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A melhoria do transporte público urbano vai muito
além da construção de infraestrutura física. Apesar
das iniciativas recentes de investimentos (Copa do
Mundo de 2014 e do PAC das Grandes Cidades), que
têm potencial para alterar, pelo menos parcialmente,
a situação atual da mobilidade urbana no Brasil, é
preciso destacar que o sistema de transporte carece
de investimentos em material rodante e tecnologia.
Estima-se que serão necessários R$ 13,5 bilhões em
investimentos pelas empresas operadoras privadas,
dos quais R$10,2 bilhões em veículos e R$ 3,3 bilhões
em sistemas inteligentes de transportes (ITS), para
que os projetos de infraestrutura da Copa do Mundo de
2014 e do PAC das Grandes Cidades sejam exitosos.

empresário desembolsa todos os recursos necessários para a viabilização de equipamentos, programas e serviços. Os palestrantes de quatro capitais
brasileiras demonstraram como a adoção dos ITS é
encarada com seriedade e profissionalismo. Consequentemente, os resultados, muitas vezes, superam
as expectativas de todo o setor e torna-se referência
nacional e internacional. Ademais, foi gratificante
perceber o nível de maturidade alcançado pelo setor,
que participou com perguntas diversas.

Diante da falta de priorização e de investimentos ao
longo das últimas décadas, são notórios os esforços
realizados pelo setor empresarial para melhoria da
qualidade do transporte público urbano. As empresas têm buscado incessantemente alcançar níveis
de eficiência cada vez mais elevados, para que os
custos sejam ao menos mantidos mesmo com o
aumento dos preços dos mais diversos insumos de
produção dos serviços.

Graças aos esforços dos nossos anfitriões (Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do
Estado do Rio Grande do Sul – FETERGS, Associação dos Transportadores de Passageiros – ATP e a
Associação dos Transportadores Intermunicipais
Metropolitanos de Passageiros – ATM), criou-se
um ambiente muito propício para o debate aberto e
construtivo dos desafios, oportunidades e perspectivas associadas ao ITS. Os participantes, na totalidade representando empresas associadas à NTU,
puderam questionar aspectos técnicos e institucionais, que provavelmente vão contribuir para avanços
significativos imediatos e futuros.

Foram diversas as demonstrações de capacitação
e maturidade do setor empresarial durante o 12º
Encontro de Boas Práticas sobre ITS em Porto Alegre, 2011. Esse evento demonstrou a magnitude
dos avanços alcançados nos últimos anos. Pode-se
verificar um alto nível de maturidade das aplicações
de ITS, mesmo sob condições árduas nas quais o

Visando divulgar as principais lições e experiências
relatadas durante o Encontro de Boas Práticas, temos a satisfação de lançar esta publicação. A expectativa da NTU é que este documento contribua para
a disseminação das iniciativas e novas tecnologias
que podem ser aplicadas para modernização do
transporte público sobre pneus.
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1. Introdução

A evolução dos Sistemas Inteligentes de Transporte
(Intelligent Transport Systems - ITS) ocorreu de forma
acelerada, multifacetada e muitas vezes baseada nos
avanços tecnológicos considerados revolucionários
para o setor de Mobilidade Urbana. O advento dos
computadores pessoais e a globalização das atividades econômicas permitiram que os recursos de ITS
fossem assimilados por usuários, operadores e gestores com pouca ou nenhuma exposição aos níveis
básicos de conhecimento tecnológico específico.
Recentemente, a massificação da utilização de ITS
na operação e gestão da mobilidade urbana é parte
da vida cotidiana. Inúmeras ferramentas estão hoje
disponíveis para diversos contextos e escalas, com
aplicações que impactam diretamente tanto localmente quanto em toda a sociedade global. Grande
parte dessa massificação está associada aos setores industriais de produção de eletrônicos, dando
escala econômica a insumos, que desenvolvem
produtos diversos incluindo sistemas de posicionamento global (Global Positioning Systems - GPS) para
veículos de vários tipos, assim como a indústria de
software e aplicações no desenvolvimento de sistemas de controle e gestão de tráfego em megalópoles
como São Paulo, Tóquio, Nova Iorque, Londres, etc.
Nota-se também um grande investimento por parte
da academia e centros de inovação, que cada vez
mais têm investido na pesquisa e investigação para
as questões das cidades e deslocamentos humanos. Paralelamente, num cenário de ubiquidade da
informação, o setor tem-se beneficiado do desenvolvimento de setores correlatos, como o de comunicações móveis e telefonia celular, microeletrônica e
setores ligados a tecnologia de simulação, controle,
telemetria e processamento de dados.

No Brasil, verificou-se que o ITS foi também popularizado pela introdução de sistemas de bilhetagem
eletrônica nos transportes públicos urbanos e
adoção de sistemas de monitoramento de frotas
de transporte de carga. Conforme análise de Da
Silva (2000), os investimentos em ITS ainda são
modestos, quando comparados a outros países, e
não estão associados a uma política pública clara de
desenvolvimento a longo prazo.
Apesar da falta de apoio governamental e dos recursos financeiros limitados, o setor alcançou um
elevado nível de maturidade no processo de concepção, projeto e implantação dos ITS conforme
observado no 12º Encontro de Boas Práticas sobre
ITS, realizado no dia 22 de novembro de 2011 em
Porto Alegre. Representantes de entidades filiadas
à NTU mostraram que é possível atender às necessidades locais, a partir da avaliação das tecnologias
existentes e da sustentabilidade dos investimentos
necessários. O evento também contou com a participação do Professor Cláudio Marte da Universidade de São Paulo, que palestrou sobre a aplicação do
ITS nos projetos de BRT.
Esta publicação detalha os principais assuntos
tratados durante o encontro. Os relatos foram produzidos a partir da análise do áudio e do vídeo das
apresentações. Objetiva-se, assim, retratar como
cada palestrante explicou a utilização do ITS dentro
do contexto local de gestão, planejamento e operação. As seções seguintes apresentam estudos de
caso para as cidades de Fortaleza, Goiânia, Porto
Alegre e o Rio de Janeiro. Além disso, descreve-se
os tópicos discutidos sobre o ITS para BRT, que são
seguidos pelas conclusões.

2. Estudos de caso

Esta seção dedica-se a detalhar
as experiências de quatro capitais
brasileiras na implantação de projetos de ITS. Para cada uma das
cidades, são descritos o contexto,
as características do ITS, os resul-

tados alcançados e as principais
conclusões. Os relatos foram
preparados com base nas apresentações dos palestrantes, que
foram sumarizadas e descritas
nas subseções seguintes.

2.1. Fortaleza { CE }
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A cidade de Fortaleza-CE tem atualmente um dos sistemas de transporte público por ônibus que se destaca nacionalmente. A quinta maior cidade do país
possui uma população total de 2.315.116 habitantes
(CENSO IBGE/2010) e será uma das 12 sedes dos
jogos da Copa do Mundo de 2014. Isso exigirá maiores investimentos na infraestrutura urbana e, consequentemente, no sistema de transporte coletivo.
Entre os grandes números do Sistema Integrado de
Transportes de Fortaleza-CE (SIT-FOR) destaca-se
o total de 219 linhas responsáveis pelo atendimento
de 850 mil usuários diariamente, realizado por uma
frota cadastrada de 1.950 ônibus que operam em 7
lotes operacionais, conforme Figura 1.

Esse processo de evolução do sistema e concepção,
implantação e reavaliação dos projetos resultaram
num modelo de gestão baseado no compartilhamento de responsabilidades. O SIT-FOR é operado e fiscalizado pelo poder concedente e os operadores. Esse
trabalho conjunto foi viabilizado pela boa relação
entre as empresas, os departamentos técnicos das
concessionárias e do órgão gestor.

Fortaleza { CE }

Contexto

Características do sistema
A criação do consórcio operacional é o início do quarto
momento da evolução do sistema. Por iniciativa do
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), a partir das experiências de sucesso verificadas em outras cidades,
e com o apoio do poder concedente, por meio do órgão
gestor, estabeleceu-se as condições para criação do
consórcio e o controle do serviço ofertado ao usuário
do transporte público por ônibus, ou seja, objetivou-se
naquele momento o fornecimento e o fortalecimento
do controle das informações sobre o sistema.
O início do consórcio operacional foi marcado pela instituição de um termo de cooperação. Esse marco regulatório tinha por objetivo instrumentar o Sindiônibus
e o órgão gestor no que era pertinente ao controle do
sistema. Sendo assim, o termo estabeleceu: a criação
de um conselho gestor; a adoção de controles da qualidade da operação; a fiscalização efetuada com pessoal próprio; a instalação de câmeras de monitoramento;
o rastreamento da frota de ônibus; e a instalação do
Centro de Controle Operacional (CCO) no Sindiônibus.

Figura 1 – SIT-FOR: lotes operacionais

O SIT-FOR possui como uma das principais características a evolução do sistema. A realidade verificada
atualmente é produto de um processo iniciado em
1992, que tem sido consolidado pela implantação de
projetos. Ao longo dos últimos 20 anos agregou mais
qualidade ao serviço ofertado e resultou em uma
maior satisfação por parte dos usuários. Três momentos podem ser destacados nesses 20 anos de
evolução do SIT-FOR, são eles: implantação do sistema integrado, implantação da bilhetagem eletrônica
e a criação da integração temporal.
12º Encontro de Boas Práticas
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A instalação do CCO trouxe vários benefícios para
a operação do sistema. Já no início da experiência,
cada empresa operadora possuía um CCO que permitia, por meio de uma estrutura de tecnologia da informação preestabelecida para todas as empresas, a
sincronização dos dados com o CCO do Sindiônibus.
Essa sincronização permitia uma visão geral de todo
o sistema e operação. Isso possibilitava melhor apoio
às decisões do conselho, acompanhamento em tempo real da operação, apoio ao Serviço de Atendimento
ao Consumidor (SAC), a regulação dos horários das
linhas e o auxílio na reprogramação delas.
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A necessidade de monitoramento e controle da operação do sistema de transporte público por ônibus
fez com que se estruturasse um planejamento do
projeto para início da sua execução. Esse planejamento contemplou três fases distintas: levantamento de dados; definição do cronograma; e execução.
A fase de levantamento de dados mostrou-se relevante. A partir da identificação da frota e da localização da área de operação das empresas, foi possível
definir um cronograma a partir da capacidade de

instalação observada. Então, foi definido um período
máximo de 18 meses para conclusão. Já a fase de
execução foi estruturada em três etapas: o mapeamento da cidade; a instalação dos equipamentos; e a
realização dos treinamentos.
Na fase de mapeamento, valorizou-se o cadastro
georreferenciado dos pontos de parada, terminais
de integração, radares, passagens de nível, entre
outros. A Figura 2 ilustra o resultado da fase de mapeamento realizada.

Figura 2 – SIT-FOR: mapeamento dos componentes do sistema

Já em relação à instalação dos equipamentos, contou-se com o apoio da empresa fornecedora, que trabalhou juntamente com os técnicos do Sindiônibus.
Essa fase foi finalizada no mês de julho de 2008.
A fase de treinamento foi executada pela própria
empresa fornecedora da solução de ITS, por meio
de uma empresa terceirizada de consultoria em
recursos humanos. O treinamento foi dado aos operadores e gerentes das empresas, para que fossem
atingidos todos os níveis de decisões.
Em relação à arquitetura de Tecnologia da Informação (TI) dos Centros de Controle Operacional (CCO)
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das empresas operadoras e o servidor central do Sindiônibus, é importante evidenciar que buscava-se a
padronização. Isso ocorreu porque existe a necessidade de sincronização dos dados desses CCOs com
o Datacenter existente no Sindiônibus.
A metodologia utilizada no sistema existente é
descentralizada. O acesso aos dados e informações pelo servidor central é realizado por meio
de uma base de dados local em cada empresa.
Posteriormente, os dados são armazenados com
redundância na central do Sindiônibus. Essa
abordagem garante o funcionamento contínuo e
íntegro da solução.
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Fortaleza { CE }

Os veículos de cada empresa operadora transmitem os dados para a central local localizada em
cada uma delas. Essas mesmas informações são
repassadas para o servidor central do Sindiônibus,
conforme apontado na Figura 3.
GPS

Empresa

Sindiônibus

Figura 3 - Arquitetura de tecnologia da informação: sincronização de dados

Essa característica possibilita ao Sindiônibus uma
visão geral de todo o sistema de transporte coletivo
da cidade. Ao receber e processar os dados dos
CCOs localizados nas empresas, o planejamento e
a intervenção na operação tornam-se mais eficientes e seguros. Atualmente, o sistema de transporte
coletivo da cidade possui um CCO em cada empresa
operadora. A Figura 4 apresenta a infraestrutura de
alguns centros de controle.
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Dragão do Mar

Viação Urbana

Timbira

Fortaleza

Via Maxima

Cidade Luz

Figura 4 - Centros de Controles Operacionais (CCOs): infraestrutura existente nas empresas

A partir dessa estrutura estabelecida de transmissão e comunicação de dados, o CCO do Sindiônibus
desempenha funções importantes para o funcionamento do sistema, tais como:
• absorver as operações de controle de rua;
• obter visão abrangente da frota;
• verificar a situação real da operação;
• interagir com motoristas e fiscais;
• atuar em eventos de panes, acidentes, congestionamentos, entre outros; e
• intervir imediatamente nas ocorrências dos eventos.
A evolução do sistema possibilitou uma série de atividades para controle e melhoria da operação. Atualmente, o sistema criado permite o monitoramento do
comportamento dos veículos e operadores por meio
da telemetria, além dos canais de comunicação com
os usuários e também com os próprios operadores.
A telemetria existente identifica o comportamento
da rotação do motor, as velocidades desenvolvidas
nas curvas, a ocorrência de freadas e arrancadas
bruscas, o procedimento de controle de embreagem,
a temperatura do motor, entre outras possibilidades.
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No processo de comunicação com os operadores destaca-se a identificação dos problemas com os veículos
durante a operação, ainda na via, além da abertura e
fechamento de viagem. Essa comunicação trouxe
mais agilidade ao processo de comunicação entre o
Sindiônibus e os operadores, pelo envio de mensagens
pertinentes à operação, que é possibilitado pela utilização dos aparelhos apresentados na Figura 5.
Comunicação com veículo - Operador

Figura 5 - Comunicação com o operador: equipamento utilizado

A comunicação com os usuários é realizada por
painéis eletrônicos localizados nos terminais de
integração. Também são utilizados pontos estratégicos ao longo da cidade nos pontos de embarque e
desembarque, processo que se encontra no início da
operacionalização.
O recurso é destinado à disponibilização de informações aos usuários, desde o envio de mensagens
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dimento exclusivo (hospitais, faculdades e shoppings) possuem totens de previsão de atendimento. Os
equipamentos e o layout utilizados para a comunicação com os usuários estão apresentados na Figura 6.

Fortaleza { CE }

institucionais, sobre os pontos turísticos, como também alertas indicativos sobre os próximos pontos de
parada das linhas, além de publicidade por meio da
veiculação de conteúdo comercial. As linhas de aten-

Figura 6 - Comunicação direta com o usuário: painéis eletrônicos e totens

A utilização da tecnologia SMS também é uma realidade em Fortaleza-CE no processo de disponibilização de informações para os usuários, como representado pela Figura 7. A tecnologia existente nos
celulares permite informar ao usuário quais linhas

do sistema atendem determinado ponto. A informação é enviada para os celulares dos usuários de
acordo com a consulta feita por eles, ao enviarem
mensagem com o respectivo código do ponto de
embarque e desembarque.

Figura 7 - Previsão via SMS
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A integração física com o validador é também uma
fonte importante de dados para consulta e controle
operacional e gerencial. As informações são geradas
a partir dos procedimentos de abertura de jornada de
trabalho dos operadores, abertura e fechamento de
viagens durante os turnos de operação, atualização
dos arquivos de recarga e restritos em tempo real e
atualização da matriz de integração temporal.
Os dados gerados permitem a geração de relatórios
e análises que contemplam: a totalização dos valores arrecadados em tempo real, a geração de relatórios de índice de ocupação de linha, a verificação da
demanda de passageiros por viagem e também a
categorização por tipo de usuário (gratuidades, estudantes, usuário comum, entre outros).
Outra particularidade do sistema de controle existente na cidade de Fortaleza-CE é o Sistema de Gerenciamento dos Benefícios (SIGBEN), que permite
acompanhar a utilização das gratuidades. Esse controle é possível devido à instalação de um validador
próximo à porta dianteira dos ônibus, onde é realizado o desembarque dos passageiros, não existindo,
porém, a implantação de alguma barreira física para
acesso ao veículo, como por exemplo, uma catraca.
A Figura 8 ilustra a forma de implantação do validador na porta dianteira.

Desta forma, o SIGBEN concebido possibilita maior
controle da utilização dos benefícios e, consequentemente, maior responsabilidade para com a receita do
sistema de transporte coletivo. O SIGBEN controla o
acesso de portadores de cartões que perderam sua
validade, legítimos e ilegítimos, mensura a quantidade de gratuidades embarcadas pela porta dianteira
e possibilidade aos usuários que possuem cartões
pré-carregados de realizarem suas viagens ao embarcarem pela porta dianteira, não existindo, assim, a
obrigatoriedade da passagem pela catraca.
Todo esse conjunto de atributos existente no sistema de transporte público por ônibus da capital
Fortaleza-CE possibilitou uma série de benefícios
para os envolvidos na operação do serviço ofertado.
A próxima seção apresenta os principais resultados
operacionais e financeiros obtidos.

Resultados
Vários foram os resultados verificados a partir da
utilização da tecnologia ITS no transporte coletivo da
cidade de Fortaleza-CE. As Tabelas 1 e 2 destacam
os resultados financeiros e operacionais e as correspondentes consequências.

Figura 8 - Validador implantado na porta dianteira
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Nº

Resultados

Melhorias

1

Aumento da receita e demanda

• Recuperação de demanda; e
• Aumento do nível de satisfação dos usuários.

2

Redução dos custos de manutenção

• Melhoria dos procedimentos operacionais, principalmente em relação
aos motoristas; e
• Controle de velocidade desenvolvida nos trechos críticos.

3

Redução do consumo de combustível

• Redução do excesso de consumo; e
• Condução e operação dos veículos de forma consciente e econômica.

Fortaleza { CE }

Tabela 1 - Resultados financeiros

Tabela 2 - Resultados operacionais
Nº

Resultados

Melhorias

1

Melhoria no cumprimento de viagem,
frequência e pontualidade

• Interação entre fiscais e operadores com a Central de Monitoramento.

2

Melhor visibilidade de pontos
críticos da operação

• Identificação dos trechos com alto índice de não cumprimento de viagem;
• Reconhecimento dos horários noturnos com baixa fiscalização; e
• Comprovação dos desvios de itinerários.

3

Auxílio no redimensionamento das linhas

• Geração de dados e séries históricas qualificadas; e
• Otimização das atividades de gerenciamento da oferta de serviço.

4

Melhoria na qualidade do serviço prestado

•
•
•
•

5

Redução do tempo de socorro ao veículo

• Substituição imediata do veículo; e
• Redução do desconforto dos usuários atingidos.

6

Visão global de toda a operação

• Obtenção dos posicionamentos dos veículos em tempo real; e
• Atuação rápida com o objetivo de evitar a formação de comboios.

7

Controle de paradas

• Controle das paradas indevidas;
• Controle de tempo parado excessivo dos veículos nos pontos de retorno; e
• Assessoramento na informação e identificação de ‘queima’ de paradas.

Monitoramento das atividades dos operadores;
Redução dos excessos de velocidade;
Identificação das operações indevidas; e
Redução da quantidade de acidentes.

Os ganhos obtidos atingiram o usuário, mas também
os operadores e o órgão gestor, ao tornar mais dinâmica e eficiente a prestação do serviço, por intermédio dos instrumentos e técnicas disponíveis. Esse
conjunto de benefícios resulta na melhoria do serviço prestado e no aumento da satisfação do usuário,
que tem reflexo direto na manutenção, ou mesmo
aumento dos índices de demanda.

Conclusões
A aplicação da tecnologia no sistema de transporte
por ônibus da cidade de Fortaleza-CE resultou em
um amadurecimento relevante para o setor. Desde
12º Encontro de Boas Práticas
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o início do processo com a integração do sistema,
os ganhos obtidos para os agentes envolvidos prepararam o sistema para o enfrentamento de fatores
que não contribuem para a eficiência do transporte
público, entre os quais se destacam a falta de prioridade no sistema viário e o aumento da frota de
veículos particulares.
A inserção de novas tecnologias, contudo, deve ser
precedida de estudos e avaliações, principalmente
de custo e benefício. A internalização dos custos
pelos operadores é um aspecto sensível diante da
estrutura tarifária vigente no Brasil, na qual os custos
são repassados para o valor final da tarifa, o que onera somente o usuário final.

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

.

Relato das Apresentações

17

As decisões pertinentes à aplicação de novas ferramentas e procedimentos devem ser precedidas
por avaliações de experiências e resultados já
existentes. A receita advinda do transporte público
deve ser protegida; neste sentido, o controle da
utilização das gratuidades por meio do SIGBEN
avançou significativamente.
A criação de um banco de dados com séries históricas também foi uma conquista do Sindiônibus que
deve ser ressaltada. Juntamente com esse processo, houve também no sistema existente em Fortaleza-CE a formação e qualificação de um grupo de
técnicos capazes de gerenciar e atuar em tempo real,
além de elaborar ações com viés planejamento, em
um sistema de alta complexidade.
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Em uma ação de compartilhamento, tanto de informações quanto de capacidade técnica, entre operadores e o órgão gestor, o poder de planejamento,
operação, fiscalização e intervenção é ainda mais
efetivo. Nesse sentido, o processo de evolução do
sistema de transporte público por ônibus, permeado pela aplicação de tecnologia, contribuiu para
consolidação do conceito do sistema e criou uma
perspectiva de evolução.

Paulo César Vieira
Superintendente do Vale Transporte
Sindiônibus - Fortaleza
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2.2. Goiânia { GO }
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Contexto

Características

A Região Metropolitana de Goiânia foi criada em 30
de dezembro de 1999 por Lei Complementar Estadual e engloba as cidades do entorno da cidade de
Goiânia. Essa medida tem por objetivo integrar os
serviços públicos comuns, em especial o transporte
coletivo, com a finalidade de atender 2.120.000 habitantes numa área de 6.576 km².

Além das concessionárias e da RMTC, que são responsáveis pela operação do serviço, a rede conta
com os seguintes agentes:

A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo de
Goiânia (RMTC) foi criada com a missão de suprir
a demanda por transporte público que surgiu da interdependência das cidades que integram a região
metropolitana. A RMTC conta com 5 concessionárias: Rápido Araguaia Ltda., HP Transportes Coletivos Ltda., Viação Reunidas Ltda., Cooperativa de
Transportes do Estado de Goiás (Cootego) e a estatal
Metrobus Transporte Coletivo S.A., que são responsáveis por 100% da operação.
A unidade operacional almejada pelas quatro empresas, quando da formação do consórcio, foi possível
pela utilização de sistemas inteligentes de transportes (ITS), que é citada pelo Sr. Leomar Avelino como
a sustentação dos processos do consórcio. Nesse
contexto, os ITS têm por objetivo contribuir com a
melhoria da qualidade do serviço e aumentar a produtividade operacional. Para a RMTC tais objetivos
são alcançados com a regularidade e confiabilidade
da operação e com um melhor planejamento e maior
controle do serviço.
A RMTC foi pioneira na implantação de um sistema
de bilhetagem eletrônica (1998), na operação sem
cobrador (2000) e na utilização de um centro de controle operacional (2009). Esse pionerismo contribui
para que seja destaque nacional no setor.
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• Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da
Região Metropolitana de Goiânia (CDTC-RMG):
órgão colegiado que constitui o Poder Concedente,
composto por representantes do Estado de Goiás,
da Capital do Estado e dos municípios que compõem a RMG, responsável pela formulação das
políticas públicas do setor;
• Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC): empresa pública que desempenha
o papel institucional de braço executivo da CDTC
-RMG e que exerce a missão de entidade gestora
pública da RMTC, cabendo-lhe, dentre outras
atribuições, o gerenciamento, o controle e a fiscalização tanto da operação como da infraestrutura
do serviço; e
• Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo
Urbano de Passageiros de Goiânia (Setransp):
entidade sindical representativa das concessionárias e agente responsável pela arrecadação tarifária da RMTC por meio da bilhetagem eletrônica
integrada pelo Sistema Inteligente de Tarifação
de Passagens (Sitpass).
A CDTC e a CMTC são responsáveis pela gestão e infraestrutura pública. A operação privada conta com
1.371 ônibus e transportam 800.000 passageiros
diariamente em um sistema tronco-alimentado, que
é formado por 278 linhas interligadas por de 19 terminais de integração, com dois eixos estruturais e cerca de 6 mil pontos de parada. A Figura 9 representa
a forma como é realizada a ligação entre as cidades
que compõem a região metropolitana.
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Figura 9 - Desenho esquemático da rede de transportes

Os serviços de concessão estão distribuídos em 3
áreas operacionais e divididos em 5 lotes, mostrados
na Figura 10. A validade do contrato de concessão
é de 20 anos. Cada lote é operado por uma empresa
da concessionária na proporção de 50%, o restante é
operado por uma empresa espelho (Rápido Araguaia).
O lote 1 onde está localizado o BRT é de responsabilidade do estado (Metrobus Transporte Coletivo).

Componente

Fase

TV multimídia

Em estudo

Displays de terminais

Em estudo

CFTV nos ônibus

Projeto Piloto

Áudio embarcado

Projeto Piloto

CFTV terminais

Em implantação

Sistema de planejamento operacional

Em implantação

Displays ponto de parada

Em implantação

Sistema de som dos terminais

Em implantação

i-Center

Em implantação

Comunicação de voz embarcada

Concluído

Videowall CCO

Concluído

Sistema de gestão da qualidade

Concluído

CCO - Centro de Controle Operacional

Concluído

Roteirizador de viagens

Concluído

SMS - Short Message Service

Concluído

Sistema de mapas digitais

Concluído

WAP - Wireless Application Protocol

Concluído

Site

Concluído

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Concluído

Goiânia { GO }

Tabela 3 - Componentes do ITS e fase de implantação

Um importante elemento do ITS, fundamental para
uma operação inteligente, é o Centro de Controle Operacional (CCO). No caso de Goiânia ele é composto
por 20 postos de controle com três telas cada e conta
com 60 operadores, funcionando 24 horas por dia, 7
dias por semana, conforme mostrado na Figura 11.

Figura 10 - Lotes que compõem a RMTC

O gerenciamento de um sistema complexo como o
exposto somente é possível com a utilização de ferramentas que possibilitem o controle e intervenção
em tempo hábil/real. Isso se torna possível quando
são adotadas soluções ITS. No caso de Goiânia, os
componentes apresentados na Tabela 3 estão previstos para utilização.

12º Encontro de Boas Práticas

.

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

.

Relato das Apresentações

21

Figura 11 - Centro de Controle Operacional da RMTC

O modelo do CCO usado pela RMTC, considerado
como único no país, tem como grande diferencial a
possibilidade de prever a ocorrência de problemas.
Isso permite que o operador aja antecipadamente
para corrigi-lo, por meio da comparação, em tempo
real, entre a programação operacional e a realizada.
Uma vez detectada a não conformidade no cumprimento da programação de viagens, são realizadas
medidas de reprogramação da utilização do veículo.
A tecnologia utilizada foi desenvolvida pela Volvo
(ITS4MOBILITY) e é composta por diversos serviços e
funcionalidades que permitem um eficiente controle
de tráfego, além de possibilitar a disponibilização
de informação ao cliente. Exemplos dos serviços
disponibilizados pelo ITS4MOBILITY são o acesso
instantâneo a informações do veículo, informações
de tráfego, posicionamento, leitura de dados operacionais e informação ao cliente.
Alguns subsistemas que compõem
o IST4MOBILITY são:
• Sistema Central: centro de controle com respectivos servidores, sistemas e aplicativos.
• Sistema do Veículo: abrange equipamentos embarcados. É composto de equipamentos de controle,
comunicação e visualização, como mostrado na
Figura 12.
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• Sistema de Comunicação: sistema de comunicação sem fio GSM-GPRS.

Figura 12 - Sistema do Veículo

O aprimoramento dos processos do CCO tem por objetivo torná-lo um centro de referência do trânsito no longo prazo. Isso incluirá a emissão de boletins regulares
sobre as condições de tráfego em Goiânia e entorno.
O diretor do Consórcio RMTC, Leomar Avelino, ressalta que “É preciso infraestrutura adequada para
que a regularidade seja cumprida, como vias exclusivas para ônibus, semáforos integrados e políticas
públicas que incentivem as pessoas a deixarem os
carros em casa”.
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A implantação do ITS em Goiânia apresentou alguns desafios e dificuldades principalmente em
razão do pioneirismo do sistema. Devido a isso, importantes lições foram aprendidas, entre as quais
podem-se destacar:
i. Planejamento de serviços:
• O planejamento necessita de uma excelente base
de dados de tráfego, para um ótimo controle operacional. Todavia a mão de obra especializada é es-

cassa, a qual deve ser suprida com a importação de
profissionais de outros estados, investimento em
formação e implantação do software Hastus, que
permite realizar a programação horária das linhas
em conjunto com a disponibilidade de pessoal,
como mostra a Figura 13.
• A complexidade do planejamento torna fundamental o uso de ferramentas tecnológicas, avançadas
e inteligentes. Há o desafio de integrar as diferentes
ferramentas disponíveis.
• Planejar os serviços significa alocar os recursos
certos nos locais corretos.

Goiânia { GO }

Resultados

Figura 13 - Tela do software Hastus

ii. Gestão de terminais:
• O uso de Circuito Fechado de TV (CFTV) nos terminais, além da redução dos custos com vigilância,
traz segurança aos usuários e melhoria nos serviços, como mostrado na Figura 14.
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• A implantação da sonorização nos terminais reduz
os custos operacionais por meio da utilização pela
equipe de controle.
• A implantação de balcões de informações em todos os terminais ao final do mês de junho de 2012
servirá para aumentar a satisfação dos clientes.
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Figura 14 - CFTV nos terminais

Figura 15 - Técnico com acesso em tempo real às informações operacionais

iii. Controle:

iv. Informação aos usuários:

• A implantação do CCO permitiu a substituição de
460 colaboradores que realizavam controle em campo por 60 controladores treinados e capacitados.

• O cliente deseja receber informações de diversos
meios/canais. Para isso a RMTC está implantando
o processo de gestão da marca do serviço, com
foco na imagem, comunicação, relacionamento e
disponibilização de informação.

• O controle deixou de ser feito em apenas 45 pontos
para ser feito em todo o trajeto (a cada 100m).
• O registro manual das informações foi substituído
por relatórios estatísticos diários coletados pelo
ITS4mobility (ver Figura 15)

• Normalmente os clientes procuram a priori informações estáticas, para só depois irem atrás de informações dinâmicas, como nos sistemas mostrados
na Figura 16.

• Foi implementada a comunicação em tempo real
com o motorista.

número da linha

1ª partida do ônibus
2ª partida do ônibus
*tempos em minutos

(a) estático			(b) dinâmico
Figura 16 - Serviço de Informação Metropolitano
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Conclusões
A RMTC mostra um grande conhecimento e vontade
de inovação em tudo o que se refere à utilização de sistemas inteligentes de transporte. Esse pioneirismo e
curiosidade fizeram com que a RMTC se tornasse um
grande laboratório de ITS, e suas ações e resultados
servem de parâmetros para os demais sistemas.

Goiânia { GO }

A ampla divulgação de procedimentos, resultados e
problemas enfrentados por parte da RMTC subsidia
o planejamento daqueles que pretendem implantar
sistemas ITS. A RMTC parte agora para uma nova
etapa, que é a negociação para assumir a gestão dos
pontos de parada. Dessa forma o consórcio poderá
atuar de maneira mais significativa quanto à disponibilização de informações, além de poder garantir
um adequado estado de manutenção muitas vezes
esquecido pelo poder público.

Leomar Avelino
Diretor Geral
Consórcio RMTC - Goiânia
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2.3. Porto Alegre { RS }
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A cidade de Porto Alegre-RS tem-se destacado no
cenário nacional no que é pertinente a projetos para
melhoria do sistema de transporte público e da mobilidade urbana. O município é o décimo mais populoso do país, com um total de 1.365.039 habitantes
(CENSO IBGE/2010).

Apenas o sistema de transporte por ônibus da cidade
transportou aproximadamente um milhão de passageiros diariamente no ano de 2010. A frota total é
composta por 1.650 ônibus, distribuídos em 4 consórcios operacionais, que utilizam uma infraestrutura de 55km de corredores exclusivos, 92 estações
de embarque e desembarque e mais de 5 mil pontos
de parada. A Figura 17 representa a Rede Estrutural
Multimodal Integrada de Porto Alegre.

Figura 17 - Porto Alegre: Rede Estrutural Multimodal Integrada (Projeto Sistema BRTPoa - Cenário 2015)

Atualmente, o sistema de transporte por ônibus em
Porto Alegre-RS utiliza várias ferramentas de ITS.
Destacam-se o controle do sistema de transporte
e viário por meio do controle semafórico com programação dinâmica, o monitoramento do comportamento do tráfego de veículos por imagem, um
sistema de fiscalização eletrônica de velocidade dos
veículos, a bilhetagem eletrônica e a fiscalização automática da frota de ônibus.
Nesse contexto, o consórcio Sistema Transportador
Sul (STS) tem-se destacado na apresentação de
soluções que contemplam sistemas inteligentes de
transporte. Antônio Augusto Dornelles Lovato, que
12º Encontro de Boas Práticas
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ocupa o cargo de diretor de operações, evidenciou a
experiência de implantação de tecnologias visando à
melhoria da operação do Consórcio STS.

Porto Alegre { RS }

Contexto

O sistema é responsável pela operação na região sul
da cidade de Porto Alegre-RS. Foi fundado em dezembro de 1996 e é composto atualmente por quatro
empresas, sendo elas:
• Transportes Coletivos Trevo S/A;
• Viação Teresópolis Cavalhada Ltda;
• Viação Belém Novo S/A; e
• Restinga Transportes Coletivos Ltda.
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Os números do STS mostram a abrangência dos serviços prestados à comunidade. A frota é composta por
um total de 483 veículos, que percorrem uma quilometragem mensal de aproximadamente 3,2 milhões
de quilômetros para atender 60 bairros e transportar
cerca de 8,5 milhões de passageiros mensalmente.
O STS iniciou a inserção de tecnologia na operação
em um contexto de falta de planejamento direcionado para a priorização do sistema de transporte
público. A cidade começou a enfrentar problemas de
ordenamento urbano, que resultaram em congestionamentos nos três principais eixos de transporte da
região, que são responsáveis pelo atendimento de
7,8 mil passageiros/hora/sentido.
Um agravante dessa situação foi o crescimento
da frota de veículos particulares, que passaram a
circular nas vias e influenciaram negativamente
a operação do transporte público. Nesse cenário,
aliado ao aumento da frota de veículos para o transporte individual, pensou-se na tecnologia de ITS
para compensar a falta de infraestrutura dedicada
ao transporte de massa.

Lisboa (Portugal), Pequim e Xangai (China). A partir
das visitas técnicas, foi definida a estrutura do sistema e as características principais para implantação.

Características do sistema
Em um primeiro momento, definiu-se a estrutura, os
requisitos e as metas que deveriam ser atingidas a
partir da inserção da tecnologia ITS. Em uma decisão
de caráter estratégico, optou-se por iniciar a utilização da tecnologia por meio da implantação de um
projeto piloto, que identificaria os principais avanços
a serem potencializados e as limitações a serem corrigidas no planejamento, operação e monitoramento
do projeto oficial. Essas etapas estão detalhadas nas
próximas subseções.

Estrutura, requisitos e metas do projeto
O projeto que objetivava a inserção de maior inteligência ao sistema de transporte público tinha como
principais características:

Com o uso do ITS no sistema de transporte público,
busca-se melhorar alguns indicadores que expressam
a qualidade do serviço ofertado ao usuário, são eles:

• Atingir eficiência de 97%;

• ordenamento;

• Implantação de telemetria online;

• pontualidade;

• Implantação de um Centro de Controle de Operação (CCO);

• Utilização de um software flexível;

• segurança;
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• controle; e

• Estabelecimento de controle 24 horas diárias, todos os dias da semana;

• informação ao cliente.

• Monitoramento em tempo real;

Para definição dos principais critérios e objetivos do
projeto piloto a ser desenvolvido, o Consórcio STS
optou, estrategicamente, pela realização de visitas
técnicas em casos considerados como “boas práticas” na experiência de concepção, elaboração, implantação e monitoramento de sistemas ITS. Foram
realizadas visitas às cidades brasileiras de FortalezaCE, Rio de Janeiro-RJ, Goiânia-GO, e estrangeiras de

• Criação de mais interfaces de comunicação com
os operadores;
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• Disponibilização de informação confiável para os
clientes (aplicativo de celular e internet); e
• Assistência técnica permanente.
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Para melhor compreensão e análise comparativa
entre o programado (previsão) e aquilo que foi efetivado, optou-se por desenvolver uma experiência
por meio de um projeto piloto. Devido à viabilidade
econômica do projeto, utilizou-se um software ainda
em desenvolvimento, que permitiu adaptá-lo às necessidades do sistema.

Foram definidos, em um primeiro momento, um total
de cinco indicadores para a fase de avaliação do projeto piloto, são eles:

Algumas dificuldades foram encontradas durante a
fase de testes. Por exemplo, a sobrecarga de dados
e a ocorrência de panes devido à sobrecarga das
antenas não foram previstas no projeto piloto. Essa
dificuldade atualmente ainda persiste.

• excesso de velocidade;

Outra dificuldade encontrada foi o nível da cobertura
da frota. Inicialmente, esperava-se o monitoramento
de 80 veículos a mais a cada mês do projeto piloto, o
que não se confirmou devido a problemas técnicos
durante a fase de operacionalização.

Os resultados foram bastante satisfatórios em relação aos indicadores de aceleração e freadas brus-

Ao longo do projeto piloto, constatou-se o super dimensionamento em relação à capacidade dos chips
a serem utilizados. Iniciou-se com chips de capacidade total de 100 megabytes; contudo, durante o
projeto piloto, foi observado que a capacidade máxima necessária era de 5 megabytes, o que significava
uma economia de até 50% do valor investido.
Em função desse contexto, a previsão inicial de 3 meses
para implantação do projeto piloto não foi cumprida. A
conclusão ocorreu após 6 meses do início do projeto.

Projeto Piloto

• freada brusca;

• uso indevido da embreagem; e
• porcentagem de rotação na faixa vermelha.

cas, assim como de excesso de velocidade.
No período de dois meses e meio do projeto, houve
uma redução significativa das ocorrências de freadas bruscas. Já na primeira semana do monitoramento foi verificado um decréscimo de um total de
480 ocorrências registradas para aproximadamente
85, uma redução de 82%. Ao final do acompanhamento do indicador, na segunda semana de outubro,
não houve registro de freadas bruscas.
Também já na primeira semana de monitoramento,
as ocorrências de aceleração brusca reduziram significativamente. No início foram registradas aproximadamente 370, e estas foram reduzidas para cerca
de 80, um decréscimo de 78%. Nenhum registro foi
verificado no final do monitoramento, como também
foi observado em relação às freadas bruscas.

Porto Alegre { RS }

Em termos da capacidade de comunicação, o projeto
piloto contemplou a análise de qualidade do sinal de
voz e dados de três operadoras (Vivo, Claro e Oi). Definiu-se pela utilização de apenas duas, pois assim o
sistema não ficaria “preso” a apenas um fornecedor.

• aceleração brusca;

Já no início do monitoramento, durante a primeira
semana, todos os indicadores apresentaram uma evolução significativa, com exceção das ocorrências de excesso de velocidade, conforme observado na Figura 18.

A estrutura, os requisitos e as metas do projeto foram implantados no projeto piloto. Foi escolhida a
linha 282 (Cruzeiro do Sul), que foi avaliada a partir da
criação de indicadores para os 18 veículos monitorados. O projeto piloto foi desenvolvido em um período
de quatro meses (julho a outubro de 2009).
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Figura 18 - Indicadores: aceleração brusca, freada brusca e excesso de velocidade (Agosto a Outubro/2011)

O indicador de pé na embreagem foi aquele que
apresentou maior evolução durante o projeto piloto.
De acordo com o acompanhamento da operação,
houve uma redução de aproximadamente 70 mil

ocorrências para um registro próximo a zero. A Figura 19 demonstra ainda que já na primeira semana
de monitoramento do indicador, houve uma redução superior a 55 mil ocorrências.
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Figura 19 - Indicador de pé na embreagem (Agosto a Outubro/2011)

O percentual de rotação na faixa vermelha apresentou ganhos da ordem de aproximadamente 4%,
conforme demonstrado na Figura 20. Todavia, o indicador em análise foi acompanhado em um período
de tempo menor, apenas um mês e meio.

30

12º Encontro de Boas Práticas

.

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

.

Relato das Apresentações

12
12
8
6
4
2
0
1º Sem.
Setembro

2º Sem.
Setembro

3º Sem.
Setembro

4º Sem.
Setembro

1º Sem.
Outubro

2º Sem.
Outubro

Figura 20 - Indicador de % de rotação na faixa vermelha (Setembro a Outubro/2011)

O projeto oficial implantado pelo Consórcio STS teve
uma duração total de seis meses. As principais características foram voltadas para o planejamento de
todas as fases do projeto, o estudo e a definição da
tecnologia empregada e o treinamento dos técnicos
e operadores envolvidos.
A implantação atingiu um índice de 80 veículos mês/
linha, contemplou o cadastramento dos pontos de
embarque e desembarque por meio do sistema de
GPS (Global Positioning System), o mapeamento das
linhas existentes, a análise da qualidade do sinal de
voz e dos dados e a capacitação dos controladores e
motoristas para utilização do sistema.
Entre os principais problemas enfrentados destacaram-se aqueles pertinentes aos equipamentos
necessários para inserção da tecnologia, com representatividade de 75%. Outro ponto negativo foi o
enfrentamento de dificuldades no processo de treinamento e capacitação da equipe técnica.
O problema de rendimento das antenas de telefonia
foi identificado durante o projeto piloto; contudo,
não foi solucionado para o início da expansão do ITS
para as demais linhas do sistema no projeto oficial. A
sobrecarga de dados desses equipamentos não foi
eliminada mesmo com a opção de utilização de duas
operadoras como fornecedoras.
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Ocorreram problemas técnicos devido à umidade.
Durante a lavagem dos veículos, não foi possível
eliminar totalmente a possibilidade de atingir os equipamentos. Diante dessa situação, a umidade gerada
proporcionava as condições necessárias para oxidação e, consequentemente, o comprometimento do
funcionamento dos circuitos integrados.
Além do mais, foi enfrentada uma situação preocupante em relação ao fornecimento da totalidade
dos equipamentos necessários para instalação
destes em toda a frota. Dessa forma, os chips
foram adquiridos e instalados por lotes de operação, o que prejudicou o cronograma do projeto. A
capacidade de armazenamento dos chips foi outra
dificuldade encontrada.
O projeto oficial do ITS do Consórcio STS contemplou a implantação do Centro de Controle Operacional (CCO). A infraestrutura do CCO permitiu a
modernização do controle da operação e, consequentemente, o planejamento operacional e a interferência com caráter de fiscalização e o monitoramento da operação de forma mais dinâmica.

Porto Alegre { RS }

Projeto Oficial

O CCO fica em funcionamento durante 24 horas
diariamente, todos os dias da semana. Atualmente,
os terminais de controle são operados por 12 controladores, que acompanham uma média de 11 mil
eventos registrados mensalmente. Entre as atribuições dos controladores, estão a verificação online
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da pontualidade e o ordenamento dos itinerários,
além do estabelecimento de uma interface com os

motoristas. A Figura 21 apresenta a infraestrutura
do CCO do Consórcio STS.

CCO - Centro de Controle Operacional

Figura 21 - Consórcio STS: infraestrutura Centro de Controle Operacional (CCO)

De acordo com Dornelles, existe uma clara diferença
entre os indicadores que são dependentes do GPS e
aqueles condicionados a sensores e fios. O funcionamento dos primeiros é pleno, enquanto os demais
encontram dificuldades de acompanhamento.

Resultados
Nos últimos seis meses foram obtidos resultados
satisfatórios para os indicadores monitorados. O
Sistema de Ônibus Monitorado Automaticamente

(SOMA), criado em 1998 na cidade de Porto Alegre-RS, é responsável pela fiscalização do sistema.
Um aspecto relevante apontado é que o Consórcio
STS sempre se destacou na avaliação do sistema
frente aos demais concorrentes, situação verificada até o ano de 2008.
Nos anos seguintes, 2009 e 2010, o STS perdeu espaço para outro consórcio operacional. A partir da
implantação da tecnologia ITS no ano de 2011, novamente o Consórcio STS obteve o melhor índice de
pontualidade, como pode ser observado na Figura 22.
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Figura 22 - Sistema de Ônibus Monitorado Automaticamente (SOMA): pontualidade (2000 – 2011)
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Em relação ao comparativo de registro de velocidade
acima de 50 km/h, por meio da parametrização de algumas vias, foram obtidos resultados satisfatórios.
Em apenas três meses de acompanhamento do in-

dicador, foi verificada uma redução superior a 2.600
eventos (Figura 23), aproximadamente 38% menos
ocorrências de excesso de velocidade nas vias em
que a velocidade determinada era de 50 km/h.
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Figura 23 - Comparativo de registros de velocidade de 50 km/h (Agosto a Outubro/2011)

68% durante os cinco meses de monitoramento. É relevante apontar a diminuição obtida já no primeiro mês,
foram aproximadamente 3.200 eventos a menos.
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Nas vias em que a parametrização era de 60km/h, a
redução constatada foi mais significativa conforme
observado na Figura 24. As ocorrências reduziram em

setembro
outubro
Figura 24 - Comparativo de registros de velocidade de 60 km/h (Junho a Outubro/2011)

As análises anteriores permitem concluir que a
possibilidade de acompanhando das velocidades registradas, o monitoramento e o controle
estabelecido, interferem positivamente no comportamento do motorista durante o exercício da
direção. A Figura 25 apresenta o principal resultado conquistado a partir do controle e redução das
ocorrências de excesso de velocidade, a queda
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no registro da quantidade de acidentes após a implantação do sistema.
O índice de 5% de redução representa um total de
33 acidentes na análise dos anos de 2011 e 2012,
expressivo devido ao aumento da frota de veículos
particulares e à inexistência de uma prioridade efetiva ao transporte público.
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Figura 25 - Comparativo do total de acidentes registrados (2011 e 2012)

Conclusões
A experiência da aplicação da tecnologia ITS no Consórcio STS melhorou significativamente a operação
das linhas sob a responsabilidade do consórcio.
Essa melhoria pode ser observada na análise dos
resultados dos indicadores selecionados para monitoramento, conforme visto anteriormente.
Uma observação interessante em relação à experiência do Consórcio STS tem relação com a tecnologia utilizada para obtenção dos dados para geração
dos indicadores. Foi constatado que aqueles indicadores de mecanismos que consistem em sensores
e fios para serem medidos não apresentaram uma
precisão satisfatória e, consequentemente, nem
um alto nível de confiabilidade. Contudo, para os
indicadores baseados nas informações e dados
obtidos por GPS tem-se um maior aproveitamento
no que é pertinente a utilização dos resultados para
interferir e monitorar a operação.
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Essa situação ocorre devido à característica de obtenção e processamento dos dados pelo GPS ser online, o que não é verificado quando se utiliza sensores
e fios, em que as características do funcionamento
desses dispositivos dificultam a captação e tratamento das informações.
A principal perspectiva futura é o aproveitamento
do bom relacionamento consolidado com o órgão
gestor, para a disseminação da aplicação da tecnologia ITS para os consórcios responsáveis pela
operação do transporte público nas demais regiões
de Porto Alegre-RS. Isso aconteceu porque com o
compartilhamento de dados entre operador e poder
concedente, possibilitou-se a este último um maior
controle e fiscalização da operação.
A criação de um CCO permitiu a obtenção de uma
série de dados e informações em tempo real, que
compartilhadas com o órgão gestor aumentou o seu
poder de monitoramento, fiscalização e autuação
das falhas da operação. A principal consequência
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desse novo processo de operação do sistema de
transporte por ônibus, a partir do uso da tecnologia
ITS, foi o aumento da satisfação dos usuários, pois a
qualidade do serviço ofertado foi elevada e interferiu
positivamente nos deslocamentos.
A partir dos resultados satisfatórios obtidos, o
Consórcio STS tem por objetivo organizar e criar
diretrizes para a identificação e adoção de novas
tecnologias voltadas para os sistemas ITS. As visitas
técnicas em cidades com práticas de destaque são
fundamentais para esse processo de expansão para
contemplar todas as linhas do sistema de transporte
por ônibus da cidade de Porto Alegre-RS.

Augusto Dorneles
Gerente Executivo

Porto Alegre { RS }

STS - Porto Alegre
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2.4. Rio de Janeiro { RJ }
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Contexto

Características do sistema

A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor)
congrega 10 sindicatos do estado, município e região
metropolitana do Rio de Janeiro-RJ, valor que representa a totalidade dos sindicatos do estado. A federação representa 208 empresas, o que corresponde
a uma frota de 21.200 ônibus, transportando 240
milhões de passageiros/mês. Essas empresas percorrem mensalmente 150 milhões de quilômetros.

A utilização do ITS no Rio de Janeiro é influenciada pelo
regime de concessão vigente e pelos projetos de BRT.
A licitação do sistema de transporte público urbano,
ocorrida em 2010, dividiu o município em quatro áreas,
cujas operações são feitas por quatro consórcios de
empresas. Um dos resultados da licitação ocorrida em
2010 foi a padronização total da frota de veículos por
consórcio, além da obrigatoriedade de todos os veículos contarem com câmeras internas de vídeo e GPS. Os
veículos também atendem às regras de acessibilidade
e usam tecnologia menos poluente (Proconve P7).

Esse contexto de representatividade, associado à segurança jurídica assegurada pelas licitações e contratos, processo iniciado pelo município do Rio de
Janeiro no ano de 2010, é visto como muito favorável
às grandes transformações necessárias, das quais
algumas já iniciadas no setor do transporte público
urbano.
Essas transformações são encabeçadas pelas
obras previstas, algumas já iniciadas, do BRT (Bus
Rapid Transit) e do BRS (Bus Rapid System), e têm
como motivadores os grandes eventos previstos,
dentre os quais a Copa do Mundo de Futebol em
2014 e as Olimpíadas em 2016.
Em termos de sistemas ITS, o Rio de Janeiro tem
concentrado esforços nas seguintes áreas:
• Bilhetagem eletrônica;
• Biometria;
• Sistemas de Informações aos Usuários;

Os quatros corredores de BRT são denominados:
TransCarioca, TransOlímpica, TransOeste e TransBrasil. A TransCarioca e TransOeste já estão em obra,
devendo entrar em operação ainda no ano de 2012.
A TransOlímpica e a TransBrasil devem iniciar as
operações em 2015 e 2016, respectivamente. Tais
corredores deverão mudar a paisagem da cidade, favorecendo a mobilidade sustentável e melhorando a
qualidade de vida da população. Parte dessas mudanças já podem ser vistas e sentidas nos sistemas BRS.

Bilhetagem
O sistema de bilhetagem eletrônica, usado em todo
o Estado do Rio de Janeiro, é bastante robusto, principalmente por precisar atender uma grande área de
abrangência. Favorece para isso o fato da RioCard,
gestora da bilhetagem, ser responsável pelo sistema
de todo o Estado, incluindo município e região metropolitana, o que permite a uniformização de todo o
sistema e a utilização de uma tecnologia padrão.

• Fiscalização Eletrônica.
Os avanços e aprendizagens em cada uma dessas
áreas são apresentados nas seções seguintes.
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Para tornar o sistema de bilhetagem mais seguro e,
portanto, menos suscetível a fraudes estão sendo
feitos testes com relação ao uso de biometria (digital
e facial). A fase atual consiste na calibração para
compensar a movimentação inerente ao veículo e
garantir a identificação de pessoas idosas, pois as
digitais nem sempre são reconhecidas nessa faixa
da população. Os resultados desses testes não estavam disponíveis até o fim de 2011.
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• Centro de Controle Operacional; e
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Saindo do campo experimental, o sistema de bilhetagem é composto por diversos produtos, dentre os
quais pode-se destacar:

• Cartão jovem: apresenta um visual diferenciado, é
flexível, à prova d’água, além de poder ser cadastrado como bilhete único.

• Vale-transporte: benefício garantido por lei para
movimentação casa-trabalho-casa, impessoal e intransferível, que pode ser usado em todos os meios
de transporte público legalizados no Rio de Janeiro.

• Cartão cidadão de Campos: resulta da parceria
entre a RioCard e a prefeitura de Campos dos Goytacazes, possibilitando o uso da tarifa de R$ 1,00.

• Cartão expresso: chamado também de cartão moedeiro, não apresenta as restrições de uso do VT, podendo ser usado diversas vezes e por várias pessoas.
• Bilhete único estado: permite a integração intermunicipal dentro de uma janela de tempo de 2 horas e meia,
num valor fixo. A integração é limitada em 2 vezes por
dia, é aceito em todos os meios de transportes públicos legalizados e conta com subsídio do Estado.
• Bilhete único carioca: permite a integração municipal, dentro de uma janela de tempo de 2 horas,
pagando-se um valor único. É aceito apenas em
ônibus e não conta com subsídio.

• Cartão do Projeto Conexão Educação: resulta da
parceria entre RioCard, Governo do Estado e Oi. O aluno passa a registrar sua presença em um validador
presente na escola para garantir o carregamento de
4 passagens para uso no dia seguinte. Com isso há
o controle da frequência escolar do aluno, do uso de
gratuidades, das notas e da merenda. Esse sistema é
usado em todas as escolas estaduais.
Todos os produtos usam tecnologia SmartCard sem
contato, como mostrado na Figura 26, e os validadores se comunicam com o sistema da RioCard por
antenas instaladas nas garagens das empresas, em
um sistema dedicado.

• Cartões gratuidades: para identificação de idosos e rodoviários com a concessão do benefício
garantido em lei.

Figura 26 - Tecnologia SmartCard adotada pela RioCard

Sistema de informação ao usuário
O sistema de informação aos usuários conta apenas
com o planejamento de viagens, que permite ao usuário ter acesso a informações para chegar a qualquer
lugar do Rio de Janeiro, com menor tempo ou menor
tarifa. São apresentadas todas as alternativas de via-

gens, número e nome das linhas, eventuais transbordos, distâncias percorridas, trechos que precisam
ser percorridos a pé e o valor total a ser pago. Esse
sistema recebeu o nome de “Vá de ônibus”, conforme
apresentado na Figura 27, e oferece uma lista de locais especiais, como aeroportos, rodoviárias, restaurantes, teatros, escolas, entre outros.

Figura 27 - Tela de pesquisa do sistema “Vá de ônibus”
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Por meio de um contrato firmado entre a Fetranspor
e o Google, o sistema também alimenta o Google
Transit, como mostrado na Figura 28.

Figura 28 - Tela do Google Transit

No entanto, esse tipo de informação só está disponível para o usuário de transporte público com acesso
à internet. Um novo modelo de ponto de parada está
sendo implantando nos BRS e deve fornecer informações básicas aos usuários, como quais linhas que
passam em determinado ponto e o itinerário dessas,
como mostra a Figura 29.
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Figura 29 - Sistema de informações ao usuário nos pontos de parada
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Centro de Controle Operacional
O Centro de Controle Operacional (CCO), localizado
no Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do
Rio de Janeiro (Rio Ônibus), ficou pronto no segundo
semestre de 2011 e tem as seguintes funções:
• Gestão operacional consorciada: permite o controle mais eficiente das linhas e veículos de cada empresa, impedindo a concorrência predatória.
• Monitoramento de velocidades: foi verificado que
alguns motoristas abusavam da velocidade em
função do fluxo mais livre nos corredores BRS. Com
o monitoramento de velocidade, o operador pode
identificar e advertir o mau condutor, para que ocorra
o aumento da segurança e do conforto nas viagens.
• Adequação de frota operante: o controle dos horários
e localização dos veículos permite adequar a programação horária e a frota para melhor atendimento.
• Alterações de itinerários: o GPS, presente em toda a
frota, possibilita aos controladores a identificação

de eventuais mudanças não autorizadas de itinerário e permite que se tomem as medidas necessárias
para coibir tal ação.
• Tempos de viagem: é possível identificar o tempo
de viagem bem como possíveis causas de atrasos,
devido à presença de uma câmera externa.
• Informações ao poder público: os dados coletados
dos GPS e câmeras servem para elaboração de
relatórios, dando mais fundamentação às solicitações dos operadores.
A retirada de parte da frota, além de evitar a sobreposição das linhas e a concorrência predatória entre as empresas de um mesmo consórcio, foi acordada entre operadores e governo quando da implantação do BRS. Essa
ação é fundamentada pela operação mais eficiente e
diminuição do tempo parado em congestionamento.
O Videowall, mostrado na Figura 30, permite controle
da conformidade da operação, ou seja, é possível
detectar irregularidades na operação, uma vez que
todos os veículos têm GPS.

Figura 30 - Videowall do CCO

Em função da implantação do sistema GPS antes da
construção do CCO, foi necessária uma adequação
dos protocolos para uniformizar as informações
transmitidas entre todos os envolvidos. O processo
de envio, o tratamento e a disponibilização das informações são mostrados na Figura 31.
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Contexto Tecnológico X

Consolidação
e data center

EMPRESA A
GPS (Latitude / Longitude / Hora)
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Frota operante
Chips, frequência de transmissão

Contexto Tecnológico Y
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EMPRESA B
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WEB SERVICE
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EQUALIZAÇÃO

Contexto Tecnológico Z

EMPRESA C
GPS (Latitude / Longitude / Hora)
Linha / Sentido
Frota operante
Chips, frequência de transmissão

Figura 31 - Representação da comunicação entre os sistemas embarcados e o CCO.

Um elemento fundamental para a operação dos corredores BRS é o monitoramento e autuação por uso
indevido. Esse monitoramento se dá pelo uso de laços
indutivos e câmeras OCR (Reconhecimento Ótico de
Caracteres). Os veículos particulares podem utilizar a

faixa exclusiva apenas para fazer conversões. Se for
identificado que o veículo percorreu duas quadras na
faixa destinada aos ônibus, por exemplo, é emitida a autuação ao condutor. Na Rua Barata Ribeiro, por exemplo,
existem 2 faixas exclusivas para ônibus e 2 para carros
particulares, conforme a representação na Figura 32. A
fiscalização ocorre em todas as quadras da rua.

Duas das quatro faixas
serão preferenciais para
o transporte de massa, e
o monitoramento ficará
por conta dos radares
espalhados pela via.
Figura 32 - Desenho esquemático de uma via com corredor BRS
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Fiscalização Eletrônica
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Resultados
Como os esforços até o momento se concentraram
na implantação do BRS, os resultados obtidos são
relativos a esse sistema que, segundo Guilherme Wilson, da Fetranspor, são:

• Maior velocidade operacional: de 13km/h para
24km/h;

• Rapidez: maior velocidade média;

• Controle de tráfego via GPS e câmeras da prefeitura.

• Organização: melhor fluidez, menos barulho e poluição;

A redução do tempo de viagem nos horários de
pico pode ser detectada na Figura 33. Além da implantação das faixas exclusivas, outras medidas
foram tomadas para assegurar a prioridade do
transporte coletivo, como: faixas reversíveis na
orla, proibição para caminhões e horário específico para carga e descarga.

• Monitoramento e controle: devido o uso de tecnologia, como GPS;
• Racionalização da oferta: devido a otimização da
frota e programação horária;

• Escalonamento dos pontos de parada: de 50 para 37; e

(minutos)
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Faixa horária
Figura 33 - Redução do tempo médio de viagem nos corredores BRS

A complexidade do sistema viário da cidade do Rio
de Janeiro faz com que tais alterações pareçam
pequenas e localizadas. No entanto, ao se visualizar
a proposta de configuração da rede de transportes

mostrada na Figura 34, que contempla todos os modos de transporte público coletivo urbano, é possível
ter uma noção das mudanças que estão acontecendo e aquelas que estão por vir.

Figura 34 - Rede de transporte prevista
para o Rio de Janeiro-RJ
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Conclusões
As medidas tomadas já refletem positivamente no
transporte público do Rio de Janeiro. Com as medidas de priorização do transporte público, foi possível
um ganho superior a 84% na velocidade operacional
dos ônibus nos corredores.
Tais ações também garantiram a maior fluidez na circulação viária e maior eficiência para o transporte público, com consequente redução do consumo de combustível e de emissões de poluentes nos corredores.

Guilherme Wilson
Gerente de Mobilidade Urbana

Rio de Janeiro { RJ }

FETRANSPOR - Rio de Janeiro
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3. ITS para BRT
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Para alcançar a modernização do Transporte Público
(TP) urbano no Brasil, existe a necessidade de explorar
o potencial conjunto do BRT (Bus Rapid Transit) com o
ITS (Intelligent Transport Systems). Por um lado, o BRT
tem potencial para revolucionar a situação atual, apresentando-se como a opção mais recomendada para
sistemas de transporte de média capacidade, pois é
amplamente favorecido pelas relações custo- benefício e tempo versus complexidade de implantação.
Para que o sistema BRT alcance os níveis mais altos
de eficiência (menos custos e maior confiabilidade),
segurança e conforto para os usuários do TP urbano
é fundamental a utilização dos avanços nas áreas de
Tecnologia da Informação e de Comunicação (TIC).
O BRT é um conceito que apresenta, de forma clara, a
evolução dos serviços de transporte com a aplicação
combinada de tecnologias de ITS (Sistemas Inteligentes de Transportes) com um uso mais moderno do espaço urbano e políticas de transporte. A aplicação de
ITS em BRT (ITS4BRT) permite alcançar significativos
ganhos ambientais para toda a sociedade.
Buscando contribuir para o entendimento do potencial existente, essa apresentação relatou os
resultados de um estudo preliminar (Marte et al,
2012) das funções ITS, que poderão ser utilizadas
em sistemas BRT. Essas funcionalidades não devem ser encaradas como requerimentos básicos a
serem adotados nos sistemas BRT. Apesar da generalização das definições e funcionalidades, deve-se
destacar que o estudo foca as soluções de ITS para
a operação das linhas troncais.

Atores
O primeiro passo necessário na utilização do ITS4BRT é a definição dos principais atores do transporte público (Figura 35), entidades humanas e/ou
jurídicas e/ou sistemas que podem interagir ao longo
do processo de operação. São eles:
• Agente de Comercialização e controle de acesso: atua
num veículo e/ou em outro equipamento vinculado
aos serviços de TP, sendo responsável pela comercialização de créditos, por controlar o acesso e auxiliar na
entrada e saída dos Usuários/Passageiros.
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• Condutor (de TP): opera um veículo licenciado e vinculado aos serviços de TP.
• Controlador Operacional (de TP): é responsável
pelo monitoramento e controle de horários de
rotas do TP. Suas atividades compreendem:
além do monitoramento e controle, medidas de
contingenciamento e modificação das rotas e
da oferta de TP no curso da operação. As modificações levam em consideração situações
anormais, tais como: avaria do veículo, atraso do
veículo, ajuste necessário para equilibrar demandas excepcionais etc.
• Gestor (de TP): representa as entidades públicas ou
estatais, responsáveis por Regulamentar e Fiscalizar os serviços de TP. É uma forma de representação generalizada dos seguintes atores: Regulador,
Planejador, Programador e Fiscal de TP.
• Operador (de TP): é responsável pela operação de
frotas de TP, condicionado às regras definidas pelo
Gestor, à programação dos serviços de TP e às
orientações do Controlador Operacional.
• Passageiro: representa um indivíduo (ou grupo),
não componente da tripulação, a bordo de um veículo, durante a realização de uma viagem.
• Provedor de Serviço Intermodal: é o conjunto de
operadores de outros sistemas de transporte, por
exemplo: companhias aéreas, serviços de balsa e
serviço ferroviário para transporte de passageiros.
Permite a coordenação para o movimento eficiente
de pessoas por múltiplos modos de transporte.
• Viajante: representa qualquer indivíduo que utiliza
os serviços de transporte.
• Usuário: representa todas as entidades humanas
que se utilizam, direta ou indiretamente, dos serviços do Sistema de Transportes. Conforme o momento e situação, este ator pode ser um Pedestre,
Viajante, Passageiro, Condutor (de outros veículos
não pertencentes ao sistema), empresas clientes
de crédito tarifários ou qualquer outro que se beneficie dos serviços oferecidos.
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Figura 35 - ITS4BRT: principais atores

Funcionalidades ITS
Uma vez definidos os atores, as funcionalidades do
sistema podem ser determinadas, pois um ator interage solicitando-as ou delas se beneficiando (Figura
36). As principais funcionalidades são divididas em
seis grupos:

• Informações aos Usuários dos Serviços BRT (Externos): Conjunto de serviços responsáveis por
distribuir, de forma extensiva, atualizada e eficaz
informações estáticas e dinâmicas sobre a rede de
transportes e sobre serviços aos Usuários.

• Planejamento, Programação e Gestão: Conjunto de serviços que compreendem, por exemplo:
estabelecer o nível de capilaridade do sistema e
extensão da rede, tipos de serviços, padrões de
atendimento e de qualidade (indicadores), gerar
ordens de serviço e executar fiscalização e gestão
(monitoramento e controle) das operações de TP,
além de medidas contingenciais, visando adequar
situações adversas aos padrões estabelecidos.

• Prevenção e Segurança: Conjunto de serviços
responsáveis por proporcionar maior segurança ao
Viajante/Passageiro/Condutor, tanto no aspecto de
evitar a ação de terceiros (“security”), quanto para
prevenir contra riscos operacionais (“safety”).

• Tarifação Eletrônica: Conjunto de serviços responsáveis pela comercialização de créditos, desde a
geração, passando pela distribuição, validação e
efetiva arrecadação (bilhetagem) até a compensação (“clearing”), permitindo a integração entre diferentes modos de transportes.
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• Coordenação Multímodos: Conjunto de serviços
responsáveis pela coordenação entre sistemas de
transporte e trânsito, visando melhorar os serviços
de transferência intermodos e priorizar o TP em interseções semafóricas; e
• Infraestrutura: Objetiva a continuidade da operação, mantendo a infraestrutura e serviços auxiliares, como suprimento de energia elétrica, telecomunicações, processamento de dados e outros.
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Figura 36 - Funcionalidades ITS

As funcionalidades acima definidas para o ITS4BRT
se inserem na aplicação de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) visando melhorar os serviços relacionados ao transporte público.
Contudo, para que sejam alcançados benefícios
mais significativos com a aplicação de ITS, há a
necessidade de ser abarcado um conjunto maior de
serviços, que permitam, por exemplo, otimizar o tráfego em prol do transporte público.
Entenda-se que essa otimização dos serviços de tráfego não se restringe somente ao controle de fluxos,
por exemplo, com semáforos. É tendência que em
redes de transporte já saturadas, medidas de gerenciamento de demanda possam “impulsionar” os usuários a transpor o papel de condutores para viajantes
do transporte público.
Essas medidas podem compreender diferentes estratégias, desde tarifação diferenciada para veículos
(por pedágio) e viajantes (por diferenciação horária na
tarifa do transporte público) até políticas mais com12º Encontro de Boas Práticas

.

plexas, envolvendo restrição de acesso a veículos em
zonas com baixa emissão e mais sensíveis à poluição.
Para todas essas estratégias, os serviços de transporte público “inteligentes” precisam ser ricos em
informação para os vários atores envolvidos. Há
bons exemplos a serem investigados no mundo,
como as cidades de Barcelona (Espanha) e Estocolmo (Suécia).
Nesta última, a taxa de congestionamento – que
depende do horário – foi durante um período redirecionada para melhorar os serviços de transporte público.
Para muitas das funcionalidades ITS acima apontadas, há a premissa de um grau maior de sistemas
embarcados, distribuídos nas vias e também estarem presentes em dispositivos móveis portáteis.
Serviços “inteligentes” em redes de transporte
(incluindo transporte público e tráfego) não se restringirão a uma otimização das operações (com gerenciamento de demanda), mas deverão contemplar
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também funcionalidades relacionadas ao tratamento de emergências e prevenção de incidentes.

Perspectivas de ITS para BRT
O setor de transporte urbano sobre pneus enfrenta
agora o desafio de explorar as potencialidades do ITS
na revolução que é a implantação de sistemas BRT.
É preciso considerar que, se por um lado devem ser
incorporados os avanços tecnológicos que poderão
viabilizar a sustentabilidade do setor, por outro, as
decisões de investimentos devem ser pautadas dentro de limites tarifários que contemplem a capacidade de pagamento do usuário e a devida remuneração
aos operadores, bem como compreendam a capacidade, responsabilidade e racionalidade do Poder Público no uso de recursos do erário em investimentos
e/ou subsídios em infraestrutura. Vale pensar também que uma nova postura da sociedade, perante os
sistemas BRT, poderá induzir maiores investimentos
num setor que pode avançar mais rapidamente que
outros modos de transporte.
O conhecimento das tecnologias, serviços e funcionalidades presentes atualmente no mercado –
ressaltando, algumas já plenamente consolidadas,
algumas ainda em fase inicial e outras em um estágio intermediário de maturação – abre um leque de
opções, cabendo aos interessados/responsáveis
realizar estudos acerca de tais ferramentas, avaliando a cada caso a viabilidade ou não de seu emprego,
sempre orientado pela relação dos custos e benefícios que serão gerados para as partes: usuários diretos, operadores, trabalhadores do setor e sociedade.
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Apesar da divulgação do potencial do ITS, ainda existe a necessidade do aprofundamento dos conceitos
e dos estudos de viabilidades de alguns desses sistemas em BRT. Mundialmente, não são encontrados,
facilmente, na literatura, estudos que se dedicaram a
medir, verificar e analisar os custos e benefícios associados ao ITS no TP e em específico nos sistemas
BRT. Em alguns casos, os estudos são superficiais
em descrever os benefícios que podem ser alcançados. Assim, é importante que estudos subsequentes
também enfoquem as análises de custo-benefício
para que as decisões de investimento sejam realizadas de forma consciente e responsável.
É fundamental ressaltar que o estudo teve o cunho
de iniciar a discussão sobre o assunto e continuar
contribuindo para que o país possua conhecimento
técnico necessário para o sucesso dos sistemas
BRT. Tem a preocupação de criar uma abordagem
baseada no consenso entre os diversos setores representados na comissão de ITS da ANTP.
Em resumo: a implantação de ITS deve ser fundamentada em projetos que avaliem as necessidades específicas e os custos da utilização de cada funcionalidade, considerando ainda os benefícios intangíveis.

Prof. Cláudio Marte
Professor do Departamento
de Engenharia de Transportes
da Escola Politécnica da USP
Universidade de São Paulo (USP)
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O 12º Encontro de Boas Práticas da NTU – Sistemas
Inteligentes de Transporte (ITS) evidenciou que o
setor de transporte público urbano por ônibus está
preparado para absorver, implementar e disponibilizar para os usuários as diversas ferramentas possibilitadas pelos sistemas ITS. Essa realidade, fruto
do amadurecimento das empresas operadoras, é
consequência de um maior nível de profissionalização do setor verificado nos últimos anos que refletiu
principalmente na qualificação técnica do quadro
interno de profissionais.

é referente à utilização da tecnologia em benefício
do planejamento de viagens por parte dos usuários.
Também são representativos os avanços das atividades de auxílio e aperfeiçoamentos dos processos
de operação, fiscalização e manutenção do serviço
ofertado e dos insumos utilizados pelo sistema. Entre os benefícios obtidos por meio da tecnologia, a
melhoria das condições de transporte dos usuários
tem-se destacado. A operação foi otimizada e os indicadores de desempenho e satisfação dos usuários
ratificam tais constatações.

As discussões realizadas durante o evento demonstraram que a utilização do ITS contribui para a
conquista e fidelização dos usuários do transporte
público, principal objetivo das operadoras. Isso é
um indício de que obterá maior êxito aquele segmento de transporte público que conseguir oferecer
aos seus clientes uma matriz de instrumentos e
alternativas que os auxiliem na organização e planejamento dos seus deslocamentos realizados no
dia a dia, aliada à prioridade de circulação para o
transporte público, como já pode ser verificado principalmente nas cidades europeias, que possuem
redes de transporte urbano modernas e integradas.
A complexidade urbana existente principalmente
nos grandes centros urbanos, e em menor intensidade nas cidades médias, exige uma grande oferta
e rapidez na disponibilização de informações sobre
os sistemas de transporte.

Durante o encontro organizado pela NTU ficou evidente não apenas que o setor tem-se empenhado na
implantação de sistemas ITS, mas também que após
a adoção de projetos e práticas tem-se alcançado
a evolução desses. Em Fortaleza, além dos canais
de comunicação disponibilizados aos usuários, o
sistema permite atividades de controle e melhoria da
operação, monitoramento do comportamento dos
veículos e operadores por meio da telemetria. Na região metropolitana de Goiânia, destacam-se entre os
componentes de ITS a comunicação de voz embarcada, o sistema de gestão da qualidade, o sistema de
mapas digitais e o serviço de SMS, além da excelência do Centro de Controle Operacional (CCO). Já em
Porto Alegre, o consórcio Sistema Transportador Sul
(STS) obteve a melhoria significativa de uma série de
indicadores, entre os quais se destacam a redução
das ocorrências de aceleração e freadas bruscas, e a
diminuição dos acidentes registrados, concomitantemente com o aumento do índice de pontualidade.
Por fim, no Rio de Janeiro, a inserção de tecnologia

Nesse sentido, o setor de transporte público por
ônibus encontra-se em constante evolução no que
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promoveu avanços significativos na bilhetagem eletrônica, nos canais de comunicação com os usuários
e proporcionou a criação e modernização do Centro
de Controle Operacional (CCO).
Contudo, a inserção de tecnologia no sistema de
transporte público por ônibus apresenta um custo que
não pode ser internalizado unicamente pelos operadores, devido principalmente aos defasados níveis
tarifários praticados atualmente. Outro ponto merecedor de destaque é que o desenvolvimento e a adoção
das tecnologias deve ser um processo que caminhe
conjuntamente com projetos de mobilidade que garantam a prioridade dos modais de transporte público
no sistema viário, fato que, indiscutivelmente, potencializará os resultados conseguidos pela utilização
das ferramentas tecnológicas ofertadas aos usuários.
O governo federal tem sinalizado com importantes
investimentos em projetos de mobilidade urbana
que priorizam o transporte público. Essa iniciativa
tem sido promovida para atendimento das demandas surgidas com os grandes eventos esportivos,
Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016,
embora após um hiato de mais de 30 anos de ausência de investimentos em projetos de melhoria do
transporte público por ônibus e de completo esquecimento do setor. A perenidade dos programas de
investimentos em infraestrutura urbana voltada para
a operação do transporte público é essencial para o
desenvolvimento do sistema como um todo, ou seja:
planejamento, operação, fiscalização, manutenção e
informação ao usuário.
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