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Uma boa gestão do tráfego urbano baseia-se num conhecimento contínuo e 

sistêmico do comportamento dos deslocamentos realizados na malha viária. Isto 

demanda um esforço periódico de coleta, tratamento e análise de dados, exigindo 

tempo, recursos financeiros e mão-de-obra especializada. Uma alternativa eficiente para 

a operação do tráfego urbano consiste em implantar sistemas de Controle de Tráfego em 

Área (CTA), que coletam, modelam e armazenam dados relativos às condições 

operacionais do tráfego. Contudo, estes sistemas normalmente não disponibilizam 

mecanismos eficazes de consulta a sua base de dados, tendo em vista que sua ênfase 

concentra-se na programação de estratégias de controle semafórico. Este trabalho 

apresenta uma interface lógica entre a base de dados do sistema CTA da cidade de 

Fortaleza, Brasil (CTAFOR) e a plataforma de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) TransCAD. Esta interface combina uma arquitetura modular aberta e um modelo 

espaço-temporal de versões para importar dados dinâmicos do tráfego para o ambiente 

estático de sistemas SIG. A referida interface permite o acesso flexível e eficiente a 

dados coletados em tempo real pelo sistema CTAFOR, bem como agrega caráter 

espacial a estes dados no software TransCAD. Assim, esta aplicação pode auxiliar na 

realização de múltiplas análises espaciais sobre o comportamento do tráfego na área 

controlada pelo CTAFOR. Estas análises podem permitir a identificação de tendências e 

padrões não triviais no tráfego urbano. Com este trabalho, espera-se que os especialistas 

possam usar dados coletados por sistemas CTA para auxiliá-los na gestão do tráfego 

urbano, agregando maior qualidade aos deslocamentos diários da população. 
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The effective management of urban traffic is based on a continuous and systemic 

knowledge of travel behavior in the urban network. This demands a periodic effort of 

data collection, treatment and analysis, requiring time, financial resources and skilled 

staff. An efficient alternative for urban traffic management consists of implementing 

Urban Traffic Control (UTC) systems, which collect, model and store data relating to 

traffic conditions. However, these systems do not offer effective mechanisms for 

consulting the databases, as they are designed with an emphasis on operational traffic 

control. This work presents a logical interface between the dynamic database of the 

UTC system of the city of Fortaleza, Brazil (CTAFOR), and the Geographic 

Information System (GIS) platform called TransCAD. This interface combines an open 

modular architecture and a spatial-temporal version model to import dynamic traffic 

data into the static GIS platform. This interface also provides a flexible and efficient 

access to data collected in real time by CTAFOR, and aggregates to them a spatial 

character within TransCAD software. Therefore, this application can help to make 

multiple spatial analyses about the traffic behavior in the area controlled by CTAFOR. 

These analyses may enable the identification of non-trivial tendencies and patterns in 

urban traffic. This work hopes to aid specialists to use UTC systems data to assist them 

in the urban traffic management process, increasing the quality of the population’s daily 

journeys. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

No Brasil, 90% do PIB é produzido nas cidades, o que demonstra uma forte 

concentração das atividades econômicas no meio urbano. Além disto, em 2000, 81% da 

população residia em cidades (IBGE, 2000). Neste contexto, a gestão do tráfego urbano 

tem papel importante nas atividades sociais e econômicas de grandes cidades brasileiras. 

A gestão do tráfego urbano envolve desde o controle operacional de semáforos e 

da circulação viária, até o planejamento de intervenções no sistema viário, passando 

pela fiscalização e educação de trânsito. Este conjunto de medidas visa proporcionar 

maior eficiência aos deslocamentos urbanos, refletindo em redução de tempos de 

viagem, número de acidentes, consumo de combustível e emissão de poluentes. 

Contudo, o controle efetivo do tráfego urbano de uma cidade requer, 

principalmente, um conhecimento contínuo e sistêmico do comportamento dos 

deslocamentos efetuados sobre a malha viária (INSIGNARES e TERRY, 1991). Isto 

demanda um esforço periódico de coleta e tratamento de dados específicos do sistema 

do tráfego urbano (ex. volume do tráfego e atraso veicular em interseções), o que 

dispende consideráveis recursos financeiros e mão-de-obra especializada. 

Uma alternativa mais eficiente de controle e acompanhamento dos padrões de 

deslocamentos urbanos consiste em sistemas de Controle do Tráfego em Área (CTA). 

Normalmente, estes sistemas gerenciam o tráfego da cidade por meio de três              

sub-sistemas (MEDEIROS et al., 2000): 

a) Circuito fechado de televisão (CFTV); 

b) Painéis de mensagens variadas (PMV); 

c) Controle semafórico centralizado.  
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O sub-sistema CFTV permite o monitoramento remoto do tráfego nas principais 

interseções viárias da cidade. Já o sub-sistema PMV viabiliza a comunicação com os 

usuários das vias. Por sua vez, o sub-sistema de controle semafórico centralizado 

otimiza, em tempo fixo ou tempo real, o controle de interseções semafóricas, reduzindo 

atrasos e números de paradas nas interseções. O processo de otimização semafórica é 

efetuado com base em dados do tráfego coletados continuamente em campo, por meio 

de laços detectores posicionados no início das aproximações das interseções. 

Contudo, os dados coletados pelos sistemas CTA são freqüentemente usados 

apenas para operações de otimização semafórica em tempo real e, então, armazenados 

em diferentes níveis de agregação (ex. 1 a 15 min.), conforme BRYDIA et al. (1998). 

Entretanto, em geral, os sistemas CTA que detêm este tipo de base de dados do tráfego 

não dispõem de mecanismos para seu compartilhamento com outros órgãos gestores 

públicos da mesma jurisdição. Além disto, os técnicos têm de acessar e transformar uma 

vasta quantidade de dados, de forma eficiente, em informações úteis para subsidiar a 

definição de estratégias de controle semafórico, a avaliação de performance do tráfego e 

a tomada de decisão de investimentos no sistema do tráfego urbano. 

 Uma alternativa para otimizar a consulta, o processamento e a utilização de 

dados de sistemas CTA consiste em viabilizar uma interface entre o sistema responsável 

pela modelagem da base de dados do CTA e um Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). Com esta ligação, é possível atribuir caráter espacial ao processo de consulta e 

utilização da base de dados dinâmica de sistemas CTA.  

A atribuição de caráter espacial a dados de sistemas CTA viabiliza análises 

sistêmicas sobre o comportamento do tráfego urbano. Por sua vez, os resultados destas 

análises podem auxiliar: os usuários das vias na escolha de rota de viagem, via internet 

(STATHOPOULOS e KARLAFTIS, 2001); os técnicos responsáveis pela gerência do 

tráfego na definição de estratégias de controle semafórico (RAKHA e AERDE, 1995); e 

os gestores públicos municipais no tocante à alocação de investimentos públicos no 

sistema do tráfego e transporte urbano (LAM e JOHNSON, 1997). 

Desta forma, o acesso, a modelagem e a disseminação de dados de sistemas 

CTA são capazes de gerar e dispor informações sobre as condições do tráfego urbano a 
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diferentes grupos de usuários. Como conseqüência, isto pode auxiliar numa maior 

eficiência dos deslocamentos urbanos. 

Portanto, este trabalho de dissertação de mestrado propõe uma solução integrada 

para o problema de importação e modelagem de dados da base de dados do sistema 

CTA da cidade de Fortaleza (CTAFOR), implementado em 2001.  

A solução proposta consiste numa interface lógica entre um SIG direcionado a 

transportes (SIG-T) e os sistemas Automatic SCOOT Traffic Information Database 

(ASTRID) e Splite Cicle Optmization Offset Time (SCOOT), envolvidos na coleta, 

modelagem e armazenamento de dados dinâmicos do tráfego da base de dados do 

CTAFOR. Esta interface desempenha duas funções importantes: 

a) Importar os dados modelados pelo sistema SCOOT do CTAFOR, através 

do sistema ASTRID, de forma eficiente e amigável, de acordo com as 

especificações definidas pelo usuário; 

 
b) Modelar os dados importados do sistema SCOOT do CTAFOR, através 

do sistema ASTRID, para um formato compatível com o SIG-T, de 

modo a viabilizar o referenciamento espacial dos dados modelados. Este 

processo de modelagem de dados é flexível o bastante para permitir 

aplicações variadas dos dados importados em ambiente SIG ou não. 

 
 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

A seguir são apresentados os objetivos geral e específicos deste trabalho de 

pesquisa de dissertação de mestrado. 

 

1.2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral desta pesquisa consiste em viabilizar a importação, a 

modelagem, o referenciamento espacial e a utilização de dados dinâmicos de sistemas 

de controle centralizado do tráfego em área, sistemas CTA, de forma eficiente e eficaz.  
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A realização deste objetivo permitirá a utilização eficiente e flexível de dados 

dinâmicos do tráfego para subsidiar aplicações relativas à gestão do tráfego urbano, 

direcionadas a diferentes grupos de usuários (motoristas, técnicos, gestores públicos), 

em distintos escopos de atuação (operacional, tático e estratégico). 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

De modo a permitir a obtenção do objetivo geral estabelecido, os seguintes 

objetivos específicos foram almejados: 

a) Elaborar uma modelagem espaço-temporal capaz de viabilizar a 

armazenagem e a manipulação de dados dinâmicos do tráfego em 

ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG); 

 

b) Desenvolver uma interface lógica capaz de importar dados modelados 

pelo sistema SCOOT de controle semafórico centralizado para o 

software de SIG-T TransCAD for Windows 4.0, devidamente modelados 

nas dimensões temporal e espacial para um formato compatível com o 

ambiente SIG; 

 

c) Identificar potenciais aplicações para os dados extraídos pela interface 

lógica, para o ambiente SIG, a partir da base de dados modelada pelo 

sistema SCOOT do sistema CTA de Fortaleza. Estas aplicações devem 

considerar princípios de análise espacial e as necessidades dos técnicos 

gestores do tráfego urbano municipal; 

 

d) Implementar um exemplo de aplicação para os dados extraídos pela 

interface lógica, para o ambiente SIG, a partir da base de dados modelada 

pelo sistema SCOOT do sistema CTA de Fortaleza. Esta aplicação visa 

ilustrar o potencial de utilização desta base de dados para a gestão do 

tráfego urbano municipal. 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta pesquisa de dissertação de mestrado está apresentada ao longo de seis 

capítulos. Após o capítulo introdutório, os capítulos 2 e 3 apresentam uma revisão 

bibliográfica sobre os conceitos fundamentais para a compreensão do trabalho 

desenvolvido. Em seguida os capítulos 4 e 5 apresentam os resultados obtidos. 

No Capítulo 2 é feita uma discussão sobre controle centralizado do tráfego 

urbano, de modo que se possa compreender o contexto em que se insere este trabalho de 

dissertação de mestrado. Assim, são abordados temas relativos à tecnologia Intelligent 

Transportation Systems (ITS), discorrendo sobre tipos de estratégias de controle 

semafórico centralizado. Em seguida, é apresentado o sistema centralizado de controle 

do tráfego de Fortaleza, juntamente com a descrição de seus sub-sistemas componentes, 

incluindo a base de dados do tráfego modelada pelo sistema SCOOT. 

Já o Capítulo 3 discute a modelagem e análise de dados dinâmicos do tráfego 

urbano, de modo a fornecer bases conceituais para a compreensão da modelagem 

espaço-temporal (Capítulo 4) e da aplicação ilustrativa (Capítulo5) da interface lógica 

objeto de estudo deste trabalho. Para tanto, são discutidos temas relativos ao caráter 

dinâmico do tráfego urbano, a Sistemas de Informações Geográficas, à modelagem 

espacial e temporal de dados dinâmicos no SIG e a fundamentos de análise espacial. 

Além disto, o Capítulo 3 trata de temas relativos à qualidade e mineração de dados 

dinâmicos do tráfego, com o objetivo de subsidiar melhorias na interface lógica e 

auxiliar no desenvolvimento de futuras aplicações da base de dados modelada pelo 

sistema SCOOT do CTAFOR. 

Encerrada a revisão bibliográfica fundamental, o Capítulo 4 inicia a discussão 

sobre a interface lógica desenvolvida entre a base de dados do sistema SCOOT e o 

software de SIG-T TransCAD. O objetivo do Capítulo 4 é apresentar os conceitos 

necessários à compreensão do funcionamento e dos resultados fornecidos pela interface 

lógica desenvolvida. Para tanto é apresentada a modelagem espaço-temporal elaborada 

para importar e modelar dados do sistema SCOOT para um formato compatível para o 

ambiente SIG. Em seguida, é descrita a arquitetura funcional da interface lógica. Ao 

final, a referida interface é apresentada em conjunto com um exemplo que ilustra a sua 

aplicação prática.  
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Por sua vez, o Capítulo 5 encerra a apresentação dos resultados deste trabalho de 

dissertação, contextualizando e exemplificando o uso de dados de sistemas CTA para a 

gestão do tráfego urbano. O objetivo do Capítulo 5 é apresentar um exemplo de 

aplicação dos dados dinâmicos do tráfego coletados pelo CTAFOR, modelados pelo 

sistema SCOOT, bem como subsidiar o desenvolvimento de futuras aplicações. Para 

tanto, são listadas as potenciais aplicações para a base de dados do sistema SCOOT do 

CTAFOR, determinadas junto aos técnicos responsáveis pela gestão do tráfego de 

Fortaleza. Em seguida, são apresentados e analisados os resultados de uma aplicação 

prática da referida base de dados, direcionada à tomada de decisão de gestores públicos 

municipais.  

Finalizando esta dissertação de mestrado, o Capítulo 6 apresenta as conclusões a 

respeito do trabalho desenvolvido, comparando objetivos estabelecidos e resultados 

alcançados, e sugere recomendações para trabalhos futuros na linha de pesquisa relativa 

ao acesso e à utilização de dados dinâmicos do tráfego de sistemas CTA para a gestão 

do tráfego urbano. 
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CAPÍTULO 2 

CONTROLE CENTRALIZADO DO TRÁFEGO URBANO 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

O Capítulo 2 traz uma visão geral sobre controle centralizado do tráfego urbano, 

de modo que se possa compreender o contexto em que está envolvido o objeto de 

trabalho desta dissertação de mestrado, o sistema CTA de Fortaleza (CTAFOR).  

Tendo em vista que sistemas de controle centralizado do tráfego em área, 

sistemas CTA, são um tipo de aplicação de Intelligent Transportation Systems (ITS), a 

seção 2.2 apresenta uma contextualização a respeito de sistemas ITS. Assim, são 

apresentadas uma conceituação, uma justificativa e alguns exemplos de aplicações e 

análises de viabilidade de sistemas ITS.  

A seguir, a seção 2.3 traz uma conceituação e descrição dos tipos de controle 

centralizado do tráfego, bem como suas potenciais aplicações à gestão urbana. Esta 

seção trata, ainda, dos principais sistemas computacionais (software) utilizados no 

processo de otimização de redes de interseções semafóricas urbanas. 

Posteriormente, a seção 2.4 apresenta o sistema CTAFOR e seus sub-sistemas: 

sub-sistema de painéis de mensagens variadas (PMV), sub-sistema de monitoramento 

por câmera de vídeo (CFTV) e sub-sistema de controle semafórico centralizado 

(SCOOT).  

Já a seção 2.5 apresenta o sistema SCOOT, empregado no sub-sistema de 

controle semafórico centralizado do CTAFOR. São discutidos os princípios funcionais, 

a arquitetura típica, os benefícios e os aplicativos (software) do sistema SCOOT: 

INGRID e ASTRID. Uma seção específica é dedicada ao estudo do sub-sistema 

ASTRID, tendo em vista que este é um elemento chave deste trabalho de dissertação. 

As considerações finais encerram o Capítulo 2. Na seção 2.6 consta uma revisão 

sucinta sobre os temas abordados, destacando a importância destes para o entendimento 

dos capítulos seguintes e do trabalho de dissertação como um todo. 
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2.2. SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTES 

Devido ao aumento no nível de congestionamento nas grandes cidades em todo 

o mundo e à escassez de recursos para a construção de nova infra-estrutura, as 

autoridades gestoras municipais têm optado pelo aumento na eficiência e capacidade 

dos sistemas de transportes existentes por meio do uso da tecnologia da informação. 

Neste contexto, é possível destacar os Sistemas Inteligentes de Transpores (sistemas 

ITS) como ferramenta para aumento da eficiência da rede viária urbana, reduzindo 

congestionamento e aumentando a segurança (DIA, 2000). 

Os sistemas ITS consistem num conjunto de tecnologias aplicadas ao 

gerenciamento de sistemas de transportes para melhorar a eficiência (FLORIDA DOT, 

1999) e segurança viária (OW, 2001), reduzindo custos de uma rede de transportes 

(TANIGUCHI et al., 2001). No desempenho destas funções, segundo AQUINO et al. 

(2001), estes sistemas usam tecnologias de informática, de telecomunicações e de 

controle automático, o que exige o domínio de conhecimento multidisciplinar 

(eletrônica, comunicações e engenharias). 

A seguir, a Tabela 2.1 apresenta as áreas de aplicação de sistemas ITS, bem 

como os serviços prestados aos usuários de sistemas de transportes (NOVAK e 

MCDONALD, 1998; AQUINO et al., 2001).  

 
Tabela 2.1: Áreas de aplicação de sistemas ITS e suas respectivas funcionalidades 

Área de aplicação Serviços ao usuário 

Advanced Traffic  
Management Systems (ATMS) 

Gerenciamento da demanda e planejamento de transportes 
Controle e fiscalização do tráfego e monitoração de incidentes 

Advanced Traveler  
Information Systems (ATIS) 

Navegação e orientação aos motoristas 
Informações aos usuários de transporte coletivo 

Advanced Vehicle Control and 
Safety Systems (AVCS) 

Operação automática de veículos 
Prevenção de colisões laterais e longitudinais 

Advanced Public  
Transportation Systems (APTS) 

Gerenciamento de transportes públicos 
Priorização de transportes públicos 

Commercial Vehicle  
Operations (CVO) 

Gerenciamento de frota 
Rastreamento de veículos comerciais 

Emergency Management 
Systems (EM) 

Monitoramento de cargas perigosas 
Gerenciamento de veículos de emergência 

Electronic Paymen (EP) Transações financeiras eletrônicas (ex. pedágios automáticos) 

Automatic Emission Control (AEC) Controle automático da emissão de poluentes 
Fonte: AQUINO et al. (2001). 
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Segundo TANIGUCHI et al. (2001), todas as aplicações de sistemas ITS usam 

três elementos básicos para realizar suas atividades: aquisição, processamento e 

disseminação de dados. A aquisição de dados é feita por equipamentos de 

monitoramento e rastreamento do tráfego (ex. laços magnéticos, radares) instalados em 

campo. Os dados coletados são enviados às centrais de controle usando uma rede de 

transmissão de dados (ex. fibra ótica, linhas telefônicas privadas, e sistemas de satélite). 

Em seguida, programas computacionais específicos (ex. SCOOT, SCATS) processam 

estes dados, que são convertidos em informações úteis para a gestão de sistemas de 

transporte. Estas informações podem ser disseminadas a diversos usuários, para 

diferentes fins, através de múltiplas mídias, tais como: internet, telefone celular, painéis 

de mensagens variáveis e computadores de bordo. 

As aplicações de sistemas ITS, embora custosas, podem gerar inúmeros 

benefícios para a gestão do tráfego urbano. Dentre eles é possível destacar: 

a) Aumento de capacidade viária e redução de custos de deslocamentos, 

por meio da otimização semafórica (TANIGUCHI et al., 2001); 

b) Melhoria na qualidade do ar, por meio do gerenciamento de frota e 

monitoramento de poluição do ar (DIA, 2000); 

c) Integração entre sistemas de transportes, melhorando a acessibilidade de 

diversos usuários, por meio do intercâmbio de informações entre as 

agências gestoras (FABER, 2000); 

d) Aumento de segurança viária, por meio de sistemas dedicados ao 

monitoramento de cargas perigosas, bem como à priorização de veículos 

de emergência (PUENTES, 2000); 

e) Planejamento de transportes, por meio da compilação e modelagem 

adequada de dados históricos do tráfego coletados pelos sistemas ITS 

(O`NEIL e KLANCHER, 1998). 

Todos estes benefícios culminam num aumento da sustentabilidade de 

comunidades urbanas, por meio da melhoria das condições de deslocamentos urbanos e 

redução de impactos negativos sobre o meio ambiente urbano. Estas melhorias nos 
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sistemas de transportes urbanos possibilitam um maior acesso às atividades urbanas e, 

conseqüente, integração social (JORDAN e HORAN, 1997). 

Inúmeros trabalhos têm buscado identificar a relação benefício/custo de 

implantação, operação e manutenção de tecnologias ITS para a gestão de sistemas de 

transporte (BRAND, 1998; PRESLEY et al., 2000; SKABARDONIS, 2001; GILLEN e 

HAYNES, 2001; HU et al., 2002).  

Por exemplo, PEARCE (2000) destaca os benefícios do uso de sistemas ITS na 

gestão de auto-estradas americanas (freeways), descritos no relatório anual de 1996 do 

Departamento de Transportes Americano (USDOT). Dentre os benefícios citados, é 

possível destacar: redução de 20 a 48% no tempo de viagem, aumento de 16 a 62% na 

velocidade de viagem, aumento de 17 a 25% de capacidade viária e redução de 41% no 

consumo de combustível.  

Conjuntamente a estes relatórios, vários estados americanos têm efetuado seus 

estudos de viabilidade quanto ao uso de tecnologias ITS. Por exemplo, o estado da 

Geórgia, segundo SNEDESKER (1999), apresentou uma taxa benefício/custo igual a 

2,3:1, para um sistema de gerenciamento de incidentes viários em freeways, em 1997. 

Outro exemplo de análise da viabilidade de sistemas ITS para a gestão de 

sistemas de transporte foi implementado, em escala nacional, pelo Transportation 

Development Centre (TCD), em 1997, no Canadá. Este instituto determinou taxas de 

benefício/custo para aplicações de ITS em sistemas de transportes rurais, interurbanos e 

urbanos, conforme apresentado na Tabela 2.2 (LAM e JOHNSON, 1997). 

 

Tabela 2.2:  Resultados de estudo de viabilidade econômica de aplicações de sistemas 
ITS - Transportation Development Centre (TCD) – Canadá – 1997 

 Abrangência de sistema de transporte 
 Rural Interurbanas Urbana 

 
Tipo de 
sistema 

Informação 
de 

situações 
adversas 

no tráfego 

Coleta 
eletrônica 

de 
pedágio 

Alerta 
automático 
de colisões 

e obras 
viárias 

Checagem 
eletrônica 

de veículos 
(peso/ 

credenciais) 

Inspeção 
automática 

de 
segurança 
veicular 

Gestão 
do 

tráfego 
urbano 

Serviço de 
informação 
ao usuário 

Aplicações ITS ATIS EP AVCS ATMS AVCS ATMS ATIS 
Beneficio/custo 2,66 1,27 1,12 1,35 0,76 6,46 1,98 

 Fonte: LAM e JOHNSON (1997). 
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Conforme apresentado na Tabela 2.2, os resultados demonstram que aplicações 

urbanas, tipo ATMS e ATIS, apresentaram melhores taxas de benefício/custo do que as 

rurais. Assim, os resultados de aplicações ITS destinadas à gestão do tráfego urbano 

obtiveram melhores taxas de benefício/custo, igual a 6,46 (LAM e JOHNSON, 1997). 

Apesar dos bons resultados apresentados em diversos estudos de viabilidade, 

alguns autores aconselham moderação no uso da tecnologia ITS. PUENTES (2000) 

destaca o caráter divergente sobre benefícios de sistemas ITS. Segundo o autor, 

enquanto alguns defendem esta tecnologia com base numa maior eficiência para 

deslocamentos urbanos, economizando recursos naturais; outros acreditam que 

aumentar a eficiência dos sistemas de transporte causa o aumento no número de 

viagens, despendendo mais recursos.  

Conforme PEARCE (2000), os sistemas ITS “não são uma panacéia” para o 

problema de congestionamento das grandes cidades. Embora esta tecnologia 

proporcione ganho de capacidade viária pela gestão eficiente da infra-estrutura, os 

sistemas ITS não podem suprir toda a demanda por viagens, principalmente, no caso de 

predominância do transporte individual sobre os demais modos. 

Após esta breve contextualização da tecnologia ITS, a seção 2.3 apresenta uma 

conceituação e uma descrição de sistemas centralizados de Controle do Tráfego em 

Área (sistemas CTA), uma aplicação específica de ITS à gestão do tráfego urbano. 

 

2.3. SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO 

Dentre os sistemas que compõem a aplicação de ITS denominada Advanced 

Traffic Management Systems (ATMS) (ver Tabela 2.1), os sistemas centralizados de 

Controle do Tráfego em Área (CTA) representam uma importante ferramenta de gestão 

do tráfego urbano. Na Inglaterra, por exemplo, um estudo junto às autoridades gestoras 

do tráfego urbano, realizado por FABER (2000), revelou um percentual de utilização de 

sistemas CTA igual a 86 %. 

Os sistemas CTA consistem num conjunto de tecnologias empregadas para 

aumentar a performance de redes urbanas do tráfego, reduzindo acidentes, consumo de 
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combustível, poluição sonora e por emissão de gases (BELL, 1995). Estes sistemas 

buscam otimizar o uso da capacidade viária existente e reduzir o tempo de viagem dos 

seus usuários, minimizando número de paradas.  

De acordo com INSTITUTION OF HIGHWAYS AND TRANSPORTATION 

(1986) e WOOD (1993), os sistemas CTA possibilitam incorporar outras aplicações 

potenciais para a gestão urbana, tais como: 

a) Rede de informação ao usuário, disseminando informações por meio de 

painéis de mensagens variadas; 

b) Monitoramento de congestionamento e incidentes do tráfego, por meio 

de sistemas de câmera de vídeo e de detecção automática de incidentes; 

c) Gestão de estacionamentos, minimizando a circulação de veículos em 

busca de vagas para estacionamento; 

d) Prioridade para o transporte coletivo e veículos de emergência, o que 

minimiza tempo de espera e aumenta a confiabilidade destes sistemas; 

e) Criação e manutenção de bases de dados do tráfego, as quais subsidiam 

-atividades de planejamento de transportes. 

De acordo com LOUREIRO et al. (2002b), OLIVEIRA (1997) e SOUSA et al. 

(2000), o controle centralizado do tráfego urbano pode adotar três estratégias: seleção 

dinâmica de planos, operação em tempo fixo e operação em tempo real. A primeira 

estratégia consiste em selecionar, através de informações oriunda de detectores 

veiculares, planos fixos e pré-definidos, calculados antecipadamente por programas 

específicos de dimensionamento de planos semafóricos. 

A segunda estratégia, operação em tempo fixo, consiste na utilização de planos 

de controle semafórico determinados previamente, com base em dados históricos do 

tráfego. A escolha do plano a ser usado é feita por programação horária, ou com base 

em dados de volume do tráfego coletados por sensores em campo. Os planos de tempo 

fixo apresentam a desvantagem de requerer constante levantamento de dados em campo 

para atender às variações na demanda de tráfego (OLIVEIRA, 1997). 
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Os planos de tempo fixo podem ser determinados por meio do software 

TRANSYT (Traffic Network Study Tool), desenvolvido por Robertson, em 1967, na 

Inglaterra. Este programa determina planos ótimos variando defasagens e tempos de 

verde de um plano inicial, buscando minimizar uma medida de custo que reflete as 

paradas e o atraso de veículos numa rede semafórica (TRL, 1999). 

Na terceira estratégia, operação em tempo real, a programação semafórica é 

determinada dinamicamente por sistemas dedicados, com base em dados do tráfego 

coletados por laços detectores em campo (OLIVEIRA, 1997). WOOD (1993) apresenta 

os seguintes sistemas destinados à otimização semafórica: SCATS (Austrália), SCOOT 

(Inglaterra), UTOPIA (Itália), UTMS (Japão), PRODYN (França) e OPAC (EUA). 

Dentre estes é possível destacar os dois primeiros.  

O Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS) é um sistema 

hierárquico de gerenciamento do tráfego em tempo real. Neste sistema, computadores 

regionais determinam ciclos, defasagens e partições “ótimas” de verde, para até 250 

interseções semaforizadas. Cada interseção possui um controlador local com autonomia 

para efetuar modificações nos parâmetros de controle, de acordo com a variação na 

demanda. Contudo, um computador central é responsável pela definição de uma 

estratégia de controle semafórico (ex. minimizar paradas e/ou atraso veicular), para os 

computadores locais. Atualmente, este sistema está operando em mais de 50 localidades 

no mundo, incluindo Austrália, EUA, México e sudeste asiático (CHARLES, 2001). 

Tendo em vista que o sistema SCOOT é usado no sistema CTA da cidade 

Fortaleza, é preferível fazer a apresentação deste sistema na seção 2.5. Contudo, é 

possível antecipar um quadro comparativo entre os sistemas SCATS e SCOOT, 

representados na Tabela 2.3. CHALES (2001) destaca que ambos os sistemas são bons 

no gerenciamento de padrões complexos e variações imprevisíveis do tráfego urbano. 

 
Tabela 2.3: Análise comparativa entre sistemas SCATS e SCOOT 

Sistema SCATS Sistema SCOOT 

Modelo Algoritmo Modelo TRANSYT Online 

Sistema de controle distribuído e hierárquico Sistema de controle centralizado 

Detectores veiculares na faixa de retenção Detectores veiculares no começo de aproximações 

Regiões de controle ajustáveis Regiões de controle fixas 
  Fonte:  MARTIN (2001). 
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Lançadas as bases conceituais sobre sistemas centralizados de controle do 

tráfego urbano, a seção 2.4 apresenta a especificação detalhada do sistema CTA 

empregado na cidade de Fortaleza para gerenciar o tráfego urbano. 

 

2.4.  SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROLE DO TRÁFEGO URBANO 

DA CIDADE DE FORTALEZA 

 A seção 2.4 apresenta o sistema CTA da cidade de Fortaleza. Inicialmente, a 

seção 2.4.1 efetua uma apresentação introdutória do CTAFOR. Em seguida, são 

apresentados os sub-sistemas integrantes do CTAFOR. Assim, a seção 2.4.2 descreve o 

sub-sistema de monitoramento remoto do tráfego. A seção 2.4.3 trata do sub-sistema de 

painéis de mensagens variáveis. Por sua vez, a seção 2.4.4 apresenta o sub-sistema 

controle semafórico centralizado. 

 

2.4.1. Contextualização dos Sub-sistemas do CTAFOR 

Conforme MEDEIROS et al. (2001), o sistema de controle centralizado do 

tráfego em área da cidade de Fortaleza, denominado CTAFOR, foi implantado no mês 

de dezembro do ano de 2001, numa área de 55 km2 da malha viária do referido 

município.  

O sistema CTAFOR é composto por três sub-sistemas distintos que atuam de 

forma integrada na gestão do tráfego urbano de Fortaleza. O primeiro sub-sistema, 

denominado sub-sistema CFTV, efetua o monitoramento remoto do tráfego por meio de 

um circuito fechado de televisão. Já o segundo sub-sistema, denominado sub-sistema 

PMV, dissemina informações aos usuários das vias, por meio de painéis de mensagens 

variáveis instalados em campo. O terceiro sub-sistema, chamado de sub-sistema 

semafórico, é responsável pelo controle centralizado da operação de interseções 

semaforizadas por meio de software e equipamentos específicos (MEDEIROS et al., 

2001).  
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A seguir, a Figura 2.1 apresenta a localização dos painéis, câmeras e semáforos 

sob controle centralizado do sistema CTAFOR, que compõem os três sub-sistemas 

descritos anteriormente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1:  Localização de câmeras, painéis e semáforos sob controle centralizado do 

sistema CTAFOR 

 

2.4.2. O sub-sistema CFTV 

O sub-sistema CFTV é composto por equipamentos instalados em campo e na 

central de controle do CTAFOR. Em campo, este sub-sistema dispõe de 30 câmeras 

para o monitoramento remoto do tráfego urbano, posicionadas em pontos estratégicos 

da malha viária, conforme ilustra a Figura 2.1. 

As câmeras estão fixadas em postes a uma altura de 15 m, permitindo ampla 

visibilidade, operando diariamente durante 24 horas. Estes dispositivos permitem 360º 

de giro horizontal e 130º de giro vertical, com zoom de 22 vezes, permitindo filtrar 
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imagens. Além disto, as câmeras possuem limpadores de lente com esguicho de água, 

controlados a partir da central de controle (LOUREIRO et al., 2002b). A Figura 2.2 

apresenta as câmeras de monitoramento, bem como exemplos de imagens diurnas e 

noturnas fornecidas por estes equipamentos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2: Imagens e câmera de monitoramento do sistema CFTV do CTAFOR 

 

Na central de controle, o sub-sistema CFTV conta com monitores, gravadores e 

equipamentos de controle remoto das câmeras em campo, conforme ilustra a Figura 2.3. 

A principal função destes equipamentos é monitorar o tráfego em tempo real nas áreas 

de grande volume do tráfego em Fortaleza. Este monitoramento permite a detecção 

imediata de incidentes do tráfego, bem como o despacho eficiente de equipes para a 

desobstrução da via (LOUREIRO et al., 2002b).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.3: Visão interna da sala de controle na central de controle do CTAFOR 
 

 

   
IMAGEM DIURNA IMAGEM NOTURNA CÂMERA E CONTROLE 
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2.4.3. O sub-sistema PMV 

O sub-sistema PMV conta com 20 painéis de mensagens variáveis distribuídos 

nos principais corredores do tráfego da cidade de Fortaleza. O objetivo dos painéis é 

informar sobre as condições do tráfego atuais aos usuários do sistema viário, bem como 

disseminar mensagens de campanhas educativas de trânsito e normas, diretrizes, 

infrações e penalidades do código de trânsito brasileiro (LOUREIRO et al., 2002b).  

Segundo LOUREIRO et al. (2002b), os painéis usam tecnologia de LED (diodo 

emissor de luz), o que permite legibilidade a no mínimo 150 metros. As mensagens 

podem ser exibidas em até quatro cores: vermelha, laranja, amarela e verde. Seis painéis 

possuem o recurso adicional de módulos gráficos (pictogramas), viabilizando a exibição 

de placas e sinais de trânsito. Todos os painéis podem operar ao longo do dia inteiro, 

resistindo bem às intempéries.  

A seguir, a Figura 2.4 ilustra o funcionamento de um painel de mensagens 

variáveis, com o recurso adicional de pictograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Funcionamento de painel de mensagem variável do sistema CTAFOR  
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2.4.4. O sub-sistema Semafórico 

O sub-sistema semafórico utiliza o software Split Cycle Time and Offset 

Optimization Technique (SCOOT) para otimizar o controle centralizado de 151 

interseções semafóricas, 38% das existentes em Fortaleza. O controle semafórico é feito 

em tempo real, exigindo troca constante de dados entre os controladores em campo e o 

computador central, através de linhas telefônicas privadas (LP). Este sub-sistema 

permite monitorar o funcionamento de todos os equipamentos semafóricos: 

controladores, detectores, grupos focais e lâmpadas (LOUREIRO et al., 2002b).  

A Figura 2.5 ilustra o funcionamento do sistema SCOOT, em linhas gerais. O 

ciclo funcional inicia com a coleta de dados do tráfego em campo, a cada ¼ de segundo, 

os quais são enviados à central de controle através de LP’s. Em seguida, este sistema 

usa os dados coletados para otimizar o controle semafórico, implementando as 

modificações na operação semafórica em tempo real.  

Além disto, o sistema SCOOT também dispõe de dados sobre a demanda do 

tráfego e a temporização semafórica para os técnicos na central de controle, via 

computadores terminais. Por sua vez, com base nestes dados, os técnicos podem efetuar 

modificações nos parâmetros operacionais do sistema de controle semafórico. Estas 

alterações são enviadas para os controladores semafóricos em campo, em tempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5: Funcionamento do sub-sistema SCOOT de controle semafórico do CTAFOR 
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Segundo LOUREIRO et al. (2002b), o sub-sistema de controle semafórico pode 

trabalhar em três níveis de controle: isolado em tempo fixo, centralizado em tempo fixo 

e centralizado em tempo real. No primeiro, os controladores em campo executam planos 

semafóricos de tempo fixo (previamente estabelecidos) usando tabela horária. Este tipo 

de controle é implementado quando há falha de comunicação com a central ou 

necessidade de manutenção. Os dois últimos níveis funcionam a partir da central de 

controle, diferindo apenas na estratégia de controle semafórico adotada.  

A seguir, a seção 2.5 apresenta uma discussão detalhada sobre o sistema 

SCOOT, empregado pelo sub-sistema de controle semafórico centralizado do CTAFOR. 

 

2.5. SISTEMA SCOOT 

O desenvolvimento do sistema SCOOT teve início na década de 70. As 

pesquisas culminaram numa versão preliminar testada em Glasgow, Inglaterra, em 

1975. Os bons resultados de aumento de velocidade média no pico da tarde, 

viabilizaram a ação conjunta do Departamento de Transporte e da Indústria Inglesa para 

financiar o Transportation Research Laboratory (TRL) no desenvolvimento de uma 

versão comercial do SCOOT (TRL, 2000b). Atualmente este sistema está implantado 

em mais de 170 localidades ao redor do mundo (PERRIN e MARTIN, 2002).  

A seguir são descritos os princípios funcionais (seção 2.5.1), a arquitetura típica 

(seção 2.5.2) e os benefícios do sistema SCOOT (seção 2.5.3).  

 

2.5.1. Princípios Funcionais 

O modelo funcional do sistema SCOOT busca “minimizar atrasos e paradas de 

uma programação semafórica, simulando os efeitos de alterações desta programação 

sobre o tráfego”, em um conjunto de sub-áreas do tráfego que compõe a região 

controlada (LOUREIRO et al., 2002a). Segundo TRL (2002a), os princípios gerais de 

otimização semafórica do modelo do sistema SCOOT são os mesmos do software 

TRANSYT, sendo que o primeiro atua em tempo real e o segundo não. 
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O SCOOT usa estimativas de demanda do tráfego para o processo de otimização 

semafórica. Estas estimativas são geradas a partir de laços indutivos colocados a 

montante da interseção. Os laços devem ser posicionados a uma distância tal que resulte 

num tempo de percurso mínimo na faixa de 8 a 12 segundos, necessário para executar o 

processo de otimização (TRL, 2000a). 

O sistema SCOOT utiliza três otimizadores para efetuar o controle semafórico, 

são eles: otimizador de repartição de verde, otimizador de ciclo e otimizador de 

defasagens. Conforme LOUREIRO et al. (2002a), estes otimizadores atuam “testando 

pequenas alterações na programação semafórica vigente, implementando aquelas que 

resultem em benefícios detectados no modelo do tráfego embutido”.  

Antes de iniciar o próximo estágio, o otimizador de repartição de verde verifica 

se atrasar, adiantar ou manter a entrada do estágio seguinte causa melhoria na saturação 

das aproximações da interseção. Em caso de modificação no tempo de verde, esta 

alteração não é mantida para os ciclos seguintes. Assim, o SCOOT reage a variações 

aleatórias de ciclo para ciclo, mantendo a tendência de variação na demanda 

(LOUREIRO et al., 2002a). 

Já o otimizador de ciclo opera sobre uma sub-área calculando o ciclo que garanta 

90% de saturação nas aproximações, para cada interseção, a cada 2,5 ou 5 minutos. A 

seguir é verificado se o maior ciclo encontrado reduzirá em 2% ou mais nos atrasos 

atuais da sub-área. Em caso afirmativo o novo ciclo é implementado na sub-área, 

podendo ter múltiplos deste em qualquer das interseções semafóricas (TRL, 2000a). 

Por sua vez, o otimizador de defasagem verifica se modificações de 4 segundos 

na programação ocasionarão benefícios à progressão de pelotões do tráfego modelados 

pelo SCOOT, uma vez por ciclo, para cada interseção da uma sub-área. É executada a  

modificação que causa menor número de paradas e menor atraso veicular (TRL, 2000a). 

Todos estes processos de otimização são efetuados em objetos da malha viária 

modelados e acessados pelo sistema SCOOT, por meio de códigos denominados 

SCOOT Control Number (SCN). As categorias de SCN disponíveis dizem respeito aos 

seguintes elementos viários: área, região, rota, semáforo, link, detector e estágio (TRL, 

2000b).  
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A seguir, a Tabela 2.4 apresenta um exemplo para cada uma das categorias de 

SCN modelados pelo sistema SCOOT, tomando como base elementos da malha viária 

urbana de Fortaleza, sob controle do CTAFOR. 

 
Tabela 2.4: Descrição de categorias de SCOOT Control Number (SCN) modelados pelo 

sistema SCOOT do CTAFOR para representar objetos viários 
Tipo de SCN Exemplo de SCN Descrição 

região 00 Área total do CTAFOR 

área 01 Subárea isolada no cruzamento da Av. Pe. Antônio 
Tomaz com Av. Eng. Santana Jr. 

rota 01ROUTE1 Rota 1 teste do CTAFOR  

semáforo 
(node) 

00060 Cruzamento da Av. Pe. Antônio Tomaz com Av. Eng. 
Santana Jr. 

link 00060:A Link Norte do cruzamento da Av. Pe. Antônio Tomaz 
com Av. Eng. Santana Jr. 

detector  00060:A1 Detector 1 do Link Norte (A) do cruzamento da Av. 
Pe. Antônio Tomaz com Av. Eng. Santana Jr. 

estágio 00060/1 Estágio 1 do cruzamento da Av. Pe. Antônio Tomaz 
com Av. Eng. Santana Jr. 

   

 

2.5.2. Arquitetura Típica 

De acordo com TRL (2000a), o sistema SCOOT integra equipamentos instalados 

em campo e na central de controle do tráfego, além de sistemas dedicados ao controle 

semafórico centralizado. A arquitetura que integra os componentes deste sistema pode 

ser ilustrada pela Figura 2.6. 

Os equipamentos instalados em campo são compostos pelos semáforos, 

controladores semafóricos, laços detectores de veículos e pela rede de comunicação 

privada com a central de controle. No caso do CTAFOR, esta rede é formada por linhas 

telefônicas privadas (LP).  

Já a central de controle abriga um conjunto de equipamentos, computadores e 

sistemas específicos responsáveis pelo recebimento e processamento de dados, 

monitoramento remoto, detecção de falhas e envio de comandos aos controladores de 

semáforos instalados em campo.  
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Figura 2.6: Arquitetura típica de um sistema SCOOT (TRL, 2000a) 

 

Conforme destacado na Figura 2.6, o intercâmbio de dados é bidirecional. 

Inicialmente, os detectores em campo captam a passagem de veículos e enviam dados 

para os controladores semafóricos. Estes repassam estimativas de demanda para o Front 

End Processor (FEP), na central de controle, via LP. No caso de falha dos detectores de 

veículos, são usados dados históricos de demanda de tráfego, armazenados numa base 

de dados específica pelo sistema SCOOT (TRL, 2000a).  

O FEP é responsável pela gerência do fluxo de dados no sistema, transmitindo 

informações a um computador central. Por sua vez, o computador central efetua o 

processo de otimização semafórica e envia comandos aos controladores semafóricos, 

via FEP. Depois, cada controlador implementa, em seus grupos focais, os ciclos, 

temporizações e defasagens ordenadas, enviando uma mensagem de confirmação à 

central de controle (TRL, 2000a). 
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A comunicação entre técnicos e o computador central se faz por meio de 

computadores terminais (Personal Computer - PC) ligados a um servidor de PC, o qual 

é conectado com o computador central. Os terminais possuem ligação com outros 

periféricos, tais como: impressoras, ploters e scanners. O sistema pode contar, ainda, 

com equipamentos para detecção de veículos de emergência e de transporte coletivo, 

visando a priorização de seu deslocamento. (TRL, 2000a).  

São os computadores terminais que permitem aos técnicos acessar dados 

modelados pelo sistema SCOOT. O acesso pode ser feito via sistema TMS ou via 

software ASTRID. O primeiro dispõe dados em tempo real. Já o segundo recupera 

dados históricos, para gerar perfis cíclicos de fluxo do tráfego a serem usados pelos 

otimizadores em caso de falhas nos detectores (BRETHERTON, 1998). O sistema 

ASTRID será estudado em detalhes na seção 2.6. 

Além disto, segundo TRL (2000a), o sistema SCOOT pode ser conectado a 

outros sistemas de controle, tais como: sistema PMV e de priorização de veículos de 

emergência e de transporte coletivo. No primeiro caso, informações provenientes do 

sistema SCOOT podem ser enviadas aos motoristas por meio de mensagens exibidas 

nos painéis, orientando os usuários sobre condições do tráfego, obras, incidentes viários 

e vagas de estacionamento. Já o segundo caso, usa detectores em campo e emissores de 

sinais instalados nos veículos para forçar estágios de verdes em sucessivas interseções, 

priorizando o fluxo de veículos de emergência ou de transporte coletivo.  

 

2.5.3. Benefícios Operacionais 

Vários estudos têm buscado aferir os benefícios da operação do sistema SCOOT, 

tais como: MAZZAMATTI et al. (1992); WOOD (1993); SKABARDONIS et al. 

(1999), e ABDEL-RAHIM e TAYLOR (2000). Neste último, os autores afirmam que 

sistemas adaptativos como o SCOOT melhora o desempenho da rede viária entre 3 e 

25%. Segundo TRL (2000b), o sistema SCOOT permite reduções médias do tempo de 

viagem da ordem de 6% ao longo do dia. Já nos períodos fora de pico de demanda é 

possível uma redução média de 19% no tempo de viagem e de 27 % no atraso veicular.   
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No caso específico do sistema CTA de Fortaleza, o qual usa o sistema SCOOT 

para a atividade de controle semafórico centralizado, LOUREIRO et al. (2002a) 

concluíram que o “controle em tempo real foi mais eficaz em reduzir atrasos do que 

aumentar volumes atendidos, especialmente para aproximações mais saturadas”. Esta 

conclusão tem caráter preliminar, pois o estudo foi realizado para horário de pico em 

apenas seis interseções.  

Contudo, os resultados apresentados por LOUREIRO et al. (2002a) confirmam 

conclusões de estudos realizados por STEWART et al. (1999). Os referidos estudos 

indicam que o desempenho de sistemas de controle do tráfego em tempo real tende a 

aumentar quando as demandas do tráfego atingem seu ápice. 

A seguir, a seção 2.6 apresenta o software ASTRID. 

 

2.6. O SISTEMA ASTRID 

A seção 2.6 apresenta o software ASTRID. Inicialmente, a seção 2.6.1 conceitua 

o sistema ASTRID e descreve a base de dados modelada pelo sistema SCOOT, a qual é 

acessada através do ASTRID. Em seguida, a seção 2.6.2 explica o procedimento de 

consulta à base de dados, bem como os formatos disponíveis para extração dos dados. 

Ao final, a seção 2.6.3 discute as limitações apresentadas pelo ASTRID. 

 

2.6.1. Conceituação do ASTRID e Descrição da Base de Dados do SCOOT 

O Automatic SCOOT Traffic Information Database (ASTRID) consiste num 

software projetado para compilar dados do tráfego a partir de mensagens periódicas 

geradas pelo sistema SCOOT. O ASTRID armazena dados do tráfego compilados em 

períodos agregados de 15 minutos em uma base de dados específica no sistema 

SCOOT. Esta base pode ser consultada por técnicos para análises das condições do 

tráfego, bem como auxilia no processo de otimização semafórica do sistema SCOOT, 

em caso de falhas nos detectores veiculares (PEEK, 2001). 
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A base de dados disponível através do ASTRID dispõe de 15 variáveis, sendo 9 

do tipo básicas e 6 do tipo derivadas. A princípio, qualquer mensagem gerada pelo 

SCOOT pode ser enviada ao ASTRID. Já as variáveis derivadas são determinadas com 

base em equações que combinam as variáveis básicas e parâmetros da rede viária. Estes 

parâmetros são editáveis pelo usuário (PEEK, 2001). 

A seguir são descritas as variáveis básicas e derivadas que compõem a base de 

dados modelada pelo SCOOT e acessada através do ASTRID, com base em PEEK 

(2001). As variáveis derivadas são assinaladas com um asterisco (*): 

a) Fluxo veicular (veículos/h): representa o fluxo de veículos como é 

modelado pelo SCOOT até chegar à faixa de retenção. Originalmente, é 

medido em link profile unit (lpu), com equivalência padrão de 17 lpu 

por veículo padrão. Caso o fluxo modelado exceda um valor de fila 

máxima definido pelo usuário, o valor modelado não é computado na 

base de dados do sistema SCOOT; 

b) Paradas veiculares (veículos/h): representa o número de paradas em um 

logradouro como modelado pelo SCOOT. Originalmente medido em 

lpu/h, o ASTRID converte-a em veículos/h, usando um fator padrão; 

c) Atraso ((Veículos*h)/h): representa o atraso em um link como modelado 

pelo SCOOT. Originalmente é medido em lpu*h/h, e convertido pelo 

ASTRID em (Veículos*h)/h, usando o fator equivalente padrão. O 

numerador desta variável corresponde a uma espécie de momento de 

atraso, ou seja, ao produto entre o número de veículos que sofreu atraso 

e o tempo perdido pelos mesmos durante o período de uma hora. A 

simplificação da unidade (Veículos*h)/h para Veículos demonstra que 

esta variável pode ser entendida como a fila média num dado período; 

d) Congestionamento (%): representa um percentual de ocupação de um 

laço detector, sendo calculado pela razão entre o número de períodos de 

4s que o detector esteve ocupado e o número total de períodos 

observados, dentro de um determinado intervalo de tempo; 
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e) Saturação (%): representa o grau de saturação de um link como 

modelado pelo SCOOT; 

f) Variáveis históricas: consistem em quatro parâmetros distintos, são elas: 

histórico de fluxo por ciclo (HFC); histórico de fluxo durante o estágio 

de verde (HFV), ambos medidos em lpu; histórico de comprimento 

(tempo) de ciclo HCC; histórico de comprimento (tempo) de estágio de 

verde (HCV), ambos medidos em unidade de segundos (s). Estes dados 

permitem ao SCOOT produzir arquivos profile para efetuar o controle 

semafórico, quando os detectores veiculares estão em falha; 

g) Fluxo veicular no detector (veículos/h): representa um valor para o fluxo 

de veículos calculado a partir da contagem do número de vezes que um 

detector veicular muda do estado ocioso para ocupado. Este parâmetro 

não é adequado para os modelos de otimização do SCOOT, mas pode 

ser usado pelo sub-sistema INGRID de detecção de incidentes do 

SCOOT; 

h) Ocupação veicular no detector (%): representa o valor percentual de 

ocupação de um detector, por um veículo padrão. Esta variável é 

determinada pela divisão entre o número de períodos de ¼ s em que o 

detector esteve ocupado e o número total de períodos de ¼ s observados, 

dentro de um determinado intervalo; 

i) Comprimento de estágios (s): corresponde ao comprimento de estágio 

demandado pelo sistema SCOOT; 

j) *Atraso veicular (s): representa o atraso de um veículo padrão. Esta 

variável é determinada pela divisão entre as variáveis básicas atraso e 

fluxo veicular, correspondendo a um valor em segundos; 

k) *Tempo de jornada (s): consiste na estimativa do tempo de viagem de 

um veículo padrão num link específico, conforme modelado pelo 

SCOOT. Este parâmetro é obtido pela soma entre a variável básica 

atraso veicular e o parâmetro tempo de cruzeiro, num dado link; 
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l) *Velocidade (km/h): representa a estimativa de velocidade de um 

veículo padrão num link específico, como modelado pelo SCOOT. Este 

parâmetro é calculado através da Equação 2.1: 

                                                  V = 3.6l/(t + d)                                            (2.1) 

  em que, 

V:  velocidade (km/h); 

l:  comprimento do link (m); 

t:  parâmetro tempo de cruzeiro no link (s); 

d:  variável atraso veicular no link (s); 

m) *Índice de congestionamento: representa um indicador de 

congestionamento adimensional. Um índice de congestionamento 2 

significa que o atraso veicular é igual ao tempo de cruzeiro. Assim, 

quanto maior o índice de congestionamento, maior será o nível de atraso 

num dado objeto viário. Esta variável é calculada pela Equação 2.2: 

c = (t + d)/t                                            (2.2) 

 em que, 

 c:  índice de congestionamento, adimensional; 

 t:  parâmetro tempo de cruzeiro no link (s); 

d:  variável atraso veicular no link (s); 

n) *Ocupação veicular (ms/veículo): representa uma taxa média de tempo 

de ocupação de um detector por um veículo. Esta variável consiste na 

divisão entre ocupação veicular no detector e fluxo veicular no detector; 

o) *Fator LPU (lpu/veículo): representa uma estimativa da relação de 

equivalência entre um veículo padrão e o parâmetro link profile unit. 

Esta variável é derivada da variável ocupação veicular no detector. 
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2.6.2. Consulta à Base de Dados Modelada pelo SCOOT via software ASTRID 

A consulta à base de dados modelada pelo sistema SCOOT é feita através de 

uma interface ou front end (ver Figura 2.7) padrão do software ASTRID, em 

computadores terminais (PC), numa arquitetura cliente/servidor (PEEK, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.7: Interface ou front end do software ASTRID para a consulta à base de dados 
modelada pelo sistema SCOOT 

 

Na tela mostrada na Figura 2.7 é possível destacar seis grupos de parâmetros de 

consulta, organizados em frames (polígonos de abrangência), são eles: parâmetros 

espaciais (SCN), parâmetros temporais (datas/horários/dias da semana), tipos de arquivo 

de saída, tipos de variáveis, formatos de exportação de dados e opções.  

O parâmetro espacial é definido pelo campo SCN, que permite ao usuário 

especificar o elemento viário modelado pelo SCOOT que deve ser pesquisado. Os tipos 

e formatos de códigos SCN disponíveis no sistema SCOOT estão listados na Tabela 2.4. 

Os parâmetros temporais definem o período de dias, os dias da semana e o 

horário para uma consulta de dados específica. O período de dias é definido pelos 
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campos Start Date (data inicial) e End Data (data final). Os dias da semana são 

especificado através de um conjunto de check box da frame Day of Week. A seleção de 

dias também pode ser feita pelos botões Select All, seleciona todos os dias da semana, e 

Clear All, anula seleção de dias da semana. O horário de consulta é definido pelo 

popdown menu (menu suspenso de opções) Time, o qual permite selecionar somente um 

horário, dentre as opções 00:00 às 24:00, 00:00 às 07:00, 07:00 às 10:00, 10:00 às 

16:00, 16:00 às 19:00, 19:00 às 24:00 e 7:00 às 24:00 horas (PEEK, 2001). 

Cabe destacar que a definição dos parâmetros temporais conta ainda com a 

check box Historic Data. Esta check box permite a consulta a dados históricos, quando 

marcada. A especificação deste parâmetro só é necessária para a importação de dados 

históricos de arquivos de saída do tipo Bacfile.  

Por sua vez, a definição do tipo de arquivo de saída é feito na frame File Type, 

dentre oito tipos disponíveis pelo software ASTRID. A elaboração destes arquivos 

obedece a uma modelagem proprietária do sistema SCOOT. A seguir são descritos os 

tipos de arquivos de saída disponíveis pelo front end padrão do software ASTRID: 

a) Bacfile: apresenta dados “básicos” para um conjunto de especificações 

de consulta. Estes arquivos armazenam dados com periodicidade 

mínima de 15 minutos, ao longo de no máximo 12 meses; 

b) Bacfile + Bacfile: apresenta um arquivo Bacfile apenas com dados para 

as datas selecionadas nos campos start date (data inicial) e end date 

(data inicial), caso a opção historic data não esteja ativa; 

c) Bacfile + Profile: apresenta um arquivo Bacfile associado a um perfil 

“médio” de seus dados (arquivo Profile); 

d) Profile: apresenta dados “médios” (perfil) para um conjunto de 

especificações de consulta. Este perfil é calculado de forma contínua, a 

medida que os dados são coletados pelos controladores semafóricos; 

e) Profile + Max/Min: apresenta um arquivo Profile associado a seus 

correspondentes valores máximos e mínimos dos dados requeridos; 
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f) Profile + Stdev: apresenta um arquivo Profile associado a seus 

correspondentes desvios padrões superiores e inferiores; 

g)  Trend: apresenta a tendência dos dados relativos a um conjunto de 

especificações de consulta. Este tipo de arquivo contém dados para 

vários períodos do dia como definido pelas configurações do ASTRID; 

h) Trend Day: apresenta a tendência dos dados relativos a um conjunto de 

especificações, devidamente individualizados por dia da semana; 

Continuando a descrição das frames usadas para definir parâmetros de consulta 

no front end padrão do ASTRID, as variáveis são especificadas através de check boxes 

na frame Data Type. O usuário seleciona quais variáveis devem ser pesquisadas 

marcando suas respectivas check boxes (PEEK, 2001). As variáveis disponíveis para 

extração são descritas na seção 2.6.1. 

Definidos todos os parâmetros de consulta, a definição de formatos de 

exportação de dados é feita através da frame Output, dentre os seguinte formatos: 

gráfico, gráfico para impressão, texto, texto para arquivo, Access, Lotus 123 e DBASE 

3 e 4. As três opções iniciais permitem visualização imediata dos dados, enquanto os 

demais formatos são armazenados em pastas especificadas pelo usuário (PEEK, 2001).  

A título de ilustração, o Anexo I apresenta exemplos de consultas à base de 

dados modelada pelo sistema SCOOT, através do front end padrão do software 

ASTRID, para os principais tipos de arquivos de saída: Bacfile, Profile e Trend. 

Além dos sete frames de parâmetros de consulta, o front end padrão do software 

ASTRID dispõe de seus frames opcionais: Output File (arquivo de saída) e Query 

Historic (histórico de consultas). A primeira possibilita definir o nome do arquivo de 

exportação de dados. A segunda opção recupera parâmetros de consultas anteriores 

usando os botões Prev (anterior) e Next (próximo) (PEEK, 2001). 

Após a descrição dos parâmetros de consulta do front end padrão do software 

ASTRID, é preciso que usuário conheça as condicionantes de viabilidade de consulta à 

base de dados modelada pelo sistema SCOOT, através do ASTRID. Isto torna mais 

eficiente a consulta de dados e evita interpretações equivocadas dos resultados obtidos.  
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A seguir, a Tabela 2.5 apresenta as condições de viabilidade de consulta à base 

de dados do SCOOT, via front end padrão do ASTRID. Esta tabela foi elaborada 

através de sucessivas consultas teste efetuadas pelo autor deste trabalho de dissertação. 

 

Tabela 2.5: Tipos de objetos viários (SCN) viáveis por variável para a consulta de 
dados no ASTRID 

Variável 
Tipos de objetos viários (SCN)  

Arquivos de saída: Bacfile, Profile e Trend 
Fluxo veicular (veic/h) Região, Área, Rota, Semáforo, Link  
Paradas veiculares (veic/h) Região, Área, Rota, Semáforo, Link 
Atraso ((veic*h)/h) ou (veic) Região, Área, Rota, Semáforo, Link 
Congestionamento (%) Região, Área, Rota, Semáforo, Link 
Saturação (%) Região, Área, Rota, Semáforo, Link 
Hist. de fluxo durante o ciclo (lpu) Link (logradouro) 
Hist. de fluxo durante o estágio de verde (lpu) Link 
Hist. de comprimento de ciclo (s) Link 
Hist. de comprimento de estágio de verde (s) Link 
Fluxo detectado (veic/h) Detector 
Ocupação de detector (%) Detector 
Comprimento de estágio (s) Região, Área, Semáforo, Estágio 
* Atraso veicular (s) Região, Área, Rota, Semáforo, Link 
* Velocidade (km/h) Link 
* Tempo de Jornada (s) Link 
* Índice de congestionamento Link 
* Ocupação veicular (ms/veic) Detector 
* Fator LPU (lpu/veic) Detector 
Fonte: Pesquisas próprias do autor deste trabalho realizadas junto ao software ASTRID.  
Abreviaturas: Veic. significa veículo, e Hist. Significa histórico. 
* Variáveis derivadas de variáveis básicas 

 

O procedimento usado para elaborar a Tabela 2.5 consistiu em múltiplas 

consultas à base de dados modelada pelo SCOOT, através do front end padrão do 

software ASTRID. Estas consultas consideraram todas os objetos viários modelados 

pelo SCOOT. Quando a consulta de um dado tipo de objeto viário, para uma dada 

variável, resulta em valores nulos, é assumido que esta variável não estava disponível 

para aquele tipo de objeto viário. Contudo, se o resultado apresentasse valores nulos 

esporádicos, então a referida variável é considerada válida para aquele tipo de objeto 

viário. 
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Finalizando a seção 2.6.2, a Tabela 2.6 propõe um agrupamento categórico das 

variáveis disponíveis no front end padrão do software ASTRID, considerando os tipos 

de objetos viários modelados pelo sistema SCOOT, e três categorias de variáveis: 

básicas, históricas e derivadas. A proposição da Tabela 2.6 objetiva facilitar a 

compreensão da interface alternativa de importação de dados da base de dados do 

sistema SCOOT, apresentada no Capítulo 4. 

 

Tabela 2.6:  Contingência das variáveis do software ASTRID por categoria de variável 
e tipo de objeto viário modelado pelo sistema SCOOT 

 Tipo de objeto viário modelado pelo sistema SCOOT 

Tipo de 
Variável Área Região Rota Link Detector Estágio Semáforo 

 
 
 
Básica 

 Fluxo    
      veicular 
 Paradas 
 Atraso 
 Saturação 
 Congest. 
 Comp. de    
      estágio 

 Fluxo    
      veicular   
 Paradas 
 Atraso 
 Saturação 
 Congest. 
 Comp. de  
      estágio 

 Fluxo    
     veicular 
 Paradas 
 Atraso 
 Saturação 
 

 Fluxo    
      veicular  
 Paradas 
 Atraso 
 Saturação 
 Congest. 
 Comp. de  
      estágio 

Ocup. do    
    detector 
Fluxo     
   detectado 

Comp. 
de 
estágio 

 Fluxo    
     veicular   
 Paradas 
 Atraso 
 Saturação 
 Congest. 
 Comp. de  
      Estágio 

Histórica 

 
- 

 
- 

 
- 

 HFC 
 HFV 
 HCC 
 HCV 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
Derivada 

Atraso    
    veicular 

Atraso    
    veicular 

Atraso  
    veicular 

Tempo de   
    jornada 
Velocidade 
Atraso  
   veicular 
Indíce de  
   congest. 

Ocup. 
   veicular 
Fator LPU 

 
- 

Atraso  
   Veicular 

  Fonte: Pesquisas próprias do autor deste trabalho. 
  Nota: As siglas HFC, HFV, HCC e HCV significam, respectivamente, histórico de fluxo por ciclo (lpu),  

histórico de fluxo durante o estágio de verde (lpu), histórico de tempo de ciclo (s) e histórico de 
tempo de estágio de verde (s). 

 

2.6.3. Limitações do Software ASTRID 

A consulta à base de dados do sistema SCOOT, através do front end padrão do 

software ASTRID, apresenta uma série de limitações, detectadas a partir dos mesmos 

testes de consulta empregados para a elaboração da Tabela 2.5. 
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A principal restrição deste front end diz respeito à inexistência de qualquer 

atributo espacial nos dados extraídos. Isto ocorre porque o formato de saída dos dados 

segue uma estrutura relacional ou gráfica, sem qualquer identificador espacial. Desta 

forma, a identificação de relações topológicas nos dados extraídos do sistema SCOOT é 

feita de forma precária, o que inviabiliza análises sistêmicas destes dados. 

Paralelamente à restrição de ausência de atributo espacial, a não documentação 

da modelagem usada na elaboração dos tipos de arquivos de saída do front end padrão 

do software ASTRID constitui um fator limitante para a utilização de seus dados. O 

desconhecimento destas formulações dificulta a análise da consistência, confiabilidade e 

pertinência das condições do tráfego descritas pelos arquivos de saída do ASTRID. 

Além disto, a modelagem proprietária (caixa preta) do sistema SCOOT constitui uma 

impedância significante ao desenvolvimento de uma modelagem personalizada, capaz 

de atender as necessidades específicas de diferentes usuários. 

Outra deficiência importante diz respeito à definição de parâmetros espaciais de 

consulta no front end padrão do software ASTRID. Este front end só permite a consulta 

a um dado objeto viário (código SCN) por vez, embora seja possível criar códigos SCN 

que agrupem vários objetos da malha viária de um mesmo tipo. Assim, por exemplo, só 

é possível consultar dados de um link, ou uma interseção ou uma subárea de controle do 

tráfego. Portanto, a consulta simultânea a vários objetos viários modelados pelo 

SCOOT, com resultados individualizados por elemento, é inviável.  

Esta restrição de consulta individual a um único objeto viário modelado pelo 

sistema SCOOT, por meio do front end padrão do ASTRID, não inviabiliza análises de 

diversos objetos viários. Contudo, a importação de dados destes objetos constitui uma 

tarefa ineficiente, tendo em vista a necessidade de uma consulta individual para cada 

objeto viário. Além disto, este grande volume de dados desagregados dificulta a análise 

das condições do tráfego dos objetos viários pesquisados. 

Além destas deficiências, cabe destacar que a definição de horários de consulta 

no front end padrão do software ASTRID é restrita a sete horários pré-estabelecidos, 

conforme descrito na seção 2.6.2. Esta estrutura inflexível faz com que o usuário tenha 

que adequar suas necessidades às opções disponíveis no front end. Assim, o usuário 

pode obter mais dados do que deseja, ou os dados agrupados em arquivos distintos. Isto 
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causa a necessidade de consolidação prévia (ex. filtragem, eliminação, união) dos dados 

recuperados pelo ASTRID, antes de efetuar qualquer análise. 

Uma outra deficiência diz respeito à não restrição de combinações inválidas de 

parâmetros de consulta no front end padrão do software ASTRID. Embora as variáveis 

disponham de dados apenas para um conjunto de tipos de SCN específicos, como 

demonstrado na Tabela 2.5, o ASTRID não impõe qualquer proibição à consulta com 

combinações de variável e código SCN inválidas (ex. Variável congestionamento com 

SCN de rota). Na verdade, a consulta é permitida a todas as combinações possíveis, 

resultando em valores nulos para combinações de parâmetros de consulta inválidos. Isto 

pode dar ao usuário a falsa impressão que os objetos viários (códigos SCN) consultados 

possuem valores nulos para uma dada variável, quando na verdade o sistema SCOOT 

não modela a referida variável para aquele tipo de objeto viário. 

Uma última deficiência no front end padrão do software ASTRID foi detectada 

nos arquivos tipo Profile. Este tipo de arquivo de saída fornece o perfil “médio” para 

um conjunto de especificações de consulta à base de dados modelada pelo sistema 

SCOOT. O referido perfil é determinado com base num período de tempo que se inicia 

quando o referido SCN entrou em operação e finaliza na data atual. Assim, o perfil 

calculado independe das datas definidas pelo usuário. Isto pode causar a falsa impressão 

de que os resultados apresentados correspondem ao período especificado pelo usuário. 

 

2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Capítulo 2 foram abordados temas relativos ao controle do tráfego urbano, 

iniciando com uma discussão sobre sistemas ITS. Este estudo buscou contextualizar o 

leitor sobre esta tecnologia e seus potenciais para a gestão dos deslocamentos urbanos. 

Isto serviu de base para uma discussão mais específica sobre sistemas centralizados de 

controle do tráfego, sistemas CTA, vistos como uma aplicação Advanced Traffic 

Management Systems (ATMS) da tecnologia ITS. 

Em seguida foram conceituadas e descritas estratégias de controle semafórico 

centralizado, bem como os principais sistemas empregados no controle em tempo real. 

Esta discussão apresentou os conceitos fundamentais para a apresentação do sistema 
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CTA de Fortaleza (CTAFOR). Posteriormente, foi implementada uma discussão sobre o 

software ASTRID, empregado na consulta a base de dados dinâmicos do tráfego, 

modelada pelo sistema SCOOT, e mantida pelo CTAFOR. A referida base de dados é 

descrita em conjunto com o ASTRID. 

O principal objetivo do Capítulo 2 foi apresentar uma visão abrangente sobre as 

tecnologias de controle e gestão do tráfego urbano, com ênfase para a tecnologia 

atualmente empregada na cidade de Fortaleza. Entretanto, considerando o objetivo geral 

deste trabalho de dissertação de mestrado, o entendimento dos sistemas SCOOT (seção 

2.5) e ASTRID (seção 2.6) são de fundamental importância para a compreensão da 

interface alternativa ao front end padrão do ASTRID, proposta para a importação de 

dados da base de dados do sistema SCOOT. Esta interface alternativa constitui um dos 

objetos específicos deste trabalho de dissertação, conforme descrito na seção 1.2.2. 

A seguir, o Capítulo 3 apresenta a segunda parte da fundamentação teórica 

necessária para a compreensão do modelo usado pela interface alternativa que foi 

proposta, para agregar dimensão espacial aos dados importados do SCOOT e consolidar 

estes dados em um Sistema de Informações Geográficas (SIG). 
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CAPÍTULO 3 

MODELAGEM E ANÁLISE DE 

DADOS DINÂMICOS DO TRÁFEGO URBANO 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Após uma visão geral sobre controle centralizado do tráfego urbano, este 

capítulo apresenta uma discussão sobre a modelagem, a análise e a aplicação de dados 

dinâmicos do tráfego urbano. O objeto é estabelecer a base teórica necessária para 

compreender a modelagem de dados proposta para os dados importados a partir da base 

de dados do sistema SCOOT do CTAFOR (Capitulo 4), assim como as aplicações de 

análise implementadas a partir destes dados (Capitulo 5). Além disto, são tratados temas 

secundários ao escopo desta dissertação (qualidade e mineração de dados), mas 

relevantes para futuros trabalhos de aplicações práticas de dados dinâmicos do tráfego. 

Para tanto, este capítulo inicia, na seção 3.2, com uma discussão do caráter 

dinâmico das atividades humanas. A localização e duração destas atividades são 

analisadas em conjunto com sua influência sobre o tráfego urbano, com ênfase na sua 

variabilidade temporal e espacial. Esta seção busca contextualizar e justificar a 

utilização de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e modelagem espaço-temporal 

para a representação de dados de transportes. 

A seção 3.3 é dedicada ao estudo do SIG. É descrita a evolução deste sistema, 

em conjunto com a conceituação, a descrição de componentes e da estrutura de base de 

dados do SIG. Em seguida são apresentadas aplicações de SIG em transportes, 

especificamente aquelas ligadas à gestão do tráfego urbano. Depois, é apresentada a 

plataforma SIG usada neste trabalho de dissertação, o software TransCAD. Ao final, são 

discutidas a evolução, as limitações atuais e as tendências em SIG, com o objetivo de 

introduzir a discussão sobre modelagem de sistemas de transportes (seção 3.4), análise 

espacial (seção 3.5), qualidade e mineração (seção 3.6) de dados de transportes. 
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Por sua vez, a seção 3.4 apresenta temas relativos à modelagem do mundo real, 

bem como descreve componentes, níveis, alternativas e critérios para o 

desenvolvimento de modelos. Em seguida, os conceitos básicos sobre o processo de 

modelagem de entidades do mundo real são apresentados, com ênfase em suas 

dimensões temporal e espacial. Com este estudo, são apresentados os conceitos básicos 

para a discussão dos principais modelos espaço-temporal de dados dinâmicos em SIG. 

Ao final, o modelo espaço-temporal de versões, para o ambiente SIG, é apresentado. 

Este modelo proporciona os conceitos fundamentais para o modelo espaço-temporal 

adotado neste trabalho de dissertação de mestrado. 

Em seguida, a seção 3.5 trata do estudo da análise espacial e suas potenciais 

aplicações em transportes, usando SIG. Inicialmente são apresentados conceitos básicos 

sobre análise espacial. Posteriormente, é feita uma análise comparativa entre esta 

tecnologia e as técnicas convencionais de visualização de dados. Depois são descritas as 

ferramentas analíticas dos SIG, em conjunto com uma análise da contribuição potencial 

da análise espacial para a melhoria destas ferramentas. 

Depois, a seção 3.6 aborda temas secundários a este trabalho de dissertação de 

mestrado, mas essenciais para o desenvolvimento de trabalhos futuros nesta área, são 

eles: qualidade e mineração de dados. Quanto à qualidade, são discutidas a importância 

e as estruturas de aferição de confiabilidade dos dados para aplicações em sistemas de 

transportes, bem como procedimentos de correção e/ou suavização destes dados. No 

tocante à mineração de dados, é feita uma introdução desta tecnologia, em conjunto com 

uma explicitação de sua potencialidade, através de um exemplo prático. 

Ao final, a seção 3.7 apresenta as considerações finais do Capítulo 3, 

discorrendo de forma concisa sobre os temas abordados. Além disto, é ressaltada a 

importância dos temas discutidos para a compreensão dos capítulos posteriores. 

 

3.2. CARÁTER DINÂMICO DO TRÁFEGO URBANO 

As atividades humanas envolvem entidades que alteram sua localização no 

espaço e duração no tempo (ICHIKAWA et al., 2002). A população, as atividades 

econômicas e as facilidades de transportes mudam seu estado, configurações e valores 
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de atributo ao longo do tempo. Isto caracteriza o aspecto dinâmico das condições do 

tráfego urbano, nas dimensões espacial e temporal (PARET et al., 1999). 

CLARAMUNT et al. (1997) propôs um modelo de evolução do ciclo de vida de 

objetos do mundo real que pode ser adaptado para ilustrar a dinâmica de objetos do 

sistema do tráfego urbano (ex. vias, interseções). Como ilustra a Figura 3.1, os objetos 

têm ciclo de vida, durante o qual são categorizados, recebem atributos (espaciais, 

temporais e temáticos) e estabelecem relações com demais objetos. Por exemplo, uma 

via pode mudar da categoria local para arterial, mudando seu relacionamento com os 

lotes adjacentes, que passam a adquirir um caráter mais comercial. Durante este 

processo, a via sofre mudanças em seus atributos (ex. volume do tráfego), o que resulta 

no fim do ciclo de vida do objeto “via local” e no início do ciclo do objeto “via arterial”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Modelo de evolução de objetos do mundo real (CLARAMUNT et al., 1997) 

 

Neste contexto, a dimensão espacial do tráfego urbano desempenha papel 

fundamental no entendimento sistêmico dos deslocamentos e condições de circulação 

viária (BRYDIA et al., 1998). É a localização e a geometria das entidades geográficas 

que permite estabelecer as relações entre elementos da rede viária (DEMERS, 1997). 

Estas relações auxiliam em análises sobre o sistema de transportes, como: roteirização, 

acessibilidade locacional, etc. Segundo FRANCISCO (2002), boa parte das informações 

relevantes ao processo de tomada de decisão tem caráter espacial. Além disto, conforme 

ARANHA (2000), a visualização espacial de dados é um fator relevante na tomada de 

decisão, elucidando relações não triviais. 
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Já a dimensão temporal apresenta informações sobre a duração das atividades 

humanas, delimitadas por eventos numa escala de tempo. Isto permite responder quando 

e onde mudanças ocorrem e que padrões podem ser observados (ZHAO et al., 1997). Os 

benefícios potenciais da agregação da dimensão temporal à análise de sistemas do 

tráfego urbano são evidentes. Por exemplo, o monitoramento da deterioração de infra-

estrutura de transportes pode ser feito através de séries temporais. 

Portanto, segundo MILLER (2002), as dimensões espacial e temporal são 

fundamentais e complementares para a compreensão da dinâmica das atividades 

humanas, nas quais as pessoas têm tempo e recursos escassos para a realização de 

atividades requeridas (ex. trabalho, escola) e desejadas (ex. recreação, social).  

O dinamismo das atividades humanas influencia diretamente a variabilidade 

temporal e espacial dos fluxos em sistemas do tráfego urbano. O conhecimento desta 

variabilidade tem papel fundamental no planejamento efetivo do tráfego, na gestão de 

estacionamentos, no exame dos potenciais benefícios da flexibilização de horários de 

trabalho e na avaliação de impactos ambientais do congestionamento do tráfego 

(STATHOPOULOS e KARLAFTIS, 2001). 

Neste contexto, a gestão do tráfego urbano requer um modelo capaz de 

representar de forma simplificada, mas eficaz, a realidade do tráfego urbano. A 

implementação desta modelagem necessita de uma plataforma computacional. Como os 

sistemas de transportes são distribuídos sobre o espaço e seus objetos (ex. vias, 

veículos, pessoas) se deslocam neste espaço (DEMERS, 1997), então o caráter espacial 

dos sistemas do tráfego urbano faz dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) uma 

alternativa valiosa para a modelagem e gestão do tráfego urbano (JIA, 1999). Além 

disto, MILLER (1999) destaca os SIG para transportes (SIG-T) como plataformas 

adequadas para a análise e planejamento de transportes, em diversas áreas deste setor.  

A seguir, a seção 3.3 é dedicada ao estudo do SIG. Dentre outros temas, esta 

seção abrange conceitos fundamentais sobre Sistemas de Informações Geográficas, 

além de descrever as aplicações de SIG para a gestão do tráfego urbano. 
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3.3. SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Esta seção está organizada da seguinte forma. Primeiro, a seção 3.3.1 descreve a 

evolução do SIG, seguida da conceituação, descrição de componentes e da estrutura de 

base de dados destes sistemas. Depois, a seção 3.3.2 exemplifica algumas aplicações de 

SIG em transportes, com ênfase na gestão do tráfego urbano. A seguir, a seção 3.3.3 

apresenta a plataforma SIG usada neste trabalho de dissertação de mestrado, o software 

TransCAD. Ao final, a seção 3.3.4 analisa as limitações e tendências do SIG. 

 

3.3.1. Evolução, Conceito, Componentes e Estrutura de Base de Dados do SIG 

DANTAS et al. (1996) divide a evolução do SIG em três fases: manipulação e 

visualização de banco de dados (Fase 1), operações analíticas de dados não gráficos e 

estrutura organizacional (Fase 2) e análise espacial (Fase 3). 

Iniciada na década de 50, a primeira fase é marcada pela necessidade de 

armazenar, organizar, processar e visualizar dados de transportes, resultantes de projetos 

específicos do setor. Isto deu origem as primeiras versões de SIG, baseadas na 

manipulação e visualização de dados. 

Na segunda fase, o aumento da capacidade de processamento e de memória dos 

computadores possibilitou novas concepções e a popularização do SIG, conforme 

TEIXEIRA et al. (1995). Nesta nova perspectiva, as operações analíticas são 

enfatizadas por meio de modelos matemáticos com dados numéricos não gráficos. A 

popularização do SIG faz surgir a necessidade de formação de recursos humanos para 

manusear esta tecnologia, bem como a preocupação com a formação de uma estrutura 

organizacional para o uso do SIG (DANTAS et al., 1996). 

Já a partir da década de 80, a terceira fase é marcada pela redução de recursos 

para a pesquisa científica em contraponto ao crescimento do setor industrial e comercial 

do SIG. Nesta fase o potencial do SIG é mais explorado, combinando atributos não 

geográficos com as relações topológicas dos objetos geográficos para efetuar análises 

espaciais sobre dados georeferenciados (DANTAS et al., 1996; CÂMARA, 2000a). 
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Ainda, segundo DANTAS et al. (1996), os SIG atuais podem ser considerados 

como “um tipo de Sistema de Informação, que envolve de forma sistêmica e interativa 

Banco de Dados, Tecnologia e Pessoal, sendo capaz de realizar Análises Espaciais, 

armazenar, manipular, visualizar e operar dados georeferenciados para a obtenção de 

novas informações”. A Figura 3.2 ilustra a estrutura e o relacionamento entre os 

elementos participantes do SIG, na ótica dos autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2: Elementos atuais de um SIG (DANTAS et al., 1996) 

 

Após esta contextualização histórica do SIG, cabe iniciar o estudo especifico 

deste sistema através de sua conceituação. A definição precisa da tecnologia SIG é 

difícil de ser enunciada, tendo em vista que este sistema abrange conhecimentos 

multidisciplinares (cartográfica, geografia, computação, etc.), além de ser usado em 

múltiplas áreas (agricultura, saneamento, transporte, etc.) (DEMERS, 1997). 

Em concordância com DEMERS (1997), TEIXEIRA et al. (1995) afirmam que 

existem muitas definições para SIG, destacando duas grandes correntes. A primeira vê o 

SIG apenas como um software. A segunda, mais abrangente, considera o SIG como um 

sistema que integra diversos elementos, inclusive o software. Os autores destacam que 

estas duas visões podem, nesta ordem, simplificar ou tornar muito vago o conceito de 

SIG. Para TEIXEIRA et al. (1995), uma definição apropriada de SIG seria: 

 
“Conjunto de programas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas 

(usuários), perfeitamente integrados, de forma a tornar possível a coleta, o 
armazenamento, o processamento e a análise de dados georeferenciados, 
bem como a produção de informação derivada de sua aplicação.” 

Análise Espacial 

Pessoal 

Banco de Dados Tecnologia 

SIG 
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Independente da definição atribuída ao SIG, CÂMARA et al. (1996) destacam a 

função de armazenagem, recuperação e análise de dados geográficos em sistemas SIG. 

Estas funções são possíveis através da integração de dados espaciais (ex. dados 

censitários, mapas cartográficos, imagens de satélite) numa única base de dados, 

manipulada por algoritmos de cruzamento de dados capazes de gerar informações 

derivadas. Por sua vez, estas informações podem ser consultadas e visualizadas em 

formato gráfico (ex. mapas temáticos, gráficos). 

Segundo CÂMARA (1994), o SIG é formado pelos seguintes componentes: 

interface com o usuário, componentes de entrada e integração de dados, funções de 

processamento gráfico e de imagens, além de elementos de visualização e plotagem de 

dados geográficos. A Figura 3.3 ilustra os componentes estruturais do SIG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3: Componentes estruturais de um SIG (CÂMARA, 1994) 
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Ainda de acordo com CÂMARA (1994), a interface do SIG com o usuário pode 

ser do tipo multitelas, no qual várias janelas são apresentadas simultaneamente no 

monitor, dispondo tabelas, ferramentas, mapas e gráficos. O software de SIG TransCAD 

usa este tipo de interface. Este tipo de interface desobriga o usuário do aprendizado de 

linguagens complexas, mas dificulta a personalização do ambiente de trabalho.  

A geração da base de dados pode utilizar diversas fontes de dados: digitalização 

em mesa, digitalização ótica, leitura em formato digital e tabulação de dados de campo. 

Os objetos que compõem a base de dados e seus atributos podem ser editados a 

qualquer momento através de ferramentas específicas (processadores de objetos). A 

consulta a esta base de dados combina linguagens relacionais (SQL) com informações 

de relacionamentos geográficos (topologia). Já a visualização dos dados depende das 

ferramentas disponíveis pela interface com o usuário. Normalmente são disponíveis 

formatos gráficos, mapas geográficos e tabelas relacionais. A plotagem destes dados 

segue a tendência de usar padrões gráficos em duas dimensões (CÂMARA, 1994). 

Todas as atividades acima ocorrem numa plataforma que usa interfaces 

específicas para se comunicar com a base de dados. Segundo DAVIS (2001), os SIG 

apresentam uma separação entre as características geométricas (espaciais) e descritivas 

(atributos), gerando uma estrutura de base de dados dual. A parte geométrica é 

armazenada numa estrutura de dados proprietária, a qual apenas o criador do SIG tem 

acesso. Já a parte descritiva tem acesso livre e é bem administrada por sistemas de 

gerenciamento de banco de dados (SGBD) relacionais. A ligação entre estas partes 

ocorre por códigos identificadores, ID. Contudo, esta estrutura dual de base de dados 

torna difícil garantir a integridade e compatibilidade de dados entre as duas partes. 

 

3.3.2. Aplicações de SIG em Transportes 

Os SIG têm se tornado uma importante ferramenta para resolução de problemas 

de transportes (SUTTON e WYNMAN, 2000), sendo empregado em: gerência de 

pavimentos (LEE et al., 1996), transporte coletivo, rodoviário e de carga, engenharia do 

tráfego (OLIVEIRA, 1997), localização de facilidades (DANTAS et al., 2002) e 

planejamento de transportes (SUTTON, 1996; LOUREIRO e RALSTON, 1996). 
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No campo específico da engenharia do tráfego, THILL (2000) destaca várias 

aplicações da modelagem de redes disponível no SIG, são elas: gerenciamento de 

facilidades viárias (ex. semáforos, pavimentos, sinalização), roteamento em tempo real 

ou off-line (ex. despacho de veículos de emergência, programação de veículos de carga), 

sistemas de informações das condições do tráfego via internet, sistemas de navegação 

de veículos (ex. computadores de bordo), sistema de detecção de incidentes viários e 

sistemas de gerenciamento de congestionamento em tempo real. 

Neste contexto, alguns exemplos da aplicação de SIG em engenharia do tráfego 

podem ser apresentados. OLIVEIRA (1997) elaborou um sistema capaz de gerar a 

programação semafórica de tempo fixo de um sistema CTA. Este sistema permite a 

comunicação bidirecional entre um SIG, TransCAD, e um programa de otimização 

semafórica, TRANSYT. No ambiente SIG são definidos, de forma mais interativa e 

amigável, os parâmetros necessários à determinação dos planos semafóricos. Estes são 

codificados em arquivos compatíveis com o software TRANSYT, o qual efetua o 

processo de otimização, devolvendo os resultados para o TransCAD. Por sua vez, o 

TransCAD viabiliza a visualização espacial dos resultados da otimização semafórica. 

Outro exemplo consiste no sistema de análise de impacto de intervenções sobre 

o tráfego, desenvolvido com base na tecnologia SIG e proposto por SARASUA et al. 

(1999). Diferente dos simuladores do tráfego convencionais, que exigem esforços 

consideráveis na construção da rede viária, o sistema em questão executa o processo de 

simulação usando as ferramentas de análise de rede e de manipulação de dados 

geográficos disponíveis no SIG. Além desta vantagem, este sistema, desenvolvido no 

software TransCAD, resulta numa simplificação do processo de análise de impacto de 

alteração na rede viária, através da visualização geográfica interativa dos resultados. 

 

3.3.3. A Plataforma SIG TransCAD 

O TransCAD é um software de Sistema de Informações Geográficas projetado 

para o uso em transportes, capaz de armazenar, apresentar, gerenciar e analisar dados de 

transportes. Este software combina tecnologia SIG com modelagem de transportes em 

uma plataforma interativa (CALIPER, 1996a). 
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De acordo com CALIPER (1996a), o TransCAD possui vários recursos de 

visualização de dados de transportes. Os principais são tabelas e mapas temáticos. Uma 

tabela dispõe dados de cada entidade geográfica na forma de uma linha de registro. Os 

mapas temáticos combinam dados das tabelas com recursos visuais cartográficos para 

apresentar dados. Os tipos de mapas temáticos disponíveis no TransCAD são: mapas de 

cores, mapas de densidade de pontos, mapas simbólicos de escala e mapas que integram 

gráfico de pizza ou de barras. As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam, respectivamente, um 

exemplo de visualização de dados na forma de tabela e dos mapas temáticos citados. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.4: Visualização de dados na forma de mapa e tabela no software TransCAD 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Visualização de dados na forma de mapas temáticos no software TransCAD 
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Além destes recursos, o TransCAD oferece ainda ferramentas especiais para a 

visualização de dados de transporte, tais como: etiquetamento dinâmico de dados, 

mapas temáticos de sistemas de rotas e mapas de linhas de desejo entre regiões. A 

seguir a Figura 3.6 ilustra estas aplicações especiais de visualização de dados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Aplicações especiais de visualização de dados no software TransCAD 

 

Segundo CALIPER (1996a), a viabilização de análises de transporte no 

TransCAD é possível devido à inclusão de estruturas típicas de transportes no modelo 

de dados deste software. As estruturas disponíveis no sistema são: redes, matrizes, rotas 

e entidades de referenciamento linear. Redes consistem em estruturas especializadas de 

dados que governam o fluxo sobre uma rede de transportes, definindo, por exemplo, 

penalidades e atraso em logradouros (links). Já matrizes armazenam dados de distância, 

tempo de viagem e fluxos origem-destino, largamente usados em transportes. 

Já o sistema de rotas identifica caminhos ótimos para trens, veículos de 

emergência, de transporte coletivo e comerciais, definindo pontos de parada e 

programação operacional. Por sua vez, o referenciamento linear determina a localização 

de entidades de transporte (ex. placas de sinalização) ao longo de vias, com base num 

ponto de referência. Todas estas estruturas de dados de transportes permitem que o 

TransCAD disponibilize vários outros módulos de aplicações, incluindo: análise de 

redes, transporte coletivo, planejamento de transportes, modelagem de demanda, 

gerenciamento de território (partição, agrupamento e locação de facilidade), localização 

de facilidades de transporte, roteamento e logística (CALIPER, 1996a). 
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No contexto destas múltiplas aplicações de transportes, segundo CALIPER 

(1996a), o TransCAD disponibiliza várias ferramentas de análises geográfica. Dentre 

elas é possível destacar: buffers, criação de distritos, definição de áreas de influência, 

superfícies tridimensionais, operações em rede e entre camadas geográficas (overlay). 

As buffers são polígonos de abrangência de elementos geográficos, desenhados 

em mapas com o objetivo de analisar atributos de elementos contidos em polígonos. A 

ferramenta que cria distritos agrega pequenas áreas (ex. bairros) para formar regiões (ex. 

cidades), efetuando agregações sobre a base de dados original. A área de influência de 

facilidades de transportes (ex. terminais) é obtida através da proximidade entre clientes 

e servidores, definindo que clientes são servidos em cada área (CALIPER, 1996a). 

Já as superfícies tridimensionais apresentam dados em mapas com três 

dimensões, através de mapas de contorno e superfícies elevadas. As operações em rede 

incluem: caminhos mínimos, particionamento de rede entre facilidades, e roteamento e 

despacho de veículos. O overlay efetua operações cruzadas entre bases de dados de 

camadas geográficas distintas, para a geração de novas informações (CALIPER, 1996a). 

É importante destacar que o TransCAD também disponibiliza uma ferramenta 

para a criação de aplicações personalizadas pelo usuário, a linguagem de Programação 

Macro Caliper Script. Esta linguagem é implementada através do aplicativo GISDK, 

Geographic Information System Development’s Kit (CALIPER 1996b). 

O Caliper Script consiste numa linguagem de programação que tem como base 

procedimentos macros e caixas de diálogo (dbox), em conjunto com 700 funções pré-

estabelecidas. Estes procedimentos e funções são como métodos comuns de qualquer 

linguagem de programação. Eles recebem parâmetros de entrada, definem escopo 

(abrangência) de variáveis, executam rotinas e retornam valores ou não ao final da 

execução (CALIPER, 1996b; CARVALHO, 2001). 

De acordo com CALIPER (1996b), o GISDK permite desenvolver três tipos de 

aplicações: Add-ins, interfaces personalizadas e aplicações desktop ocultas. O primeiro 

consiste em extensões da interface padrão do TransCAD capazes de prover novas 

capacidades e/ou executar operações rotineiras de forma automática. O segundo grupo 

abrange aplicações que atendem às necessidades específicas do usuário através de 
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interfaces que ampliam ou substituem a interface padrão do TransCAD. O terceiro 

grupo consta de aplicações tipo cliente-servidor, nos quais programas externos (ex. 

Excel) requisitam serviços e recebem produtos de suporte espacial (ex. mapas, análises 

espaciais) a partir do TransCAD. A comunicação entre os programas é feita por 

mensagens tipo Dynamic Data Exchange (DDE). 

 

3.3.4. Limitações e Fronteiras do SIG 

Embora o SIG tenha tido evolução considerável na integração da dimensão 

espacial com os atributos de objetos espaciais, muitos autores advogam que este sistema 

ainda sofre a limitação da modelagem estática da realidade (LANGRAN, 1993; ZHAO 

et al., 1997; PARET et al., 1999; KONCZ e ADAMS, 2002; MICHINORI, 2002; 

HUIGUO et al., 2002). Assim, a incorporação da dimensão temporal ao SIG consiste no 

principal desafio para esta tecnologia na atualidade, conforme CLARAMUNT e JIANG 

(2000). 

Neste contexto, DAVIS (2000) e CÂMARA (2000a) destacam sete temas 

discutidos pela comunidade de geoprocessamento na atualidade, são eles: 

a) Modelagem espaço-temporal: contempla a necessidade de incorporação 

da dimensão temporal no SIG, através de interfaces de consulta a banco 

de dados espaço-temporais; 

b) Análise espacial: trata da pesquisa em geoestatística aplicada ao SIG. O 

SPRING e o ARC/INFO (versão 8) são exemplos de software que 

contemplam análises e estatísticas espaciais; 

c) Qualidade de dados: diz respeito à qualidade dos dados usados em 

ambiente SIG; 

d) Mineração de dados: trata da identificação de padrões de ocupação de 

espaço e relacionamentos casuais entre distintas variáveis, sendo usada 

em estatística espacial e geocomputação; 
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e) Consultas visuais: contempla a busca por linguagens espaciais de 

consulta de dados capazes de incorporar o aspecto cognitivo humano de 

entendimento da realidade. As linguagens de consulta convencionais (ex. 

SQL), mesmo quando contemplam operadores geográficos, não são 

recursos ideais para usuários leigos; 

f) Modelagem de dados geográficos: contempla a necessidade de uma 

modelagem de dados específica para aplicações espaciais capaz de 

contornar restrições de integridade espacial, proporcionar múltiplas 

representações, viabilizando o projeto de bases de dados geográficos; 

g) SIG e internet: aborda a capacidade de prover acesso a bases de dados 

geográficas através da internet, a diferentes usuários, de forma 

personalizada; 

Após esta contextualização sobre SIG, as seções seguintes abordam os quatro 

temas inicias destacados por DAVIS (2000) e CÂMARA (2000a). Os dois primeiros, 

modelagem espaço-temporal (seção 3.4) e análise espacial (seção 3.5), fornecem as 

bases conceituais para a compreensão deste trabalho de dissertação. Embora fora do 

escopo deste trabalho, os dois temas seguintes, qualidade e mineração de dados (seção 

3.6), devem ser estudados para fornecer uma introdução para o desenvolvimento de 

futuras aplicações de dados dinâmicos de sistemas CTA. 

  

3.4. MODELAGEM ESPAÇO-TEMPORAL DE DADOS DINÂMICOS EM SIG 

A seção 3.4 trata da modelagem de dados dinâmicos em ambiente SIG. 

Inicialmente, a seção 3.4.1 aborda temas relativos à modelagem do mundo real. Em 

seguida, a seção 3.4.2 apresenta os conceitos básicos sobre o processo de modelagem de 

entidades geográficas, com ênfase em suas dimensões temporal e espacial. 

Posteriormente, a seção 3.4.3 descreve os tipos de modelos espaço-temporais propostos 

na literatura especializada. Ao final, a seção 3.4.4 é dedicada ao estudo do modelo 

espaço-temporal de versões, o qual fornece as bases conceituais para o modelo adotado 

neste trabalho de dissertação de mestrado. 
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3.4.1. Modelagem do Mundo Real 

O processo de representação do mundo real implica na abstração de objetos ou 

fenômenos da realidade, à luz de um interesse particular, a qual é armazenada numa 

base de dados. As características e relacionamentos das entidades modeladas são 

definidos para garantir seu funcionamento e aplicação. O modelo abrange características 

geométricas, relativas à visualização do objeto, e descritivas, relativas às informações 

(atributos) das entidades do mundo real (DAVIS, 2001; BORGES e FONSECA, 1996). 

No que se refere aos componentes de um modelo, MILLER e SHAW (2001a) os 

classificam em tipos de entidades, regras de integridade e operadores. O primeiro 

corresponde a uma coleção de objetos básicos usados para construir o modelo. O 

segundo define as regras de legalidade e de relacionamento entre os objetos 

representados no modelo. O terceiro determina que operações podem ser executadas 

sobre as entidades (objetos e fenômenos) que compõem a base de dados. 

Segundo MILLER e SHAW (2001a), a elaboração de modelos, combinando os 

componentes acima segundo uma aplicação específica, pode ser implementada em três 

níveis: conceitual, lógico e físico, conforme ilustra a Figura 3.7. 

 

 

 

 

 

Figura 3.7: Estrutura hierárquica de modelagem de entidades do mundo real 

 

O nível conceitual está mais próximo do usuário e consiste na descrição das 

necessidades do usuário, independente de sua implementação computacional. Neste 

nível são definidas as informações e os atributos dos tipos de entidades desejados, bem 

como as restrições de relacionamento entre eles. BORGES (1997) destaca o modelo 

Entidade-relacionamento como um exemplo de modelagem no nível conceitual.  
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Já o nível lógico, num patamar médio, efetua a tradução do modelo conceitual 

em um cenário de base de dados. Esta base é definida segundo a forma que os usuários 

percebem os dados quando interagem com o sistema computacional. Um modelo lógico 

comum é o modelo de dados relacional, que consiste em dados organizados em tabelas, 

com domínio e indexação específicos.  

Por sua vez, o nível físico, o mais baixo, define a forma como os dados são 

armazenados dentro do sistema computacional, descrevendo detalhes de armazenagem 

de registros, estruturas de acesso. Este nível é o mais oculto e normalmente não 

interessa a maioria dos usuários.  

Segundo MILLER e SHAW (2001a), a estrutura hierárquica do processo de 

modelagem do mundo real (ver Figura 3.7) resulta numa impedância para junção dos 

diferentes níveis envolvidos. Desta forma, modelos alternativos têm sido elaborados, 

como a modelagem orientada a objeto. Este tipo de modelo busca integrar os níveis 

conceitual e lógico num único nível. Esta perspectiva de modelagem focada no objeto 

permite que o usuário possa interagir com a estrutura lógica interna do computador, 

integrada com seu entendimento conceitual dos dados manipulados.  

Independente do nível ou alternativa de modelagem empregada, vários critérios 

devem ser definidos para guiar o processo de modelagem de objetos e fenômenos do 

mundo real. SPACCAPIETRA et al. (1998) e DAVIS (1998a) destacam que o processo 

de modelagem deve considerar os seguintes critérios: 

a) Simplicidade: diz respeito a uma abstração simplificada da realidade, 

mas adequada às aplicações fins e próxima da concepção cognitiva 

humana. O grau ótimo de simplificação não deve gerar conceitos muito 

simplórios, com prejuízo para as aplicações, ou conceber sistemas muito 

complexos e lentos, difíceis de manter e manipular; 

b) Formalidade: diz respeito ao rigor formal na definição de conceitos 

usados no modelo, visando evitar inconsistências e ambigüidades; 

c) Expressividade: trata da capacidade de representar diferentes tipos e 

relacionamentos entre objetos, múltiplos atributos e diversos níveis de 

agregação de dados. Este critério avalia o poder de reprodução 
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consistente da realidade por parte do modelo, balanceando a 

complexidade do modelo e evitando distorções na realidade modelada; 

d) Ortogonalidade: diz respeito à capacidade de tratar as diferentes 

dimensões envolvidas (espaço, tempo e atributos) de forma 

independente, mas com a habilidade de combinar estas dimensões para 

aumentar a expressividade da representação do mundo real; 

e) Linguagem de manipulação: aborda o poder de acesso (operações de 

consulta), descrição e manipulação de dados (operações analíticas), 

condicionado pela modelagem de dados proposta.  

 

3.4.2. Fundamentos de Modelagem de Dados Geográficos 

O espaço geográfico é o meio físico onde as entidades geográficas coexistem. 

Estas entidades são elementos identificáveis do mundo real que possuem características 

espaciais, temporais e de atributos. Além disto, as entidades geográficas estabelecem 

relacionamentos entre si, no espaço e no tempo (BORGES, 1997). 

Além dos critérios de modelagem descritos por SPACCAPIETRA et al. (1998) e 

DAVIS (1998a), BORGES (1997) ressalta que a modelagem espaço-temporal de 

entidades geográficas do mundo real deve considerar os seguintes critérios: 

a) Abstração: aborda o nível de abstração da realidade. Esta abstração deve 

ser compatível com os modelos mentais dos usuários, culminando numa 

capacidade de representar e diferenciar tipos e classes de entidades 

convencionais e geográficos, bem como suas relações espaciais (simples 

e em rede) e seus atributos; 

b) Integridade: trata da especificação de regras de integridade espacial, 

independente da implementação computacional; 

c) Visualização: diz respeito à facilidade de visualização e compreensão de 

fenômenos modelados, através de múltiplos níveis de informação e 

visualização de entidades geográficas, em distintas versões temporais. 
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Não obstante os critérios de modelagem estabelecidos, a modelagem específica 

de entidades geográficas de sistemas de transportes deve considerar a localização 

(espaço) e o dinamismo (tempo) de objetos e fenômenos que compõem estes sistemas 

(KONCZ e ADAMS, 2002).  Portanto, os fundamentos teóricos, os relacionamentos e 

os sistemas métricos de representação das características espaciais e temporais das 

entidades geográficas são apresentados em seguida. Este estudo lança as bases para a 

discussão posterior de tipos de modelos espaço-temporais desenvolvidos em SIG. 

 

Dimensão Espacial 

As entidades geográficas bidimensionais, em ambiente SIG, podem ser 

categorizadas em três classes: pontos, linhas e polígonos. Os pontos representam a 

interseção de logradouros ou elementos locacionais isolados. As linhas são 

representadas por segmentos de reta que unem dois ou mais pontos. Já os polígonos 

representam áreas ou regiões resultantes da ligação de linhas (YUTAKA, 2002). 

Estas entidades estabelecem relacionamentos entre si, válidos para determinado 

período de tempo. EGENHOFER e FRANZOSA (1991), apud BORGES (1997), 

agrupam as relações espaciais em três categorias: topológicas, métricas e de ordem. A 

primeira descreve os conceitos de vizinhança, incidência, sobreposição, não sofrendo 

alterações frente a transformações de escala e rotação (ver Figura 3.8). A segunda 

considera os relacionamentos em termos de distâncias (dependem de definições 

métricas) e direções (orientação no espaço). A terceira categoria estabelece os 

relacionamentos entre entidades através de preposições como: atrás, acima e abaixo.  

 

 

 

 

 
Figura 3.8:  Exemplos de relacionamentos topológicos espaciais entre entidades 

(BORGES, 1997) 
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De acordo com KONCZ et al. (2002), a representação destas entidades 

geográficas e seus atributos e relacionamentos requer a mensuração do espaço, através 

de sistemas de referenciamento espacial. Estes sistemas são compostos por métodos de 

referenciamento espacial (localiza pontos num sistema de referência - projeções), 

coordenadas (sistema de referência com ponto de origem e eixos orientados) e 

mensuração (provê significado geométrico às unidades de medida, com base em datum 

espacial e escalas próprios). 

Segundo KONCZ et al. (2002), os principais sistemas de referenciamento 

espacial de entidades do mundo real compõem cinco grupos. A escolha de uma destas 

métricas espaciais para a representação do espaço depende da aplicação fim. A seguir 

são apresentados os referidos grupos: 

a) Geocêntrico: abrange sistemas de coordenadas tridimensionais 

ortogonal, com definição de origem próxima ao centro da Terra; 

b) Horizontal: contempla sistemas de coordenadas angulares 

bidimensionais (latitude, longitude), que têm como referência um 

elipsóide com orientação definida e origem próximo do centro da Terra, 

a partir do qual o espaço geográfico é representado através de projeções; 

c) Cadastral: agrupa sistemas de coordenadas que têm como base as 

orientações legais, com origem na superfície da Terra. Estes sistemas 

utilizam unidades de medida específicas, como: acre, hectare, etc; 

d) Linear: abrange sistemas de coordenadas unidimensionais que 

identificam a localização de entidades geográficas sobre segmentos de 

linha com base em pontos de referência; 

e) Vertical: contempla sistemas de coordenadas unidimensionais que 

representam a posição (elevação) de uma entidade geográfica acima, 

sobre ou abaixo de uma superfície, como um geóide. 

Tão importantes quanto os sistemas de referenciamento espacial, o 

gerenciamento e transformação espacial são fundamentais na modelagem espacial. O 

gerenciamento permite o uso e transferência de dados espaciais, através de metadados e 
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análise de propagação de erros.  Metadados consistem em informações que caracterizam 

dados espaciais, com o propósito de facilitar a busca, transferência e documentação de 

dados. A propagação de erro envolve a identificação de erros na medição do espaço, 

bem como a determinação da contribuição de cada passo do processo de aferição. Por 

sua vez, a transformação espacial efetua conversões entre os diversos tipos de sistemas 

de referenciamento espacial. Esta tecnologia integra dados de sistemas em uma, duas e 

três dimensões, bem como sistemas lineares ou não (KONCZ et al., 2002). 

 

Dimensão Temporal 

Uma seqüência de estados delimitados por eventos específicos define a 

temporalidade de entidades (fenômenos e objetos) do mundo real, bem como a validade 

de seus atributos. Assim, eventos pontuais separam estados distintos de uma entidade 

modelada. Cada estado possui um tempo de duração definido pelo tempo decorrido 

entre dois eventos consecutivos (LANGRAN, 1993).  

A Figura 3.9 ilustra o conceito de temporalidade de entidades do mundo real. 

Nesta figura, os eventos pontuados em instantes de tempo ti definem o período de 

duração de estados ej. Por exemplo, o estado e2 é delimitado pelos instantes de tempo t1 

e t2, correspondendo a um tempo de validade igual a t2 - t1. 

 

 

 

 

 
Figura 3.9: Temporalidade de entidades do mundo real (ZHAO et al., 1997). 

 

 

As mudanças de estados das entidades do mundo real não ocorrem, 

necessariamente, em concordância temporal com os instantes pré-definidos para 

atualização da base de dados que modela a realidade. Desta forma, além de definir 
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campos para registro do período de validade de estados no mundo real (VALIDO_ DE, 

VALIDO_ATE, ver Figura 3.9), esta base de dados deve possuir campos para registrar 

o período de tempo em que ocorre a atualização da base, tipo: ATUALIZADO_DE  e 

ATUALIZADO_ATE (MILLER e SHAW, 2001a). 

De acordo com KONCZ e ADAMS (2002), a capacidade de entendimento da 

dimensão temporal (transitória) de entidades do mundo real depende de três elementos: 

métrica, topologia e referenciamento temporais. A métrica temporal provê a estrutura de 

dados necessária para funções de consulta e análise de dados espaço-temporais, através 

de dois conceitos básicos: instante de tempo, relativo a eventos pontuais, e intervalo de 

tempo, relativo à posição e magnitude de estados de tempo. A magnitude diz respeito à 

duração dos estados. A posição referencia cada estado numa escala de tempo de 

referência, como calendários mulçumano e cristão (KONCZ e ADAMS, 2002). 

Já a topologia temporal define os relacionamentos temporais entre entidades do 

mundo real, como conectividade e contigüidade, conforme ilustra a Tabela 3.1. Os 

operadores desta topologia (ex. X ocorre antes de Y) determinam as mudanças de 

relacionamento entre as entidades modeladas (KONCZ e ADAMS, 2002). 

 

Tabela 3.1: Exemplos de relacionamentos topológicos na dimensão temporal 

Relacionamento Operador Ilustração 

Desconexos X antes de Y  

Igualdade X igual a Y  

Conectividade X encontra Y  

Interseção X intercepta Y  

Contigüidade no meio X durante Y  

Contigüidade no início X começa com Y  

Contigüidade no fim X termina com Y  

Fonte: KONCZ e ADAMS (2002) 
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Por sua vez, o referenciamento temporal posiciona os eventos que delimitam os 

estados das entidades do mundo real em um sistema de referência temporal (linha do 

tempo), com base num referencial de tempo específico (ex. calendários religiosos) e em 

métodos de referenciamento temporal (mecanismos de ordenação de eventos no tempo). 

Normalmente este sistema é implícito, ao contrário de sistemas de referenciamento 

espacial. Por exemplo, Greenwich é um sistema de referência temporal, elaborado a 

partir do calendário Gregoriano (KONCZ e ADAMS, 2002). 

Neste contexto, afirmam KONCZ e ADAMS (2002), enquanto a métrica 

temporal proporciona a posição e a magnitude do tempo, a topologia temporal estrutura 

e ordena as entidades na linha do tempo. Entretanto, sem a referência temporal, a 

métrica e a topologia temporais perdem seu sentido. 

Embora os fundamentos da modelagem temporal e espacial tenham sido 

abordados separadamente, a sua visualização individual não é capaz de promover 

significante entendimento do relacionamento intrínseco entre estas duas dimensões. Isto 

ocorre porque os relacionamentos espaciais só são válidos para um dado período de 

tempo. Já as relações temporais isoladas não fornecem nenhuma informação sobre os 

relacionamentos espaciais das entidades representadas (CLARAMUNT e JIANG, 

2000). Portanto, é necessário o desenvolvimento de um modelo capaz de tratar as 

dimensões espacial e temporal simultaneamente. 

 

3.4.3. Tipos de Modelos Espaço-temporal em ambiente SIG 

Embora o uso de SIG em transportes tenha se ampliado nos últimos anos, tendo 

em vista sua capacidade de manipular dados espaciais, os sistemas SIG convencionais 

ainda descrevem apenas estados estáticos da realidade. Assim, é necessário remodelar a 

arquitetura de base de dados dos SIG para suportar o caráter dinâmico de dados de 

transportes (ZHAO et al., 1997). 

Contudo, segundo LANGRAN (1993), os SIG que pretendem incorporar a 

dimensão temporal devem dispor das seguintes funções fundamentais para o manuseio 

do caráter dinâmico dos dados: o inventário, a análise, a atualização, o controle de 

qualidade, a programação e a apresentação dos dados. 
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O inventário consiste na armazenagem e descrição completa de áreas de estudo, 

incluindo modificações físicas no mundo real e eventos de alteração computacional dos 

dados. A análise envolve a investigação de alterações em padrões espaciais com a 

variação do tempo, bem como a determinação de causas ou efeitos de tais mudanças. A 

atualização permite assegurar que os dados disponíveis são os mais recentes possíveis. 

O controle de qualidade visa minimizar a chance de erro, checando a validade e 

consistência de novos dados em comparação a séries históricas. A programação permite 

operações padronizadas sobre a base de dados, como, por exemplo, a eliminação de 

dados considerados ultrapassados. A visualização consiste na geração e apresentação da 

evolução temporal de um fenômeno real, devendo ser tanto qualitativa quanto 

quantitativa (LANGRAN, 1993). 

Para operacionalizar estas funcionalidades básicas, de acordo com PARET et al. 

(1999), vários modelos têm sido propostos para modelar as dimensões espacial e 

temporal de fenômenos reais, em ambiente SIG, considerando estas dimensões 

individual ou em conjunto (esta em menor quantidade). 

No caso de modelos espaço-temporal em ambiente SIG, ZHAO et al. (1997) e 

MILLER e SHAW (2001a) descrevem seis modelos específicos, são eles: modelo 

snapshot, modelo de atualização, modelo espaço-tempo, modelo multidimensional, 

modelo integrado e modelo de versões. 

O primeiro modelo, modelo snapshot ou modelo de fotografias instantâneas, 

apresenta dados relativos a diferentes instantes de tempo, através de uma série sucessiva 

de camadas geográficas (fotografias da realidade). Cada camada descreve um mesmo 

fenômeno real, através de uma estrutura relacional, ao longo de seu espaço-tempo de 

abrangência. Este tipo de modelo pode implicar em elevada replicação de dados, no 

caso de fenômenos cujas entidades não sofrem alterações freqüentes em sua forma, 

localização e atributos. Além disto, há uma carência de interligação entre os dados 

armazenados em diferentes camadas. Contudo, as operações de consulta e manipulação 

dos dados são bastante simplificadas, devido à segregação de distintos estados 

temporais das entidades em diferentes arquivos (ZHAO et al., 1997). 

O segundo modelo, modelo de atualização, armazena apenas uma representação 

totalizada da realidade em uma base de dados relacional única. Quando as entidades 
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modeladas sofrem modificações, esta mudança é atualizada na base de dados, através da 

criação de um novo registro. Apenas os atributos relativos às mudanças são atualizados 

neste registro. Este modelo minimiza a necessidade de arquivamento de dados, 

efetuando a ligação entre eventos em diferentes instantes (MILLER e SHAW, 2001). 

O terceiro modelo, modelo espaço-tempo ou modelo composto, consiste numa 

evolução do modelo de atualização. Este modelo cria novos objetos discretos, com sua 

própria história, a partir do objeto primitivo, quando ocorrem mudanças na realidade. 

Os objetos são armazenados numa estrutura relacional. Cada novo objeto contém dados 

temporais que indicam o período de tempo no qual os atributos associados são válidos. 

Como resultado, a topologia temporal é mantida (MILLER e SHAW, 2001). 

O quarto modelo, modelo multidimensional ou modelo bi/tridimensional 

(3D/4D), trata o tempo como uma quarta dimensão, definindo cada entidade espacial 

por coordenadas (x,y,t) ou (x,y,z,t), conforme ZHAO et al. (1997). A inclusão do tempo 

como quarta dimensão torna a topologia mais complexa e não explicita as entidades 

espaciais, dificultando a modelagem conceitual e lógica (CLARAMUNT et al., 1997). 

O quinto modelo, modelo integrado ou modelo três domínios, incorpora três 

domínios no processo de modelagem de fenômenos do mundo real: espacial, temporal e 

semântico (MILLER e SHAW, 2001). Já o sexto modelo, modelo de versões, produz 

uma nova versão da realidade quando ocorrem mudanças nas características da área de 

estudo. A incorporação destas alterações é feita numa base de dados relacional, através 

de tabelas sucessivas para cada versão, de tabela única com registros novos para cada 

alteração, ou por meio de tabela única com atributos novos para as modificações da 

realidade (HUIGUO et al., 2002). O modelo de versões é tratado em detalhe na seção 

3.4.4, tendo em vista que fornece as bases para a compreensão do modelo espaço-

temporal usado neste trabalho. 

Embora estes modelos espaço-temporais busquem agregar a dimensão temporal 

ao ambiente SIG, o desenvolvimento de um SIG temporal implica na superação de 

várias impedâncias. Dentre elas, ZHAO et al. (1997) destacam as seguintes: 

a) Determinação de um método eficaz de coleta e arquivamento de dados 

temporal e espacial, que facilite o acesso aos dados; 
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b) Definição de processo de regeneração da base de dados para registrar as 

mudanças nas entidades do mundo real, ao longo do tempo; 

c) Crescimento inexorável da base dados, devido ao aumento constante do 

volume de dados acrescidos quando ha modificações na realidade; 

d) Dificuldade da visualização gráfica de dados no espaço-tempo, a qual se 

torna complexa na medida que são exigidos um maior número de cortes 

transversais da realidade modelada (fotografias da realidade); 

 

3.4.4. Modelo Espaço-temporal de Versões para o Ambiente SIG 

O modelo espaço-temporal de versões usa uma estrutura de base de dados 

relacional para incorporar a dimensão temporal ao SIG. Conforme ZHAO et al. (1997), 

esta estrutura pode ser de três tipos: de tabelas, de registros e de atributos. 

A estrutura relacional de tabelas consiste em criar uma nova versão da base de 

dados, quando ocorrem modificações nas entidades modeladas. Cada versão é 

armazenada numa tabela distinta, através de uma estrutura relacional. Este tipo de 

modelo ocasiona alta duplicação de dados no caso da modelagem de fenômenos mais 

estáticos, bem como carece de interligação entre as várias tabelas criadas. Contudo, este 

modelo facilita as operações de consulta e recuperação de dados. 

A estrutura relacional de registros acrescenta uma linha de registro numa base de 

dados única, cada vez que uma entidade sofre alterações em sua forma, localização e/ou 

atributos. Esta estrutura implica em menor replicação de dados que a estrutura 

relacional de tabelas. Entretanto, parte dos dados do novo registro é replicada na 

estrutura relacional de registros, pois nem todos os atributos de uma entidade sofrem 

alterações simultaneamente. Nesta estrutura, as operações do usuário na base de dados 

requerem maior processamento que a estrutura relacional de tabelas, devido aos vários 

estados da realidade apresentados numa mesma tabela. 

A estrutura relacional de atributos cria uma nova coluna para registrar as 

modificações nas características de entidades modeladas. Esta estrutura é a mais 
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compacta em termos de espaço computacional, e a mais extensa em termos de número 

de atributos, em comparação às duas estruturas anteriores. Contudo, a manipulação da 

estrutura relacional de atributos é bastante complexa, tendo em vista a infinidade de 

atributos gerados ao longo do tempo. Além disto, o número de atributos que podem ser 

criados é restringido pelas regras da estrutura relacional e limitado pelo formato de 

arquivos padronizados dos SIG convencionais (MILLER e SHAW, 2001a). 

Portanto, segundo ZHAO et al. (1997), a escolha da estrutura relacional a ser 

usada no modelo de versões consiste em determinar o equilíbrio entre o espaço 

computacional ocupado e a complexidade do processo de manipulação de dados das 

estruturas relacionais descritas anteriormente. 

Visando uma melhor compressão das estruturas relacionais do modelo espaço-

temporal de versões, é apresentado um exemplo de sua aplicação, com base no exposto 

por ZHAO et al. (1997). O exemplo apresentado trata de sucessivos eventos hipotéticos 

relativos à localização de pontos de parada de ônibus, ocorridos entre 01 de maio de 

1986 e 01 de dezembro de 1990, numa localidade imaginária, conforme Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Eventos hipotéticos relativos a paradas de ônibus 
Data de atualização da 

base de dados 
Entidade 
modelada 

Localização 
Eixo X 

Localização 
Eixo Y 

Data de ocorrência Comentário 

01 de março de 1985 Parada 1 45 67 23 de fevereiro de 1985 Outra 

 Parada 2 45 68 23 de fevereiro de 1985 Outra 

01 de maio de 1986 Parada 3 46 68 16 de abril de 1986 Criado 

01 de dezembro de 1990 Parada 1 45 66 17 de novembro de 1990 Alterado 

 Parada 4 48 68 22 de novembro de 1990 Criado 

 Parada 5 50 68 20 de dezembro de 1990 Previsão 
Fonte: ZHAO et al.(1997). 

 

Na página seguinte, a Tabela 3.3 apresenta as modificações temporais ocorridas 

com as paradas de ônibus, descritas na Tabela 3.2, usando a estrutura relacional de 

tabelas do modelo espaço-temporal de versões. Observe que uma criação de uma nova 

parada de ônibus (Parada 3) resulta em uma nova tabela (Tabela B), sem perda dos 

dados da Tabela A. Em seguida, alterações de atributos na Parada 1, criação da parada 4 

e previsão de instalação da parada 5, resultam numa nova tabela, a Tabela C. 
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Tabela 3.3: Modelo espaço-temporal de versões com estrutura relacional de tabelas 
Tabela A – Primeira Versão 

Nº do 
registro 

Entidade 
modelada 

Localização 
Eixo X 

Localização 
Eixo Y 

Data na base de dados Data no mundo real 

01 Parada 1 45 67 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 

02 Parada 2 45 68 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 

Tabela B – Segunda Versão 

Nº do 
registro 

Entidade 
modelada 

Localização 
Eixo X 

Localização 
Eixo Y 

Data na base de dados Data no mundo real 

01 Parada 1 45 67 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 

02 Parada 2 45 68 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 

03 Parada 3 46 68 01 de maio de 1986 16 de abril de 1986 

Tabela C – Terceira Versão 

Nº do 
registro 

Entidade 
modelada 

Localização 
Eixo X 

Localização 
Eixo Y 

Data na base de dados Data no mundo real 

01 Parada 1 45 66 01 de dezembro de 1990 17 de novembro de 1990 

02 Parada 2 45 68 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 

03 Parada 3 46 68 01 de maio de 1986 16 de abril de 1986 

04 Parada 4 48 68 01 de dezembro de 1990 22 de novembro de 1990 

05 Parada 5 50 68 01 de dezembro de 1990 20 de dezembro de 1990 
Fonte: ZHAO et al.(1997). 

 

A seguir, a Tabela 3.4 apresenta o resultado da aplicação da estrutura relacional 

de registros do modelo espaço-temporal de versões para representar os eventos 

ocorridos com as paradas de ônibus, conforme descrito na Tabela 3.2. A análise da 

Tabela 3.4 permite verificar que são adicionados registros à base de dados para retratar 

as mudanças de localização, extinção, criação ou previsão de uma dada parada de 

ônibus. Desta forma, é possível que mais de um registro esteja referenciado a uma 

mesma entidade modelada. 

 

Tabela 3.4: Modelo espaço-temporal de versões com estrutura relacional de registros 
Nº do 

registro 
Entidade 
modelada 

Localização 
Eixo X 

Localização 
Eixo Y 

Data na base de dados Data no mundo real 

01 Parada 1 45 67 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 
02 Parada 2 45 68 01 de março de 1985 23 de fevereiro de 1985 
03 Parada 3 46 68 01 de maio de 1986 16 de abril de 1986 
04 Parada 1 45 66 01 de dezembro de 1990 17 de novembro de 1990 
05 Parada 4 48 68 01 de dezembro de 1990 22 de novembro de 1990 
06 Parada 5 50 68 01 de dezembro de 1990 20 de dezembro de 1990 

Fonte: ZHAO et al.(1997). 
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Observe que a Tabela 3.4 apresenta dois atributos para registrar a dimensão 

temporal, são eles: Data na base de dados e Data no mundo real. O primeiro atributo 

registra a data de atualização (tempo na base de dados) das modificações sofridas pelas 

entidades modeladas. O segundo atributo grava a data em que as entidades do mundo 

real sofrem modificações (tempo no mundo real), segundo um calendário de referência. 

Esta estrutura temporal dual é necessária porque as datas de modificações no mundo 

real não coincidem, necessariamente, com as datas de atualização da base de dados. 

Por exemplo, os registros 01 e 04 estão relacionados ao mesmo objeto 

geográfico, a parada de ônibus 1. Isto é incompatível com os SIG convencionais, tendo 

em vista que estes sistemas só podem ter um objeto para representar uma entidade 

modelada, por camada geográfica. Contudo, este problema pode ser contornado através 

de ferramentas de navegação e agregação de dados, capazes de gerar arquivos 

compatíveis, com identificadores geográficos únicos. 

Por sua vez, a Tabela 3.5 apresenta os resultados da aplicação da estrutura 

relacional de atributos do modelo espaço-temporal para representar os eventos ocorridos 

com as paradas de ônibus, conforme descrito na Tabela 3.2. As siglas BDI e BDF 

representam, respectivamente, a data de atualização inicial e final do valor de um dado 

atributo, definido o período de atualização da base de dados. Já as siglas TVI e TVF 

indicam, nesta ordem, as datas de ocorrência inicial e final de um evento, definido o 

período de validade do valor de um atributo de uma entidade. Devido à restrição de 

formato deste trabalho de dissertação de mestrado, a Tabela 3.5 apresenta apenas os 

eventos ocorridos com as paradas de ônibus de número 1 e 2. 

 

Tabela 3.5: Modelo espaço-temporal de versões com estrutura relacional de atributos 
 
 

ID Entidade 
modelada 

Localização - Eixo X 
BDI – 01/03/1985 
BDF - Ilimitado 
TVI – 23/02/1985 
TVF - Ilimitado 

Localização - Eixo Y 
BDI – 01/03/1985 
BDF – 01/12/1990 
TVI – 23/02/1985 
TVF – 16/11/1990 

Localização - Eixo Y 
BDI – 01/12/1990 
BDF - Ilimitado 
TVI – 17/11/1990 
TVF - Ilimitado 

Localização - Eixo Y 
BDI – 01/03/1985 
BDF - Ilimitado 
TVI – 23/02/1985 
TVF – Ilimitado 

01 Parada 1 45 67 66 - 
02 Parada 2 45 - - 68 
Fonte: ZHAO et al. (1997). 
Nota: BDI – base de dados inicial, BDF – base de dados final, TVI – tempo de validade inicial e TVF – 

tempo de validade final. 
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É possível verificar na Tabela 3.5, por exemplo, que o valor da coordenada Y 

igual a 67 do ponto de parada 1, só é valido no período de  23/02/1985 a 16/11/1990, 

um dia antes de sua modificação para 66. Este novo valor é válido até o final do período 

de observação, em 01 de dezembro de 1990, sendo designado pela palavra “ilimitado”. 

Esta mudança no valor do atributo (coordenada Y) da entidade geográfica ponto de 

parada 1 gerou uma nova coluna na base de dados (novo atributo), mantendo o mesmo 

identificador. Isto resolve o problema evidenciado na estrutura relacional de registro, 

quanto à multiplicidade de registros associados a uma mesma entidade geográfica. 

Contudo, as sucessivas alterações na realidade modelada resultam num aumento 

volumoso da quantidade de atributos nos arquivos relacionais. Isto dificulta o 

armazenamento, a manipulação e a análise de dados em ambiente SIG. 

Cabe destacar que qualquer uma das estruturas relacionais do modelo espaço-

temporal de versões não busca reformular a arquitetura de base de dados do ambiente 

SIG. Na verdade, o modelo espaço-temporal de versões visa adaptar as ferramentas 

disponíveis no SIG, de modo a viabilizar a incorporação da dimensão temporal nestes 

sistemas. Desta forma, este modelo pretende viabilizar a armazenagem e manipulação, 

em ambiente SIG, de dados dinâmicos no tempo e no espaço (ZHAO et al., 1997).  

Entretanto, BORGES e FONSECA (1996) ressaltam que modelos orientados a 

objeto são mais adequados ao tratamento de dados geográficos dinâmicos do que 

modelos relacionais. Isto ocorre porque modelos relacionais são direcionados à estrutura 

de armazenamento e processamento internos do SIG, forçando a adequação dos 

fenômenos espaciais às estruturas disponíveis no sistema. Assim, aspectos cognitivos 

humanos de compreensão do espaço são negligenciados (BORGES, 1997). 

Contudo, segundo CÂMARA et al. (1996), “a modelagem orientada a objeto 

não obriga o armazenamento em um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

(SGBD) orientado a objetos, mas simplesmente visa dar ao usuário maior flexibilidade 

na modelagem incremental da realidade”. 

Após a apresentação destes modelos de incorporação simultânea das dimensões 

temporal e espacial no ambiente SIG, a seção 3.5 discute a análise espacial no contexto 

de SIG. Esta seção objetiva explorar as potencialidades do uso de análise e visualização 

espacial de dados dinâmicos do tráfego, em ambiente SIG. 
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3.5. ANÁLISE ESPACIAL 

A seção 3.5 trata da análise espacial em contexto de SIG. Inicialmente, a seção 

3.5.1 apresenta conceitos básicos sobre análise espacial. Em seguida, a seção 3.5.2 

apresenta uma comparação entre a análise espacial e as técnicas convencionais de 

apresentação de dados de mapas. Depois, a seção 3.5.3 apresenta uma discussão sobre a 

visualização espacial de dados. Ao final, a seção 3.5.4 apresenta uma análise sobre a 

contribuição potencial da análise espacial para a melhoria das ferramentas analíticas do 

SIG, com ênfase em aplicações em transportes. 

 

3.5.1. Conceitos Básicos 

Segundo MILLER e SHAW (2001b), a análise espacial é um campo da 

geografia que estuda propriedades variáveis com a localização geográfica, enquadrando 

questões relativas à extensão, padrões, associações, interação e mudança destas 

propriedades no espaço. O princípio da análise espacial consiste em medir propriedades 

e relacionamentos de entidades reais, considerando a localização geográfica no processo 

analítico descritivo e/ou inferencial do espaço (CÂMARA et al., 2002). 

O conceito elementar para a compreensão da análise espacial diz respeito à 

dependência espacial. Este conceito é melhor expresso pela primeira lei da geografia, 

proposta por Waldo Tobler: “todas as coisas são parecidas, mas as coisas mais próximas 

se parecem mais que as coisas distantes”. Com isto, o autor destaca que a dependência 

espacial dos fenômenos reais ocorre em todas as direções, tornando-se menos intensa na 

medida que aumenta a dispersão na localização dos dados. Esta dependência espacial 

leva a uma perda de poder explicativo da inferência estatística convencional, a qual 

supõe dados que exibem independência (CÂMARA et al., 2002a). 

Visando suprir as deficiências da estatística inferencial convencional, a análise 

espacial apresenta duas vertentes principais, são elas: estatística espacial e 

geocomputação. A primeira gera modelos matemáticos de distribuição e correlação, os 

quais incorporam propriedades de significância e incerteza, resultantes da dimensão 

espacial. Já a geocomputação usa técnicas de redes neurais, busca heurística e 

autômatos celulares para explorar grandes bases de dados e gerar resultados empíricos 
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(não exatos) melhores que as técnicas convencionais, mas com ampla aplicabilidade 

prática. Estes instrumentos de análise espacial proporcionam maior confiabilidade aos 

resultados de investigações sobre a realidade modelada (CÂMARA, 2000). 

Segundo CÂMARA et al. (2002), os problemas tratados por estas ferramentas de 

análise espacial abordam dados de três tipos: 

a) Eventos ou padrões pontuais: são ocorrências identificadas como pontos 

localizados no espaço que expressam fenômenos pontuais, tais como 

acidentes de trânsito. O objetivo da análise espacial de padrões pontuais 

é estudar a distribuição espacial de pontos, bem como relacionar a 

ocorrência de eventos com características de entidades geográficas; 

b) Superfícies contínuas: são modelos de representação de fenômenos 

contínuos, elaborados a partir de amostras, regulares ou não. A poluição 

sonora e por emissão de gases são exemplos de fenômenos contínuos. O 

objeto da análise espacial de fenômenos contínuos é reproduzir a 

superfície da qual se retiraram amostras, visando a identificação de 

padrões espaciais; 

c) Áreas com contagens e taxas agregadas: diz respeito a dados 

cumulativos ou médios de entidades pontuais que são associados a 

unidades básicas de pesquisa (ex. setores censitários, zonas de análise do 

tráfego). O objetivo da análise espacial de áreas é estabelecer padrões e 

relacionamentos espaciais entre as unidades básicas. 

 

3.5.2. Análise Espacial X Mapas Temáticos 

Em conjunto com o SIG, a análise espacial permite ir além da estatística 

convencional e da mera visualização de dados em mapas temáticos, tendo papel 

fundamental em análises nas quais o componente espacial é determinante, como em 

transportes. Através desta tecnologia é possível determinar a variabilidade espacial de 

fenômenos do mundo real, identificando padrões de ocupação de espaço e 

relacionamentos causais (CÂMARA, 1999). 
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Entretanto, MILLER e WENTZ (2002) ressaltam que a maioria dos pacotes 

computacionais de SIG não dispõem de ferramentas de análise espacial. Em 

concordância, CÂMARA (1999) afirma que os fabricantes de SIG ainda relutam em 

incorporar a análise espacial aos seus produtos, embora ela permita resultados 

superiores aos métodos tradicionais. Os fabricantes alegam a complexidade destas 

ferramentas como principal impedância.  

Desta forma, na maioria de suas aplicações os usuários utilizam o SIG para a 

mera visualização de dados geográficos. Contudo, CÂMARA (2000b) ressalta que a 

simples produção de mapas temáticos pode levar a leituras errôneas da realidade, 

confundido, ludibriando ou desinformando o tomador de decisão. Isto ocorre porque os 

componentes essenciais de um mapa (escala, projeção e apresentação visual) envolvem 

um certo grau de arbitrariedade em sua definição. 

Para ilustrar a capacidade de produção de mapas enganosos, CÂMARA (2000b) 

apresenta um exemplo de mapa temático da mortalidade infantil aparente nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro, em 1994 (ver Figura 3.10).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.10:   Mapa temático da mortalidade infantil aparente nos bairros da cidade do 

Rio de Janeiro em 1994 (CÂMARA, 2000b) 

 

Neste mapa, a cidade do Rio de Janeiro é dividida em 184 bairros. Cada bairro 

possui um valor médio da taxa de mortalidade infantil aparente, para o ano de 1994, 

expressa em número de crianças mortas até um ano de idade, por grupo de mil nascidos.  

 

Taxa aparente – medida em número 
de óbitos por grupo de mil nascidos 
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Segundo CÂMARA (2000b), a primeira leitura do mapa apresentado na Figura 

3.10 pode causar surpresa a um usuário desavisado, porque 15 bairros apresentam uma 

taxa de mortalidade maior do que 40 óbitos por mil nascimentos. 

Na verdade, muitos destes valores extremos ocorrem em bairros com populações 

pequenas. Por exemplo, suponha que um bairro registre 15 nascimentos e nenhuma 

morte, em 1994, culminando numa taxa de 0 óbitos por mil nascimentos. Contudo, se 

apenas uma criança morreu no referido ano, esta taxa sobe para 66 óbitos por mil 

nascimentos. Isto não reflete a realidade da mortalidade infantil no referido bairro. Para 

estas situações, o mais prudente é analisar a dispersão das taxas calculadas e propor um 

método para corrigir as distorções causadas por valores extremos (CÂMARA, 2000b).  

A Figura 3.11 apresenta a dispersão dos valores de taxa média de mortalidade 

infantil dos bairros da cidade do Rio de Janeiro por número de nascidos, em 1994. 

CÂMARA (2000b) destaca que os bairros com menor população apresentam maior 

variação na taxa média de mortalidade infantil, enquanto os bairros mais populosos 

apresentam taxas mais próximas do valor médio da cidade. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.11:   Gráfico de dispersão da taxa de mortalidade infantil aparente (número de 

óbitos por grupo de mil nascidos) dos bairros do Rio de Janeiro em 1994 

 

Para corrigir a falsa interpretação causada pelo mapa temático, CÂMARA 

(2000b) sugere uma correção das taxas médias de mortalidade infantil aparente de todos 

os bairros, levando em consideração o comportamento dos bairros vizinhos.  
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O método consiste em recalcular as taxas médias de mortalidade de cada bairro, 

aplicando uma média ponderada entre o valor original e a taxa média global dos bairros 

vizinhos, em que o peso da média será inversamente proporcional à população do bairro 

sob ajuste. Assim, bairros com população menor têm ajuste maior, enquanto que regiões 

populosas apresentam pouca mudança em suas taxas médias de mortalidade infantil.  

A Figura 3.12 apresenta o mapa temático de taxas de mortalidade infantil 

estimada dos bairros do Rio de Janeiro, em 1994, devidamente corrigidas pelo método 

de ponderação espacial descrito acima. Observe que o mapa da Figura 3.12 apresenta 

uma maior uniformidade das taxas de mortalidade com redução de valores extremos, em 

comparação ao mapa apresentado na Figura 3.10. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.12:   Mapa temático corrigido da mortalidade infantil estimada nos bairros da 

cidade do Rio de Janeiro em 1994 (CÂMARA, 2000b) 

 

3.5.3. Visualização Espacial de Dados 

Segundo BRYDIA et al. (1998), os processos para apresentar informações a 

partir de grandes volumes de dados têm papel vital na efetiva gestão de sistemas de 

transportes. Dentre estes processos, a visualização espacial ou geográfica se destaca, 

devido à sua capacidade de incorporar atributos espaciais às informações apresentadas, 

permitindo identificar relacionamentos não convencionais, padrões e tendências. 

 

Taxa estimada – medida em número 
de óbitos por grupo de mil nascidos 



 

 70 

A visualização espacial consiste na apresentação gráfica de resultantes de 

análises espaciais ou não, efetuadas sobre bases de dados de entidades do mundo real, 

em ambiente computacional. Assim, a visualização enfatiza a tecnologia da informação 

para auxiliar o usuário a explorar dados, desenvolver e testar hipóteses e identificar 

padrões sobre os dados analisados (MILLER e SHAW, 2001b). 

MILLER e SHAW (2001b) destacam dois tipos básicos de visualização espacial, 

são elas: a cartográfica convencional e a visualização realista. A cartografia 

convencional inclui mapas bi e tridimensionais, além de modelos de representação de 

superfície 3D. Neste tipo de visualização espacial, a apresentação de múltiplos temas 

num mesmo mapa pode resultar em complexos efeitos interativos que são difíceis de 

entender e podem causar confusão ao usuário.  

Já a visualização realista usa técnicas de animação, simulação e realidade virtual 

para representar objetos e fenômenos do mundo real. Estes técnicas exploram as 

percepções sensoriais humanas, reduzindo a necessidade da abstração da realidade. 

Além disto, esta forma de visualização proporciona livre navegação na base de dados 

em ambiente interativo, capaz de modificar a perspectiva visual do usuário. Contudo, 

este tipo de visualização requer alta velocidade de atualização visual (rendering), 

exigindo alta performance de software e hardware (MILLER e SHAW, 2001b). 

Independente do tipo de visualização empregada, dois componentes básicos 

devem ser considerados no processo de representação visual de dados, são eles: análise 

de dados e apresentação de informações. A análise dos dados considera a exploração e 

inferência de fenômenos do mundo real, visando a elucidação de padrões e tendências. 

Já a apresentação das informações deve compor gráficos interativos com o usuário, 

capazes de apresentar o “conhecido” e elucidar o “desconhecido”, considerando a 

capacidade de compreensão espacial do usuário (MILLER e SHAW, 2001b). 

No contexto da visualização de dados, o SIG desempenha papel de destaque. 

Este sistema permite que o usuário visualize dados de múltiplas formas (mapas, gráficos 

e tabelas), favorecendo os conceitos básicos de percepção espacial humana. Contudo, a 

visualização espacial do SIG é limitada à cartografia convencional e representações 

tridimensionais de superfícies (MILLER e SHAW, 2001b).  
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Conforme MILLER e SHAW (2001b), a representação mais realista é limitada 

na maioria dos SIG a ferramentas rudimentares de animação, como Pan e Zoom. Assim, 

o suporte à visualização realista requer o desenvolvimento de ferramentas de 

modelagem dinâmicas, de exploração interativa, de recursos audiovisuais, de animação 

computacional e de outras formas de apresentação visual. 

Contudo, conforme BRYDIA et al. (1998), pesquisas recentes na área de 

visualização em SIG apontam o desenvolvimento de ferramentas de visualização 

espacial dinâmica. Este tipo de recurso visual é importante no caso da gestão de 

sistemas de transportes, porque permite a identificação de relações não convencionais, 

padrões e tendências de fenômenos de transportes, dinâmicos por natureza. 

 

3.5.4. Contribuição Potencial da Análise Espacial às Funções Analíticas do SIG 

Embora as aplicações de análise espacial nos SIG ainda sejam limitadas, estes 

sistemas dispõem de várias funções analíticas que servem à etapa exploratória ou 

descritiva do processo de análise espacial. MILLER e SHAW (2001b) destacam dois 

grupos de ferramentas analíticas no SIG: básicas e de transportes. 

Com relação às ferramentas analíticas básicas, os SIG já dispõem de funções 

exploratórias dos atributos e relacionamento de entidades geográficas, como: query, 

overlay, buffer e spatial join (MILLER e SHAW, 2001b). A primeira ferramenta, query, 

diz respeito a ferramentas de consulta à base de dados do SIG, segundo especificações 

do usuário, usando operadores lógicos booleanos em Structured Query Languqge 

(SQL). A segunda ferramenta, overlay, permite efetuar operações de sobreposição de 

camadas geográficas para gerar novas camadas, com base em dados das camadas 

originais. 

A terceira ferramenta, buffer, executa operações de busca de atributos de 

entidades pertencentes a uma camada geográfica específica, que estão localizados a uma 

determinada distância de entidade de referência. Por sua vez, a ferramenta spatial join 

consiste em operações espaciais realizadas com base no relacionamento topológico 

entre entidades geográficas (ponto, linhas e polígonos) de camadas diferentes (MILLER 

e SHAW, 2001b).  
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Em se tratando das ferramentas analíticas de transportes, os SIG disponibilizam 

funções analíticas de redes, embora em versões básicas. Conforme MILLER e SHAW 

(2001b), estas funções de rede são resultado da demanda por análises de sistemas de 

transportes em ambiente SIG. Dentre as funções de rede do SIG é possível destacar: 

caminhos mínimos, roteamento, modelos de fluxos de rede, modelos de localização de 

facilidades e modelagem de demanda para transportes. 

Cabe destacar que tanto as ferramentas básicas como as ferramentas analíticas de 

transportes dos SIG realizam operações de exploração de dados geográficos, um dos 

aspectos da análise espacial. Contudo, o caráter inferencial da análise espacial sobre o 

espaço ainda é pouco empregado nos SIG (CÂMARA, 1999). 

Neste contexto, MILLER (1999) ressalta as potenciais contribuições da análise 

espacial para ampliar as capacidades do SIG para o setor de transportes, visando 

abranger o caráter de inferência, de experimentação e de explanação de fenômenos 

reais, ao longo do espaço. Assim, por exemplo, a inferência espacial poderia otimizar o 

processo de elaboração de zonas de análise do tráfego, facilitar a amostragem espacial 

de fluxos do tráfego (estática ou dinâmica), viabilizar a estimação da fronteira, 

dependência e heterogeneidade espacial de fenômenos de transportes, além de auxiliar 

na visualização dos efeitos dos fenômenos de transportes. 

Após o estudo de temas correlatos à modelagem e análise de dados dinâmicos do 

tráfego urbano, a seção 3.6 apresenta uma discussão secundária ao escopo deste trabalho 

de dissertação de mestrado, o qual não abrange a exploração e consolidação de bases de 

dados de sistemas CTA. Esta discussão diz respeito à qualidade e a mineração de dados 

dinâmicos do tráfego urbano. Entretanto, o estudo destes temas é fundamental para o 

desenvolvimento de futuras aplicações de dados dinâmicos do tráfego urbano.   

 

3.6. QUALIDADE E MINERAÇÃO DE DADOS 

Na seção 3.6 são abordados temas relativos à qualidade e “mineração” de base 

de dados de transporte, em especial, de sistemas CTA. Assim, no tocante à qualidade, a 

seção 3.6.1 apresenta os elementos condicionantes da acurácia e confiabilidade dos 

dados de sistemas CTA, bem como os erros mais comuns. Em seguida é discutida a 
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importância da qualidade dos dados para aplicações em transportes. A seguir é feita uma 

definição e apresentada uma estrutura genérica de medição da qualidade de dados de 

sistemas CTA. Ao final são apresentados dois procedimentos para o preenchimento e 

suavização de dados.  

Posteriormente, no caso da mineração de dados (data mining), a seção 3.6.2 

discute a importância e os benefícios desta tecnologia na busca de informações 

relevantes à gestão do tráfego urbano. Além disto, são apresentadas uma definição e 

uma listagem das técnicas de mineração de dados. Ao final, é apresentado um exemplo 

de aplicação de data mining na detecção de incidentes do tráfego. 

 

3.6.1. Qualidade de Dados de Sistemas CTA 

Segundo CÂMARA (2001), a postura empregada (determinística ou 

probabilística) e os instrumentos de aferição (sensores) de fenômenos do mundo real 

influenciam diretamente na qualidade dos dados gerados. Sendo que estes “sensores 

apenas fornecem amostras incompletas dos fenômenos da natureza”.  

Além disto, segundo KIKUCHI e MILJKOVIC (1999) e SHLADOVER (2002), 

os dados coletados em campo podem apresentar inconsistências que devem ser filtradas 

e eliminadas para aumento da sua confiabilidade. Estas inconsistências, devidas a 

imperfeições dos equipamentos de mensuração tanto na coleta como na transcrição dos 

dados, podem ser caracterizadas por: ausência de dados, dados nulos e/ou por valores 

máximos e mínimos extremos, bem distantes da tendência central. 

Neste contexto, a qualidade de dados tem sido objeto de discussão (DAVIS, 

2000), tendo em vista a necessidade de aferir a acurácia e confiabilidade de dados de 

sistemas CTA para as diversas aplicações de transportes. No caso específico da gestão 

do tráfego urbano, conforme destacam TUROCHY e SMITH (2000), a otimização 

semafórica, o efetivo monitoramento, a avaliação (LOGI et al., 2002) e a disseminação 

de dados das condições do tráfego aos usuários dependem da verificação antecipada da 

qualidade dos dados coletados pelos sistemas de controle do tráfego, bem como a 

resolução de inconsistências existentes. 
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Contudo, a aferição da qualidade de dados de sistemas CTA requer a 

caracterização destes dados e a definição de critérios e procedimentos capazes de aferir 

esta qualidade, considerando as restrições e necessidades específicas de cada aplicação. 

Na perspectiva da engenharia do tráfego, a qualidade de dados é aferida pela capacidade 

destes dados em servir o propósito a que se destinam, considerando o procedimento de 

coleta e as condições temporais (ex. período de medição) e espaciais (ex. localização de 

equipamento) definidas (WILSON et al., 1999). 

A título de referência, CUNAGIN e KENT (1998) sugerem níveis de 

confiabilidade de dados do tráfego, por classificação funcional e área de localização, 

através da Tabela 3.6. Esta tabela foi elaborada com base na American Association of 

State Highway and Transportation Officials (AASHTO), equivalente ao Departamento 

Nacional de Infra-estrutura de Transportes (DNIT) brasileiro.  

 

Tabela 3.6: Níveis de confiabilidade de dados do tráfego por categoria funcional e área 
de localização de vias 

 Níveis de confiabilidade (%) 

Área de Localização Classificação funcional da via 

Urbana Rural 

Auto-estradas (freeways) 45 – 99,9 80 – 99,9 

Arteriais 80 – 99 75 – 95  

Coletoras 80 – 95 75 – 95  

Locais 50 – 80 50 – 80  
Fonte: CUNAGIN e KENT (1998). 

 

Embora a aferição de qualidade de dados de sistemas CTA seja um elemento 

importante para aplicações de gestão do tráfego urbano, a estrutura dos primeiros 

sistemas CTA não contemplava módulos de análise de qualidade de dados do tráfego 

coletados em tempo real, conforme WILSON et al. (1999). 

Neste contexto, WILSON et al. (1999) propõem uma estrutura genérica de 

medição da qualidade de dados de sistemas CTA, amparada em cinco categorias: 

medidas de acurácia, medidas de localização e alcance geográfico, medidas de 

abrangência temporal, medidas de definição e medidas de gerenciamento de dados. 
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Estas duas últimas categorias dizem respeito, respectivamente, a padrões e 

confiabilidade dos indicadores de qualidade, e os parâmetros de verificação e prioridade 

na aferição da qualidade. Cada categoria de medidas de qualidade possui um conjunto 

de parâmetros empregados para definir o nível de qualidade de um dado valor de um 

atributo específico. A definição dos parâmetros de qualidade a serem determinados 

depende do processo de coleta dos dados e das aplicações fins. 

Não obstante uma estrutura genérica de aferição da qualidade de dados de 

sistemas CTA, é necessário definir procedimentos práticos para a correção de valores 

extremos e o preenchimento de valores ausentes na base de dados. Dois procedimentos 

podem ser destacados: a otimização fuzzy e a filtragem digital.  

O primeiro procedimento, a otimização fuzzy, proposto por KIKUCHI e 

MILJKOVIC (1999), usa a lógica fuzzy para estimar valores de variáveis do tráfego, 

através de valores de campo, considerando as restrições teóricas do fluxo do tráfego. O 

método de otimização fuzzy supõe que o valor real de uma variável, num dado instante e 

local, está próximo do valor de campo. Assim, o processo de otimização busca ajustar 

um valor mais próximo do valor real, através de uma combinação dos valores de campo, 

respeitando o princípio da conservação do fluxo veicular ao longo da rede viária. Este 

método também pode estimar lacunas na base de dados (KIKUCHI et al., 2000). 

O segundo procedimento, filtragem digital, proposto por COIFMAN (1998), 

utiliza princípios de filtragem digital personalizada de dados para suavizar valores 

extremos numa base de dados. O processo pode ser resumido nas seguintes etapas 

sucessivas: escolha de uma freqüência de resposta para filtragem de dados, definição de 

um filtro para encontrar características específicas, conversão de dados filtrados no 

período de domínio, além do cálculo acumulado da soma ponderada dos dados 

convertidos para gerar o valor agregado no período de domínio.  

A filtragem digital proporciona maior controle sobre o processo de suavização 

de dados do que os métodos tradicionais (ex. somas acumuladas), porque os métodos 

convencionais agregam dados em longos períodos de tempo, gerando valores extremos. 

Isto reduz a mensuração do erro de medição das condições do tráfego. Contudo, os 

métodos de filtragem digital, diferentemente da otimização fuzzy, não permitem o 

tratamento de valores ausentes na base de dados de sistemas CTA (COIFMAN, 1998). 
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3.6.2. Mineração de Dados de Sistemas CTA 

Sistemas modernos de controle semafórico coletam um grande volume de dados 

do tráfego, diariamente, para subsidiar sua operação, os quais são processados e 

armazenados numa base de dados (CHEN et al., 2002; KLEIN et al., 2002). Assim, é 

desejável o desenvolvimento de ferramentas de análise e extração de informações de 

grandes volumes de dados do tráfego (SMITH et al., 2001). 

Neste contexto, a mineração de dados (data mining) surge como uma alternativa 

para a conversão de grandes volumes de dados em informações. Segundo FRANCISCO 

(2002), a mineração de dados consiste num processo de busca de padrões, não triviais e 

estatisticamente representativos, em grandes volumes de dados. O principal benefício 

desta tecnologia de exploração de dados reside na geração de informações a partir da 

análise de grandes bases de dados. Assim, estas informações podem auxiliar o processo 

de tomada de decisão de técnicos, planejadores e gestores públicos, bem como viabilizar 

serviços de informação aos usuários da rede viária (CHEN et al., 2001). 

Conforme KLEIN et al. (2002), a maioria das técnicas de data mining derivam 

de três tipos básicos de modelos, são eles: físicos, característicos e cognitivos. O 

primeiro, com base em objetos pré-estabelecidos, replica objetos discriminatórios que 

são observados de forma fácil e precisa. O segundo, classifica ou identifica eventos 

através de dados de mapas. O terceiro simula e automatiza o processo de tomada de 

decisão usando princípios analíticos humanos. Dentre as técnicas de data mining é 

possível destacar as seguintes: lógica fuzzy, redes neurais, algoritmos genéticos, análise 

de grupamento, procura relacional e espectrograma (LEE et al., 2002). 

Estas técnicas de data mining têm sido empregada, principalmente, na detecção 

de incidentes que afetem as condições normais do tráfego urbano (CHEN et al., 2001, 

KLEIN et al., 2002). Como exemplo, é possível destacar o trabalho de LEE et al. 

(2002). Neste trabalho, os autores usam técnicas de mineração de dados de laços 

detectores para identificar o padrão espacial e temporal de ocorrência de incidentes do 

tráfego, numa área específica de Singapura. Dentre as técnicas de mineração usadas, é 

possível destacar a técnica de procura relacional. Esta técnica determina as variáveis 

que estão fortemente relacionadas numa dada base de dados.  
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Conforme LEE et al. (2002), a técnica de procura relacional foi usada para 

determinar as varáveis fortemente relacionadas numa dada base de dados. Esta base de 

dados foi consolidada a partir de dados coletados durante 3 horas, num dia típico, em 

um corredor do tráfego de Singapura, com aproximadamente 30 laços detectores. 

Dentre oito variáveis pesquisadas, a técnica de procura relacional determinou forte 

relacionamento entre as seguintes variáveis: velocidade (km/h), o atraso veicular (s) e a 

ocupação de veículos nos laços detectores (%). O resultado da interação entre estas 

variáveis é visualizado através de diagrama espaço-tempo de retângulos da Figura 3.13. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.13: Diagrama espaço-tempo de retângulos para visualização de resultados da 

aplicação da técnica de mineração de dados denominada procura relacional 
 

No diagrama apresentado na Figura 3.13 a cor, a espessura e a altura de cada 

retângulo representam, respectivamente, as variáveis: velocidade (km/h), atraso veicular 

(s) e ocupação de veículos (%) nos laços detectores num dado intervalo de tempo. A cor 

escura indica baixa velocidade. Uma altura e espessura maiores indicam, 

respectivamente, maior atraso e ocupação de veículos. 
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A análise da Figura 3.13 deixa clara a ocorrência de um incidente próximo ao 

detector 24, no instante T1, o qual ocasiona aumento gradativo de atraso e redução de 

velocidade no trecho da via entre os detectores 03 e 27, durante o período composto 

pelos instantes T1 e T2. A partir do instante T1 é clara a formação de uma onda de 

choque ao longo do trecho viário composto pelos detectores a jusante do detector 24, 

ocasionando gradativo aumento de atraso e redução de velocidade, até a normalização 

das condições do tráfego no instante T4.  

Contudo, no instante T3, nas proximidades do detector 26, ocorre um novo 

incidente que propaga uma onda de choque sobre os detectores a jusante do detector 26, 

cujos efeitos só se dissipam no instante T5. Esta última onda de choque é menos intensa 

que a primeira, a julgar pelo menor período de duração e menor impacto na velocidade 

(cores mais claras) e no atraso veicular (retângulos mais estritos). 

Finalizada a discussão sobre a modelagem e a análise de dados dinâmicos do 

tráfego urbano, a seção 3.7 apresenta as considerações finais do Capítulo 3, visando um 

resumo do que foi estudado e o destaque dos conceitos importantes para a compreensão 

dos temas abordados no Capítulo 4. 

 

3.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Capítulo 3 foram abordados temas relativos à modelagem e análise de dados 

do tráfego urbano. Inicialmente foi efetuada uma discussão sobre o caráter dinâmico do 

tráfego urbano, em suas dimensões temporal e espacial. Em seguida foi apresentada 

uma contextualização sobre SIG, com a descrição da plataforma SIG usada neste 

trabalho de dissertação de mestrado, o software TransCAD.  

Posteriormente foram discutidos temas relativos à modelagem espaço-temporal 

de dados dinâmicos em ambiente SIG. Em especial, foi feita a descrição do modelo        

espaço-temporal de versões. Depois foram apresentados conceitos básicos sobre a 

análise espacial, visando apresentar potenciais aplicações de dados dinâmicos do tráfego 

referenciados espacialmente no SIG. Ao final, foram discutidos temas relativos à 

qualidade e mineração de dados, externos ao escopo desta dissertação, mas relevantes 

para futuras aplicações.  
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O principal objetivo do Capítulo 3 é proporcionar ao leitor uma base teórica a 

respeito da modelagem espaço-temporal de dados dinâmicos em ambiente SIG, bem 

como proporcionar a compreensão da tecnologia de análise espacial aplicada à análise 

de sistemas de transporte. Além disto, são lançadas bases para futuras aplicações de 

dados dinâmicos georeferenciados, através da discussão introdutória sobre a qualidade e 

mineração de dados. 

É fundamental que o leitor entenda a teoria que abrange o modelo              

espaço-temporal de versões, de modo que possa compreender o modelo     espaço-

temporal desenvolvido neste trabalho para incorporar dados dinâmicos da base de dados 

do sistema SCOOT na plataforma SIG TransCAD. Este modelo é apresentado no 

Capítulo 4. Além disto, o domínio dos conceitos de análise espacial é importante para 

uma melhor compreensão da aplicação ilustrativa de dados georeferenciados do sistema 

SCOOT, no TransCAD. Esta aplicação é apresentada no Capítulo 5. 

A seguir, o Capítulo 4 efetua uma discussão sobre a interface lógica de 

importação, modelagem e armazenamento de dados dinâmicos do tráfego do sistema 

SCOOT. 
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CAPÍTULO 4 

A INTERFACE LÓGICA 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Após o estudo da modelagem e análise de dados do tráfego implementado no 

Capítulo 3, o Capítulo 4 apresenta a interface lógica desenvolvida para importar, 

modelar e armazenar dados dinâmicos do tráfego de sistema CTA para o ambiente SIG. 

O objeto é apresentar os conceitos básicos necessários relativos ao modelo e a 

arquitetura funcional da interface lógica elaborada. 

Inicialmente, a seção 4.2 apresenta a modelagem espaço-temporal desenvolvida 

para importar, modelar e armazenar dados dinâmicos do tráfego de sistema CTA em 

ambiente SIG. Para ambas dimensões espacial e temporal, é feita uma descrição da 

modelagem usada pela interface lógica para representar objetos viários e variáveis 

(atributos) modelados pelo sistema SCOOT do CTAFOR. Em seguida é feita uma 

análise qualitativa da referida modelagem espaço-temporal, segundo critérios de 

modelagem do mundo real, descritos nas seções 3.4.1 e 3.4.2. 

Em seguida, a seção 4.3 descreve a arquitetura funcional da interface lógica 

proposta neste trabalho de dissertação de mestrado. Antes, porém, é explicado o 

funcionamento do sistema padrão de consultas à base de dados do sistema SCOOT, o 

software ASTRID. Em seguida, é feita a descrição da arquitetura cliente/servidor da 

interface lógica, descrevendo o funcionamento de seus módulos constituintes, desde a 

requisição de dados até o recebimento de resultados. 

Depois, a seção 4.4 discute a interface lógica em estudo. Inicialmente, é descrita 

a estrutura multiguia desta interface. Na descrição de cada guia são apresentados os 

objetos interativos de definição dos parâmetros de consulta à base de dados modelada 

pelo SCOOT. Em seguida, é exemplificado o processo de consulta à base de dados do 

SCOOT, através da interface lógica. Depois, são descritos os tratamentos de exceções 

necessários para prevenir erros decorrentes do uso indevido da referida interface. 
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Finalizando o Capítulo 4, a seção 4.5 discorre sobre os temas abordados, 

ressaltando aqueles que são relevantes para a compreensão do exposto no Capítulo 5. 

 

4.2. MODELAGEM ESPAÇO-TEMPORAL USADA NA INTERFACE LÓGICA 

A multiplicidade de aplicações e usuários de dados do tráfego de sistemas CTA 

requer dados em diferentes escopos e variados níveis de agregação temporal e espacial, 

bem como distintos graus de acurácia e disponibilidade (DAHLGREN et al., 2002). 

Assim, por exemplo, aplicações operacionais de otimização semafórica necessitam de 

dados no nível de logradouros (links), atualizados em tempo real. Já aplicações de 

planejamento necessitam de dados do tráfego agregados por área ou corredores de 

transporte, para períodos de dias, meses ou anos (BRYDYA et al., 1998). 

Neste contexto, uma abordagem flexível para a modelagem de dados de sistemas 

CTA permite atender as restrições de cada aplicação desejada e, conseqüentemente, as 

necessidades específicas de cada usuário. Assim, o modelo espaço-temporal usado na 

interface lógica desenvolvida neste trabalho de dissertação é flexível em ambas as 

dimensões espacial e temporal.  

A seguir, os tópicos 4.2.1 e 4.2.2 discorrem, respectivamente, sobre as duas 

dimensões do modelo espaço-temporal usado pela interface lógica para importar, 

modelar e armazenar dados dinâmicos do sistema SCOOT do CTAFOR para a 

plataforma SIG TransCAD. Ao final, a seção 4.2.3 apresenta uma análise crítica deste 

modelo espaço-temporal à luz de critérios de modelagem do mundo real. 

 

4.2.1. Modelagem Espacial 

Conforme apresentado na seção 2.5.1 para efetuar os processos de otimização de 

controle semafórico, o sistema SCOOT modela os elementos (objetos) da rede viária em 

sete categorias: região, área, rota, semáforo, link e estágio de controle. Estes objetos são 

representados pelo sistema através de códigos denominados SCOOT Control Number 

(SCN), conforme ilustrado na Tabela 2.4. 
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A representação em ambiente SIG destas categorias de objetos viários 

modelados pelo SCOOT requer a definição do tipo de entidade geográfica a ser usado 

para cada categoria de objeto viário, dentre as opções disponíveis no SIG: ponto, linha e 

polígono. Visando flexibilizar as aplicações dos dados importados pela interface lógica 

em estudo, o modelo de representação espacial de objetos viários do SCOOT, em 

ambiente SIG, é concebido de forma aberta, em acordo com as necessidades do usuário.  

Assim, o usuário constrói uma camada geográfica no sistema SIG escolhendo 

livremente o tipo de objeto geográfico que representa uma ou mais categorias de objetos 

viários modelados pelo SCOOT. Isto não inviabiliza a importação de dados feita pela 

interface lógica, porque o seu funcionamento necessita apenas de uma camada 

geográfica associadas a atributos que contenham os códigos SCN do(s) objeto(s) 

viário(s) modelado(s) pelo sistema SCOOT. 

Além disto, o usuário pode definir um tipo de entidade geográfica do SIG para 

representar uma categoria de objeto viário modelado pelo SCOOT e efetuar a 

importação de dados do sistema SCOOT. Contudo, os resultados apresentados pela 

interface lógica podem ser referenciados espacialmente (georeferenciados) a outro tipo 

de camada geográfica, que use outro tipo de entidade geográfica para representar a 

mesma categoria de objeto viário inicial.  

Por exemplo, o usuário pode definir uma camada de linhas no SIG para 

representar o objeto viário tipo estágio, e efetuar a importação da variável comprimento 

de estágio para um dado grupo de vias (links), numa dada especificação temporal. 

Entretanto, o resultado apresentado pela interface lógica pode ser georeferenciado a uma 

camada geográfica de pontos, onde cada entidade possui um código (valor) de SCN tipo 

estágio correspondente aos códigos (valores) usados no processo de importação inicial. 

Esta alternância de dados entre camadas geográficas no SIG é possível porque os 

dados importados pela interface lógica são consolidados em arquivos tipo DBASE que 

possuem um campo específico para registrar o valor SCN dos objetos viários 

pesquisados. Assim, o georeferenciamento destes arquivos fica a critério do usuário, 

bastando apenas que a camada geográfica escolhida possua um campo com valores de 

SCN correspondentes aos usados na importação de dados do sistema SCOOT. 
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Não obstante a modelagem espacial flexível de objetos viários do SCOOT em 

ambiente SIG, faz-se necessário definir uma estrutura de referência para esta 

modelagem espacial. Desta forma, após reuniões com técnicos do CTAFOR, foi 

possível definir uma estrutura genérica para a representação geográfica, no SIG, de cada 

categoria de objeto viário modelado pelo SCOOT. A seguir, a Tabela 4.1 apresenta a 

referida estrutura de modelagem espacial de objetos viários do SCOOT nos SIG. 

 

 Tabela 4.1: Estrutura genérica de representação geográfica de objetos viários 
modeladas pelo sistema SCOOT em ambiente SIG 

Tipo de entidade viária modelada pelo SCOOT Correspondente entidade geográfica no SIG 

Semáforo, Estágio Ponto 

Detector, Link, Rota Linha 

Região, Área Polígono 

 

Cabe destacar que a modelagem genérica apresentada na Tabela 4.1 agrega 

caráter espacial aos dados, inexistente na atual base de dados do sistema SCOOT. Isto 

auxilia na execução de análises espaciais sobre os dados importados para o ambiente 

SIG, tanto no nível exploratório como inferencial. 

 

4.2.2. Modelagem Temporal 

O modelo temporal usado pela interface lógica para importar, modelar e 

armazenar dados da base do sistema SCOOT do CTAFOR para a plataforma SIG 

TransCAD é apresentado em duas etapas: modelo de definição de parâmetros temporais 

e modelo de agregação e armazenamento de dados dinâmicos em ambiente SIG. 

Modelo de Definição de Parâmetros Temporais 

De acordo com o descrito na seção 2.6.2 a consulta à base de dados modelada 

pelo sistema SCOOT é feita pelo software ASTRID, por meio da definição de 

parâmetros específicos. Dentre estes parâmetros, o usuário deve definir: data inicial, 

data final, horário de consulta e dias da semana. Contudo, como demonstrou a seção 
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2.6.3, o ASTRID impõe horários fixos e restrições de períodos para a consulta de dados, 

o que caracteriza menor flexibilidade a este software. 

Neste contexto, o modelo de definição de parâmetros temporais da interface 

lógica é concebido de forma flexível. Assim, este modelo permite a especificação mais 

detalhada e personalizada de horários e períodos de consulta à base de dados do sistema 

SCOOT do CTAFOR. Desta forma, o modelo de definição de parâmetros temporais 

usado na interface lógica permite definir: 

a) Períodos mensais: consulta de arquivos tipo Bacfile até doze meses 

simultaneamente, incluindo o mês corrente. O limite de doze meses é 

devido a restrições de armazenamento de dados do próprio sistema 

SCOOT (PEEK, 2001). Cabe destacar que o front end padrão do 

software ASTRID permite a consulta de arquivos tipo Bacfile apenas 

para um mês, sendo este o mês vigente ou um mês anterior. Além disto, 

a consulta a múltiplos meses através deste front end requer várias 

consultas individuais sucessivas; 

b) Períodos de dias: similar ao front end padrão do software ASTRID, o 

modelo temporal usado na interface lógica permite consulta a todos os 

dias da semana. Contudo, diferentemente deste front end, a interface 

lógica disponibiliza ainda ferramentas para a definição automática de 

outras janelas temporais relativas aos dias da semana, tais como: dias 

úteis (segunda a sexta-feira) e fim de semana (sábado e domingo); 

c) Períodos horários: consulta a arquivos tipo Bacfile com até dez períodos 

horários simultâneos, com precisão de até 15 minutos. Este valor 

mínimo de precisão é devido à restrição da modelagem de dados do 

sistema SCOOT (PEEK, 2001). Cabe destacar que o front end padrão do 

software ASTRID permite apenas a consulta a um horário agregado, 

dentre as opções descritas na seção 2.6.2. 

É importante destacar que o modelo de definição de parâmetros temporais da 

interface lógica contempla apenas a importação de arquivos tipo Bacfile, embora seja 

possível importar demais tipos de arquivos de saída. Esta restrição decorre de dois 



 

 85 

motivos. Primeiro, a modelagem usada na elaboração dos tipos de arquivos de saída do 

front end padrão do software ASTRID não é documentada em detalhes. Segundo, o 

arquivo de saída de dados tipo Bacfile representa a forma mais básica de modelagem de 

dados do sistema SCOOT, servindo de base para a modelagem dos demais tipos de 

arquivos de saída de dados disponíveis no ASTRID (PEEK, 2001).  

Modelo de Agregação e Armazenamento de Dados Dinâmicos em SIG 

Após a apresentação do modelo de definição de parâmetros temporais, resta 

descrever o modelo processual usado pela interface lógica para agregar e armazenar 

dados dinâmicos de sistemas CTA, em ambiente SIG. A Figura 4.1 apresenta o referido 

modelo processual usado pela interface lógica, dividido em etapas de processamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1:  Modelo processual usado pela interface lógica para agregar e armazenar 
dados dinâmicos de sistemas CTA em ambiente SIG 
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Inicialmente, cabe destacar que cada arquivo TMP na Figura 4.1 diz respeito a 

um único objeto viário, sendo resultado de uma consulta individual de dados ao sistema 

SCOOT,  através do software ASTRID.  

Após a geração do conjunto de arquivos TMP, a primeira etapa do modelo 

processual executado pela interface lógica consiste em converter os arquivos TMP 

gerados em arquivos Data Base (formato DBASE) compatíveis com o SIG, conforme 

Figura 4.1. No processo de conversão, a interface lógica exclui cabeçalhos repetidos e 

substitui nomenclaturas em inglês por textos em português. A estrutura dos arquivos 

DBASE gerados pelo processo de agregação de dados de arquivos TMP é apresentada 

na Figura 4.2. 
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Figura 4.2:  Modelo padrão de formato arquivo DBASE construído pela interface 
lógica a partir do arquivo TMT gerado pelo software ASTRID 

f(Xi Var_1,SCN_j) Xi Var_1,SCN_j f(Xi Var_K,SCN_j) Xi Var_K,SCN_j 

10  registro de 15 minutos modelado pelo SCOOT para o SCN j. 

n0  registro de 15 minutos modelado pelo SCOOT para o SCN j. 

N0  registro de 15 minutos modelado pelo SCOOT para o SCN j. 
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As reticências na Figura 4.2 indicam a continuidade consecutiva dos dados. No 

caso do atributo “SCN”, o texto SCN “j” corresponde ao código SCN do objeto viário 

consultado. Por exemplo, o código de semáforo é dado por seis dígitos numéricos (ex. 

00060).Verifique que o mesmo SCN se repete ao longo do arquivo DBASE, o que 

indica que cada arquivo diz respeito a um único objeto viário do SCOOT. 

Já para o atributo “Dia”, a expressão Dia “1”...Dia “D” representa a sucessão de 

“D” dias da semana requisitados pelo usuário. O dia de cada linha de registro no arquivo 

DBASE é gravado através das três letras inicias do referido dia, em maiúsculo. Por 

exemplo, segunda-feira é representada pela sigla “SEG”. Para o atributo “Data”, o texto 

Mês “1”...Mês “M” retrata sucessivas datas (aaaammdd) agrupadas por mês, 

abrangendo os “M” meses ou dias requisitados pelo usuário. Por exemplo, o dia 01 de 

dezembro de 2002 é registrado no arquivo DBASE pelo código 20021201.  

Por sua vez, no caso dos atributos “Hora Inicial” e “Hora Final”, a expressão 

Período Horário “1”... Período Horário “P” representa, através do formato hh:mm, 

sucessivos “P” períodos horários de consulta de dados requisitados pelo usuário, em 

intervalos de 15 minutos. Por exemplo, o período horário de 07:00 às 08:00 horas é 

registrado no arquivo DBASE através dos pares de valores (0700,0715), (0715,0730), 

(0730,0745) e (0745,0800). Cada par é armazenado num registro individual, onde o 

primeiro elemento é destinado à “Hora Inicial” e o segundo à “Hora Final”. 

Os demais atributos da estrutura do arquivo DBASE da Figura 4.2 são a 

representação de pares de atributos relativos a cada variável solicitada pelo usuário. 

Cada par é composto por dois atributos. O primeiro atributo diz respeito ao valor 

modelado pelo SCOOT para uma dada variável “K”. O segundo atributo representa o 

número de registros usados pelo SCOOT para modelar o primeiro atributo. Um exemplo 

de arquivo DBASE construído pela interface lógica é apresentado no Anexo II. 

Continuando a análise do modelo processual apresentado na Figura 4.1, a 

segunda etapa consiste na agregação temporal de dados dos arquivos DBASE 

convertidos pela interface lógica, através da determinação de “E” parâmetros 

estatísticos, para cada variável requisitada pelo usuário. O objetivo desta agregação é 

reduzir o nível de detalhamento de dados dos arquivos DBASE, sem a perda 

significante de informação, de modo a compatibilizar estes dados com o ambiente SIG.  
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Os parâmetros estatísticos disponíveis pela interface lógica ao usuário são: 

mínimo, máximo, soma, média e desvio padrão, o que resulta num valor máximo para 

“E” igual a cinco. As Equações 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 apresentam as formulações 

empregadas no cálculo destas estatísticas, na ordem em que foram citadas. 
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em que, 

n         :consiste no número de registros de períodos de 15 minutos 

de um arquivo DBASE usados para calcular uma dada 

estatística “E”, relativa a um mês “M”, dia “D” e período 

horário “P”; 

jSCNKVAR
iX _,_        : representa o valor modelado pelo SCOOT 

para uma variável “K”, relativo a um SCN 

“j”, num período de 15 minutos “i”; 
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)( _,_ jSCNKVAR
iXf     : representa o número de registros no período 

de 15 minutos “i”, usados pelo SCOOT 

para modelar jSCNKVAR
iX _,_ ; 

jSCNKVAR
DMPMin _,_

,,         : consiste no valor mínimo de uma variável 

“K”, relativa a um do SCN “j”, no mês 

“M”, dia “D” e período horário “P”; 

jSCNKVAR
DMPMax _,_

,,       : consiste no valor máximo de uma variável 

“K”, relativa a um do SCN “j”, no mês 

“M”, dia “D” e período horário “P”; 

jSCNKVAR
DMPSoma _,_

,,      : consiste no valor de soma de uma variável 

“K”, relativa a um do SCN “j”, no mês 

“M”, dia “D” e período horário “P”; 

jSCNKVAR
DMPMed _,_

,,         : consiste no valor médio de uma variável 

“K”, relativa a um do SCN “j”, no mês 

“M”, dia “D” e período horário “P”; 

jSCNKVAR
DMPDev _,_

,,           : consiste no valor do desvio padrão de uma 

variável “K”, de um do SCN “j”, no mês 

“M”, dia “D” e período horário “P”; 

É importante destacar que o cálculo das estatísticas descritas nas Equações 4.1 

até 4.5 não considera registros cujos valores de jSCNKVAR
iX _,_  e )( _,_ jSCNKVAR

iXf  sejam 

nulos simultaneamente, num dado arquivo DBASE gerado pela interface lógica. 

Ainda na segunda etapa do modelo processual descrito pela Figura 4.1, após a 

agregação temporal do arquivo DBASE de cada objeto viário, os valores agregados 

resultantes são acumulados em “M” (número de meses) registros, na forma de atributos. 

Estes registros são agrupados por tipo de estatística, dentre as “E” estatísticas de 

agregação especificadas. Assim, cada linha de registro contém dados agregados por tipo 
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de estatística “E”, para um único SCN, relativos a um único mês “M”. Cabe destacar 

que todos os registros têm o mesmo número de atributos, expresso pela Equação 4.3: 

NA = D*V*P + 1                                                   (4.3) 

em que,  

NA        : número total de atributos usados para armazenar valores 

agregados de dados de arquivos DBASE; 

D   : número de dias da semana especificados pelo usuário; 

V   : número de variáveis especificadas pelo usuário; 

P   : número de períodos horários especificados pelo usuário. 

Cabe destacar que arquivos DBASE compatíveis suportam até 255 atributos. 

Contudo, existe a possibilidade do usuário requisitar consultas de dados que 

ultrapassem este limite. Desta forma, a interface lógica foi desenvolvida com um 

dispositivo especifico que impede este tipo de consulta inválida. 

Do total de atributos de um dado registro, o primeiro é usado para registrar o 

código SCN do objeto viário ao qual se refere. É através deste atributo que o SIG efetua 

o referenciamento espacial dos dados importados pela interface lógica. Os demais 

atributos são construídos segundo as especificações do usuário, considerando o número 

de dias da semana “D”, o número de períodos horários “P” e o número de variáveis “V” 

pesquisados pelo usuário, obedecendo a estrutura de árvore disposta na Figura 4.3. 

 

 

 

 

 

Figura 4.3:  Estrutura de atributos de registro usados para acumular estatísticas que 
agregam dados de arquivos DBASE de objetos viários do sistema SCOOT 
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Cada ramo da estrutura de árvore na Figura 4.3 constitui um atributo diferente. 

As reticências indicam a construção sucessiva destes atributos. O nome de cada atributo 

é dado pela concatenação de códigos relativos aos dias da semana, períodos horários e 

variáveis definidos pelo usuário. Entre os códigos é acrescentado o caractere de ligação 

“_”. O número máximo de caracteres que compõem o nome de um atributo é limitado a 

dez, devido a restrições de formato de arquivo DBASE. A seguir, a Tabela 4.2 apresenta 

a codificação usada na definição de nomes de atributos construídos com base na 

estrutura apresentada na Figura 4.3. 

 

Tabela 4.2: Códigos usados nos nomes de atributos de registro acumuladores de estatísticas  
que agregam dados de arquivos DBASE de objetos viários do sistema SCOOT 

Dia da 
Semana Código 

Períodos 
Horários 

(PH) 
Código 

Variável modelada pelo  
sistema SCOOT 

Código 

Segunda SEG PH1 Fluxo veicular (veic/h) FLX 

Terça TER PH2 Paradas veiculares (veic/h) PAR 

Quarta QUA PH3 Atraso ((veic*h)/h)  ATR 

Quinta QUI PH4 Congestionamento (%) CNG 

Sexta SEX PH5 Saturação (%) SAT 

Sábado SAB PH6 Histórico de fluxo                                               
durante o ciclo (lpu) HFC 

Domingo DOM PH7 Histórico de fluxo                                        
durante o estágio de verde (lpu)  HFV 

- - PH8 
Histórico de comprimento  
de ciclo (s) 

HCC 

- - PH9 

Codificação 
restrita a duas 

letras 
maiúsculas, 

especificadas 
pelo usuário. 

 
Por exemplo: 
PH1 = MA, 
significando 

período horário 
da manhã. 

Histórico de comprimento                               
de estágio de verde (s) HCV 

- - PH10 - Fluxo detectado (veic/h) FDT 

- - - - Ocupação de detector (%) ODT 

- - - - Comprimento de estágio (s) EST 

- - - - Atraso veicular (s) ATV 

- - - - Velocidade (km/h) VEL 

- - - - Tempo de jornada (s) TMJ 

- - - - Índice de congestionamento ICG 

- - - - Ocupação veicular (ms/veic) OCV 

- - - - Fator LPU (lpu/veic) LPU 
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A título de exemplificação dos nomes de atributos, suponha que o usuário efetue 

uma solicitação de dados à interface lógica. Nesta requisição, o usuário especifica o 

cálculo da estatística média para a variável fluxo do tráfego (V=1), para sexta e sábado 

(D=2), nos períodos horários da manhã (denominado de MA pelo usuário), 7:00 as 8:00 

h, e do meio dia (denominado de MD pelo usuário), de 12:00 às 13:00 h (P=2). 

 Segundo a Equação 4.3, estas especificações geram cinco atributos. Seguindo a 

lógica expressa na Figura 4.3, os nomes destes atributos são: SCN, SEX_MA_FLX, 

SEX_MD_ FLX, SAB_MA_ FLX e SAB_MD_ FLX. O primeiro indica o código SCN 

do objeto viário consultado. O segundo e terceiro atributos indicam o fluxo médio do 

tráfego numa sexta-feira nos períodos horários da manhã e do meio-dia, 

respectivamente. O quarto e quinto atributos representam o fluxo médio do tráfego num 

sábado, nos períodos horários da manhã e do meio-dia, respectivamente. 

Continuando a análise do modelo processual apresentado na Figura 4.1, a 

terceira etapa consiste em armazenar os dados agregados de cada arquivo DBASE, 

acumulados em “M” linhas de registros agrupadas por tipo de estatística de agregação 

“E”, em um conjunto de Arquivos de Versões. Cada um dos “M” registros é adicionado 

a seu respectivo arquivo de versões, via testes lógicos. Ao final, cada arquivo DBASE 

agregado terá um registro com dados agregados de cada objeto viário selecionado, 

segundo uma dada estatística de agregação “E”.  

O total de Arquivos de Versões (arquivos DBASE agregados) gerados pela 

interface lógica é dado pela Equação 4.4. 

MENV *=                                                          (4.4) 

em que, 

E : número de estatísticas de agregação especificadas; 

M : número de meses a serem pesquisados 

 

O formato dos Arquivos de Versões é inspirado na estrutura relacional de tabelas 

do modelo espaço-temporal de versões, apresentado na seção 3.4.4. Cabe lembrar que 
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esta estrutura cria uma nova versão da base de dados (Arquivo de Versão), quando 

ocorrem modificações nas entidades modeladas. Cada nova versão é armazenada numa 

tabela distinta, com estrutura relacional.  

No caso dos Arquivos de Versões gerados pela interface lógica, cada arquivo é 

um “retrato” das condições do tráfego de um conjunto de objetos viários de uma mesma 

categoria, agregado segundo uma estatística “E”. Este retrato se refere a um período 

específico de um mês ou menos. Cada versão mensal é consolidada em uma tabela 

relacional (formato DBASE), cuja estrutura de atributos é a mesma estrutura usada nos 

registros que acumulam estatísticas agregadas de dados de arquivos DBASE de objetos 

viários do sistema SCOOT, ilustrada na Figura 4.3. Portanto, a definição dos nomes de 

atributos de Arquivos de Versões obedece à codificação disposta na Tabela 4.2. 

 

4.2.3. Análise da Modelagem Espaço-temporal da Interface Lógica 

A interface lógica desenvolvida para importar, modelar e armazenar dados do 

sistema SCOOT para a plataforma SIG TransCAD atua nos níveis conceitual e lógico 

do processo de modelagem da realidade. No nível conceitual, a referida interface 

modela as necessidades dos usuários segundo um dado modelo espaço-temporal, que 

garante flexibilidade para a representação espacial e temporal das condições do tráfego 

urbano. O caráter flexível deste modelo viabiliza um maior número de aplicações para 

os dados importados do sistema SCOOT, em diferentes escopos de abrangência 

(tempo/espaço) e segundo as necessidades específicas de usuários distintos. 

Já no nível lógico, a interface lógica é capaz de traduzir seu modelo conceitual 

para um cenário que combine visualização espacial e estrutura relacional de 

armazenamento de dados, num ambiente SIG. Ambos formatos de apresentação de 

dados são bastante familiares aos conceitos cognitivos humanos, o que facilita 

aplicações de dados dinâmicos para a gestão do tráfego urbano. 

Além da análise dos níveis de modelagem usados no desenvolvimento da 

interface lógica, cabe analisar o modelo conceitual que rege o funcionamento desta 

interface à luz de critérios avaliativos da modelagem de entidades do mundo real. Em 

seguida, o modelo espaço-temporal da interface lógica é avaliado segundo os seguintes 
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critérios: simplicidade, formalidade, expressividade, ortogonalidade e linguagem de 

manipulação de dados. Estes critérios são descritos na seção 3.4.1. 

No que se refere à simplicidade, o modelo espaço-temporal da interface lógica 

agrega de forma personalizada os dados do sistema SCOOT, através de estatísticas de 

agregação comuns, tais como: mínimo, máximo, soma, média e desvio padrão. Assim, 

os resultados desta agregação de dados do SCOOT são bastante familiares e 

perceptíveis aos usuários. 

Quanto à formalidade, o modelo espaço-temporal da interface lógica é flexível 

na dimensão espacial e restrito na dimensão temporal. No caso da dimensão espacial 

este modelo flexibiliza a representação geográfica de entidades viárias, a critério do 

usuário. Já na dimensão temporal, o referido modelo define claramente as formulações 

matemáticas das estatísticas de agregação temporal de dados do sistema SCOOT, bem 

como a estrutura relacional usada para armazenar os dados agregados. 

Considerando o critério expressividade, o modelo espaço-temporal da interface 

lógica apresenta múltiplas combinações de representação (dimensão espacial) e 

agregação (dimensão temporal) de dados do sistema SCOOT. No caso da dimensão 

espacial, este modelo permite a representação personalizada de objetos viários 

modelados pelo SCOOT dentre as opções de objetos geográficos disponíveis no SIG. Já 

na dimensão temporal, o poder de expressividade das condições do tráfego varia de 

acordo com as especificações temporais definidas pelo usuário e com a consistência da 

base de dados do sistema SCOOT. Assim, o usuário pode requerer dados com precisão 

de 15 minutos a um ano para um ou todos os objetos viários de uma mesma categoria. 

Para o caso da ortogonalidade, o modelo espaço-temporal da interface lógica 

integra as dimensões espacial e temporal do tráfego urbano através de uma estrutura 

relacional de versões, em ambiente SIG. Contudo, o usuário pode modelar cada uma 

destas dimensões de forma independente e flexível, segundo as necessidades específicas 

de cada aplicação. 

Relativamente à linguagem de manipulação, o modelo espaço-temporal da 

interface lógica permite consultas de dados ao sistema SCOOT bem mais flexíveis, 

abrangentes e eficientes do que o front end padrão do software ASTRID. Além disto, as 
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operações espaciais analíticas do SIG combinam SQL e atributos espaciais para 

viabilizar múltiplas opções de manipulação de dados dinâmicos do tráfego. 

Além dos critérios gerais que orientam a modelagem de entidades do mundo 

real, a análise do modelo espaço-temporal usado pela interface lógica deve considerar 

os seguintes critérios de modelagem de dados geográficos, são eles: capacidade de 

abstração, integridade e visualização de dados, conforme exposto na seção 3.4.2. 

No que se refere à capacidade de abstração, o modelo espaço-temporal da 

interface lógica limita a representação de entidades do mundo real as entidades 

geográficas disponíveis no SIG (ponto, linha, polígono, rota). Contudo, estas opções de 

objetos espaciais atendem satisfatoriamente a representação bidimensional de entidades 

viárias. Já na dimensão temporal, a capacidade de expressão é ampla, podendo abranger 

múltiplas combinações de agregação de dados ao longo de uma dada escala de tempo. 

Quanto aos critérios integridade e visualização, o modelo espaço-temporal da 

interface lógica depende da estrutura dual de armazenagem de dados e das ferramentas 

de análise espacial do SIG, respectivamente. Contudo, o referido modelo é capaz de 

garantir a integridade dos dados durante o processo de importação, modelagem e 

armazenagem de dados do SCOOT para a plataforma SIG. Entretanto, a integridade dos 

arquivos gerados pela interface lógica, quando submetidos à manipulação em ambiente 

SIG, é condicionada a estrutura dual deste sistema. 

Após a descrição do modelo espaço-temporal elaborado para importar, modelar 

e armazenar dados do sistema SCOOT para a plataforma SIG TransCAD, a seção 4.3 

apresenta a arquitetura funcional da interface lógica que operacionaliza este modelo. 

 

4.3. ARQUITETURA FUNCIONAL DA INTERFACE LÓGICA 

A seção 4.3 aborda a arquitetura funcional da interface lógica proposta neste 

trabalho. Inicialmente, a seção 4.4.1 descreve o funcionamento do aplicativo padrão de 

consulta à base de dados do sistema SCOOT, o front end padrão do ASTRID. Em 

seguida, a seção 4.3.2 apresenta a arquitetura cliente/servidor da interface lógica, 

descrevendo os processos de cada um de seus módulos constituintes. 

•
•
•
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4.3.1. Modelo Funcional do Software ASTRID  

A consulta à base de dados do tráfego modelada pelo sistema SCOOT é efetuada 

através do software ASTRID. O processo de consulta e obtenção dos dados obedece à 

arquitetura cliente/servidor apresentada na Figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4:  Arquitetura funcional do software ASTRID de consulta à base de dados do 
tráfego modelada pelo sistema SCOOT 

 

Segundo DAVIS (1998b), uma arquitetura cliente/servidor é uma extensão 

lógica da programação modular, onde cada módulo constitui uma seqüência de códigos 

específica de um código principal mais abrangente. Contudo, os módulos atuam de 

forma integrada, podendo estar instalados em computadores diferentes. O autor destaca 

que arquiteturas deste tipo possuem módulos que requisitam serviços (cliente ou front 

end) e módulos que executam estes serviços (servidor ou back end). 
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Conforme Figura 4.4, o usuário interage com o ASTRID através de um front end 

padrão (ver Figura 2.7), num computador terminal, definindo parâmetros de consultas à 

base de dados do sistema SCOOT. Em seguida, este front end compõe um comando de 

extração de dados, na forma de linha de comando, a partir dos parâmetros especificados. 

A construção destas linhas de comando obedece à estrutura apresentada na Figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.5:  Estrutura genérica de construção de linhas de extração de dados (linhas de 
comando) do software ASTRID 

 

Conforme Figura 4.5, as linhas de comando consistem na concatenação, indicada 

pelo caractere “+”, de diversos códigos específicos, espaçados pelo caractere em branco 

(“  ”). A ordem de concatenação destes códigos deve obedecer ao exposto na Figura 4.5, 

sob pena de não importação dos dados requeridos. Estes códigos retratam as 

especificações de consulta feitas pelo usuário no front end padrão do software ASTRID, 

considerando as dimensões espacial e temporal, as variáveis e as opções definidas.  

Na composição de qualquer linha de comando pelo software ASTRID, os 

códigos apresentados na Figura 4.5 podem ser de dois tipos, são eles: constantes, não 

variam com as especificações do usuário e assinalados por letras maiúsculas, exceto no 

caso do texto SCN; e variáveis, variam segundo as especificações do usuário e são 

indicadas por letras minúsculas.  

A seguir, a Tabela 4.3 apresenta os códigos constantes usados na composição de 

linhas de comando pelo software ASTRID, bem como seus significados. 

EXTRACT+“ ”+código SCN+“ ”+código de tipo de arquivo de saída      

+“ ”+/DW:+códigos de dias da semana +“ ”+/D:variável 1+“ ”+ ... 

/D:variável V+“ ”+/TS:+hora inicial+“:”+minuto inicial+“ ”+/TE:+hora 

final+“:”+minuto final+“ ”+/DS:+ano inicial+mês inicial+dia inicial+“ 

”+/MS:+ano inicial+mês inicial +“ ”+/DE:+ano final+mês final+dia 

final+“ ”+ /OA:+nome do arquivo temporário 
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Tabela 4.3: Significado de códigos constantes usados na composição de linhas de 
comando do software ASTRID 

Códigos constantes Significado 

EXTRACT Comando de extração de dados 

/DW: Antecede códigos variáveis que indicam os dias da semana a serem 
consultados 

/D: Antecede códigos variáveis que indicam as variáveis a serem consultados 

/TS: Antecede códigos variáveis que indicam a hora e minuto inicial do 
período horário a ser consultado 

/TE: Antecede códigos variáveis que indicam a hora e minuto final do período 
horário a ser consultado 

/DS: Antecede códigos variáveis que indicam a data inicial, em formato 
aaaammdd, do mês a ser consultado 

/MS: Antecede códigos variáveis que indicam o ano e o mês iniciais, em 
formato aaaamm, do mês a ser consultado 

/DE: Antecede códigos variáveis que indicam a data final, em formato 
aaaammdd, do mês a ser consultado 

/OA: Antecede o nome a ser dado para o arquivo temporário (*.TMP) gerado 
pelo software ASTRID. O caractere “A” indica que arquivos TMP de 
vários meses, devem ser agrupados num único arquivo 

 

Já os códigos variáveis se adaptam às necessidades do usuário. Assim, o código 

SCN indica o código usado pelo SCOOT para modelar um dado objeto viário, conforme 

exemplos na Tabela 2.4. Já o código de tipo de arquivo de saída especifica o tipo de 

arquivo de dados a ser importado da base de dados do sistema SCOOT, dentre as 

opções disponíveis. A Tabela 4.4 apresenta os códigos variáveis para os tipos de 

arquivo de saída do software ASTRID. 

 

Tabela 4.4:  Códigos variáveis para a definição do tipo de arquivo de saída na 
composição de linhas de comando do software ASTRID 

Tipo de arquivo de saída de 
dados do software ASTRID 

Códigos variáveis usados na composição de linhas de 
comando do software ASTRID 

Bacfile BAC 

Bacfile + Bacfile BAC  /GT:B 

Bacfile + Profile BAC  /GT:P 

Profile PRO  

Profile + Max/Min PRO  /GT:X 

Profile + Stdev PRO  /GT:S 

Trend TRE  /GT:T 

Trend Day TRE 
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Por sua vez, os códigos hora inicial, minuto inicial, hora final e minuto final, 

ligados pelo caractere “:”, representam, respectivamente, a hora e o minuto inicial e 

final de um período horário de consulta. As opções da hora e minuto disponíveis são, 

respectivamente, 0 às 24 horas e 00, 15, 30 e 45 minutos. Já os códigos ano inicial, mês 

inicial, dia inicial, ano final, mês final, dia final representam, respectivamente as datas 

inicial e final do processo de consulta, em formato aaaammdd. Os códigos ano inicial e 

mês inicial, que precedem o código constante “/MS:”, só são inseridos na linha de 

comando se for efetuada consulta a um mês anterior ao mês corrente. 

Quanto aos códigos variáveis denominados dias da semana e variável, o 

primeiro se refere aos dias da semana a serem consultados. Já o segundo trata das 

variáveis a serem consultadas. As reticências na Figura 4.5, entre os códigos variável 1 

e variável V, indicam que a consulta pode ser feita a múltiplas variáveis. A Tabela 4.5 

apresenta os códigos usados para indicar os dias da semana e as variáveis nas linhas de 

comando geradas pelo software ASTRID. A ordem de especificação dos dias da semana 

e das variáveis deve ser a mesma da Tabela 4.5, sob pena de não extração dos dados. 

 

Tabela 4.5: Códigos indicadores de dias da semana e variáveis nas linhas de comando 
geradas pelo ASTRID para a extração de dados do sistema SCOOT 

Dia da semana Código variável Variável modelada pelo sistema SCOOT Código variável 

Domingo SU Fluxo veicular (veic/h) FLOW 

Segunda-feira MO Paradas veiculares (veic/h) STOPS 

Terça-feira TU Atraso ((veic*h)/h)  DEL 

Quarta-feira WE Congestionamento (%) CONG 

Quinta-feira TH Saturação (%) DSAT 

Sexta-feira FR Histórico de fluxo durante o ciclo (lpu) HFLWC 

Sábado SA Histórico de fluxo durante o estágio de verde (lpu)  HFLWG 

- - Histórico de comprimento de ciclo (s) HLENC 

- - Histórico de comprimento de estágio de verde (s) HLENG 

- - Fluxo detectado (veic/h) RFLOW 

- - Ocupação de detector (%) ROCC 

- - Comprimento de estágio (s) SLEN 

- -   Atraso veicular (s) VDEL 

- - Velocidade (km/h) SPEED 

- - Tempo de jornada (s) JTIME 

- - Índice de congestionamento CIDX 

- - Ocupação veicular (ms/veic) VOCC 

- - Fator LPU (lpu/veic) LPUF 
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A titulo de exemplificação, é apresentado a seguir um exemplo de linha de 

comando gerada pelo software ASTRID, a partir de especificações do usuário: 

 

EXTRACT 00028:e BAC /DW:MOTUWETHFRSASU /D:FLOW 

/D:VDEL /TS:7:00 /TE:8:30 /DS:20021001 /MS:200210 

/DE:20021031 /O:SCN00028_EBAC.TMP 

 

Esta linha de comando representa a extração de um arquivo tipo Bacfile, 

denominado SCN00028_EBAC.TMP, contendo valores de fluxo e atraso veiculares, 

para o objeto viário de código SCN igual a 00028:e (tipo link). Estes valores foram 

modelados pelo sistema SCOOT para todos os dias da semana, durante o período 

horário de 7:00 às 8:30 h, do mês de outubro do ano de 2002. 

Finalizada a descrição do processo de construção de linhas de comando do 

software ASTRID, cabe continuar a explicação do modelo funcional de extração de 

dados da base de dados do sistema SCOOT, executado pelo ASTRID. 

Assim, conforme Figura 4.4, depois que o front end padrão do software ASTRID 

gera uma linha de comando, esta linha é enviada, a partir do computador terminal, ao 

ASTRID, instalado no computador servidor. Em seguida, este software executa a 

extração de dados requisitada junto à base de dados do sistema SCOOT. Por sua vez, 

este sistema devolve um arquivo específico, de acordo com as especificações feitas pelo 

usuário. Então, o ASTRID compila este arquivo em um formato de arquivo temporário, 

extensão TMP, que é enviado ao computador terminal. Posteriormente, o arquivo TMP 

é convertido no formato especificado pelo usuário, dentre os sete disponíveis: gráfico, 

gráfico para impressão, texto, texto para arquivo, Access, Lotus 123 e DBASE 3 e 4. A 

transmissão de dados entre computadores ocorre através de uma conexão remota 

Internet Protocol/Transference Control Protocol (IP/TCP). 

De um modo geral, o front end padrão do software ASTRID apresenta baixa 

eficiência no processo de consulta à base de dados do sistema SCOOT, além de não 

agregar caráter espacial aos dados importados. A baixa eficiência deste front end é 

devida à necessidade da especificação manual e sucessiva de parâmetros de consulta a 
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múltiplos objetos viários do SCOOT. Já a não geocodificação dos dados consultados 

inviabiliza a execução de análises espaciais exploratórias e/ou inferências. 

 

4.3.2. Arquitetura Cliente/Servidor da Interface Lógica 

A interface lógica desenvolvida neste trabalho possui uma estrutura cliente 

servidor para efetuar a ligação entre sistema SCOOT e a plataforma SIG TransCAD, por 

meio do software ASTRID. A idéia fundamental consiste em substituir o atual front end 

do ASTRID por uma nova interface, em ambiente SIG. Assim, através da capacidade de 

referenciamento e manipulação espacial do SIG, esta nova interface pode proporcionar 

maior produtividade ao processo de consulta de dados do sistema SCOOT, além de 

permitir a execução de análises espaciais.  

Na página seguinte, a Figura 4.6 ilustra a arquitetura da referida interface lógica. 

De acordo com a Figura 4.6, a interface lógica, substituta do front end do software 

ASTRID, possui uma arquitetura cliente/servidor composta por quatro módulos de 

processamento, denominados: Compilador de Parâmetros, Construtor de Linhas de 

Comando, Escritor de Arquivos DBASE e Agregador de Arquivos DBASE. Verifique 

que o primeiro e o quarto módulos são front ends executados em plataforma SIG, 

software TransCAD. Estes dois módulos foram desenvolvidos com o uso da linguagem 

de programação Macro Caliper Script do TransCAD. Já o segundo e terceiro módulos, 

módulos back end, funcionam numa plataforma de programação, software Python. Estes 

dois módulos foram implementados via Python (www.python.org). 

O uso conjunto das plataformas TransCAD e Python é devido a dois motivos. 

Primeiro, é através do TransCAD que é possível agregar caráter espacial aos dados 

importados da base de dados do sistema SCOOT. Contudo este sistema não é adequado 

para comunicação cliente/servidor. Portanto, foi usado o software Python para efetuar a 

conexão IP/TCP. A escolha do Python é justificada pelos seus atributos técnicos e pelo 

seu caráter gratuito de aquisição. Este argumento é corroborado por BRYDIA et al. 

(1998) que afirmam que o acesso à base de dados de sistemas ITS deve ser feito através 

de software aberto para evitar custos com licença de uso. 
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Figura 4.6:  Arquitetura funcional da interface lógica de consulta à base de dados do 

tráfego modelada pelo sistema SCOOT 
 

De acordo com a Figura 4.6, o funcionamento da interface lógica é dividido em 

quatro etapas, executadas consecutivamente para cada objeto viário selecionado pelo 

usuário para a extração de dados no sistema SCOOT. As três etapas inicias (módulos 
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Compilador de Parâmetros - 1º Etapa, Construtor de Linhas de Comando - 2º Etapa, 

Escritor de Arquivos DBASE - 3º Etapa) são executadas com conexão entre o 

computador terminal e servidor. Já a quarta etapa (módulo Agregador de Arquivos 

DBASE) é executada apenas no ambiente do computador terminal, após a importação e 

conversão dos arquivos extraídos da base de dados modelada pelo SCOOT. 

Na primeira etapa, o módulo “Compilador de Parâmetros” efetua a leitura dos 

parâmetros espaciais (códigos SCN), temporais (datas, dias da semana, períodos 

horários), variáveis, estatísticas e opções especificados pelo usuário. Os códigos SCN 

são obtidos a partir da base de dados georeferenciada construída pelo usuário, a qual 

contém uma ou mais camadas geográficas com os objetos viários desejados e seus 

respectivos códigos SCN. Já os demais parâmetros temporais, variáveis, estatísticas e 

opções são especificados diretamente na interface lógica. 

Ainda na primeira etapa, o “Compilador de Parâmetros” organiza os parâmetros 

lidos em seis pacotes, são eles: variáveis, relativo às variáveis especificadas; estatísticas, 

relativo às estatísticas definidas; dias, relativo aos dias da semana escolhidos; datas, 

relativo aos dias ou meses selecionados; horários, relativo aos períodos horários 

especificados; opções, relativo às opções especificadas; e SCN, relativo aos códigos 

SCN dos objetos viários selecionados. Em seguida, os cinco primeiros pacotes são 

enviados, via conexão IP/TCP, para o “Construtor de Linhas de Comando”, 

desenvolvido e executado na plataforma de programação Python. Já os códigos SCN 

são remetidos um para cada ciclo de execução da interface lógica (ver Figura 4.6). 

Na segunda etapa, o módulo “Construtor de Linhas de Comando” usa os 

parâmetros enviados pelo módulo “Compilador de Parâmetros” para elaborar um 

conjunto de comandos de extração de dados para cada código SCN enviado, na forma 

de uma ou mais linhas de comando. Estas linhas são iguais àquelas geradas pelo front 

end original do ASTRID, cuja estrutura é apresentada na Figura 4.5. Em seguida, a 

partir do computador terminal, a(s) linha(s) de comando relativa(s) ao SCN corrente é 

(são) enviada(s) ao módulo “Executor de Comandos de Extração” do ASTRID, 

localizado no computador servidor, via conexão IP/TCP. Então o software ASTRID 

executa a(s) linha(s) de comando, similar ao procedimento convencional descrito na 

seção 4.3.1. O arquivo resultante é convertido em arquivo TMP pelo módulo 
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“Compilador de Formato de Saída”, e enviado ao computador terminal via conexão 

remota do tipo IP/TCP. 

Na terceira etapa, o arquivo TMP, enviado pelo “Compilador de Formato de 

Saída”, é convertido para o formato DBASE através do módulo “Escritor de Arquivo 

DBASE”, conforme descrito na seção 4.2.2. O arquivo DBASE convertido é 

armazenado em pasta definida pelo parâmetro “opções”. A opção padrão da interface 

lógica é o endereço “C:\Arquivos de Programas” no computador terminal. 

Finalizada a importação e conversão de dados de cada SCN, junto à base de 

dados do sistema SCOOT, é iniciada a quarta etapa. Nesta etapa, cada arquivo DBASE 

convertido é submetido ao processo de agregação temporal de dados extraídos do 

sistema SCOOT, conforme apresentado na Figura 4.1, seção 4.2.2. O módulo 

“Agregador de Arquivo DBASE” é o responsável por executar este processo de 

agregação. O resultado da agregação de cada arquivo DBASE é acumulado em 

conjuntos de “M” registros, onde cada conjunto é agrupado por tipo de estatística “E”. 

À medida que os arquivos são lidos e agregados, os registros resultantes são 

adicionados, em separado, a um vetor temporário de acumulação. 

Após a agregação de dados dos arquivos DBASE de cada SCN, o “Agregador de 

Arquivo DBASE” insere, ainda na quarta etapa, os registros acumulados no vetor 

temporário em seus respectivos arquivo DBASE agregados (Arquivos de Versões 

mensais), através de testes lógicos, segundo a estatística e o mês a que se referem. 

Ao final do processo de consulta à base de dados do SCOOT, o usuário dispõe 

de um Arquivo de Versão para cada combinação estatística e mês. Cada Arquivo de 

Versão contém valores das variáveis pesquisadas, agregados nos dias e períodos 

horários definidos pelo usuário, segundo uma dada estatística. A estrutura relacional dos 

Arquivos de Versões segue o modelo descrito na seção 4.2.2. Quando este arquivo é 

visualizado no software TransCAD, o nome da dataview informa a estatística, o mês e o 

ano a que se refere. Já os atributos informam o tipo de objeto viário, o dia e o período 

horário a que os dados estão associados. Cada linha de registro na dataview diz respeito 

a um objeto viário. 
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Após a descrição da modelagem espaço-temporal e apresentação da arquitetura 

funcional da interface lógica, faz-se necessário apresentar e exemplificar o uso da 

referida interface. Estes temas são abordados na seção 4.4, descrita a seguir.  

 

4.4. APRESENTAÇÃO E APLICAÇÃO DA INTERFACE LÓGICA 

A seção 4.4 apresenta e exemplifica o uso da interface lógica desenvolvida neste 

trabalho. Inicialmente, a seção 4.4.1 descreve a estrutura multiguia de telas interativas 

da interface. Em cada guia é feita a descrição dos componentes que interagem com o 

usuário. Em seguida, a seção 4.4.2 apresenta um exemplo de aplicação da interface 

lógica no processo de consulta à base de dados modelada pelo SCOOT. Ao final, a 

seção 4.4.3 discute os tratamentos de exceções necessários para prevenir o uso indevido 

da interface. 

 

4.4.1. A Interface Lógica TRANSCOOT 

A interface lógica desenvolvida neste trabalho foi denominada de 

TRANSCOOT. Este nome é derivado dos nomes dos sistemas interligados por esta 

interface: o software de SIG TransCAD e o sistema SCOOT de controle centralizado do 

tráfego em tempo real.  

A interação do TRANSCOOT com o usuário ocorre em ambiente SIG, software 

TrasnCAD ou Maptitude, através da caixa de diálogo (Dialog Box) com estrutura 

multiguias. A ativação desta Dialog Box é feita através do menu Tools/Add-ins, em 

ambos os pacotes computacionais. A Dialog Box principal do TRANSCOOT possui três 

guias ou telas de interação com o usuário, denominadas: Dados Básicos, Variáveis e 

Horários.  

A seguir, a Figura 4.7 apresenta a primeira guia da caixa de diálogo principal do 

TRANSCOOT, denominada Dados Básicos. Esta guia é composta de três frames, 

denominados: Dados Espaciais, Dias da Semana e Data (dd/mm/aaaa). Os frames são 

elementos visuais usados para agrupar objetos de interação com o usuário (ex. botões).  
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Figura 4.7:  Guia Dados Básicos da estrutura multiguias do TRANSCOOT  

 

Conforme a Figura 4.7, o frame Dados Espaciais permite que o usuário 

especifique os parâmetros espaciais necessários à consulta à base de dados do SCOOT, 

através de menus suspensos de listas (popdown menu). A definição dos parâmetros é 

feita por meio de um click sobre o respectivo popdown menu, com subseqüente click na 

opção desejada. O frame em questão é composto por três popdown menu, são eles: 

a) Camada: especifica a camada geográfica usada para representar um ou 

mais objetos viários modelados pelo SCOOT; 

b) Seleção: especifica a seleção de objetos viários a serem usados na 

consulta de dados; 

c) Identificador (SCN): especifica o atributo da camada geográfica que 

contém os códigos SCN dos objetos viários selecionados para o 

processo de consulta de dados. 

Diferente do front end padrão do software ASTRID, que requer a digitação de 

múltiplos códigos SCN, a definição de parâmetros espaciais no TRANSCOOT é feita 

através das ferramentas de seleção do SIG. Sendo necessária, contudo, a prévia 
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introdução de um atributo na respectiva camada geográfica, contendo todos os códigos 

SCN dos objetos viários desejados. O uso do SIG permite que o usuário efetue a 

consulta a diversos objetos viários simultaneamente, sem requerer a digitação de cada 

código SCN. Desta forma, o processo de consulta de dados ganha agilidade e eficiência. 

Já o frame Dias da Semana permite que o usuário defina que dias da semana 

devem ser usados no processo de consulta à base de dados modelada pelo SCOOT. Este 

frame é composto por sete caixas de seleção múltipla (check box), uma para cada dia da 

semana, e quatro botões auxiliares de seleção. O usuário seleciona os dias desejados 

através de um click do mouse sobre a check box do respectivo dia, ou através de click 

nos botões auxiliares. Os botões são denominados: 

a) Semana toda: seleciona os sete dias da semana; 

b) Dias úteis: seleciona os dias úteis da semana (segunda-feira a sexta-feira); 

c) Final de semana: seleciona somente o sábado e o domingo; 

d) Limpar seleção: anula qualquer seleção feita pelo usuário.  

Comparando esta estrutura com o front end padrão do software ASTRID (Figura 

2.7), é possível verificar que o TRANSCOOT fornece dois botões adicionais para 

agilizar a definição dos dias da semana, são eles: Dias úteis e Final de Semana. 

Por sua vez, o frame Data (dd/mm/aaaa) possibilita que o usuário defina o 

período de dias ou meses desejados para extração de dados na base de dados modelada 

pelo SCOOT. Este frame é composto por seis popdown menu, sendo que os três a 

esquerda dizem respeito à data inicial e os três mais a direita correspondentes a data 

final. Em ambas definições de datas, da esquerda para a direita, o primeiro, segundo e 

terceiro popdown menu se referem, respectivamente, a um dado dia, mês e ano.  

Cabe ressaltar que o front end padrão do software ASTRID permite apenas a 

definição de um mês ou menos para a consulta a arquivos tipo Bacfile, enquanto o 

TRANSCOOT permite a consulta a no máximo doze meses, incluindo o mês corrente e 

até onze meses anteriores ao mês atual. Esta restrição de importação de dados ocorre 

porque o SCOOT armazena dados apenas aos últimos doze meses.  
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Dando continuidade a descrição da estrutura multiguias do TRANSCOOT, a 

Figura 4.8 apresenta a guia denominada Variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Guia Variáveis da estrutura multiguias do TRANSCOOT  

 

A guia Variáveis permite que o usuário defina que variáveis deseja consultar na 

base de dados modelada pelo SCOOT. Conforme Figura 4.8, a guia Variáveis é 

composta de três frames, denominados: Básicas, Históricas e Derivadas. Estes frames 

agrupam em categorias as variáveis disponíveis na base de dados modelada pelo sistema 

SCOOT, apresentadas através de check box. Esta classificação das variáveis foi 

apresentada na Tabela 2.6 e discutida na seção 2.6.2. 

Além destes frames, a guia Variáveis contém cinco botões auxiliares para o 

processo de seleção. Assim, o usuário pode selecionar as variáveis que deseja através de 

um click na check box da respectiva variável, ou através de um click nos botões 

auxiliares. A seguir são descritos os botões de seleção auxiliares da guia Variáveis: 

a) Básicas: seleciona as variáveis disponíveis no frame Básicas;  

b) Históricas: seleciona as variáveis disponíveis no frame Históricas;  
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c) Derivadas: seleciona as variáveis disponíveis no frame Derivadas. Cabe 

destacar que os três primeiros botões funcionam de forma conjunta, ou 

seja, a seleção feita por um não anula a seleção feita pelo outro; 

d) Tudo: seleciona todas as variáveis disponíveis; 

e) Limpar Seleção: anula a seleção feita pelo usuário.  

A comparação entre a estrutura de frames e botões do TRANSCOOT e o front 

end padrão do software ASTRID (Figura 2.7) permite concluir que a primeira é mais 

interativa com o usuário. Além disto, a interface lógica disponibiliza as variáveis para o 

usuário obedecendo às condições de viabilidade de consulta à base de dados do sistema 

SCOOT, descritas na Tabela 2.5. Por exemplo, a Figura 4.8 apresenta apenas as 

variáveis disponíveis para o objeto viário link. Assim, a variável fluxo veicular está 

disponível no nível de Link, enquanto a variável comprimento de estágio só é disponível 

para entidades tipo Estágio, conforme Tabela 2.5. 

Prosseguindo na apresentação das guias do TRANSCOOT, a Figura 4.9 

apresenta a última guia, denominada Horários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9:  Guia Horários da estrutura multiguias do TRANSCOOT  
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Através da guia Horários, o usuário define até dez períodos horários de consulta 

de dados ao sistema SCOOT. Cada horário tem precisão mínima de 15 minutos, tendo 

em vista que este sistema armazena dados com periodicidade mínima de 15 minutos. A 

definição destes horários pode ser feita de forma automática ou manual.  

No caso da definição automática de períodos horários, o usuário pode montar um 

arquivo texto para especificar os horários desejados. Juntamente com a interface lógica, 

este arquivo é instalado numa das seguintes pastas: C:\Arquivos de 

Programas\Maptitude\gisdk\toolbox ou C:\Arquivos de Programas 

TransCAD\gisdk\toolbox. Sempre que o TRANSCOOT é ativado, o referido arquivo 

texto é lido e seus valores carregados nos elementos da guia Horários. A Figura 4.10 

apresenta um exemplo do referido arquivo texto. 

 

 

 

 

 
Figura 4.10:   Exemplo de arquivo texto com especificações de períodos horários da 

guia Horários do TRANSCOOT para consulta de dados ao SCOOT 

 

O formato do arquivo texto apresentado na Figura 4.10 é padrão, comportando 

no máximo dez linhas. Cada linha registra as especificações de um período horário, 

segundo o padrão: código de horário; caractere “,”; hora inicial (formato hh:mm); 

caractere “,” e hora inicial (formato hh:mm). Por exemplo, na Figura 4.10, a linha “P1 – 

Manhã (MA),7:00,8:30” significa o período da manhã iniciando às 7:00 horas e 

finalizando às 8:30 horas. Cabe ressaltar, que no caso do código de horário, apenas as 

duas primeiras letras são consideradas na estrutura de atributos dos Arquivos DBASE 

Agregados, descrita na Tabela 4.2. 

Quanto à definição manual dos períodos horários, o usuário deve interagir com 

os seguintes elementos da guia Horários, ilustrados na Figura 4.9: 
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a) Check box: define se um dado horário deve ou não ser usado no processo 

de consulta de dados. Um click sobre a check box seleciona o respectivo 

horário, ativando todos os demais elementos, inicialmente desativados; 

b) Edit box: especifica o código de um horário a ser usado na nomenclatura 

dos atributos dos Arquivos DBASE Agregados. O referido código deve 

ser digitado na edit box respectiva ao check box selecionado; 

c) Popdown menu: especificam a hora e minuto inicial e final de um dado 

período horário. A especificação de cada horário requer seleções junto a 

quatro popdown menu, respectivos ao check box selecionado. Conforme 

Figura 4.9, da esquerda para a direita, estes popdown menu definem, 

respectivamente, a horário inicial, minuto inicial, hora final e minuto 

final. Os popdown menu relativos à hora e aos minutos dispõem, 

respectivamente, as opções de 0 a 24 h e 00, 15, 30 e 45 min. 

Cabe destacar que o TRANSCOOT fornece múltiplos horários simultâneos de 

consulta à base de dados modelada pelo SCOOT, com precisão variável por horário. Já 

o front end padrão do software ASTRID permite apenas a consulta a um único período 

horário com precisão padronizada, dentre as opções: 00:00 às 24:00, 00:00 às 07:00, 

07:00 às 10:00, 10:00 às 16:00, 16:00 às 19:00, 19:00 às 24:00 e 7:00 às 24:00 horas. 

Além da estrutura multiguias do TRANSCOOT, esta interface dispõe de três 

outros botões, conforme Figura 4.9, são eles: Opções, Cancelar e Ok. Um click sobre o 

botão Opções ativa a caixa de diálogo apresentada na Figura 4.11. 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Caixa de diálogo relativa ao botão Opções do aplicativo TRANSCOOT 
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Conforme Figura 4.11, a caixa de diálogo Opções é composta de duas frames, 

são elas: Definir estatísticas e Definir pasta para arquivar Arquivos DBASE Agregados. 

Na primeira frame, via click em check box, o usuário define que estatísticas devem ser 

calculadas. A Média é a estatística padrão na interface lógica.  Já na segunda frame, o 

usuário digita a pasta onde devem ser arquivados os Arquivos DBASE Agregados, 

gerados ao final da execução do TRANSCOOT. A pasta padrão para o armazenamento 

destes Arquivos DBASE Agregados é C:\Arquivos de Programas\TransCAD.  

Relativamente aos botões Cancelar e Ok, o primeiro cancela o funcionamento da 

interface lógica, não podendo ser ativado após o inicio do processo de consulta de dados 

ao sistema SCOOT. Já o botão Ok inicia o processo de importação e modelagem de 

dados do sistema SCOOT. Este botão só é disponibilizado ao usuário depois da 

definição dos parâmetros mínimos para a consulta à base de dados do sistema SCOOT. 

 Finalizando a apresentação do TRANSCOOT, cabe ressaltar que esta interface 

não permite definir o tipo de arquivo de saída de dados, diferentemente do front end 

padrão do software ASTRID. Na verdade, a interface permite apenas a importação de 

arquivos tipo bacfile, tendo em vista que este é o tipo de arquivo básico modelado pelo 

sistema SCOOT. 

 

4.4.2. Exemplo de Utilização do TRANSCOOT 

De modo a ilustrar o funcionamento da interface lógica TRANSCOOT, suponha 

que o usuário deseja efetuar uma consulta à base dados modelada pelo SCOOT, com as 

seguintes especificações espaciais, temporais, variáveis e estatísticas: 

a) Objetos viários: aproximações que compõem os cruzamentos 

semaforizados da Av. Senador Virgílio Távora sob controle do 

CTAFOR, na cidade de Fortaleza, Ceará; 

b)  Períodos mensais: Junho de 2002; 

c)  Períodos de dias: domingo e segunda-feira; 
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d) Períodos horários: períodos de pico do tráfego da manhã (código MA) 

das 7:00 às 8:30 horas, e da tarde (código TR) das 17:30 às 19:00 horas; 

e) Variáveis: atraso veicular, medida em segundos; 

f) Estatísticas: média e desvio padrão.  

Portanto, com estas especificações, o usuário deseja saber o atraso veicular 

médio de um veículo padrão em cada aproximação dos cruzamentos da Av. Senador 

Virgílio Távora, sob controle do CTAFOR, durante os horários de pico da manhã e da 

tarde, nos dias de domingo e segunda-feira, ao longo do mês de junho de 2002. 

A execução desta consulta de dados ao SCOOT, através do TRANSCOOT, 

requer a construção de uma base de dados georeferenciada para as aproximações dos 

cruzamentos semafóricos do CTAFOR na Av. Sen. Virgílio Távora. Assim, a Figura 

4.12 apresenta a base de dados georeferenciada das aproximações (links) de todos às 

interseções semafóricas controladas pelo CTAFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.12:  Base de dados geográficos das aproximações (links) que integram as 

interseções semafóricas de Fortaleza controladas pelo sistema CTAFOR 

 

Base de dados 
 

Camada Geográfica 

Caixa de Ferramentas Espaciais 
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A base de dados georeferenciada dos links CTAFOR é composta por uma 

camada geográfica e um arquivo de dados. Conforme Figura 4.12, a camada geográfica, 

chamada “Links_CTAFOR”, é indicada por linhas espessas em cor azul, com setas 

direcionais dos sentidos das vias. Já a seleção de links tem cor laranja e agrupa as 

aproximações que compõem as interseções semafóricas da Av. Senador Virgílio Távora, 

sob controle do CTAFOR. Esta seleção foi composta usando ferramentas de seleção 

espacial do SIG e visa subsidiar o processo de consulta de dados ao sistema SCOOT. 

A camada geográfica “Links_CTAFOR” usa a entidade geográfica linha para 

representar no SIG as aproximações viárias sob controle do CTAFOR. Esta modelagem 

espacial tem como base a estrutura genérica de representação geográfica de entidades 

viárias do sistema SCOOT, apresentada na Tabela 4.1. 

Quando ao arquivo de dados dos links, a dataview denominada “Dataview 1 – 

Links_CTA”, ao lado da camada geográfica de links, apresenta alguns dos atributos da 

referida base de dados. Dentre estes atributos, destacam-se dois: ID e SCN_LINK. O 

campo ID armazena os identificadores geográficos de entidades na camada geográfica 

de links. Este campo permite a ligação entre objetos espaciais e seus atributos. O campo 

SCN_LINK registra os códigos usados pelo SCOOT para representar entidades viárias. 

No caso de links, este código é composto de sete caracteres, conforme descrito na 

Tabela 2.4. A existência do atributo SCN_LINK é fundamental para o processo de 

consulta à base de dados modelada pelo sistema SCOOT e para o referenciamento 

espacial dos Arquivos de Versões produzidos pelo TRANSCOOT. 

De posse da base de dados georeferenciada dos links do CTAFOR, o próximo 

passo para efetuar a consulta ilustrativa consiste em ativar o TRANSCOOT, através do 

menu Tools/Add-ins. Em seguida, devem ser definidas as especificações espaciais, 

temporais, variáveis e estatísticas descritas no início da seção 4.4.2.  

A seguir, as Figura 4.13 e 4.14 apresentam, respectivamente, a especificação de 

parâmetros nas guias Dados Básicos e Variáveis, relativas à consulta ilustrativa. Na 

primeira guia são especificados a camada geográfica Links_CTAFOR, a seleção de 

objetos viários Av. Virg. Távora, o atributo SCN_LINK com os códigos SCN, os dias 

de domingo e segunda-feira e o mês de junho de 2002. Já na segunda guia é selecionada 

a variável atraso veicular. 
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Figura 4.13:   Especificação da guia Dados Básicos no TRANSCCOT para consulta 
ilustrativa à base de dados modelada pelo sistema SCOOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14:   Especificação da guia Variáveis no TRANSCCOT para consulta 
ilustrativa à base de dados modelada pelo sistema SCOOT 
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Finalizando as especificações da consulta ilustrativa, a Figura 4.15 apresenta a 

definição dos horários de pico da manhã e da tarde na guia Horários, nas duas primeiras 

check box. Verifique que os demais horários são especificados automaticamente, 

embora estejam inicialmente desabilitados (cor cinza) para o processo de consulta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15:   Especificação da guia Horários no TRANSCCOT para consulta 
ilustrativa à base de dados modelada pelo sistema SCOOT  

 

Ainda na Figura 4.15, é apresentada a caixa de diálogo Opções, onde o usuário 

define as estatísticas e a pasta para arquivamento dos Arquivos de Versões resultantes 

da consulta de dados. No caso da consulta ilustrativa foram definidas as estatísticas 

média e desvio padrão, assim como a pasta C:\Arquivos de Programas\TransCAD para 

arquivamento de Arquivos DBASE Agregados. 

Após a definição de todos os parâmetros espaciais, temporais, variáveis, 

estatísticas e opções, é dado início ao processo de importação e modelagem de dados do 

sistema SCOOT, através de um click sobre o botão Ok, na tela principal da interface 

lógica TRANSCOOT. 

 

Caixa de diálogo 
Opções 
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Inicialmente, o acionamento do botão “Ok” resulta em duas telas informativas 

do andamento da consulta de dados. Estas telas são apresentadas na Figura 4.16 e dizem 

respeito à mesma etapa de importação e conversão de arquivos TMP em arquivos 

DBASE, para cada SCN, conforme descrito na seção 4.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.16:   Telas informativas do TRANSCOOT relativas às condições de 

importação de dados da base de dados modelada pelo sistema SCOOT 
 

 

De acordo com a Figura 4.16, a tela superior de pano de fundo negro é a tela 

informativa do software Python que indica as condições de importação de dados do 

sistema SCOOT. Para cada código SCN que é objeto de importação de dados, a referida 

tela informativa apresenta: 

a) Um conjunto de linhas de comando geradas a partir das especificações de 

consulta do usuário. Conforme descrito na seção 4.3.2, estas linhas são 

construídas pelo módulo “Construtor de Linhas de Comando” da 

interface lógica, em ambiente Python, e enviadas para o software 
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ASTRID no servidor do sistema SCOOT, via conexão remota IP/TCP. 

Por sua vez o ASTRID executa as extrações de dados requisitadas e 

devolve arquivos TMP com os dados extraídos para o aplicativo Python, 

via conexão remota com o computador terminal; 

b) Um conjunto de informações dos atributos do arquivo DBASE relativo 

ao conjunto de linhas de comando descritos no item “a”. De acordo com 

o exposto na seção 4.3.2, este arquivo é gerado pelo módulo “Escritor de 

Arquivo DBASE” da interface lógica, em ambiente Python, a partir da 

leitura do respectivo arquivo TMP extraído pelo software ASTRID, junto 

à base de dados do sistema SCOOT. As especificações de cada atributo 

se referem ao tipo e tamanho. No caso do tipo de atributo, são usados os 

caracteres “C” e “N”, indicando, respectivamente, atributos tipo 

caractere e tipo numérico. No caso do tamanho dos atributos são usados 

números inteiros. Por exemplo, o texto “SCN C 7” diz respeito ao 

atributo que registro o código SCN, na forma de até sete caracteres, para 

um dado arquivo DBASE. 

Assim, a tela informativa do Python permite que o usuário acompanhe o 

processo de importação de dados do sistema SCOOT com maior nível de detalhe. Já a 

tela informativa do TRANSCOOT, barra de progresso na Figura 4.16, permite que o 

usuário tenha uma noção de todo o processo de importação de dados. A referida barra 

informa o percentual de objetos viários importados, bem como o código SCN de cada 

objeto viário. Portanto, as duas telas informativas desempenham papel complementar no 

acompanhamento do processo de importação de dados do sistema SCOOT. 

Após o término do processo de importação de dados da base de dados do sistema 

SCOOT, as duas telas informativas apresentadas na Figura 4.16 são encerradas, 

juntamente com a conexão remota com o servidor deste sistema.  

Em seguida, uma nova tela informativa é apresentada ao usuário, na forma de 

barras de progresso, conforme ilustra a Figura 4.17, na página seguinte. Estas barras de 

progresso têm a função de informar ao usuário o andamento do processo de agregação 

temporal de dados de arquivos DBASE resultantes da conversão de arquivos TMP 

importados da base de dados do sistema SCOOT. 



 

 119 

Conforme Figura 4.17, a tela informativa do processo de agregação temporal é 

composta de duas barras de progresso. A barra superior informa a percentagem de 

objetos viários, ou arquivos DBASE, que já foram submetidos ao processo de agregação 

temporal do módulo “Agregador de Arquivos DBASE” da interface lógica, em 

ambiente SIG, conforme descrito na seção 4.3.2. Já a barra de progresso inferior indica 

o andamento do processo de agregação temporal de um dado arquivo DBASE relativo a 

um objeto viário específico, cujo código SCN é mostrado logo acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17:   Tela informativa do TRANSCOOT relativa às condições de agregação 
temporal de dados importados da base de dados do sistema SCOOT 

 

Finalizadas as barras de progresso do processo de agregação temporal dos 

arquivos DBASE criados pelo módulo “Escritor de Arquivo DBASE” da interface 

lógica, o TRANSCOOT procede a construção dos Arquivos de Versões ou Arquivos 

DBASE Agregados, relativos à consulta de dados ilustrativa à base de dados modelada 

pelo sistema SCOOT.  
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Para a pesquisa ilustrativa de atraso veicular nas aproximações da Av. Sen. 

Vergílio Távora foram requisitados dois meses de dados (M=2) e duas estatísticas 

(E=2). Estas especificações equivalem a criação de dois Arquivos de Versões, conforme 

Equação 4.4. A seguir, a Figura 4.18 apresenta os referidos Arquivos de Versões 

gerados pela interface lógica TRANSCOOT. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18:   Arquivos de Versões gerados pelo TRANSCOOT para consulta 
ilustrativa de dados nas aproximações da Av. Sen. Virgílio Távora 

 

De acordo com a Figura 4.18, a dataview superior, denominada 

“DBF_AGR_MED_LINE_MES06_ANO2002”, e dataview inferior, denominada 

“DBF_AGR_DVP_LINE_MES06_ANO2002”, dizem respeito, respectivamente, às 

estatísticas média (MED) e desvio padrão (DVP) do atraso veicular médio nos horários 

de pico do tráfego da manhã e da tarde, em julho de 2002, nas aproximações de 

interseções semafóricas controladas pelo CTAFOR na Av. Sen.Virgílio Távora. 

 Conforme Figura 4.18, ambos Arquivos de Versões apresentam a mesma 

estrutura de atributos, são eles: SCN, relativo ao código SCN de um dado objeto viário; 

SEG_MA_ATV e SEG_TR_ATV, relativos ao atraso veicular médio na segunda feira 

nos períodos horários da manhã e da tarde, respectivamente; DOM_MA_ATV e 

DOM_TR_ATV, relativos ao atraso veicular médio no domingo nos períodos horários 

da manhã e da tarde, respectivamente. 
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Cada linha de registro de qualquer dois Arquivos de Versões apresentados na 

Figura 4.18 se refere a uma única aproximação, e armazena sua respectiva estatística de 

atraso veicular na forma dos cinco atributos descritos anteriormente. Esta estrutura de 

atributos é determinada pela Equação 4.3, seção 4.2.2, conforme as especificações 

inicias desta consulta de dados.  

Tomando como exemplo o primeiro registro do Arquivo de Versão da estatística 

média (dataview superior na Figura 4.18), temos que a aproximação cujo código SCN é 

igual a 0033:h apresenta: SEG_MA_ATV igual a 27,807 s; SEG_TR_ATV 

indeterminado (“--”); DOM_MA_ATV igual a 23,279 s, e DOM_TR_ATV igual a 

27,431 s. Neste último caso, significa que um veículo padrão sofre um atraso médio 

aproximado de 27,4 s ao passar pela aproximação 0033:h, durante o período horário da 

tarde (17:30 às 19:00 h), num domingo típico de junho de 2002. Cabe destacar que os 

registros indeterminados decorrem da inexistência de dados na base de dados do sistema 

SCOOT, para as especificações de consulta definidas. 

É importante ressaltar que a denominação dos nomes dos Arquivos de Versões 

segue sempre o mesmo padrão, conforme ilustra a Figura 4.18. Este padrão é dado pela 

ligação dos seguintes códigos: “DBF_AGR_+código de estatística+_+código de objeto 

viário+_MÊS+número do mês consultado+_ANO+número do ano consultado”. O sinal 

de “+” indica a concatenação dos códigos para a compor o nome de um dado Arquivo 

de DBASE Agregado. A seguir a Tabela 4.6 fornece os códigos usados na composição 

dos nomes dos Arquivos de Versões gerados pela interface lógica TRANSCOOT. 

 

Tabela 4.6:  Códigos usados na composição dos nomes dos Arquivos de Versões ou 
gerados pelo TRANSCOOT  

Entidade geográfica 
usada para modelar um 

dado tipo de objeto 
viário em ambiente SIG 

Código para composição   
de nome de um dado 
Arquivo de Versão 

Estatística a ser 
calculada 

Código para composição    
de nome de um dado 
Arquivo de Versão  

Ponto PONTO Mínimo MIN 

Linha LINHA Máximo MAX 

Polígono POLGN Soma SOM 

  Média MED 

  Desvio Padrão DVP 
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4.4.3. Tratamento de Exceções no TRANSCOOT 

O desenvolvimento de aplicativos computacionais, como a interface lógica 

TRANSCOOT, exige a implementação de procedimentos capazes de prevenir erros 

previsíveis, ocasionados pelo uso indevido do aplicativo. A construção destes 

procedimentos é denominada tratamento de exceções. No caso do TRANSCOOT, 

foram desenvolvidas rotinas computacionais que tratam da: 

a) Inicialização do aplicativo: impede que o aplicativo seja usado quando os 

arquivos geográficos necessários não estão disponíveis na plataforma 

SIG. Assim, caso o usuário tente usar a interface, o programa envia 

mensagem de advertência ao usuário; 

b) Inserção de parâmetros: impede que o usuário insira parâmetros 

incompatíveis. Por exemplo, o usuário não pode digitar letras nos 

popdown menu destinados a definição de datas. Caso o usuário tente 

inserir parâmetros indevidos, uma mensagem de advertência é exibida. 

Este tratamento de erro está disponível em todos os popdown menu e edit 

box de entrada de dados que permitem a digitação de valores; 

c) Verificação de parâmetros mínimos: impede que o usuário defina 

parâmetros insuficientes para o processo de consulta à base de dados do 

sistema SCOOT. Para tanto, esta rotina habilita os diversos elementos de 

entrada de dados na medida que os elementos anteriores foram 

corretamente definidos. Além disto, cada vez que o usuário alterna entre 

as guias do TRANSCOOT, esta rotina verifica e atualiza os parâmetros 

definidos. Assim, por exemplo, se o usuário tiver definido o uso de 

camada geográfica de links na guia Dados Básicos e qualquer variável na 

guia Variáveis, e depois retornar a guia Dados Básicos, a interface anula 

a seleção de variáveis feita anteriormente. Isto previne que o usuário 

selecione variáveis incompatíveis com um dado tipo de objeto viário. 

Finalizada a discussão que apresenta e exemplifica o uso da interface lógica 

TRANSCOOT, bem como descreve seus tratamentos de exceções, a seção 4.5 apresenta 

as considerações finais do Capítulo 4. 
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4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Capítulo 4 tratou da interface lógica desenvolvida para importar e modelar 

dados dinâmicos do tráfego. Inicialmente, foi apresentada a modelagem espaço-

temporal desenvolvida para viabilizar a importação de dados dinâmicos do tráfego do 

sistema SCOOT, do CTAFOR, para a plataforma SIG TransCAD. Este resultado atende 

ao primeiro objetivo específico deste trabalho de dissertação de mestrado, descrito na 

seção 1.2.2. 

Em seguida, foi feita a descrição da arquitetura e o funcionamento da interface 

lógica TRANSCOOT, em conjunto com o sistema padrão de consulta à base de dados 

do sistema SCOOT, o software ASTRID. Depois, a interface lógica é apresentada, em 

conjunto com um exemplo prático de consulta à base de dados do sistema SCOOT. Ao 

final, são descritos os tratamentos de exceções implementados no TRANSCOOT. A 

apresentação destes resultados atende ao segundo objetivo específico deste trabalho. 

Dentre os temas abordados no Capítulo 4, a modelagem espaço-temporal e a 

arquitetura funcional da interface lógica são aqueles que têm importância fundamental. 

O primeiro dispõe as bases teóricas e o segundo descreve o modelo funcional da 

interface lógica, permitindo compreender de forma clara o processo e o produto gerado 

pela interface lógica. Além disto, os conceitos relativos a estes dois temas fornecem 

suporte para a execução de melhorias desta interface e/ou desenvolvimento de 

aplicativos semelhantes, em outros sistemas integrantes do CTAFOR. Em especial, a 

compreensão do modelo espaço-temporal de agregação e consolidação de dados 

dinâmicos do tráfego em ambiente SIG é fundamental para o entendimento e uso 

adequado dos Arquivos de Versões gerados pelo TRANSCOOT. 

 A seguir, o Capítulo 5 contextualiza, discute e exemplifica a aplicação de dados 

dinâmicos do tráfego coletados por sistemas CTA para a gestão do tráfego urbano. 
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CAPÍTULO 5 

APLICAÇÕES DE DADOS DINÂMICOS 

DE SISTEMAS CTA À GESTÃO DO TRÁFEGO URBANO 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Após a apresentação da interface lógica TRANSCOOT no Capítulo 4, o 

Capítulo 5 contextualiza e exemplifica o uso de dados de sistemas CTA na gestão do 

tráfego urbano. O objetivo do Capítulo 5 é exemplificar o uso dos dados dinâmicos do 

tráfego importados e modelados pelo TRANSCOOT para ambiente SIG. Além disto, 

este capítulo trata de temas que visam subsidiar o desenvolvimento de futuras 

aplicações da base de dados modeladas pelo sistema SCOOT. 

Inicialmente, a seção 5.2 contextualiza o uso de dados de sistemas CTA. É 

descrito o contexto atual de utilização de dados destes sistemas nos Estados Unidos da 

América (EUA). Depois, é apresentado um modelo de estrutura de uso de dados de 

sistemas CTA. Em seguida, são listadas algumas medidas de performance das condições 

do tráfego urbano, determinadas com base em dados de sistemas CTA. Ao final, são 

apresentados exemplos práticos relativos à utilização de dados de sistemas CTA. 

Em seguida, a seção 5.3 apresenta as potenciais aplicações da base de dados 

modelada pelo sistema SCOOT, do sistema CTA da cidade de Fortaleza. Antes, porém, 

é descrita a metodologia de pesquisa social usada para determinar tais aplicações, junto 

aos técnicos responsáveis pela gestão do tráfego urbano municipal. Na apresentação dos 

resultados são descritos a definição, o objetivo e as variáveis base de cada aplicação. 

Posteriormente, a seção 5.4 apresenta uma aplicação prática da base de dados 

modelada pelo sistema SCOOT, do CTAFOR. Esta aplicação consiste numa análise de 

benefícios de diferentes tipos de estratégias de controle semafórico para a cidade 

Fortaleza. Foram analisadas as reduções nos tempos das viagens individuais no pico da 

manhã em Fortaleza, comparando duas estratégias de controle semafórico na área do 

CTAFOR: tempo fixo coordenado e em tempo real. 
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Encerrando o Capítulo 5, as considerações finais da seção 5.5 apresentam uma 

revisão sucinta dos temas abordados, com destaque para temas relevantes para futuras 

aplicações da base de dados do tráfego dinâmica do CTAFOR. 

 

5.2. UTILIZAÇÃO DE DADOS DINÂMICOS DE SISTEMAS CTA 

A seção 5.2 apresenta uma contextualização sobre a utilização de dados 

dinâmicos do tráfego de sistemas CTA. Inicialmente, a seção 5.2.1 descreve o contexto 

atual de utilização de dados de sistema CTA nos EUA. Em seguida a seção 5.2.2 

apresenta um modelo de estrutura de uso de dados coletados por sistemas CTA. Os 

temas tratados pelas duas seções iniciais visam estabelecer um referencial para a 

sistematização do uso de dados de sistemas CTA. Depois, a seção 5.2.3 lista algumas 

medidas de performance das condições do tráfego urbano que podem ser determinadas 

com base em dados de sistemas CTA. Ao final, a seção 5.2.4 apresenta exemplos 

práticos de uso de dados de sistemas CTA na perspectiva de diferentes tipos usuários. 

 

5.2.1. A Utilização de Dados de Sistema CTA nos Estados Unidos da América 

Através de pesquisas junto às principais centrais de controle do tráfego (CTA) 

dos Estados Unidos da América, DAHLGREN et al. (2002) determinaram quatro 

constatações sobre a utilização de dados coletados por estes sistemas CTA.  

Primeira, uma melhor utilização dos dados coletados requer tempo e 

experiência. Tipicamente, CTA americanos com dados armazenados durante pelo 

menos 5 anos são os que implementam aplicações de gestão do tráfego para diferentes 

grupos de usuários, com base em dados históricos. 

Segunda, a maioria dos CTA americanos usa procedimentos básicos de 

checagem de erros ou valores inconsistentes em sua base de dados. Estes procedimentos 

eliminam valores incoerentes através da comparação dos dados arquivados com faixas 

de valores aceitáveis. Entretanto, alguns CTA usam métodos mais sofisticados de 

checagem de dados, os quais combinam múltiplos critérios de análise de consistência.  
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Terceira, os dados do tráfego arquivados tendem a ser empregados para 

melhorar a performance de sistemas CTA. Contudo, a maioria das centrais de controle 

do tráfego percebe pouca utilidade para os dados históricos na gestão estratégica do 

tráfego urbano. Assim, os técnicos priorizam a gerência da crise cotidiana do tráfego 

urbano. 

Quarta, a maioria dos CTA não possui recursos ou motivação para facilitar o 

acesso aos dados coletados, embora estes sejam de interesse de operadores, 

planejadores, pesquisadores, consultores, mídias e público em geral. Contudo, alguns 

CTA mantém bases de dados e recursos para aplicações próprias e de outras agencias.  

DAHLGREN et al. (2002) ressaltam ainda que a alocação de responsabilidade e 

recursos financeiros para a disseminação destes dados, junto aos diversos usuários, 

constitui um fator chave para o efetivo uso dos dados coletados por sistemas CTA. 

 

5.2.2. Estrutura de Utilização de Dados de Sistemas CTA 

Os dados coletados por sistemas CTA desempenham a função primária de 

otimização da operação de interseções semafóricas. Contudo, estes dados podem ter 

aplicações estendidas para a determinação de informações sobre as condições do tráfego 

para diversos tipos de usuários (DAHLGREN et al., 2002). 

Neste contexto, SHLADOVER (2002) aponta uma estrutura de uso de dados de 

sistemas CTA, ilustrado na Figura 5.1. Este modelo abrange tanto o controle do tráfego, 

como serviços de informação ao usuário e a gestores públicos. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1: Modelo de estrutura de utilização de dados de sistemas CTA 
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Conforme Figura 5.1, os dados coletados por diferentes sensores necessitam ser 

filtrados e agregados. A filtragem elimina discrepâncias e melhora a confiabilidade dos 

dados, sendo fundamental para o sucesso de futuras aplicações (COIFMAN, 1998).  Já a 

agregação integra dados em diferentes escopos e níveis de agregação espacial e 

temporal, bem como distintos graus de acurácia e disponibilidade, segundo as 

necessidades dos usuários (DAHLGREN et al., 2002). Além da filtragem e agregação 

de dados, devem ser desenvolvidos procedimentos para o preenchimento de lacunas no 

banco de dados, devidas a falhas de sensores (KIKUCHI e MILJKOVIC, 1999). 

Em seguida, de acordo com a Figura 5.1, os resultados da filtragem e agregação 

dos dados devem ser consolidados numa base de dados de consulta, na forma de 

variáveis específicas. Esta base de dados deve prover interfaces personalizadas de 

consulta e extração de dados para diferentes tipos de usuários (SHLADOVER, 2002). 

Verifique que a estrutura proposta na Figura 5.1 integra diferentes agentes de um 

sistema de transporte, que atuam na disseminação e uso de informações sobre o tráfego 

urbano. Esta disponibilidade cruzada de informações favorece o uso eficiente da rede 

viária pelos usuários, a gestão eficaz do tráfego urbano pelos técnicos, assim como a 

alocação eficiente de investimentos no sistema viário por parte dos gestores públicos. 

Em conjunto com usuários, técnicos e gestores públicos, DAHLGREN et al. 

(2002) apontam outros potenciais usuários de dados de sistemas CTA, por tipo de dado 

do tráfego, conforme demonstra a Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Potenciais usuários de dados do tráfego coletados por sistemas CTA 

Tipo de dado 
Usuário 

em 
geral 

Provedores de 
informações do 

tráfego 

Operadores 
de sistemas 

de transporte 

Planejadores 
e gestores 
públicos 

Projetistas de 
facilidades 

viárias 
Pesquisadores 

Incidentes do 
tráfego X X X    

Tempo de 
viagem em vias X X X X X X 

Densidade e 
fluxo do tráfego 
em vias 

 X X X X X 

Dados brutos      X 

Fonte: DAHLGREN et al. (2002)       
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5.2.3. Medidas de Performance do Tráfego Derivadas de Dados de Sistemas CTA 

Bases de dados do tráfego de sistemas CTA, similares à proposta na Figura 5.1, 

possibilitam a definição e a determinação de múltiplas medidas de performance do 

tráfego urbano, a partir de suas variáveis básicas. Dentre as potenciais medidas, 

DAHLGREN et al. (2002) e BRYDIA et al. (1998) destacam as seguintes: 

a)  Indicadores das condições operacionais do sistema CTA; 

b)  Medidas de distribuição espaço-temporal de volume do tráfego, tempo 

de viagem e atraso veicular na rede viária; 

d) Indicadores de nível de segurança nas facilidades viárias; 

e) Medidas de avaliação de estratégias de controle do tráfego; 

f) Parâmetros para projeto de facilidades viárias; 

g) Indicadores de incidentes do tráfego. 

O processo de criação e uso de qualquer uma destas e outras medidas de 

performance do tráfego urbano, com base em dados de sistemas CTA, pode ser 

imaginado como um círculo, segundo DAHLGREN et al. (2002), conforme Figura 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.2: Ciclo de criação e utilização de medidas de performance do tráfego urbano 

elaboradas com base em dados de sistemas CTA 
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De acordo com a Figura 5.2, neste círculo, o sistema CTA usa sensores do 

tráfego para estimar as condições reais do tráfego. Estes sensores enviam dados de 

campo para a central de controle, através de uma rede de comunicação privativa. Em 

seguida, após sua utilização para o controle semafórico, os dados são processados e 

convertidos em indicadores de performance do tráfego urbano. O escopo, nível de 

agregação, acurácia e disponibilidade destes indicadores variam de forma personalizada, 

segundo as necessidades do tipo de usuário a que se destinam.  

Depois, estes indicadores são armazenados numa base de dados apropriada para 

futuras consultas, e/ou enviados diretamente aos usuários fins.  Por sua vez, os usuários 

(gestores públicos, operadores do tráfego e usuários em geral) tomam decisões que 

afetam o sistema do tráfego urbano, com base nas informações disseminadas a partir das 

medias de performance desenvolvidas (DAHLGREN et al., 2002). 

 

5.2.4. Exemplos de Aplicação de Dados de Sistemas CTA 

Conforme Figura 5.1, as aplicações de dados de sistemas CTA se destinam a três 

grupos principais: usuários do sistema viário, técnicos que gerenciam o tráfego e 

gestores públicos. O primeiro grupo usa as informações derivadas de medidas de 

performance do tráfego urbano para tomar decisões imediatas (ex. escolha de rotas de 

viagem), caracterizando uma aplicação operacional de dados de sistemas CTA. 

A seguir é apresentado um exemplo de utilização operacional de dados de 

sistemas CTA, focado no usuário, descrito por STATHOPOULOS e KARLAFTIS 

(2001). A referida aplicação disponibiliza mapas temáticos das condições do tráfego da 

área urbana da cidade de Atenas, Grécia. Estes mapas apresentam informações visuais 

sobre o volume, congestionamento e tempo de viagem nas principais vias da cidade, 

atualizados a cada 15 minutos com dados coletados em tempo real pelo CTA local.  

Dentre as três opções de mapas temáticos disponíveis pelo CTA de Atenas, 

destaca-se a aplicação relativa a mapas temáticos de tempo de viagem. Com defasagem 

máxima de 15 minutos em relação ao tempo real, este tipo de mapa temático determina 

que distâncias os usuários podem percorrer em 15 minutos, a partir de um dos seis 
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pontos de origem localizados nas principais entradas/saídas da cidade de Atenas. O 

caminho é traçado com base em dezessete rotas comumente usadas pelos usuários.  

Além disto, os mapas temáticos de tempo de viagem usam escala de cor para 

informar as condições do tráfego nas vias. Esta escala varia do verde, pequenos tempos 

de viagem, até o vermelho, com elevados tempos de viagem, passando pelo amarelo, 

com tempos de viagem médios. Exemplificando, a Figura 5.3 ilustra o resultado da 

consulta relativa às rotas que o usuário pode percorrer em 15 minutos na cidade de 

Atenas, nas condições do tráfego correntes às 20:15 horas, de 27 de janeiro de 2003.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 5.3:  Aplicação operacional de dados de sistema CTA para a composição de 
mapa temático de tempo de viagem na área urbana de Atenas na Grécia 

 

Analisando a Figura 5.3, o usuário pode sair da região norte da cidade de Atenas, 

Patission, e chagar ao sul da cidade, Pireos e Syngrou, ou na região mais ao leste, 

Kifissias, em 15 minutos. Em ambas rotas de viagem as condições do tráfego, definidas 

pelas cores dos trechos de rota, indicam baixos tempos de viagem (cor verde clara) até 

Alexandras e tempos de viagem mais elevados nos demais trechos (cor amarela clara).  

Este tipo de aplicação operacional de dados de CTA é útil para a tomada de 

decisão de usuários do sistema viário, tendo em vista que fornece informações sobre as 

condições do tráfego em tempo real de forma relativamente democrática, via internet. 
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Já o grupo dos técnicos usa as informações interpretadas com base nos 

indicadores de performance, gerados a partir de dados de sistemas CTA, para gerenciar 

o tráfego diário e melhorar o desempenho do sistema de circulação viária em médio 

prazo. Estas duas atividades constituem níveis operacional e tático de aplicação de 

dados de sistemas CTA, respectivamente. 

A titulo de ilustração da aplicação tática de dados de sistemas CTA, são 

apresentados alguns resultados de um estudo de variabilidade espaço-temporal de 

condições do tráfego, feito por RAKHA e AERDE (1995). Este estudo usou dados de 

24 laços detectores localizados em 16 km de freeways da cidade de Orlando, Florida, 

EUA. Os dados foram coletados durante 4 meses, durante 24 horas, em 1992 e 1993. 

Os resultados deste estudo de variabilidade espaço-temporal do tráfego foram 

consolidados em gráficos espaço-tempo temáticos, relativos às variáveis: volume, 

ocupação e velocidade veicular. Nestes gráficos, o eixo horizontal apresenta a marcação 

das horas do dia e o eixo vertical indica os códigos dos detectores em cada estação de 

medição, na ordem de localização em campo. Além disto, os gráficos apresentam um 

conjunto de classes relativas a uma dada variável. Cada classe tem uma cor diferente 

que preenche determinada área do gráfico. A área de preenchimento de cada classe é 

determinada através de interpolação dos valores médios dos pares ordenados (x,y). A 

seguir, a Figura 5.4 apresenta um exemplo de gráfico espaço-tempo temático da variável 

velocidade médio do tráfego na freeway I-4, no dia 5 de novembro de 1992. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.4:  Gráfico espaço-tempo temático da velocidade média do tráfego (km/h) na 

freeway I-4 em 05/11/1992 na cidade de Orlando na Florida (EUA) 
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A análise da Figura 5.4 permite identificar a ocorrência de um fluxo estacionário 

de veículos em baixa velocidade, entre os laços detectores (estações) 7 e 12, durante o 

período de 14:00 às 17:00 horas, aproximadamente. Isto caracteriza um provável 

incidente do tráfego, assinalado com um círculo vermelho. Ainda na Figura 5.4, as 

conseqüências deste incidente são evidencias pela progressão lenta de veículos em 

direção a estação 21, indicado por um retângulo vermelho. Verifique que esta 

progressão ocorre em velocidade inferior ao normal entre as estações 12 e 19, durante o 

período de 17:00 às 19:00 horas, aproximadamente.  

Este tipo de aplicação tática de dados de sistemas CTA permite que os técnicos 

possam identificar a recorrência de incidentes do tráfego no tempo e no espaço, 

auxiliando no dimensionamento e alocação de equipes de agentes de trânsito em campo.  

No tocante ao terceiro grupo de usuários, gestores públicos, os dados coletados 

pelos sistemas CTA podem auxiliar em análises de investimentos urbanos, incluindo: 

análises de viabilidade econômica de infra-estrutura viária (ex. pontes, vias, sistemas de 

controle semafórico), estudos de localização de aparelhos públicos urbanos (ex. 

hospitais, escolas) etc. Estes exemplos caracterizam um nível mais estratégico de uso 

dos dados de sistemas CTA, porque subsidiam decisões que têm efeitos de longo prazo, 

em geral. Um exemplo de aplicação de dados de sistemas CTA focada no nível 

estratégico é apresentado na seção 5.4. Esta aplicação consiste numa análise do 

desempenho de diferentes estratégias de controle semafórico do CTAFOR. 

Após esta discussão que contextualiza o uso de dados de sistemas CTA, a seção 

5.2 apresenta as potenciais aplicações definidas para os dados coletados pelo sistema 

CTA da cidade de Fortaleza, CTAFOR. 

 

5.3. POTENCIAIS APLICAÇÕES DE DADOS DO SISTEMA CTAFOR 

A seção 5.3 apresenta os resultados da identificação de potenciais aplicações 

para os dados modelados pelo sistema SCOOT do CTAFOR. Inicialmente, a seção 5.3.1 

descreve a metodologia de pesquisa social usada no processo de definição destas 

aplicações. Em seguida, a seção 5.3.2 apresenta as aplicações identificadas pelos 

técnicos do CTAFOR que participaram do processo de pesquisa social. 
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5.3.1. Metodologia de Identificação de Potenciais Aplicações da Base de Dados do 

Sistema SCOOT do Sistema CTA de Fortaleza 

A metodologia de pesquisa social usada para identificar potenciais aplicações 

para a base de dados do sistema SCOOT do CTAFOR, consistiu na técnica de 

levantamento de dados em campo, denominada entrevista. Segundo DESLANDES et al. 

(2001), a entrevista é caracterizada por ser uma conversa individual ou coletiva, entre o 

pesquisador e seu(s) entrevistado(s), devidamente estruturada e com propósito definido. 

As entrevistas foram realizadas de forma individual, inicialmente, e 

posteriormente em grupo. As entrevistas individuais foram implementadas verbalmente 

com cinco técnicos. O método de entrevista usado consistiu no método de história de 

vida. Conforme DESLANDES et al. (2001), este método permite retratar as 

experiências dos participantes sobre uma temática específica. Além disto, esta técnica 

viabiliza ao entrevistado a possibilidade de retomar sua vivência de forma retrospectiva, 

ocasionando a liberação de possíveis pensamentos críticos reprimidos. 

Já as entrevistas em grupo seguiram a seguinte estrutura: exposição de conteúdo 

temático e técnica de discussão em grupo. Segundo BABBIE (1992), o método de 

discussão em grupo é adequado para descrever e explicar as diferenças e interações 

entre distintos grupos de interesse. Além disto, esta técnica permite estabelecer 

consensos coletivos sobre temas específicos, podendo subsidiar entrevistas individuais.  

A exposição do conteúdo temático, que subsidiou a identificação de aplicações 

para a base de dados modelada pelo sistema SCOOT do CTAFOR, ocorreu através de 

apresentação oral, com o uso de transparências. Os temas abordados nesta apresentação 

foram agrupados em três partes, descritas a seguir: 

a) Apresentação de modelagem ilustrativa de três potenciais aplicações, 

abrangendo os níveis operacional, tático e estratégico. Em cada exemplo 

foram descritos: o objetivo, a modelagem de dados e as variáveis do 

tráfego envolvidas na referida aplicação. Ao final, foi apresentada uma 

ilustração dos resultados de cada aplicação em ambiente SIG; 

b) Sugestões de potenciais aplicações de dados de sistemas CTA 

direcionadas à gestão do tráfego urbano. Cada sugestão incluiu a 
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definição da aplicação, suas variáveis base, modelagem e visualização 

de resultados de uma aplicação específica; 

c) Descrição das variáveis do tráfego disponíveis na base do sistema 

SCOOT. Estas variáveis foram apresentadas em três categorias: básicas, 

históricas e derivadas. Para cada variável foi feita sua conceituação, 

descrição de modelagem (quando documentada) e listagem dos tipos de 

objetos viários em que a referida variável está disponível. 

Após a apresentação deste conteúdo temático, foi implementada uma técnica de 

discussão em grupo com vinte e cinco técnicos ligados à gestão do tráfego urbano em 

Fortaleza. Ao final desta dinâmica, foi requisitado aos técnicos participantes, o 

preenchimento de fichas de sugestão de aplicações potenciais, as quais poderiam usar 

dados de fontes externas e/ou dados modelados pelo sistema SCOOT do CTAFOR.  

A referida ficha foi dividida em três seções, nas quais o técnico podia descrever 

uma aplicação potencial: definição da aplicação, variáveis base e modelo de 

visualização espacial. Na primeira seção, o técnico descrevia a aplicação proposta, com 

ressalva para seu objetivo. Na segunda seção, o técnico assinalava quais das variáveis 

do sistema SCOOT, disponíveis através do front end padrão do software ASTRID, 

deveriam dar suporte à aplicação sugerida. Na última seção, deveria ser assinalado ou 

proposto um modelo de visualização espacial dos resultados da referida aplicação. Um 

exemplo desta ficha de sugestão de potencial aplicação é apresentado no Anexo III. 

 

5.3.2.   Aplicações Potenciais da Base de Dados Modelada pelo Sistema SCOOT do 

Sistema CTA de Fortaleza 

A compilação dos resultados obtidos com as entrevistas individuais (técnica de 

história de vida) e coletivas (técnica de discussão em grupo) permitiram listar onze 

potenciais aplicações de dados de sistemas CTA para auxiliar às atividades de gestão do 

tráfego urbano. Contudo, os resultados das entrevistas permitiram somente definir as 

aplicações, seus respectivos objetivos e variáveis base do sistema SCOOT que podem 

ser usadas. Não foi possível definir os modelos de visualização espacial, tendo em vista 

que a maioria dos técnicos participantes não opinou sobre este tema.  
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Cabe destacar que a interface lógica desenvolvida neste trabalho tem função 

exclusiva de fornecer dados referenciados no espaço e em formato específico, de modo 

a auxiliar a viabilização de qualquer uma das potenciais aplicações descritas a seguir. 

Contudo, a efetiva realização de qualquer uma destas aplicações requer o 

desenvolvimento de modelos e rotinas computacionais específicos, podendo requerer 

ainda dados externos àqueles modelados pelo sistema SCOOT, que não foram 

apontados pelos técnicos entrevistados. 

A seguir são listadas as aplicações potenciais identificadas pelos técnicos 

entrevistados que podem ser subsidiadas por meio da base de dados dinâmicos do 

tráfego modelada pelo sistema SCOOT do CTAFOR. 

a)  Aplicação: definição espacial de sub-áreas de controle do tráfego; 

Definição: consiste em definir grupos de semáforos e sua respectiva 

estratégia de controle, com base em critérios de proximidade espacial e 

de desempenho (atraso e paradas) das interseções semafóricas; 

Objetivo: auxiliar a definição de sub-áreas de controle do tráfego; 

Variáveis base: atraso veicular (s), paradas veiculares (veic.) e 

proximidade espacial (m), todas relativas a interseções semafóricas. Esta 

última variável deve provir da base de dados do SIG; 

b)  Aplicação: isócronas de índice de congestionamento; 

Definição: consiste em elaborar um mapa de linhas isócronas indicando 

áreas da cidade que possuem um mesmo nível de congestionamento; 

Objetivo: auxiliar na identificação de áreas críticas de congestionamento; 

Variáveis base: índice de congestionamento das vias (adimensional); 

                  c)  Aplicação: estimativa de tempo médio de viagem em rotas; 

Definição: consiste em determinar valores médios de tempo de viagem 

para corredores do tráfego, em dias típicos da semana; 

Objetivo: auxiliar o usuário na tomada de decisão relativa à escolha de 

rotas de viagem; 

Variáveis base: tempo de jornada (s) nas vias urbanas; 
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d)  Aplicação: índice de variabilidade da aceleração veicular; 

Definição: consiste em estimar a variação da velocidade do tráfego 

urbano nas vias urbanas, num dado período de tempo; 

Objetivo: auxiliar a aferição da qualidade da progressão veicular em vias 

urbanas; 

Variáveis base: velocidade (km/h), atraso veicular (s) e comprimento 

(m), todas relativas a vias urbanas; 

 
e)  Aplicação: índice de segurança de cruzamento semafórico; 

Definição: consiste em estimar um indicador de nível de segurança viária 

nas interseções semafóricas, visando a definição de cruzamentos críticos; 

Objetivo: auxiliar na determinação das condições de segurança das 

interseções semafóricas, identificando os cruzamentos críticos; 

Variáveis base: fluxo veicular (veic./h) e velocidade (km/h), relativas a 

vias urbanas, e número de acidentes em interseções semafóricas. Esta 

ultima variável deve ser obtida em bases de dados externas ao SCOOT; 

 
f)  Aplicação: índices de desempenho do sistema SCOOT; 

Definição: consiste em definir um índice capaz de estimar o desempenho 

do sistema SCOOT, relativamente ao controle semafórico; 

Objetivo: auxiliar na avaliação do controle semafórico exercido pelo 

sistema SCOOT, visando o ajuste de parâmetros operacionais; 

Variáveis base: atraso (veic), atraso veicular (s) e  congestionamento 

(%), todas relativas a interseções semafóricas; 

 
g)  Aplicação: definir área de influência de pólos geradores do tráfego; 

Definição: consiste em estimar a área de influência de um Pólos 

Geradores do Tráfego (PGT) e seus impactos sobre o tráfego urbano; 

Objetivo: auxiliar em estudos de impacto de PGT sobre a circulação 

viária, visando subsidiar a definição de ações mitigadoras do impactos 

sobre o tráfego urbano; 
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Variáveis base: fluxo veicular (veic/h), atraso (veic), atraso veicular (s) e  

índice de congestionamento (adimensional), relativas a vias urbanas; 

 
h)  Aplicação: índices de avaliação econômica do sistema SCOOT;  

Definição: consiste em determinar relações benefício/custo do sistema de 

controle semafórico SCOOT, tendo como base os custos de implantação 

e manutenção do sistema, assim como os benefícios advindos da redução 

de atraso e filas na rede viária; 

Objetivo: auxiliar na tomada de decisão relativa a investimentos em 

infra-estrutura de controle semafórico; 

Variáveis base: atraso (veic), atraso veicular (s), tempo de jornada (s), 

volume do tráfego (veic./h) e contagens classificatórias do tráfego, todas 

relativas às vias urbanas. A classificação do tráfego deve ser obtida de 

fontes externas ao sistema SCOOT; 

 
i)  Aplicação: indicador de dispersão espacial e temporal de incidentes; 

Definição: consiste em determinar a variação temporal e espacial de 

pontos de ocorrência de incidentes do tráfego (ex. acidentes, panes em 

veículos, obras), que causem obstruções no fluxo normal de veículos; 

Objetivo: auxiliar no planejamento da alocação de equipes de agentes de 

trânsito para atender as ocorrências do tráfego, bem como na 

identificação e eliminação dos elementos causadores destes incidentes; 

Variáveis base: fluxo veicular (veic/h), saturação (%) e índice de 

congestionamento, todas relativas às vias urbanas; 

 
j)  Aplicação: micro e macro simulações de intervenções na rede viária; 

Definição: consiste em simular o comportamento do tráfego urbano 

submetido a diferentes intervenções na malha viária, tais como: 

construção de infra-estrutura viária, implantação de novos esquemas de 

circulação e sinalização viária, etc; 

Objetivo: avaliar as conseqüências de diferentes intervenções na rede 

viária, sob o ponto de vista técnico; 
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Variáveis base: fluxo veicular (veic/h), paradas veiculares (veic/h), atraso 

(veic), atraso veicular (s), velocidade (km/h), saturação (%), tempo de 

jornada (s) e índice de congestionamento (adimensional). As seis 

primeiras são relativas a áreas, semáforos e vias urbanas. Já as duas 

últimas variáveis dizem respeito apenas a vias urbanas; 

l)   Aplicação: avaliação da eficácia de Painéis de Mensagens Variáveis; 

Definição: consiste em determinar o impacto de mensagens exibidas nos 

Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) sobre o comportamento do 

usuário, relativamente a mudança de rota de viagem, e melhora nas 

condições de fluidez do tráfego urbano; 

Objetivo: auxiliar na definição de uma estratégia eficaz de informação 

das condições do tráfego, via PMV, ao usuário;  

Variáveis base: fluxo veicular (veic/h), velocidade (km/h) e índice de 

congestionamento, todas relativas as vias urbanas; 

Após esta discussão sobre as potenciais aplicações da base de dados modelada 

pelo sistema SCOOT do CTA de Fortaleza, a seção 5.4 apresenta um exemplo prático 

de aplicação desta base de dados com foco no nível estratégico de tomada de decisão de 

gestores públicos. 

 

5.4. APLICAÇÃO PILOTO DE DADOS DO TRÁFEGO DO SISTEMA CTAFOR 

A seção 5.4 apresenta um exemplo prático de utilização da base de dados 

modelada pelo sistema SCOOT do CTAFOR. Esta aplicação consiste numa análise de 

benefícios de diferentes estratégias de controle semafórico do CTAFOR para a cidade 

de Fortaleza. A descrição desta aplicação é dividida em três seções. Inicialmente, a 

seção 5.4.1 apresenta o objetivo da referida aplicação. Em seguida, a seção 5.4.2 

descreve a base de dados geográficos desenvolvida em ambiente SIG para viabilizar a 

aplicação piloto em estudo. Ao final, a seção 5.4.3 apresenta a metodologia e a análise 

dos resultados desta aplicação. 
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5.4.1. Objetivo 

Esta aplicação objetivou uma análise comparativa do desempenho operacional 

de duas estratégias de controle semafórico implementadas pelo sistema CTA de 

Fortaleza: controle semafórico em tempo real e controle semafórico em tempo fixo 

coordenado. O desempenho das estratégias de controle semafórico avaliadas é 

determinado segundo seus atrasos veiculares decorrentes, relativamente ao tempo total 

de viagem de usuários de transporte individual, no pico da manhã (7:00 às 8:00 h), na 

cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil. 

Cabe destacar que além do escopo estratégico, a aplicação piloto apresentada 

neste trabalho pode ter caráter operacional ou tático, dependendo da tomada de decisão 

que visa subsidiar. Desta forma, os resultados desta aplicação também podem ser 

usados para decidir que estratégia de controle semafórico deve ser implantada no 

restante da cidade de Fortaleza, caracterizando um escopo tático.   

 

5.4.2. Base de Dados Georeferenciados 

A execução desta aplicação piloto requereu a elaboração de uma base de dados 

referenciados espacialmente. Esta base de dados foi construída no software de SIG 

TransCAD, sendo composta de uma matriz de viagens Origem/Destino (matriz O/D) e 

duas camadas geográficas.  

A matriz O/D armazena a quantidade de viagens realizadas no transporte 

individual, entre cada par Origem/Destino das 132 Zonas de Análise do tráfego (ZAT) 

que compõem a cidade de Fortaleza. Estas viagens dizem respeito ao período de pico da 

manhã, compreendendo o horário de 7:00 às 8:00 horas, de um dia típico da semana, 

para o ano de 1999. Esta matriz O/D foi obtida a partir da expansão da matriz O/D 

original de 1996, sendo elaborada pelo projeto de implantação do metrô da cidade de 

Fortaleza, projeto METROFOR.  

A seguir, a Figura 5.5 ilustra parte da matriz O/D de viagens individuas na 

cidade Fortaleza, em 1999, em ambiente SIG. 
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Figura 5.5:  Matriz Origem/Destino de viagens individuais realizadas entre as ZAT de 
Fortaleza no pico da manhã de um dia típico da semana em 1999 

 

Quanto às camadas geográficas, a Figura 5.6 apresenta as camadas geográficas 

de interseções semaforizadas e dos principais logradouros da rede viária da cidade de 

Fortaleza. A camada de semáforos apresenta todos os pontos que correspondem a 

interseções semaforizadas. Contudo, apenas a seleção de pontos em vermelha constitui 

semáforos sob controle centralizado do CTAFOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6:  Camada geográfica de interseções semaforizadas e camada geográfica das 
principais vias da cidade de Fortaleza em 2002 

 

 

N 
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No caso da camada geográfica de vias, esta aplicação considerou apenas as vias 

expressas, arteriais, coletoras e trechos de vias locais com interseções semaforizadas 

controladas pelo CTAFOR, destacadas em cor verde, conforme Figura 5.6. Nesta 

aplicação piloto foram usados dados de atraso veicular de 446 aproximações de 

interseções semaforizadas sob controle do CTAFOR, que correspondem a 40,1% das 

aproximações semaforizadas da cidade de Fortaleza.  

Os atributos da base de dados da camada geográfica de vias (Figura 5.6), 

relevantes para a aplicação piloto em questão, são descritos a seguir: 

a) ID e LENGTH: representam o identificador geográfico e o comprimento 

(km) dos trechos de vias urbanas, respectivamente; 

b) VMED_MA_AB e VMED_MA_BA: representam a velocidade média 

(km/h) num trecho de via urbana, no pico da manhã, nos sentido de 

deslocamento AB e BA, respectivamente; 

c) TVMED_AB e TVMED_BA: representam o tempo médio de viagem 

(minutos) num dado trecho de via urbana, no pico da manhã, nos sentido 

de deslocamento AB e BA, respectivamente; 

d) AMED_C1_AB, AMED_C1_BA, AMED_C2_AB, AMED_C2_BA: 

representam o atraso veicular médio (s) num dado trecho de via urbana, 

no pico da manhã, nos sentidos AB e BA, respectivamente, para os 

cenários de controle semafórico em tempo fixo coordenado (C1) e em 

tempo real (C2).  

A seguir, a Figura 5.7 ilustra os atributos da base de dados da camada geográfica 

das principais vias da cidade de Fortaleza que são relevantes para esta aplicação. 

 

 

 

 
Figura 5.7:  Base de dados da camada geográfica das principais vias de Fortaleza 
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Os valores dos atributos ID e LENGTH são determinados automaticamente pelo 

SIG, durante a construção da camada geográfica. Já os valores dos atributos de 

velocidade média no pico da manhã foram obtidos com base no projeto CTAFOR 

desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Transportes (DET) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) (ASTEF, 1998). Para os trechos de vias não contemplados por 

estas pesquisas, as referidas velocidades foram determinadas com base em consulta a 

técnicos ligados ao setor de transporte, na UFC e no CTAFOR. Já os valores de tempo 

de viagem foram determinados com base na Equação 5.1: 

jSent
iLink

ilinkjSent
iLink MAVMED

LENGTH
TVMED _

_

__
_ _

*60
=                                     (5.1) 

  em que, 

jSent
iLinkTVMED _

_           : tempo médio de viagem na via (link) 

“i”, no sentido “j”, no período de 

pico da manhã, em minutos; 

ilinkLENGTH _          : comprimento do link “i”, em Km; 

jSent
iLinkMAVMED _

__    : velocidade média no link “i”, sentido 

“j”, no pico da manhã, em Km/h. 

Por sua vez, os valores dos atributos de atraso veicular no pico da manhã para os 

dois cenários de controle semafórico (tempo fixo coordenado e tempo real), em ambos 

os sentidos, foram obtidos por consulta à base de dados modelada pelo sistema SCOOT, 

através da interface lógica TRANSCOOT. Para efetuar esta consulta, foram definidas as 

seguintes especificações na interface lógica, em duas consultas sucessivas: 

a) Objetos viários: todas as aproximações dos semáforos sob controle 

semafórico centralizado do CTAFOR; 

b) Períodos mensais: novembro de 2002, sendo requisitados dados apenas 

para dois dias do referido mês: dia 07, relativo ao cenário de controle 

semafórico em tempo real (C2), e dia 21, relativo ao cenário de controle 
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semafórico em tempo fixo coordenado (C1). Cada dia se refere a uma 

consulta distinta à base de dados do sistema SCOOT; 

c)  Períodos de dias: quinta-feira; 

g) Períodos horários: períodos de pico da manhã das 7:00 às 8:30 h; 

h) Variáveis: atraso veicular médio, medido em segundos; 

i) Estatísticas: média.  

A utilização da interface lógica nesta aplicação piloto restringe-se a importação e 

modelagem dos dados requisitados pelo usuário, segundo as especificações descritas 

acima. Contudo, a determinação do atributo atraso veicular, via TRANSCOOT, é 

fundamental para a aferição dos benefícios comparativos entre as estratégias de controle 

semafórico em tempo fixo coordenado e em tempo real. 

Além das camadas geográficas de semáforos e vias, cabe descrever a camada de 

Zonas de Análise do Tráfego (ZAT) de Fortaleza, ilustrada na Figura 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 5.8: Camada geográfica de Zonas de Análise do Tráfego de Fortaleza 
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Conforme Figura 5.8, a camada geográfica de ZAT é dividida em 132 zonas. 

Esta camada permite agregar caráter espacial e subsidiar análises espaciais sobre os 

resultados desta aplicação piloto. A camada de ZAT foi obtida junto à documentação do 

estudo de implantação do metrô de Fortaleza, o projeto METROFOR. 

Relativamente à base de dados da camada geográfica de ZAT, além dos atributos 

convencionais, esta base contém ainda dois atributos para armazenar os resultados finais 

da análise comparativas de benefícios operacionais do CTAFOR, agregados no nível de 

ZAT. Esta base de dados será apresentada na seção 5.4.3, tendo em vista que esta seção 

trata da metodologia e apresentação dos resultados desta aplicação piloto. 

 

5.4.3. Metodologia e Análise de Resultados 

Em linhas gerais, a metodologia de avaliação comparativa de desempenho 

operacional entre estratégias de controle semafórico consiste em determinar a diferença 

percentual entre os atrasos veiculares médios provocados pelos cenários avaliados, 

relativamente ao tempo de viagem entre pares Origem/Destino. Conforme seção 5.4.1, 

foram avaliados os cenários de controle semafórico de tempo fixo coordenado        

(cenário 1 - C1) e de controle semafórico em tempo real (cenário 2 - C2), 

implementadas pelo CTA de Fortaleza. 

Utilizando a base de dados geográficos descrita na seção 5.4.2, a referida 

metodologia de avaliação comparativa de desempenho de diferentes estratégias de 

controle semafórico é composta de seis etapas: 

a) Implementar as estratégias de controle semafórico que se deseja avaliar; 

b) Calcular a diferença de atraso veicular médio entre os dois cenários de 

controle semafórico (tempo fixo coordenado e tempo real), para todas as 

aproximações dos cruzamentos controlados pelo CTAFOR; 

c) Gerar a matrizes de caminhos mínimos entre os centróides das ZAT de 

Fortaleza, considerando como impedância a variável tempo médio de 

viagem, e agregar a variável diferença de atraso veicular médio em outra 
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matriz, paralelamente. Todas as matrizes geradas nesta metodologia têm 

ordem 132 X 132, pois a cidade de Fortaleza é dividida em 132 ZAT; 

d) Ponderar a matriz de tempo de viagem mínimo e a matriz de diferença 

de atraso veicular médio, relativas a viagens entre pares O/D, com base 

na matriz O/D de viagens individuais no pico da manhã, em Fortaleza, 

em 1999; 

e) Determinar a matriz de desempenho comparativo desagregado, em 

termos percentuais, com base na matriz ponderada de tempo de viagem 

mínimo e na matriz ponderada de diferença de atraso veicular médio de 

viagem entre ZAT. Esta matriz de desempenho compara a eficiência dos 

cenários de controle semafórico 1 e 2 na redução de tempo de viagem 

entre pares O/D; 

f) Determinar o desempenho comparativo agregado, em termos 

percentuais, no nível de ZAT, para viagens originadas e destinadas a 

cada zona. Estes valores agregados de desempenho comparam a 

eficiência agregada dos cenários 1 e 2, na redução de tempo de viagem 

entre pares O/D. 

A primeira etapa consiste em executar os tipos de controle semafórico a serem 

avaliados na área sob controle do sistema CTA em questão. Nesta aplicação piloto 

foram implementadas estratégias de controle semafórico de tempo fixo coordenado e de 

tempo real para área sob controle do sistema CTAFOR. Os resultados de atraso veicular 

na rede viária, relativos os cenários avaliados, devem ser armazenados pelo sistema 

CTA para recuperação posterior.  

A estratégia de controle em tempo fixo coordenado consiste em estabelecer 

previamente planos semafóricos que atuam em determinados horários e dias da semana 

num conjunto de semáforos, de forma coordenada. No caso de Fortaleza, estes planos 

são determinados pelos técnicos, através da utilização de programas de otimização 

semafórica (ex. TRANSYT), com base em dados modelados pelo SCOOT. 

Já a estratégia de controle em tempo real consiste em efetuar a otimização       

on-line do funcionamento de semáforos, segundo dados de demanda veicular coletados 
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continuamente em campo. No caso de Fortaleza, o processo de otimização semafórica é 

feito em tempo real pelos módulos otimizadores do sistema SCOOT.  

Na segunda etapa, a determinação da diferença média de atraso veicular é feita 

pela subtração entre o atraso veicular médio (AMED) no cenário de controle de tempo 

fixo coordenado (Cenário 1 - C1), atributos AMED_C1_AB e AMED_C1_BA, e o 

atraso veicular médio no cenário de controle de tempo real (Cenário 2 - C2), atributos 

AMED_C2_AB e MED_C2_BA, respectivamente por sentido de deslocamento.  

Tendo em vista a operação de subtração, a redução média de atraso pode 

apresentar sinal positivo ou negativo. O primeiro sinal indica que a estratégia de 

controle semafórico de tempo real resulta em menor atraso veicular que o controle de 

tempo fixo coordenado. Já o sinal negativo indica o contrário, ou seja, o controle em 

tempo real elevou o atraso veicular para aquelas aproximações. Cabe destacar que os 

atributos relativos ao atraso veicular médio de cada cenário foram importados a partir da 

base de dados do sistema SCOOT, através da interface lógica TRANSCOOT. 

Os resultados relativos à diferença de atraso veicular médio entre as estratégias 

de controle semafórico avaliadas são armazenados na base de dados da camada 

geográfica de vias, na forma dos atributos: DF_AT_M_AB e DF_AT_M_BA, relativos 

a diferença (DF) de atraso veicular (AT) médio (M) nos sentidos AB e BA de fluxo do 

tráfego, respectivamente. Estes dois atributos são expressos em segundos. 

A seguir, a Figura 5.8 apresenta a base de dados da camada geográfica de vias 

acrescida dos atributos DF_AT_M_AB e DF_AT_M_BA. 

 

 

 

 

 
Figura 5.9: Base de dados da camada geográfica de vias de Fortaleza com os atributos   

de diferença de atraso veicular médio entre cenários de controle semafórico 

 



 

 147 

Quanto à terceira etapa foi usada a ferramenta Multiple Shortest Paths do 

TransCAD para determinar uma matriz de caminhos mínimos entre os centróides das 

ZAT de Fortaleza. Esta ferramenta determina uma matriz de caminhos mínimos entre 

pares O/D de uma rede viária, segundo um dado atributo de impedância. O caminho 

corresponde ao conjunto de logradouros com menor impedância para realizar uma 

viagem entre uma origem “i” e um destino “j”. Cada célula desta matriz representa o 

mínimo valor de impedância de viagem para um dado par O/D. 

No caso do estudo feito para Fortaleza, a impedância usada na determinação dos 

caminhos mínimos foi o tempo médio de viagem, em minutos, nos principais 

logradouros da rede viária da cidade. Esta variável é armazenada nos atributos 

TVMED_AB e TVMED_BA da base de dados geográficos de vias, apresentada na 

Figura 5.7. Já as origens e destinos de viagens correspondem aos 132 centróides das 

ZAT da cidade de Fortaleza, conforme ilustra a Figura 5.8. 

A seguir, a Figura 5.10 ilustra a matriz de caminhos mínimos entre as ZAT de 

Fortaleza, considerando a impedância tempo de viagem. Cada célula desta matriz 

representa o menor tempo (minutos) para realizar uma viagem por automóvel de uma 

zona de origem “i” para uma zona de destino “j”, no período de pico da manhã. 

 

 

 

 

Figura 5.10:  Matriz de caminhos mínimos entre ZAT de Fortaleza considerando como 
impedância de deslocamento a variável tempo de viagem (minutos) 

 

Além da matriz de caminhos mínimos entre as ZAT de Fortaleza, a ferramenta 

Multiple Shortest Paths permite que o usuário agregue outra variável dos logradouros, 

que compõem o caminho mínimo determinado para cada par O/D. O resultado da 

agregação desta variável opcional é consolidado numa matriz similar a matriz de 

 



 

 148 

caminhos mínimos, na qual cada célula representa o somatório do atributo especificado 

pelo usuário, para um dado par O/D. 

No caso do estudo feito para Fortaleza, a variável opcional especificada foi a 

diferença de atraso veicular médio, armazenada nos atributos DF_AT_M_AB e 

DF_AT_M_BA (ver Figura 5.9). A matriz opcional com a agregação da diferença de 

atraso veicular médio é medida inicialmente em segundos. Contudo, através de 

ferramentas de manipulação de matrizes do TransCAD, a referida matriz opcional foi 

convertida para a unidade de minutos, mais perceptível ao usuário comum. 

A seguir, a Figura 5.11 apresenta a matriz opcional que agrega a diferença de 

atraso veicular médio de viagens entre ZAT de Fortaleza. Cada célula desta matriz 

representa a diferença de atraso veicular médio de uma viagem que sai de uma zona de 

origem “i” para uma zona de destino “j”.  

 

 

 

 

Figura 5.11:   Matriz opcional que agrega a diferença de atraso veicular médio (em 
minutos) de viagens realizadas entre as ZAT de Fortaleza 

 

Cabe destacar que o valor agregado da diferença de atraso veicular médio 

apresentado na Figura 5.11 representa a subtração entre os atrasos veiculares médios 

causados pelos cenários de controle semafórico 1 e 2, respectivamente. Assim, valores 

negativos indicam que o controle de tempo fixo coordenado apresenta menores atrasos 

que o controle em tempo real. Já valores positivos indicam que o cenário 2 é mais 

eficiente na minimização do atraso veicular de viagens entre pares O/D. 

Por sua vez, a quarta etapa consiste em ponderar a matriz de tempo de viagem 

mínimo entre as ZAT (Matriz TVM) e a matriz e de diferença de atraso veicular médio 

de viagens entre as ZAT (Matriz DAV), com base na Matriz O/D de viagens 
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individuais, realizadas no pico da manhã, em Fortaleza, no ano de 1999. Esta 

ponderação obedece à álgebra matricial apresentada na Figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12:   Álgebra matricial para ponderação de matrizes de tempo de viagem 

mínimo (Matriz TVM) e de diferença de atraso veicular (Matriz DAV) 

 

A álgebra matricial apresentada na Figura 5.12 é dividida nas formulações A e 

B. A primeira formulação rege a ponderação da Matriz TVM, e a segunda orienta a 

ponderação da matriz DAV. Em ambas as formulações, a álgebra empregada consiste 

numa multiplicação entre células correspondentes nas matrizes envolvidas, ou seja, 

linha por linha e coluna por coluna. O resultado desta ponderação é armazenado nas 

Matrizes TVM Ponderada e DAV Ponderada, relativas às matrizes TVM e DAV, 

respectivamente. A seguir, a Figura 5.13 ilustra as matrizes ponderadas TVM e DAV. 

 

 

 

 

 
Figura 5.13: Matriz TVM Ponderada (acima) e Matriz DAV Ponderada (abaixo) 
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Cada célula na Matriz TVM Ponderada representa o somatório do tempo de 

viagem mínimo de todas as viagens que partem de uma ZAT de origem “i” para uma 

ZAT de destino “j”, na cidade de Fortaleza, no pico da manhã de um dia típico. Neste 

somatório, todas as viagens têm o mesmo tempo de duração, dado pela Matriz TVM 

original. No caso da Matriz DAV Ponderada, cada célula representa o somatório da 

diferença de atraso veicular das estratégias de controle semaforizado avaliadas, para 

todas as viagens realizadas entre um dado para O/D. Nesta agregação, é suposto que as 

viagens realizadas têm a mesma diferença de atraso veicular, dada pela Matriz DAV. 

A ponderação das matrizes TVM e DAV pela Matriz O/D é necessária para a 

execução da quinta e sexta etapas metodológicas. Através desta ponderação é possível 

converter valores individuais de tempo de viagem mínimo e de diferença de atraso 

veicular médio, em valores totalizados pelo número de viagens realizadas, em cada par 

O/D. Assim, os resultados destas duas etapas devem permitir análises comparativas de 

benefícios totalizados de diferentes estratégias de controle semafórico do CTAFOR. 

Finalizada a quarta etapa, a quinta e sexta etapas são procedimentos para efetuar 

análises espaciais exploratórias desagregadas e agregadas, respectivamente, sobre a 

eficiência de redução de tempo de viagem proporcionada pelos cenários de controle 

semafórico implementados pelo CTAFOR. A descrição destas etapas é feita em seguida. 

Na quinta etapa, a matriz de Desempenho Comparativo Desagregado (Matriz 

DCD) é determinada pela divisão percentual entre células correspondentes das matrizes 

ponderadas DAV e TVM, nesta ordem. Os valores percentuais da matriz DCD variam 

de –100% até + 100%, pois os valores de redução média de atraso veicular da Matriz 

DAV original variam do positivo ao negativo. A Figura 5.14 apresenta a Matriz DCD.  

 

 

 

 

Figura 5.14:   Matriz de Desempenho Comparativo Desagregado (Matriz DCD) entre 
os controles semaforizadas de tempo fixo e tempo real em percentual 
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O valor de desempenho de uma célula da matriz DCD representa a redução 

percentual média de tempo de viagem para um deslocamento entre um dado par O/D, no 

pico da manhã de um dia típico, em Fortaleza. Esta redução compara a capacidade de 

redução de tempo de viagem dos cenários de controle semafórico 1 e 2 em análise. 

Assim, um valor positivo na Matriz DCD indica que o controle semafórico em 

tempo real (cenário 2) resultou em menores atrasos que o controle semafórico de tempo 

fixo coordenado (cenário 1). Entretanto, se o referido valor for negativo, então o cenário 

1 é mais eficiente que o cenário 2 no que se refere à redução de tempo de viagem entre 

um dado par O/D das ZAT de Fortaleza. Por exemplo, um valor de 22,61 entre as ZAT 

24 e 19, indica que o cenário 2 reduz em 22,61% o tempo de viagens originadas na zona 

24 e destinadas a zona 19, comparado ao cenário 1. Já um valor de – 5,78, entre as ZAT 

26 e 24, significa que o cenário 2 aumenta em 5,78% o tempo de viagens originadas na 

zona 26 e destinadas a zona 24, comparado ao cenário 1. 

O uso da plataforma TransCAD permite elaborar análises espaciais exploratórias 

dos valores de desempenho da Matriz DCD. Dentre estas análise, é possível destacar a 

análise de Linhas de Desejo. Esta ferramenta desenha linhas entre pares O/D num mapa 

geográfico, cujas espessuras são proporcionais a um dado atributo.  

A seguir, a Figura 5.15 apresenta um exemplo ilustrativo de linhas de desejo 

elaboradas com base na Matriz DCD. Cada linha representa a redução percentual média 

de tempo de viagens individuais originadas na zona central e destinadas às demais zonas 

de Fortaleza, durante o pico da manhã de um dia típica. A zona central foi usada neste 

exemplo por permitir uma distinção clara dos valores de desempenho da Matriz DCD. 

A análise da Figura 5.15 deixa claro que as viagens que atravessam a área do 

CTAFOR (polígonos em vermelho) apresentam maiores valores positivos de redução 

percentual média de tempo de viagem. Estas viagens estão sendo mais beneficiadas pelo 

controle semafórico em tempo real. A seleção azul indica as ZAT de destino de viagens 

originadas no centro da cidade que obtiveram redução de tempo de viagem superior a 

10%, devida ao controle em tempo real. Já viagens que se dirigem à área oeste da 

cidade, onde não há CTA, não apresentam redução de tempo de viagem. Entretanto, 

algumas linhas de desejo apresentam valores negativos, o que indica que viagens 

naquela direção apresentam menor atraso para o cenário de controle de tempo fixo. 
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Figura 5.15: Linhas de desejo da redução percentual média de tempo de viagem por 
automóveis entre ZAT de Fortaleza no pico da manhã de um dia típico 

 

Contudo, cabe destacar que os valores percentuais de redução de tempo de 

viagem da Matriz DCD têm como base valores de atraso veicular coletados apenas na 

área do CTAFOR. Assim, uma redução nula não significa que os demais semáforos da 

cidade, não controlados pelo CTAFOR, não proporcionem benefício algum ao usuário 

de transporte individual, no pico da manhã, de um dia típico. 

Embora a Matriz DCD possibilite uma análise desagregada da redução de tempo 

de viagem da área em estudo, não é possível efetuar análises num nível mais agregado, 

como em ZAT. Assim, a sexta etapa metodológica visa suprir esta deficiência. 

Na sexta etapa é determinado o desempenho comparativo, agregado no nível de 

ZAT, das estratégias de controle semafórico estudadas. Este desempenho é traduzido 

em valores agregados de redução percentual média de tempo de viagem entre pares 

O/D, determinados com base nos valores desagregados de atraso veicular causados 

pelas estratégias de controle semaforizado avaliados.  
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No caso de Fortaleza a redução percentual média de tempo de viagem entre 

pares O/D é agregada no nível de ZAT, para viagens realizadas por automóvel no pico 

da manhã de um dia típico. Esta agregação considera a totalidade de viagens originadas 

e destinadas a cada zona, sendo que os valores agregados de redução percentual de 

tempo de viagem são obtidos com base na Matriz TVM Ponderada e na Matriz DAV 

Ponderada, através da álgebra matricial apresentada na Figura 5.16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.16:   Álgebra matricial usada na agregação no nível de ZAT da redução 
percentual média de tempo de viagem entre pares O/D 

 

Conforme Figura 5.16, a álgebra empregada na agregação no nível de ZAT da 

redução percentual do tempo de viagem entre pares O/D é dividida em duas etapas, são 

elas: agregação em linhas e colunas de matrizes, e agregação de reduções percentuais no 

nível de ZAT. Na primeira etapa, Etapa A, são efetuados os somatórios de células em 

linhas (Soma Linha) e em colunas (Soma Colunas) das matrizes ponderadas TVM e 

DAV, resultando no total de tempo de viagem e de redução de atraso veicular de todas 

as viagens que se originam e se destinam para cada ZAT, respectivamente. Na segunda 

etapa, Etapa B, os valores agregados de redução percentual de tempo de viagem para 

cada zona são obtidos pelas expressões C e D, respectivamente, para viagens originadas 

e destinadas a cada zona. Em ambos os casos, a agregação da redução percentual no 
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nível de ZAT é calculada pela razão entre a redução de atraso veicular e o tempo de 

viagem, devidamente ponderados pelo número de viagens da respectiva zona. 

Especificamente no caso de viagens originadas numa ZAT, a agregação da 

redução percentual de tempo de viagem é obtida pela divisão entre o somatório em linha 

das células da referida ZAT na Matriz PVM Ponderada, e o somatório em linha das 

células da respectiva ZAT na Matriz DAV Ponderada. Já para viagens destinadas, o 

cálculo da redução agregada para uma zona é feito da mesma forma que para as viagens 

originadas, mas os somatórios são feitos em colunas. 

Após a agregação da redução percentual de tempo de viagem no nível de ZAT, 

os valores obtidos para viagens originadas e destinadas a cada zona são armazenados, 

respectivamente nos atributos RD_TV_ORG e RD_TV_DST, na base de dados da 

camada geográfica de Zonas de Análise do tráfego de Fortaleza, conforme Figura 5.17. 

 

 

Figura 5.17:  Base de dados da camada geográfica de Zonas de Análise do tráfego 
acrescidas com os atributos agregados RD_TV_ORG e RD_TV_DST 

 

Exemplificando os valores agregados de redução de tempo de viagem 

apresentados na Figura 5.17, a zona 130 apresenta um valor negativo (-0,73%) e outro 

positivo (1,22%), respectivamente, para viagens originadas e destinadas à referida zona. 

Isto significa que viagens originadas na zona 130 sofrem, em média, um aumento de 

0,73% no tempo de viagem, devido ao controle semafórico em tempo real. Já as viagens 

destinadas à zona 130 são beneficiadas com redução média de 1,22% no tempo de 

viagem, devida ao controle semafórico em tempo real do CTAFOR. 

De posse da base de dados da camada geográfica de ZAT, devidamente 

acrescida dos atributos de redução de tempo de viagem, é possível efetuar análises 

espaciais exploratórias agregadas sobre a redução de tempo de viagem proporcionada 

pelos controles semaforizado de tempo fixo coordenado e de tempo real do CTAFOR.  
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Um exemplo de análise espacial exploratória consiste em mapas temáticos de 

cores para a camada geográfica de ZAT, com base nos atributos RD_TV_ORG e 

RD_TV_DST. Este tipo de ferramenta cria mapas coloridos atribuindo cores as zonas 

de acordo com o valor do atributo e a escala de classes definida pelo usuário. A seguir, a 

Figura 5.18 apresenta o mapa temático de cores do atributo RD_TV_ORG na camada 

geográfica de ZAT de cidade de Fortaleza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18: Mapa temático de redução de tempo de viagens que compara o desempenho 
de estratégias de controle semafórico para viagens originadas em ZAT 

 

A análise da Figura 5.18 sugere a existência de considerável dispersão espacial 

no valor agregado da redução de tempo de viagens originadas nas ZAT. Contudo, este 

mapa também indica que a maioria das zonas localizadas nas regiões nordeste e 

noroeste da cidade apresentam valores positivos de redução de tempo de viagem. Isto 

indica que o controle de tempo real oferece maior redução de tempo de viagem para 

viagens realizadas no pico da manhã nos sentidos leste/oeste (L/O) e oeste/leste (O/L), 

que se originam nas referidas zonas e passam pela área do CTAFOR. Este ganho de 

redução de tempo de viagem é mais relevante ao se considerar a pouca oferta de vias 

expressas para viagens L/O e O/L em Fortaleza. 

 

Viagens Individuais 
Pico Manhã 
Dia Típica 

Nordeste 

Noroeste 
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Corroborando a dispersão espacial do atributo RD_TV_ORG, a análise da 

Figura 5.18 indica que existem zonas na periferia da cidade com consideráveis valores 

positivos agregados de redução de tempo de viagens originadas nas ZAT, enquanto há 

zonas internas ao CTAFOR com altos valores negativos. Por exemplo, as zonas 9 e 14 

apresentam valores de redução de tempo iguais a 11,0% e -7,3%, respectivamente.  

Na zona 9, este valor é justificado pela concentração de viagens destinadas à 

zona 15, próxima à área do CTAFOR. Assim, estas viagens devem passar por eixos 

viários controlados pelo CTAFOR, os quais apresentam atrasos veiculares inferiores 

para o controle de tempo real, em comparação ao tempo fixo coordenado. Já na zona 14, 

a maioria das vias que promovem a saída de viagens desta zona apresenta redução 

agregada do tempo de viagem negativa. Isto significa que o controle de tempo fixo 

coordenado é mais eficiente na redução de tempo de viagem, para as viagens originadas 

na zona 14, do que o controle de tempo real. 

A seguir, a Figura 5.19 apresenta o mapa temático de cores do atributo 

RD_TV_DST na camada geográfica de ZAT de cidade de Fortaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.19:    Mapa temático de redução de tempo de viagens que compara o desempenho 

de estratégias de controle semafórico para viagens destinadas às ZAT 
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A análise da Figura 5.19 demonstra que existe menor grau de dispersão espacial 

dos valores agregados de redução de tempo de viagens destinadas as ZAT do que no 

caso de viagens originadas nas ZAT. Isto é corroborado pela existência de três grandes 

regiões da cidade com valores de redução de tempo de viagem relativamente 

homogêneos para suas zonas constituintes: oeste, sul e leste. 

Na região oeste, a maioria das ZAT não apresenta valores agregados de redução 

de tempo de viagens destinadas a estas zonas. Desta forma, estas viagens não 

apresentam redução de tempo de viagem causada pelas estratégias de controle 

semafórico avaliadas. Assim, o controle semafórico do CTAFOR exerce pouca 

influência sobre as viagens destinadas para a região oeste de Fortaleza. 

Já no caso das regiões sul e leste, o controle semafórico de tempo real apresenta 

maior capacidade de redução agregada de tempo de viagem do que o tempo fixo 

coordenado, relativamente a viagens que passam pela área do CTAFOR e se destinam 

as ZAT destas regiões. Assim, estas viagens são beneficiadas com maior redução de 

tempo de viagem, devida ao controle semafórico em tempo real.  

Concluindo, cabe salientar que os resultados destas análises espaciais 

exploratórias (agregadas e desagregadas), relativas ao desempenho comparativo entre 

estratégias de controle semafórico de tempo fixo coordenado e de tempo real, podem 

subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos no tocante a investimentos em 

infra-estrutura de controle semafórico. Assim, por exemplo, estas análises podem 

auxiliar na elaboração de um plano diretor de expansão do sistema CTAFOR, capaz de 

difundir o benefício deste sistema para outras zonas da cidade.  

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Capítulo 5 encerra a parte prática deste trabalho de dissertação de mestrado 

abordando aplicações de dados dinâmicos do tráfego à gestão do tráfego urbano. 

Inicialmente foi feita uma contextualização sobre o uso de dados de sistemas CTA. Em 

seguida, foram apresentadas as potenciais aplicações para base de dados do tráfego do 

CTAFOR. Este resultado atende ao terceiro objetivo específico deste trabalho, descrito 

na seção 1.2.2. 
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Depois é descrita uma aplicação piloto para a base de dados do sistema SCOOT 

do CTAFOR focada no nível estratégico de tomada de decisão. Esta aplicação foi 

viabilizada pela importação, modelagem e georeferenciamento de dados de atraso 

veicular da rede viária controlada pelo CTAFOR, efetuada através da interface lógica 

TRANSCOOT. Este resultado atende ao quarto objetivo específico deste trabalho, 

descrito na seção 1.2.2. 

O principal objetivo deste capítulo foi ilustrar a utilização da interface lógica 

TRANSCOOT para viabilizar aplicações da base de dados dinâmicos do tráfego do 

sistema SCOOT do CTAFOR, direcionada à gestão do tráfego urbano. 

Entretanto, cabe ressaltar que os resultados da aplicação piloto dependem dos 

dados de tempo de viagem e da matriz Origem/Destino usados. Assim, as conclusões 

subsidiadas por esta aplicação são apenas uma estimativa da real condição de redução 

de tempo viagem em Fortaleza, proporcionada pelas estratégias de controle semafórico 

de tempo fixo coordenado e de tempo real, implementadas pelo CTAFOR. 

No capítulo seguinte, Capítulo 6, são apresentadas as conclusões deste trabalho 

de dissertação de mestrado, por meio de uma análise crítica entre objetivos geral e 

específicos propostos e os resultados obtidos. Em seguida, são descritas as 

recomendações para futuros trabalhos na linha de pesquisa relativa ao acesso e 

utilização de dados dinâmicos do tráfego de sistemas CTA para a gestão do tráfego 

urbano. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1. CONCLUSÕES 

A gestão efetiva do tráfego urbano de uma cidade requer, principalmente, um 

conhecimento contínuo e sistêmico do comportamento dos deslocamentos efetuados ao 

sobre a malha viária, conforme destaca INSIGNARES e TERRY (1991). Entretanto, a 

geração deste conhecimento requer esforços consideráveis de levantamento, tratamento 

e análise de dados do tráfego, em campo. Dentre as alternativas disponíveis para a 

coleta e processamento deste tipo de dado, é possível destacar a tecnologia de controle 

centralizado do tráfego em área, sistemas CTA, que compõe uma das aplicações de 

sistemas ITS (MEDEIROS et al., 2000). 

Para efetuar o controle do tráfego urbano, os sistemas CTA coletam e processam 

um grande volume de dados em tempo real, a partir de laços detectores instalados em 

campo. Em geral, após a otimização do controle semafórico, os CTA armazenam os 

dados obtidos numa base de dados do tráfego específica.  

Entretanto, segundo BRYDIA et al. (1998), em geral, os CTA que detêm este 

tipo de base de dados não dispõem de mecanismos para seu compartilhamento com 

outros órgãos gestores públicos da mesma jurisdição. Além disto, os técnicos têm de 

enfrentar o desafio de acessar e transformar uma vasta quantidade de dados, de forma 

eficiente, em informações úteis para subsidiar a gestão do tráfego urbano. 

Neste contexto, os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) têm mostrado 

que podem contribuir de forma significante para o acesso alternativo e eficiente, 

modelagem flexível e atribuição de caráter espacial aos dados do tráfego coletados por 

sistemas CTA, viabilizando múltiplas aplicações relativas à gestão do tráfego urbano 

(DANTAS et al., 1996; OLIVEIRA, 1997; THILL, 2000; RODRIGUES et al., 2002). 
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Diante desta problemática, este trabalho de dissertação propôs uma solução 

alternativa através de um modelo de interface lógica, denominado TRANSCOOT, que 

permite efetuar a ligação entre a base de dados dinâmicos de sistemas CTA, 

especificamente o CTAFOR, e uma plataforma SIG, implementada nos pacotes 

computacionais TransCAD ou Maptitude. Esta interface permite o acesso eficiente a 

este tipo de base de dados, bem como a modelagem flexível e o referenciamento 

espacial dos dados importados, em ambiente SIG. Em conjunto, estas funcionalidades 

da interface lógica podem fornecer dados a múltiplas aplicações direcionadas à gestão 

do tráfego urbano. 

O modelo espaço-temporal desenvolvido para tornar possível o funcionamento 

do TRANSCOOT demonstrou ser bastante flexível, tanto na representação espacial de 

entidades do tráfego (ex. semáforos), como na modelagem temporal dos dados 

importados do sistema SCOOT do CTAFOR. Este modelo permite a armazenagem e 

manipulação de dados dinâmicos do tráfego em ambiente de SIG, reduzindo uma 

importante impedância destes sistemas relativa à gestão de dados dinâmicos: a restrição 

de modelagem estática da realidade.  

Cabe destacar que o modelo espaço-temporal do TRANSCOOT foi inspirado no 

modelo espaço-temporal de versões proposto por ZHAO et al. (1997), o qual usa 

estruturas de base de dados relacionais para incorporar a dimensão temporal ao SIG. No 

caso do modelo desenvolvido para esta interface lógica, é utilizada uma base de dados 

relacional que combina uma estrutura de tabelas e outra de atributos para representar as 

variações dinâmicas das condições do tráfego urbano. 

A arquitetura funcional usada para implementar o modelo espaço-temporal do 

TRANSCOOT é modular e aberta, facilitando futuras melhorias na interface. Cada 

módulo desempenha papéis específicos que substituem o front end padrão do software 

ASTRID, que é o sistema responsável pela importação de dados do sistema SCOOT. 

Desta forma, não é preciso fazer modificações estruturais no sistema padrão de acesso 

aos dados modelados pelo SCOOT. Além disto, os dados importados para o ambiente 

SIG não são uma réplica da base de dados do SCOOT, tendo em vista que são 

agregados segundo especificações do usuário e acrescidos de um atributo espacial. 
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Um ponto importante na arquitetura funcional da interface lógica diz respeito ao 

uso de uma plataforma computacional aberta para acessar os dados modelados pelo 

sistema SCOOT, a linguagem de programação Python. Assim, esta plataforma permite 

o acesso à base de dados do SCOOT sem a necessidade de pagamento de licença de uso. 

Isto minimiza os custos de manutenção deste sistema alternativo de consulta à referida 

base de dados mantida pelo CTAFOR.  

A interação da interface lógica com o usuário ocorre em ambiente SIG, através 

de uma estrutura multiguias, composta de três telas ou guias interativas. Cada tela 

interativa apresenta diversos dispositivos de interação padrão do windows (ex. popdown 

menu, check box etc.), onde o usuário define os parâmetros temporais, espaciais, 

variáveis, estatísticas e opções necessários à extração de dados da base modelada pelo 

sistema SCOOT.  

Esta estrutura multiguias dispõe os dispositivos de interação com o usuário em 

guias distintas, agrupados por categoria funcional. Isto torna a definição de parâmetros 

de consulta mais amigável do que através do front end padrão do ASTRID, o qual 

agrupa os mecanismos de especificação de parâmetros numa única tela interativa. Além 

disto, parâmetros padronizados podem ser predefinidos pelo usuário, através de 

arquivos texto carregados automaticamente pelo TRANSCOOT. Isto diminui a 

necessidade de especificação manual de parâmetros nas telas da interface. Cabe destacar 

ainda que a interface lógica também conta com uma série de tratamento de exceções, 

que visa evitar a inserção de parâmetros incorretos no sistema. 

Outra vantagem funcional do TRANSCOOT sobre o front end padrão do 

ASTRID diz respeito à maior abrangência espacial e temporal do processo de consulta à 

base de dados modelada pelo SCOOT. Assim, enquanto o front end padrão do ASTRID 

permite apenas a consulta de dados a um objeto viário por vez, e para um período 

máximo de um mês (arquivo tipo bacfile); a interface lógica viabiliza a consulta 

simultânea a múltiplos objetos viários modelados pelo SCOOT, para um período de até 

12 meses anteriores a data presente, contando com o mês vigente. Este limite de 12 

meses é uma restrição de acumulação de dados do próprio sistema SCOOT. 
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Entretanto, o principal benefício proporcionado pela interface lógica diz respeito 

à atribuição de caráter espacial aos dados do tráfego modelados pelo SCOOT. Desta 

forma, é possível realizar análises espaciais exploratórias e inferenciais sobre as 

condições do tráfego na cidade de Fortaleza. A título de ilustração, este trabalho 

apresentou um exemplo de aplicação dos dados extraídos pela interface lógica, 

direcionado à gestão do tráfego urbano na cidade de Fortaleza. A referida aplicação 

buscou avaliar o impacto de diferentes estratégias de controle semafórico centralizado 

(tempo fixo coordenado e tempo real) sobre o tempo de viagem entre ZAT de Fortaleza, 

através de análises espaciais exploratórias em SIG. 

Aliando o caráter espacial proporcionado pelo ambiente SIG, assim como a 

flexibilidade e eficiência do processo de consulta à base de dados do SCOOT, 

viabilizadas pelo TRANSCOOT, é possível gerar dados do tráfego em diferentes 

formatos e escopos de abrangência. Isto viabiliza o desenvolvimento de múltiplas 

aplicações destes dados para a gestão do tráfego, direcionadas a diferentes grupos de 

usuários, incluindo: usuários do sistema viário, técnicos, planejadores, pesquisadores e 

gestores públicos. 

Visando motivar futuras aplicações para a base de dados modelada pelo SCOOT 

e importada via TRANSCOOT, foi sugerida uma série de potenciais aplicações destes 

dados, direcionadas à gestão do tráfego urbano da cidade de Fortaleza. Em cada 

aplicação é feita uma definição, uma especificação de objetivo e uma listagem de quais 

variáveis da base de dados do SCOOT podem dar suporte a aplicação sugerida. Estas 

aplicações são resultado de entrevistas e dinâmicas de grupo realizadas junto aos 

técnicos responsáveis pela gestão do tráfego urbano da cidade. 

Concluindo esta análise, cabe ressaltar que a interface lógica TRANSCOOT veio 

a suprir de forma eficaz, em conjunto com o software TransCAD ou o software 

Maptitude, a necessidade de acesso eficiente, modelagem flexível e referenciamento 

espacial dos dados modelados pelo sistema SCOOT do CTA da cidade de Fortaleza, 

CTAFOR. Estes benefícios providos pela interface lógica auxiliam consideravelmente 

na utilização destes dados para subsidiar aplicações operacionais, táticas e estratégias 

direcionadas à gestão do tráfego urbano da cidade. 
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6.2. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Ao longo do desenvolvimento da interface lógica TRANSCOOT, alguns tópicos 

foram identificados para extensões e desenvolvimentos futuros. Dentre estes, em 

seguida, é possível destacar aqueles de maior potencial: 

a) Ampliar a flexibilidade da dimensão temporal do modelo espaço-

temporal empregado na interface lógica, de modo que o usuário possa 

escolher entre diferentes períodos de agregação dos dados, tais como: 

semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual etc. 

Atualmente esta agregação só é possível para períodos iguais ou 

inferiores a um mês; 

 

b) Disponibilizar outras estatísticas mais sofisticadas de agregação de dados 

na interface lógica, capazes de enriquecer o processo de agregação com 

atributos de relacionamento espacial entre os objetos viários. 

Atualmente, o TRANSCOOT dispõe apenas das estatísticas básicas: 

soma, mínimo, máximo, média e desvio padrão; 

 

c) Adaptar a interface lógica para viabilizar suporte diferencial às diversas 

aplicações potenciais definidas para a base de dados modelada pelo 

sistema SCOOT do CTAFOR. Atualmente, apesar da flexibilidade 

espacial e temporal do processo de extração de dados, os resultados do 

TRANSCOOT ainda são padronizados em formato relacional específico; 

 

d) Desenvolver ferramentas de análise espacial, em ambiente SIG, capazes 

de inferir nos dados extraídos pela interface lógica considerando os 

fundamentos de estatística espacial; 

 

e) Desenvolver módulos de aferição de qualidade de dados na interface 

lógica. Estes módulos devem ser capazes de determinar parâmetros que 

identifiquem a existência e periodicidade de lacunas e valores extremos 

ou nulos na base de dados modelada pelo sistema SCOOT do CTAFOR. 

Além disto, estes módulos devem avaliar a consistência das variáveis que 
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compõem esta base de dados, de modo a informar ao usuário o seu grau 

de representatividade das reais condições do tráfego urbano de Fortaleza; 

 

f) Desenvolver módulo de mineração de dados na interface lógica, capazes 

de identificar padrões e tendência relativas às condições do tráfego com 

base nos dados do tráfego modelados pelo sistema SCOOT do CTAFOR. 
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ANEXO I 

EXEMPLOS DE ARQUIVOS DE IMPORTAÇÃO                 

DE DADOS DO SOFTWARE ASTRID                                        

EM FORMATO TEXTO E GRÁFICO 

 

O Anexo I apresenta exemplos de arquivos de saída de dados tipo Bacfile, 

Profile e Trend fornecidos pelo front end padrão do software ASTRID. Estes arquivos 

dizem respeito à aproximação norte, Av. Engenheiro Santana Júnior, do cruzamento 

semaforizado da Av. Padre Antonio Tomáz e Av. Engenheiro Santana Júnior, na cidade 

de Fortaleza. O código SCN desta aproximação é igual a 00060:A. Os dados destes 

arquivos são relativos à variável fluxo veicular (flow). Estes arquivos foram importados 

através do front end padrão do software ASTRID, para o período horário de 7:00 às 

10:00 horas, para os dias de segunda-feira e sábado, no mês de agosto de 2002.  

A seguir, a Figura I.1  apresenta os resultados do processo de importação de 

arquivo tipo Bacfile, em formato texto e gráfico, através do front end padrão do 

software ASTRID. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1:  Exemplo de formato texto e gráfico de arquivo Bacfile fornecido pelo front 

end padrão do software ASTRID  
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No formato texto de todos os arquivos de saída de dados do ASTRID existem 

dois grupos de atributos, são eles: atributos temporais/espaciais e atributos de variáveis. 

O primeiro grupo de atributos define a entidade viária e o período de tempo requisitados 

no processo de consulta à base de dados modelada pelo sistema SCOOT. Esta definição 

é feita através dos campos: Site, relativo à entidade viária; Day, relativo ao dia da 

semana (abreviado em inglês com duas letras maiúsculas); Date, relativo à data 

(formato aaaammdd); Start Time, relativo à hora inicial do período horário (formato 

hh:mm), e End Time, relativo à hora final do período horário (formato hh:mm).  

O segundo grupo de atributos registra estatísticas modeladas pelo sistema 

SCOOT para as variáveis do tráfego disponíveis neste sistema. As estatísticas 

disponíveis são: Mean, média; Stdv, desvio padrão; Min, mínimo; Max, máximo e 

Count, contagem. Cada linha de registro no arquivo texto tipo Bacfile contém valores 

destas estatísticas para um dado conjunto de variáveis do tráfego, conforme modelado 

pelo sistema SCOOT. Os dados de um registro dizem respeito a um único objeto viário 

modelado pelo SCOOT, para um intervalo de 15 minutos, em datas específicas.  

No caso do exemplo do arquivo de saída tipo Bacfile da Figura I.1, a variável 

pesquisada foi o fluxo veicular (veic./h), a qual é representada através dos atributos 

Flow Mean e Flow Count. Estes atributos representam, respectivamente, o valor médio 

de fluxo do tráfego, conforme modelado pelo SCOOT, e o número de registros usados 

para calcular esta média, para a aproximação 00060:A, no período horário de 7:00 às 

10:00 horas, para os dias de segunda-feira e sábado, no mês de agosto de 2002. 

Já o formato gráfico do arquivo tipo Bacfile apresenta um gráfico de linha para 

cada dia da semana, considerando todas as datas consultadas num mês, conforme Figura 

I.1. Esta linha é plotada pela ligação entre os pontos relativos aos valores médios da 

variável pesquisada para cada um dos períodos de 15 minutos. Nos gráficos de arquivos 

tipo Bacfile são usadas cores distintas para designar cada dia da semana. 

Quanto ao arquivo de saída tipo Profile, o formato texto deste tipo de arquivo de 

saída é similar ao formato texto do arquivo de saída tipo Bacfile, apresentado na Figura 

I.1. Contudo, o tipo Profile apresenta três novos atributos. Os novos atributos são: 

Stdev, relativo ao desvio padrão de uma dada variável; Max, relativo ao máximo valor 

de uma dada variável, e Min, relativo ao mínimo de uma dada variável. Todos os 
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registros do arquivo tipo Profile dizem respeito a uma única entidade viária modelada 

pelo sistema SCOOT, num dado período de tempo (hora, dia, mês, ano).  

A seguir, a Figura I.2 apresenta um exemplo do tipo de arquivo de saída Profile 

fornecido pelo front end padrão do software ASTRID, nos formatos texto e gráfico. A 

variável pesquisada foi o fluxo veicular (veic./h), a qual é representada através dos 

atributos Flow Mean, Flow Stdev, Flow Max, Flow Min e Flow Count. Cada linha de 

registro no arquivo texto Profile da Figura I.2 representa o perfil médio do fluxo do 

tráfego na aproximação 00060:A, no período horário de 7:00 às 10:00 horas, em 

intervalos de 15 minutos. Este perfil é determinado par para os dias de segunda-feira e 

sábado, considerando todo o período de operação da referida aproximação.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.2:  Exemplo de formato texto e gráfico de arquivo Profile fornecido pelo front 

end padrão do software ASTRID 

 

No caso do formato gráfico do arquivo de saída tipo Profile é desenhada uma 

linha única para cada dia da semana pesquisado, a partir da ligação de pontos isolados 

de perfis médios. Estes pontos são calculados para cada período de 15 min, ao longo do 

período horário especificado. Assim, a linha de perfil plotada corresponde ao perfil 

médio de uma dada variável, num dado dia da semana, ao longo de um dado período de 

tempo, conforme modelado pelo SCOOT. No caso do exemplo da Figura I.2, o gráfico 

apresentado representa o perfil médio do fluxo veicular na aproximação 00060:A, no 

período horário de 7:00 às 10:00 horas, em intervalos de 15 minutos. 
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Por sua vez, o arquivo de saída de dados tipo Trend também apresenta um 

formato similar ao formato texto do arquivo tipo Trend (ver Figura I.1). Contudo, o 

formato texto do arquivo tipo Trend é acrescido de um atributo correspondente ao 

desvio padrão da variável pesquisada, o qual é designado pela palavra Stdev.  

A seguir, a Figura I.3 apresenta um exemplo do tipo de arquivo de saída Trend 

fornecido pelo front end padrão do software ASTRID, nos formatos texto e gráfico. A 

variável pesquisada foi o fluxo veicular (veic./h), a qual é representada através dos 

atributos Flow Mean, Flow Stdev e Flow Count. Cada linha de registro no arquivo texto 

Trend da Figura I.3 representa a tendência do fluxo do tráfego na aproximação 

00060:A, no período horário de 7:00 às 10:00 horas, em todos as segunda-feira e sábado 

do mês de agosto de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3:  Exemplo de formato texto e gráfico de arquivo Trend fornecido pelo front 
end padrão do software ASTRID 

 

No caso do formato gráfico do tipo de arquivo de saída Trend é desenhada uma 

única linha que representa a tendência da variável pesquisada ao longo do período de 

tempo pesquisado. Esta linha é plotada pela ligação de pontos de tendência isolados. No 

caso do exemplo da Figura I.3, o gráfico apresentado representa a tendência média do 

fluxo veicular na aproximação 00060:A, agregado para o período horário de 7:00 às 

10:00, ao longo dos dias de segunda-feira e sábados do mês de agosto de 2002. 
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 ANEXO II  

EXEMPLO DE ARQUIVO DBASE CONVERTIDO PELA 

INTERFACE LÓGICA E SEU RESPECTIVO ARQUIVO 

TMT GERADO PELO SOFTWARE ASTRID 

 

O Anexo II apresenta um exemplo de arquivo temporário (extensão TMP) e seu 

respectivo arquivo DBASE convertido. O arquivo TMP é resultado da consulta à base 

de dados modelada pelo sistema SCOOT, através do front end padrão do software 

ASTRID. Já o arquivo DBASE é resultado do processo de conversão do arquivo TMP 

feito pela interface lógica TRANSCOOT. Cabe destacar que esta conversão consiste 

apenas numa cópia integral dos dados do arquivo TMP para o formato DBASE, 

compatível com o SIG TransCAD, salvo algumas adaptações, conforme descrito na 

seção 4.2.2. 

Ambos os arquivos TMP e DBASE dizem respeito a uma consulta à base de 

dados do sistema SCOOT de acordo com as seguintes especificações: 

a)  Objetos viários: aproximação norte, Av. Engenheiro Santana Júnior, do 

cruzamento semaforizado da Av. Padre Antonio Tomaz e Av. 

Engenheiro Santana Júnior, na cidade de Fortaleza. O código SCN desta 

aproximação é igual a 00060:A; 

b)  Períodos mensais: 01 a 10 de outubro e 01 a 10 de novembro de 2002; 

c)  Períodos de dias: domingo e segunda-feira; 

j) Períodos horários: pico do tráfego da manhã (7:00 às 8:00 h); 

k) Variáveis: fluxo veicular, medida em veículos/hora; 

A Figura II.1 apresenta o arquivo TMP fornecido pelo front end padrão do 

software ASTRID, de acordo com as especificações de consulta à base de dados do 

SCOOT descritas anteriormente. 
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Figura II.1:  Exemplo de arquivo TMP fornecido pelo front end padrão do software 
ASTRID no processo de consulta à base de dados do sistema SCOOT 

 

Conforme Figura II.1, o arquivo TMP é dividido em seções relativas aos meses 

pesquisados. Cada seção apresenta a mesma estrutura, diferindo no conteúdo de dados 

de cada mês requisitado. O início de uma seção é sempre marcado por uma linha com 

múltiplos sinais de igualdade (=), e o final de uma seção é definido por uma linha em 

branco.  

A estrutura de cada seção inicia com a linha de comando para a extração de 

dados do sistema SCOOT. Nesta linha estão dispostas todas as especificações 

temporais, espaciais e opções necessárias ao processo de consulta de dados. O 

procedimento de construção de linhas de comando está descrito na seção 4.3.1. 

 

Mês de 
Dezembro 

Mês de 
Novembro 
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Em seguida, são dispostos os cabeçalhos dos atributos de cada seção. Os 

primeiros quatro atributos são padronizados conforme ilustra a Figura II.1, são eles: site, 

relativo ao objeto viário; day, relativo ao dia da semana; date, relativo à data; start time, 

relativo à hora inicial; e end time, relativo à hora final.  

Os demais atributos de uma seção dizem respeito às variáveis pesquisadas, 

sempre aos pares. O primeiro elemento do par indica o valor médio da variável 

modelado pelo SCOOT, enquanto o segundo representa o número de registros usados 

para determinar este valor médio num dado período de tempo. No caso do exemplo 

mostrado na Figura II.1 a variável fluxo do tráfego é representada por dois atributos 

flow mean, relativo ao fluxo médio do tráfego modelado pelo SCOOT, e flow count, 

relativo ao número de registros de fluxo do tráfego usado para determinar o flow mean. 

Após a identificação dos atributos de uma seção, as linhas seguintes contêm 

valores destes atributos para períodos de 15 minutos. Este intervalo de tempo é padrão 

do SCOOT, correspondendo ao menor tempo de modelagem de dados deste sistema. 

Com base no arquivo TMP apresentado na Figura II.1, a interface lógica 

TRANSCOOT efetua o processo de conversão deste arquivo para um formato DBASE. 

Este processo de conversão foi descrito na seção 4.3.2. A seguir, a Figura II.2 apresenta 

o arquivo DBASE resultante da conversão do arquivo TMP gerado pelo front end 

padrão do software ASTRID, conforme especificações descritas no início desta seção. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2:   Exemplo de arquivo DBASE resultado da conversão de arquivo TMP 
fornecido pelo ASTRID efetuada pela interface lógica TRANSCOOT 

 

Mês de 
Dezembro 

Mês de 
Novembro 

Separação 
de meses 
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Comparando a Figura II.1 e II.2 é possível verificar que ambos os arquivos TMP 

e DBASE apresentam a mesma estrutura de atributos, diferindo apenas no nome usado 

para identificar cada campo. Os campos site, day, date, start time, end time, flow mean e 

flow count do arquivo TMP correspondem aos campos SCN, DIA_SEM, DATA, 

HORA_I, HORA_F, FLOW_M e FLOW_C no arquivo DBASE, respectivamente. 

A linha pontilhada na Figura II.2 indica a delimitação entre os meses definidos 

no processo de consulta à base de dados do sistema SCOOT. Cabe observe que o 

arquivo DBASE apresenta os registros de diferentes meses agrupados em blocos 

concatenados, sem a repetição de nome de atributos, como ocorre no arquivo TMP. Isto 

ocasiona menor espaço computacional e confere maior agilidade ao processo de leitura 

dos dados deste tipo de arquivo. 
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ANEXO III 

FICHA DE SUGESTÃO DE POTENCIAL APLICAÇÃO 

PARA A BASE DE DADOS MODELADA PELO SISTEMA 

SCOOT DO SISTEMA CTA DA CIDADE DE FORTALEZA 

DEFINIÇÃO DA APLICAÇÃO 
 
 
 
 
VARIÁVEIS BASE 

 
 
 

       Fluxo veicular (veíc./h)                       Histórico de fluxo                          Atraso veicular (s) 
       Paradas veiculares (veíc./h)                 durante o ciclo (lpu)                      Velocidade (km/h)                          
       Atraso (veíc)                                        Histórico de fluxo durante             Tempo de Jornada (s) 
       Saturação (%)                                      o estágio de verde (lpu)                  Índice de  
       Congestionamento (%)                        Histórico de comprimento             congestionamento  

         Fluxo detectado (veíc./h)                     (tempo) de ciclo (s)                       Ocupação veicular  
         Ocupação de detector (%)                   Histórico de comprimento              (ms/veic)                
        Comprimento de estágios (s)               de estágio de verde (s)                   Fator LPU (lpu/veic) 
 
MODELO DE VISUALIZAÇÃO ESPACIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Básicas Históricas Derivadas 

     Mapa Temático de Cores 

 

      Mapa Temático de Escala 

 

     Mapa Temático de Graduação       Outro Tipo de Mapa Temático 
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