

Política de abertura de dados

https://index.okfn.org/methodology/


Coleta e 

Armazenamento

As Etapas

Processamento Disponibilização

Coleta de cada transação 

e armazenamento em base 
unificada.

Processamento de dados 

para o objetivo primário e 
aplicações 

complementares.

Disponibilização de dados 

brutos e processados em 
formato aberto.



Aplicações de 
Big Data no 
Monitoramento e 
Planejamento



Bilhetagem

GPS

Matriz de Embarque e Desembarque 

(Origem-Destino)

Medidas de Confiabilidade 

(Tempo de espera, Tempo de Viagem)

Carregamento de cada veículo

Dimensão e Regularidade da demanda

Velocidade e gargalos da Operação



• Dimensionamento da Demanda:
o Análise do sistema de BRTs após a implementação do BRT TransCarioca

o 9 meses após sua inauguração, 3 meses antes.

o 518 mi de transações no SBE (1,3 milhões por dia), 2,9 mi de transações nos BRTs

Estabilização BRT 
TransCarioca

Variação
Diária e 
Média 
Móvel

Influência no BRT TransOeste



• Dimensionamento da Demanda:

o O caso de Santiago: Munizaga (2012)

Smartcard June 2010: 20,274,615 observed trips

Santiago 2001 ODS: 41,561public transport trips



● Estimativa de Localização de Pontos de Ônibus

○ O caso de Brasília: Queiroz (2014)



●Padrões de Regularidade da Demanda:
○372 mil transações nos BRTs / 80 mil usuários

○Resultado da Detecção de Cartões Regulares

■22% dos usuários têm regularidade ➔ 67% das transações

■46% dos usuários realizam apenas 1 transação no período

Esquema para detecção de usuários regulares:



• Transações registram apenas o embarque - não são 

registrados dados sobre o desembarque.

• Estimativa de local de desembarque já realizada por diversos 

autores (13 autores revisados). 

– Premissa básica: Grande parcela de usuários permanece 

ou retorna ao ponto de destino de sua viagem anterior para 

começar sua seguinte viagem. 

– Principais resultados: 
•Quantidade de transações tratadas até 38 mi
•Desembarque estimado para até 83% do total

•Validação de dados encontrados (Munizaga et al., 2014) chegou a 
84,2% a estimativa de desembarque

• Detecção de transferências e de atividades e outras 
aplicações:

– tempo entre transações, sequência de transações, local do 

desembarque, frequência.

– detecção de distância a pé entre modos e tempo de espera.

– detecção de motivo da atividade: trabalho, estudo, casa.

– Estimativa de zona de residência e análise de equidade.

● Estimativa de Embarque e Desembarque (matriz Origem-Destino)

○ Princípios:



● Estimativa de Embarque e Desembarque (matriz Origem-Destino)
○ 20 dias úteis do BRT TransCarioca, 231 mil transações (11 mil por dia).

○ 67% das viagens com desembarque estimado com sucesso.

Horário de Pico da Manhã (06h) Maioria das viagens (85%) se 
concentra no BRT TransCarioca. 
Porém, na parte da manhã, 15% 
das viagens entre corredores.

Distribuição do volume de viagens com desembarque estimado:



Distribuição espacial de viagens com desembarque estimado:

● Estimativa de Embarque e Desembarque (matriz Origem-Destino)
○ 20 dias úteis do BRT TransCarioca, 231 mil transações (11 mil por dia).

○ 67% das viagens com desembarque estimado com sucesso.



● Estimativa de Embarque e Desembarque (matriz Origem-Destino)

○ O caso de Santiago: Munizaga (2012)



● Estimativa de Embarque e Desembarque (matriz Origem-Destino)

○ O caso de Londres: Gordon (2013) http://www.jaygordon.net/londonviz.html



Conclusão e 
Reflexão...



Conclusão

● Avanços lentos

● Informação escassa

● Poucas ferramentas de suporte à tomada de decisão

Antes de prospectar estes dados...

apud Munizaga:
Carolina Simonetti, Director of Planning and Research,

DMTP. XVI Chilean Transport Conference, 
Santiago, October 2013



Conclusão

Nova era do monitoramento e planejamento da 

operação de sistemas de transporte público: 

de pobres em dados a ricos em informações.



Para refletir...

Os conceitos apresentados estão 

incorporados às práticas atuais de 

monitoramento e planejamento da 

operação pela EMTU/SP?



Obrigado!

Gabriel Tenenbaum de Oliveira

Coordenador de Transporte Público, ITDP Brasil

gabriel.oliveira@itdp.org


