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Contexto 

Um dos grandes desafios atuais é a mobilidade nas 
metrópoles 

Para que os sistemas de transporte público sejam 
atrativos aos usuários de automóvel, ele precisa atender 
a atributos de qualidade 

 



Contexto 

Dentre os atributos, o nível de conforto é muito 
importante influenciando a escolha do modo de 
transporte.  

Desta forma, propostas de serviços de transporte 
urbano devem procurar fornecer um nível aceitável de 
conforto... 

Fonte http://www.travelwhereveryouwant.com/wp-content/uploads/2014/10/20141002_155220.jpg 

E o que é um 
nível aceitável de 
conforto?  



 Nível aceitável de conforto?  

Fonte https://c2.staticflickr.com/8/7684/17179247847_e77af1683a_b.jpg 

Embora seja ideal ao usuário, essa oferta de lugares 
para transporte custa caro e é disperdiçada 



 Nível aceitável de conforto?  

Fonte http://static4.businessinsider.com/image/56beaccc6e97c622048b71df-1920-1080/maxresdefault.jpg 



 Nível aceitável de conforto?  

Fonte http://www.nileguide.com/destination/blog/seoul/files/2010/08/NG-Blog-080.jpg 



 Nível aceitável de conforto?  

Fonte http://il5.picdn.net/shutterstock/videos/3255877/thumb/1.jpg?i10c=img.resize(height:72) 

Já a utilização máxima da capacidade potencializa 
outros modos de transporte para usuários, como o 
transporte individual 



DESAFIO 

A questão é: onde ocorrem cada um destes níveis de 
serviço no sistema de transporte público por ônibus do 
município de São Paulo? 

Em quais avenidas e regiões existe uma oferta excessiva 
para a demanda e uma vice-versa? 

Como Estimar a Distribuição Espacial e Temporal da 
Lotação em um Sistema de Transporte por ônibus? 

 

Uma ideia seria...? 

 



DESAFIO 



DESAFIO 

Como fazer esse 

mapeamento para 

1300 linhas, com 

operação em 24 horas 

no dia?  



Introdução 

 

 Vai dar pra 

ir sentado?? 



BIG DATA 

Fonte: https://web-assets.domo.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/15_domo_data-never-sleeps-3_final1.png 



BIG DATA 

Fonte: https://web-assets.domo.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/15_domo_data-never-sleeps-3_final1.png 



BIG DATA 

Fonte: https://web-assets.domo.com/blog/wp-content/uploads/2015/08/15_domo_data-never-sleeps-3_final1.png 



BIG DATA NOS TRANSPORTES 

IMAGINEM, POR EXEMPLO, A QUANTIDADE DE VIAGENS 
QUE SÃO REALIZADAS DIARIAMENTE POR AVIÕES NO 
MUNDO… 

 



BIG DATA NOS TRANSPORTES 
NO TRANSPORTE POR ÔNIBUS ESTÁ AGORA TAMBÉM 

COM A OPORTUNIDADE DE EXPLORAR O GRANDE 
VOLUME DE DADOS QUE É GERADO DIARIAMENTE NO 
SISTEMA 

 

 

 

 

 

Trabalho desenvolvido por Renato Arbex e Silvio Torres 
na SPTrans 

 

 

 



DADOS DA REDE DE ÔNIBUS DE SÃO PAULO 

(21 milhões na região metropolitana) 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOLUME DE INFORMAÇÕES 

 



Demandas a atender: 

• Quem viaja hoje de ônibus/metrô? 

Origens dos embarques por hora do dia 

Assim JÁ é 

possível 

estimar a 

ocupação? 



DADOS NECESSÁRIOS 

A para cada trecho da rede deve ser obtido; 
• NÃO SÓ LOCAIS DE EMBARQUES, MAS TAMBÉM 

ONDE FORAM OS DESEMBARQUES! 

A deve ser obtida para cada trecho: 
considerando as capacidades específicas de cada veículo 

 



METODOLOGIA 

ASSOCIAR O GPS (LOCALIZAÇÃO) com os dados do 
BILHETE ÚNICO; 

 

 

ESTIMAR O DESTINO DE cada viagem através do local 
do embarque da próxima viagem do mesmo bilhete 

T0 

STOP 0 

T1 

STOP 1 

Tn 

STOP n 

Ti 

Validation 

Tn+1 

STOP n+1 
Event: 

GPS Detection: 

 departure                                real board                           estimated board                      hh:mm 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

CASA 
TRABALHO 

ESCOLA 

Transfer1                              Transfer 2 

O1                         Destination 1 <- Origin 2 

D5=O1                  O5 

O2               Destination 2 <- Origin 3 O3                                 D3=O4 

D4=O5                                       O4 

Trépanier (2007) 

Munizaga e Palma (2012) 



METODOLOGIA 
A OFERTA é considerada no horário que foi feita (deve 

ser levado em conta o tempo de viagem ao longo do 
trajeto) 

Os tempos de viagem foram estimados com os dados 
de GPS dos veículos 



METODOLOGIA 

O mesmo procedimento deve ser feito para deslocar a 
demanda ao horário que ela passou em cada trecho 

Boarding time 



METODOLOGIA 
ALGUNS PASSAGEIROS POSTERGAM A PASSAGEM DO 

CARTÃO. Deve ser feito uma expansão para corrigir o 
carregamento 

Articulated Bus (23m) Padron (13m bus) 



Resultados: Lotação na Linha 106A-10 

Resultados: Matriz Sobe-Desce 



Resultados: Sobe-Desce na Linha 875C-10 

Resultados: Matriz Sobe-Desce 

É possível saber estimar a 

 matriz sobe-desce com senha 

Resultados: Sobe-Desce na Linha 106A-10 

Itaim Bibi – Metrô Santana 



NÍVEIS DE SERVIÇO E LOTAÇÃO 

 Mas e a REDE como um todo? Temos que juntar os 
resultados de carregamento e oferta de todas as linhas da 
REDE. 

 Usando as bases de dados: 

(13M registros/dia) 

 (24M registros/dia) 

(180k registros/dia)

 (dados do sistema) 

(áreas pagas de terminais) 

(14k veículos) 

 Fatores de expansão foram incluídos para ajustar os erros. 
Apesar disso, 78% de transações consideradas válidas 

 

 



PROCESSAMENTO 

TODO O PROCESSAMENTO FOI FEITO USANDO 
• Python com Pandas/Numpy usando a distribuição  

Anaconda Python 3.6 64 bits; 

Por volta de 3h30 para um dia da semana 

Permite a análise a ser executada com frequência 

Definição de Nível de Serviço 
A      menor que lotação de bancos (load factor < 1) 

B      1.0 < load factor < 1.5 

C      1.5 < load factor < 2.0 

D      2.0 < load factor < 2.5 

E      2.5 < load factor < 3.0 

F      lotação máxima (load factor > 3.0) 



 Estudo de Caso:  
 Demandas e NS às 6h 
 
 22 nov 2016 

railways 



 

















































Demanda às 18h (Dia útil/sáb/dom) 

Tuesday - 22 nov 2016 Saturday - 19 nov 2016 Sunday - 20 nov 2016 



Zona Leste – Demanda dia útil/domingo 

Zona Leste 

Dia útil Domingo 

Podemos olhar para qualquer dia... 



Dia normal (22/11/2016)    Greve geral (15/03/2017) 

0 passengers/hour 10439 passengers/hour 

Greve – 6h  



Distribuição do Nível de Serviço 
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CONCLUSÕES 
Os grandes volumes de dados gerados atualmente pelo 

sistema permitem uma análise mais completa para 
melhoria e otimização do mesmo; 

Auxilia para melhor validar os modelos de simulação de 
transportes, testando diferentes cenários 

Abre o caminho para diversas análises 
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