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PREFÁCIO 

A pesquisa aqui apresentada é fruto da "idéia" de se utilizarem as 

Redes Neurais Artificiais (ANA) como uma ferramenta de auxflio nos procedimentos 

de avaliação e ordenamento de projetos de transporte, em especial os projetos ro

doviários. Para isso baseou-se a análise nos "Estudos de Casos" coletados nos 

Estados Unidos, visto que outros contextos investigados não se mostraram sufici

entes para a aplicação experimental pretendida. A revisão da literatura mostrou que 

as técnicas de avaliação são de domínio prático e acadêmico, e procuram, em sua 

grande maioria, determinar uma melhor ação ou alternativa a ser implementada. 

As ações ou alternativas aceitas para a avaliação passam por um 

processo de "Tomada de Decisão" onde se procuram soluções que causem o mí

nimo possível de prejuízos para as populações atingidas ou afetadas. Esta "Toma

da de Decisão" envolve um confronto entre diversos valores sociais, políticos, am

bientais etc. Pensando nestes conceitos, buscou-se uma forma de facilitar o pro

cesso de avaliação e ordenamento de alternativas de projetos de transporte, suge

rindo-se a adoção das Redes Neurais Artificiais como elemento de auxílio neste 

processo. 

~? -A técnica descrita nesta pesquisa pode ser caracterizada pelos 

seguintes aspectos principais: 

a) Simplificação do processo de avaliação propriamente dito, uma vez que a matriz 

de impactos de um projeto e suas diversas alternativas é informada para a rede 

no sentido de se obter um ordenamento das alternativas. É certo que, assim 

como os especialistas, as ANA são passíveis de erros e desvios visto que 

aprenderam com base no padrão estipulado por aqueles; 

b) Agilização do processo de análise, demandando menor tempo de exploração 

das soluções possíveis. É um fato que as ANA não dispensam a consideração 
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de todo o processo filosófico que carateriza a tomada de decisão discutida ao 

longo deste trabalho; 

c) Possibilidade de aplicação da pesquisa a outros contextos de avaliação tendo 

em vista, sobretudo, o fato de que grande parte desses contextos de avaliação 

é definida com base nos modelos americanos, modificando-se apenas os as

pectos social, político e institucional tratados. 

Devido à existência de uma diversidade de dados, adotou-se para 

a análise do problema, a formação de grupos e subgrupos de variáveis de avalia

ção, facilitando-se assim o entendimento do papel de cada uma delas em função do 

problema tratado. Isto demonstra que, embora a RNA tenha aprendido com base 

em um contexto global onde vários tipos de projetos foram considerados, ela é ca

paz de distinguir as propriedades específicas de um deles e, a partir daí, caracteri

zar o processo de avaliação. 

Por outro lado, é importante ressaltar que não é finalidade deste 

trabalho mostrar que as técnicas existentes estão erradas. A sua finalidade consis

te, essencialmente, em épresentar uma nova técnica de avaliação, que pode ser 

mais facilmente implementável tanto em termos operacionais quanto em termos 

financeiros. Busca-se, na verdade, simular um procedimento que permite ao ser 

humano avaliar e ordenar alternativas de acordo com o sentimento, as preferências 

e as necessidades implícitas nas avaliações anteriormente realizadas. No ser hu

mano, isso é baseado nos mecanismos psicossensoriais, na sua cultura, na sua 

inteligência e no conhecimento. Portanto, a simulação desse procedimento, usando 

as Redes Neurais Artificiais deve estar respaldada na análise de situações reais e 

..: na observação dos fenômenos envolvidos. 

Salienta-se que a Inteligência Artificial (IA) está longe de se com

parar à capacidade humana de raciocínio, sentimentos e vontades. Entretanto, ela 

parece estabelecer mais um elo entre o complexo sistema que é o cérebro humano 

e as ações por ele comandadas com as aplicações observadas no mundo real. 

Por fim, vale ressaltar que a persistência, a adequação dos parâ

metros exigidos pelo recurso computacional, as tentativas e erros comuns à pes

quisa no campo da Inteligência Artificial fazem ver que "aprender" é, antes de tudo, 

reconhecer os erros. É neste reconhecimento que se pode recomeçar. O erro de 

hoje deve implicar o acerto de amanhã ! 

Nilder Furtado - São Carlos, 1998. 
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RESUMO 

FURTADO, A. N. O. Uma nova abordagem na avaliação de projetos de transporte: 
o uso das redes neurais artificiais como técnica para avaliar e ordenar alternati
vas. São Carlos, 1998. Tese (Doutorado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 
Universidade de São Paulo. 

Esta tese apresenta um estudo para a utilização de Redes Neurais Artificiais (RNA) 
no processo de avaliação e ordenamento de alternativas de projetos de transporte. 
Partindo-se da idéia de que esse processo constitui-se em um padrão que pode ser 
captado pelas RNA, a verificação deste argumento foi feita selecionando-se um 
contexto de avaliação, definindo-se variáveis a serem consideradas no processo de 
avaliação, e criando-se estruturas de RNA para treinamento com base em outras 
avaliações já realizadas. Nesta pesquisa foram utilizados 180 "Estudos de Casos" 
recebidos de 32 Estados americanos. Esses dados serviram de entrada para um 
processo de aprendizagem utilizando-se o simulador "Neural Planner 4.52', que 
baseia-se em redes "Multilayer Perceptron(MLP)" e no treinamento em "Backpropa
gation". Várias redes foram treinadas para que fosse definida aquela com um me
lhor desempenho para o reconhecimento dos padrões existentes nesses casos 
apresentados. Os 486 experimentos demonstraram índices de acertos superiores a 
92% que podem ser visualizados no programa computacional denominado "EVA
LUATOR', uma interface entre o simulador de RNA e usuários. Conclui-se, por
tanto, que as RNA podem reconhecer os padrões implícitos em avaliações anterio
res e servem para avaliar e ordenar alternativas de outros projetos apresentados 
que pertençam ao mesmo contexto utilizado para treinamento. 

Palavras-chave: Avaliação de Projetos de Transporte 
Inteligência Artificial (IA) 
Métodos e Técnicas de Avaliação 
Redes Neurais Artificiais (RNA) 
Tomada de Decisão 
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"ABSTRACT' 

FURTADO, A. N. O. A new approach in transportation project evaluation: using arti
ficial neural networks as a technique for appraising and ranking alternatives. São 
Carlos, 1998. Doctoral Thesis - Escola de Engenharia de São Carlos, Universi
dade de São Paulo. 

This thesis presents a research aimed at the use of Artificial Neural Networks (ANN) 
for appraising and ranking transportation project alternativas. Based on the principie 
that this process of appraisal and ranking constitutes a pattern that can be perceived 
by ANN, the verification of this hypothesis was conducted selecting an evaluation 
context, defining variables to be considered in the process, and creating ANN 
structures for training based on other evaluation cases. In this research, 180 "Case 
Studies" from 32 American states were used. These data were used as input to a 
learning process using the simulator "Neural Planner 4.52', which is based on 
11 Multilayer Perceptron (MLP)" networks and uses a 11 Backpropagationll training algo
rithm. Severa! networks were trained to obtain the one most capable of recognizing 
the patterns of the projects analyzed. More than 92% of the 486 experiments pre
sented right indexes, as shown by a software called 11 EVALUA TOR', a use r interface 
between ANN simulator. The conclusion is that ANN can recognize the implicit pat
terns in previous evaluations and can be used to appraise and rank alternativas 
from other projects belonging to the same context used for the ANN training. 

Keywords: Artificiallntelligence 
Artificial Neural Networks 
Decision-Making 
Evaluation Methods and Techniques 
Transportation Project Evaluation 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

~este trabalho, apresenta-se o resultado de uma pesquisa condu

zida no campo da "Avaliação de Projetos de Transporte" em nível de Doutoramento. 

A tese estabelecida está baseada nos recursos da Inteligência Artificial (IA) em par

ticular nas Redes Neurais Artificiais (ANA). A idéia fundamental é incorporar esse 

recurso computacional no processo de avaliação e ordenamento de alternativas. 

Isto deverá reduzir o tempo necessário para avaliação e ordenamento de alternati

vas de projetos de transporte. Os resultados apresentados neste trabalho indicam 

que a confiabilidade da técnica de avaliação é bastante elevada. 

Este capítulo introdutório está composto de cinco (5) seções. Na 

primeira, apresentam-se aspectos relacionados com o contexto em que a tese está 

inserida; na segunda, delimita-se a área a ser investigada; na terceira, caracteri

zam-se os objetivos do trabalho; na quarta, mostram-se a motivação e justificativa 

da escolha do tema. Por fim, na quinta seção, mostra-se a organização deste tra

balho. 

1.1. O CONTEXTO DA TESE 

~ As técnicas e procedimentos de avaliação de projetos de trans

porte existentes tem como finalidade indicar as alternativas de projetos viáveis e 

ajudar na ordenação dessas alternativas quanto aos resultados esperados por uma 

determinada sociedade~ Desta forma, a avaliação processada nos moldes destas 

técnicas e procedimentos é uma tentativa de materializar a relação entre um con

texto dominante e a estimativa das conseqüências. 
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O intuito destas técnicas e procedimentos é o de estimar níveis 

de conseqüências para estas alternativas, com base nos impactos do proje

to/alternativas estimados por uma equipe de especialistas. Este trabalho visa apre

sentar, validar e determinar condições de uso e aplicabilidade da técnica proposta. 

Enfatiza-se a importância desta técnica sobretudo em situações onde há dificuldade 

na contratação de especialistas, nas situações em que o tempo de análise deve ser 

abreviado, ou quando o conjunto de dados disponíveis não é tão consistente. 

Até recentemente, as tomadas de decisões em avaliações de 

projetos transporte sempre estiveram baseadas no conceito de eficiência, traduzido 

sobretudo para a linguagem econômica e financeira. Porém, a consciência coletiva 

tem infundido um maior significado aos fatores sociais, culturais, econômicos e am

bientais. Com isso, indivíduos e entidades passaram a ver com mais cuidado os 

efeitos globais das mudanças propostas nos sistemas de transporte. 

Para que estas decisões estejam baseadas na realidade observa

da, utilizam-se as técnicas de avaliação. Salienta-se, todavia, que a avaliação não 

constitui uma tomada de decisão. Ela representa uma ferramenta de auxílio ao pro

cesso decisório. Tem por finalidade facilitar o processo de escolha. Avaliar tem se 

caracterizado como um mecanismo de aprendizagem. Na busca de assegurar um 

entendimento cada vez mais real das vantagens e desvantagens de uma alternati

va, novos horizontes de pesquisa podem ser vislumbrados. 

Por outro lado, "avaliar'', em transportes, não deve ser considera

do simplesmente uma comparação do que é "ruim", "bom" ou "melhor'' . É impor

tante salientar que, neste setor, as decisões têm caráter relativamente definitivo. 

Quando implementadas de forma errada, podem apresentar efeitos adversos aos 

esperados. É, portanto, uma atividade de compromisso com o bem-estar da popu

lação afetada. 

O objetivo da avaliação é o de organizar as informações disponí

veis. Assim é possível comparar as alternativas e tornar a tomada de decisão mais 

simples. Diversas técnicas monetárias, de otimização, multiobjetivo ou multicritério 

e de resolução de conflitos são utilizadas para este fim. Entretanto, muitas delas, 

sobretudo as referentes à otimização ou programação multiobjetivo, apresentam 

alguma complexidade matemática. Com exceção das técnicas econômicas, as de

mais tratam de esquemas de preferências tanto de quem prevê o nível das conse

qüências, quanto de quem decide. Desta forma, tem-se um conjunto de procedi

mentos que envolve o estudo das conseqüências por especialistas e a escolha da 
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melhor alternativa por quem toma a decisão. Este mecanismo é observado com 

freqüência na literatura consultada. 

Atualmente muitas ferramentas auxiliam na avaliação e no pro

cesso decisório. Entretanto, estas ferramentas precisam estar adaptadas às situa

ções observadas de forma que a lógica de avaliação e decisão seja traduzida para 

uma lógica de programação computacional. Há nesse caso, ainda, a necessidade 

da interferência de analistas de sistemas e programadores para possibilitar o uso 

adequado de tais ferramentas. 

Com o grande avanço na Inteligência Artificial, os campos de 

pesquisa foram sendo ampliados levando ao surgimento de novos recursos e, en

tre eles, as Redes Neurais Artificiais (RNA), que permitem simular a inteligência 

humana. As RNA podem, por meio de um mecanismo de aprendizagem, reconhe

cer o que vem a ser uma "boa avaliação". O propósito desta pesquisa é mostrar 

como estes recursos computacionais podem auxiliar na avaliação e ordenamento 

das alternativas, de modo a facilitar o processo de tomada de decisão. 

Na seção seguinte, apresentam-se aspectos relacionados à deli

mitação da abordagem aqui considerada, enfatizando-se o uso dos projetos rodovi

ários na verificação da tese. 

1.2. DELIMITAÇÃO DA ABORDAGEM 

Muitas técnicas e procedimentos de avaliação de projetos apli

cam-se aos mais variados aspectos do planejamento e operação de transportes. 

Com a grande quantidade de técnicas, é possível a avaliação em diferentes níveis, 

variando-se a abordagem desde uma rede de transporte até um viaduto, por exem

plo. Pode-se incluir um projeto de um aeroporto ou de uma ponte. As técnicas estu

dadas não evidenciam tendências de aplicação para um ou outro tipo de projeto em 

específico. Todavia, este trabalho prende-se exclusivamente aos projetos rodoviári 

os, diante das colocações que se seguem: 

a) A necessidade da definição de um sistema de variáveis de avaliação para pro

jetos em diferentes áreas, tornaria a verificação da tese muito demorada. Este 

fato deve-se à necessidade de aprendizagem da rede sob diferentes mecanis

mos considerados no processo de avaliação. Para se ter uma idéia, as variáveis 

que envolvem um projeto aeroportuário não são as mesmas que envolvem, por 

exemplo, o estudo de capacidade de uma hidrovia; 
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b) Os simuladores de Redes Neurais Artificiais investigados, em princípio, não 

comportavam uma grande quantidade de informações; 

c) A falta de projetos envolvendo todos os setores de transportes com a aplicação 

de procedimentos de avaliação distintos inviabiliza, também, a formação da 

base de dados; e 

d) Como o propósito fundamental era o de mostrar a possibilidade de utilizar as 

RNA na avaliação, optou-se por considerar apenas uma área do setor de trans

porte. 

Assim, fica desde já estabelecido que este trabalho trarará apenas 

da aplicação das RNA em projetos rodoviários. Busca-se mostrar a adaptabilidade 

de um recurso computacional deste tipo para aprender com exemplos de avalia

ções anteriores e, a partir daí, aplicar os resultados desta aprendizagem para avali

ar e ordenar outros projetos que possuam características correlatas com os exem

plos utilizados. 

Outro ponto a ser esclarecido, no âmbito desta abordagem , diz 

respeito as seguintes denominações utilizadas neste trabalho: 

• Projeto: Descreve uma ação necessária para solucionar um determinado pro

blema de transporte; 

• Alternativa: Define uma solução possível para que uma determinada ação pos

sa ser implementada; e 

• Estudo de Caso: Agrega informações sobre um projeto e suas alternativas, 

descrevendo-se impactos, viabilidade e metodologia de avaliação. 

Na seção seguinte, descrevem-se os objetivos a serem atingidos 

com os resultados deste trabalho. 

1.3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.3.1. Geral 

Mostrar que as Redes Neurais Artificiais ~ (RNA) podem reconhecer "padrões de 

avaliação", processados a partir de avaliações anteriores. Com isso, estes recursos 

podem ser usados para complementar as técnicas existentes, nas tarefas de avali

ação e ordenamento de alternativas de projetos de transporte; 
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a) Elaborar uma técnica de avaliação utilizando ANA, que permita incorporar ca

racterísticas do "processo de avaliação" consideradas importantes por analistas, 

especialistas e decisores; 

b) Testar e avaliar o uso destas Redes Neurais Artificiais (ANA) como instrumento 

de avaliação e ordenamento de alternativas, a partir do conhecimento obtido 

com a aprendizagem, utilizando-se casos de avaliações efetuadas por especia

listas e decisores; 

c) Definir situações em que, pelo grau de complexidade ou número de variáveis 

envolvidas, haja necessidade de uma maior sofisticação e adequação das ANA 

para suprir a figura dos analistas e especialistas; 

d) Simplificar os mecanismos de avaliação e ordenamento de alternativas de pro

jetos de transportes, de modo a permitir uma escolha mais rápida e pautada nos 

mesmos níveis de segurança da escolha processada por seres humanos; 

e) Analisar as técnicas e procedimentos formais de avaliação (monetária, de oti

mização, multiobjetivo ou multicritério e de decisões grupais) e ordenamento de 

alternativas, relacionados com projetos de transportes de forma a descrever o 

"Estado da Arte" para este tipo de aplicação. 

Na seção seguinte, mostram-se aspectos que enfatizam a escolha 

do tema proposto neste trabalho. 

1.4. MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

Os projetos de transportes, em geral, demandam muito tempo de 

análise e requerem a participação de especialistas dos mais variados setores. Com 

base em um conjunto de dados coletados na área de influência de um projeto, os 

especialistas determinam efeitos que caracterizam vantagens e desvantagens. Es

ses efeitos definem o estado do sistema quando uma solução é posta em prática. O 

maior problema deste tipo de análise é determinar o peso de cada variável para 

uma solução proposta. Após a definição da contribuição de cada variável para uma 

solução global, processa-se a seleção de alternativas, de modo a ordená-las. O 

ordenamento define a ordem de preferência para a implementação. 

Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o 

Brasil, a demanda por transportes é muito alta. A avaliação de projetos tem sido 

complexa e demorada. Na maioria das vezes, há necessidade de contratação de 
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consórcios ou grupos especializados na avaliação de projetos. Isto faz aumentar 

em muito o tempo entre a análise das variáveis do projeto e o início da implantação. 

Uma Rede Neural Artificial, quando convenientemente treinada, a 

partir de um conjunto de projetos já existentes, pode simular o papel dos especia

listas. Com isso define-se na rede uma lógica de ordenação das alternativas. A 

avaliação e ordenamento de alternativas não mais dependem exclusivamente do 

trabalho dos especialistas. 

Espera-se, desta forma, que este novo instrumento venha a se 

constituir um elemento de motivação e discussão sobre o atual estado da avaliação 

de projetos de transporte. Será possível mostrar, sobretudo, que a consideração de 

efeitos e impactos sociais, econômicos, culturais e ambientais sobre as alternativas 

não são tão complexos e difíceis de serem medidos ou estimados. Esta dificuldade, 

por vezes, tende a descartar este processo na tomada de decisão, que por si só já 

traz as mais diversas conseqüências para os atingidos ou envolvidos (direta e indi

retamente). 

Observou-se, na revisão da literatura, que a complexidade das 

abordagens constitui a principal dificuldade em se empregar uma técnica mais apu

rada para tal processo. Alie-se a isto a falta de especialistas ou regulamentação 

para o setor. Vislumbra-se que, se aplicada de forma eficiente e dentro dos concei

tos preconizados neste trabalho, a técnica proposta deverá facilitar o trabalho de 

pesquisadores, analistas, especialistas e decisores. 

Na seção seguinte, apresenta-se a estrutura deste trabalho, mos

trando-se o que é discutido em cada um dos capítulos existentes. 

1.5. ORGANIZAÇÃO DESTE TRABALHO 

O presente trabalho está constituído em um volume único. A in

tenção inicial era a de formar três volumes, para caracterizar com maior ênfase os 

dados dos projetos utilizados. Esta necessidade foi sentida por eles não constituí

rem uma base de dados de domínio público. Todavia, a quantidade de papéis invi

abilizou tal intenção, o que certamente atribuiria ao trabalho a conotação de um 

texto prolixo. Assim, optou-se por incluir todos estes dados, experimentos e redes 

treinadas em um CD-ROM1 (Ver Anexo 8), que acompanha o trabalho. Espera-se 

que as informações ali contidas possam ser visualizadas quando da necessidade 

1 Na impossibilidade de utilização do CD-ROM, os dados podem ser obtidos através de 
solicitação à Escola de Engenharia de São Carlos - Departamento de Transportes 
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de verificação dos fenômenos encontrados e dos resultados obtidos. Encontra-se 

ainda, neste dispositivo, a "Interface de Demonstração". 

O presente trabalho está formado por sete (7) capítulos (além 

deste introdutório), ordenados da seguinte maneira: O capítulo 2 apresenta a revi

são bibliográfica sobre a "Avaliação de Projetos de Transporte". Em seguida, no 

capítulo 3, tem-se a proposta de tese. Para subsidiar a proposta, apresenta-se no 

capítulo 4, um enfoque teórico sobre as Redes Neurais Artificiais (RNA). Os capí

tulos seguintes descrevem o método proposto, a aplicação e a apresentação e aná

lise dos resultados, respectivamente. No último capítulo, apresentam-se as conclu

sões, recomendações e perspectivas de trabalhos futuros. Além desses, apresen

tam-se ainda dois (2) anexos como complemento do trabalho. Sobre estes capítulos 

tecem-se as seguintes considerações: 

• No Capítulo 2, faz-se uma revisão da literatura sobre a avaliação e a sua utili

zação em projetos de transporte, de forma a explorar o "Estado da Arte" para 

este tipo de aplicação. Inicialmente, apresentam-se aspectos relacionados com 

a tomada de decisão e a filosofia da avaliação. Em seguida, apresentam-se os 

diversos agrupamentos das técnicas de avaliação enfatizando-se os conceitos 

filosóficos envolvidos nesses grupos e descrevem-se algumas técnicas e apli

cações encontradas. Por fim comentam-se os modelos de classificação de vari

áveis existentes e as técnicas levantadas; 

• No Capítulo 3, apresenta-se a nova abordagem e a contribuição que se preten

de dar para a área, resultado da pesquisa conduzida no programa de doutora

mento. Neste capftulo, apresenta-se a idéia através de um argumento dedutivo, 

permitindo a apreensão dos conceitos de Lógica considerados no trabalho. Este 

raciocínio é discutido em forma de um silogismo, com a apresentação de pre

missas e conclusão. Vários esclarecimentos estão associados com as premis

sas e a conclusão que pretendem servir para subsidiar a verificação da tese. 

Mostram-se ainda as vantagens e desvantagens da técnica. Comentam-se as 

principais dificuldades encontradas tanto na formulação do problema e definição 

da tese como na elaboração da técnica de avaliação baseada nas RNA; 

• No Capítulo 4, apresenta-se uma fundamentação teórica sobre a Inteligência 

Artificial (IA) e as Redes Neurais Artificiais (RNA) como recursos computacio

nais que podem simular os mecanismos da aprendizagem humana. Mostram-se 

as linhas de pesquisa da IA, o modelo de neurônio artificial, os processos de 

aprendizagem e as arquiteturas de RNA estudadas. Enfatizam-se, ainda, a ar-
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quitetura "Multilayer Perceptron (MLPJ' e o algoritmo de treinamento "Backpro

pagatiorl' a serem utilizados na verificação da tese. Por fim, mostram-se as

pectos a serem considerados nos experimentos de RNA, os benefícios de utili

zação deste recurso e aplicações das RNA na Engenharia de Transportes; 

• No Capítulo 5, apresenta-se o método utilizado na verificação da tese proposta. 

São descritas as fases e procedimentos a serem adotados. O capítulo mostra 

todos os passos a serem conduzidos, enfatizando-se os propósitos de cada 

fase e os respectivos produtos gerados; 

• No Capítulo 6, descreve-se a aplicação realizada com base no método pro

posto e no contexto de avaliação selecionado. Nesta aplicação, apresentam-se 

os aspectos considerados na definição das variáveis de avaliação para o con

texto americano, os processos relacionados com a coleta de dados e as topolo

gias de RNA propostas para investigação. Mostram-se ainda os procedimentos 

relacionados com as experimentações previstas para a aprendizagem das re

des; 

• No Capítulo 7. são feitos comentários sobre os resultados obtidos a partir das 

três experimentações conduzidas. Enfatizam-se os aspectos que permitem cor

roborar a tese estabelecida; 

• No Capítulo 8, apresentam-se as conclusões do trabalho e tecem-se observa

ções sobre a pesquisa e os resultados obtidos. Citam-se outros aspectos que 

permitem enfatizar o uso deste recurso computacional não apenas na "Avalia

ção de Projetos" mas também em outros setores da Engenharia de Transportes. 

Por fim, apresentam-se recomendações para a utilização destes recursos e 

para o encaminhamento de pesquisas futuras; 

• No Anexo A, descrevem-se as variáveis de avaliação consideradas neste tra

balho. São apresentados os diversos grupos e subgrupos formulados para a re

presentação do "contexto americano de avaliação"; 

o No Anexo 8, apresentam-se as principais tarefas que podem ser executadas 

através da "Interface de Demonstração" (CD-ROM). Por meio desta ferramenta, 

é possível a visualização dos resultados, experimentos e redes utilizadas neste 

trabalho. Podem ser realizadas avaliações e ordenamentos quaisquer desde 

que consideradas as variáveis apresentadas. Também podem ser visualizados 

todos os projetos e outros recursos trabalhados, assim como o simulador "Neu

ral Planner 4.52'. 
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• A Bibliografia foi dividida em três partes: a primeira diz respeito às referências 

citadas no corpo do trabalho; a segunda apresenta as referências dos projetos 

utilizados; a terceira mostra as referências consultadas e , portanto, não incluí

das no corpo do trabalho. 

Concebe-se que esta ordem de apresentação conduz a um en

tendimento cumulativo da idéia tratada neste trabalho. Isto permite, inicialmente, 

uma compreensão das questões que envolvem a "Avaliação de Projetos de Trans

porte" e uma descrição das "Redes Neurais Artificiais", elementos utilizados na re

solução do problema tratado. A seqüência de apresentação do trabalho deve per

mitir uma melhor base para o entendimento das relações feitas entre a área de 

"Avaliação de Projetos de Transporte" e a área das "Redes Neurais Artificiais" . 

Estes dois pontos formam o núcleo indiscutível do trabalho. Os demais aspectos 

tratados dizem respeito exclusivamente aos dados e resultados obtidos durante 

esta pesquisa. 

(()) 



CAPÍTULO 2 

A AVALIAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSPORTE 

Neste capítulo, apresentam-se aspectos relacionados com a Ava

liação de Projetos de Transporte, dentro do contexto da tomada de decisão. O ca

pítulo está composto de cinco (5) seções. 

Na primeira seção, apresentam-se aspectos relacionados com a 

tomada de decisão em transportes; na segunda, mostram-se aspectos relacionados 

com o conceito da avaliação e a filosofia subjacente a este processo; na seção se

guinte, traçam-se comentários sobre os aspectos relacionados com a avaliação das 

alternativas, enfatizando-se as técnicas e modelagens existentes. Apresentam-se 

técnicas relacionadas com a avaliação monetária e não monetária e discutem-se 

aplicações destas técnicas na Avaliação de Projetos de Transporte. Na quarta, 

mostram-se crfticas aos modelos de padronização de critérios, atributos e variáveis 

de avaliação. Estas críticas visam ao enriquecimento da base essencial de qualquer 

avaliação: o conjunto de variáveis consideradas. Por fim, na última seção, tecem-se 

comentários sobre modelos e técnicas que compõem o "Estado da Arte". 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

De uma forma ou de outra, em um mundo complexo e em cons

tantes transformações, homens e instituições estão aceitando ou rejeitando ações. 

Estas ações podem representar novas alternativas e a manutenção ou extinção das 

existentes. Vários sentidos são atribuídos a estas tarefas de aceitar ou rejeitar al

guma coisa, e dependem da profundidade de suas implicações. BAUER {1968) 

classifica estas tarefas como "tomadas de decisões". 
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Esse autor subdivide a tomada de decisão em dois grandes gru

pos. No primeiro, estão as tarefas de natureza trivial e repetitiva, como procurar um 

restaurante para alimentar-se, comprar uma roupa ou assistir um filme. No segun

do, estão as tarefas de natureza mais complexa, como comprar um veículo (do 

ponto de vista do indivíduo) ou construir uma estrada (do ponto de vista da socie

dade). Esta classificação tem por objetivo mostrar que quando uma decisão é to

mada, consciente ou inconscientemente, o nível do envolvimento de quem decide 

está comprometido com a solução que se deseja obter. 

Como se pode ver, a tomada de decisão é um fato integrante da 

vida diária. Constitui também uma atividade extremamente complexa, cheia de 

elementos conflitantes e que implica escolher entre várias opções possíveis. Além 

disso, considera-se também toda uma variedade de fatores que estão direta ou 

indiretamente relacionados com a decisão a tomar. 

Na opinião de ZECKHAUSER & SCHAFFER (1968), a tomada de 

decisão caracteriza um processo de escolha e implica alterações das rotinas de um 

indivíduo, de uma entidade ou de uma comunidade. De uma forma geral, tende a 

ter o seu raio de alcance não somente limitado a quem se envolve diretamente. 

Para esses autores, as decisões sempre afetam, além de um indivíduo, uma enti

dade ou uma comunidade específica. Isso se deve ao fato de elas serem facilmente 

rebatidas em um conjunto mais global em que as conseqüências podem ou não ser 

controladas com certeza. Podem ocorrer imediatamente ou em tempos futuros. 

Escolha e preferência são atos que o decisor tem de exercer por 

si próprio. Nenhuma pessoa pode realizá-los por outro, mesmo quando quem deve

ria decidir resolve não fazê-lo. Decidir é confrontar preferências. Quando há apenas 

um decisor, os conflitos giram em torno das preferências de quem decide. Quando 

a decisão envolve vários decisores, pode haver divergências em suas preferências. 

Neste caso é necessário um conjunto de interações para avaliar os diferentes inte

resses e determinar uma situação de consenso. 

Um problema de tomada de decisão é caracterizado por um con

junto de valores, objetivos e alternativas. Sobre este conjunto é necessário conside

rar as várias soluções possíveis, chamadas de ações potenciais. As ações potenci

ais são explícita ou implicitamente definidas. Dentre as ações definidas, pretende

se escolher a melhor, ou pelo menos chegar àquela que traga o menor número 

possível de inconvenientes. 
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Não existe um conceito formal para a tomada de decisão. Ela é 

constituída por processos que envolvem informações, consideradas sob vários 

pontos de vista, de onde resultam uma ou mais ações a serem implementadas. 

Dependendo do nível de complexidade envolvido, mais informações e melhores 

definições políticas são necessárias. A Figura 2.01 mostra este processo. 

Necessidade de Mais Informações 

Informações 

r ... l 
j ... Tomada I DECISÃO 

de ... 
.... 

... Decisão l .... 
.. 

Po/iticas 

Necessidade de Melhores Definições Políticas 

FIGURA 2.01: O Modelo de Tomada de Decisão 

2.1.1. O Objetivo da Tomada de Decisão em Transportes 

O objetivo da tomada de decisão em transportes é o de auxiliar o 

desenvolvimento de programas, planos e alternativas, que tenham como propósito 

alocar os recursos disponíveis para a resolução de um problema de transportes 

(MANHEIM et a/., 1975; MANHEIM, 1979). Este propósito requer uma análise sis

temática do problema, conforme já enfatizado anteriormente. Na sua forma mais 

simples, investigam-se as relações básicas existentes entre o sistema de transpor

te, o sistema de atividades e os fluxos (envolvendo origens, destinos, rotas e volu

mes de pessoas e mercadorias que se movimentam pelo sistema). Estas relações 

são contextualizadas dentro de um ambiente geral sob variadas conseqüências. 

2.1.2. A Natureza das Decisões em Transportes 

Os problemas de transporte são multidimensionais, e envolvem 

um número muito abrangente de dificuldades, que vão desde os aspectos relacio

nados com a infra-estrutura até a definição de políticas básicas para o setor (OR

TÚZAR & WILLUNSEN, 1994). Junte-se a isto o número excessivo de fatores en

volvidos (construção, regulamentação, tarifas, conflitos, acessibilidade, efeitos am-
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bientais, consumo energético, tempo de viagem, velocidade etc.). NIJKAMP & 

BLAAS (1994) afirmam que os problemas de transportes têm natureza tridimensio

nal. Para esses autores, existem três planos fundamentais: os tipos de atividades 

existentes, as características dos efeitos causados por estas atividades e a estrutu

ra de decisão existente. 

Sobre estes três planos são feitos os seguintes comentários: 

a) Tipos de Atividades Existentes: A identificação das diversas classes de ativi

dades existentes em planejamento de transporte é um assunto complexo e 

quase que impossível de ser feito na sua totalidade. Para limitar esta abrangên

cia, as atividades podem ser consideradas em relação ao seu escopo e à sua 

escala espacial. 

O escopo é determinado através dos limites dos efeitos e nível de 

intervenção, podendo este ser distinguido entre três tipos: projetos, que são ati

vidades claramente identificadas e demarcadas de forma espacial e temporal 

(ex.: construção de uma nova rua); planos, que são atividades compostas por 

um conjunto de subatividades não definidas com precisão (ex.: Plano Nacional 

de Transportes); e leis, que têm por objetivo interferir de forma direta ou indireta 

no comportamento de transportes (ex.: limite de velocidade). Já a escala espaci

al diz respeito à localização da atividade, podendo ser: internacional, nacional, 

regional ou local. A combinação do escopo com a escala espacial permite definir 

perfis para os vários tipos de atividades; 

b) Análise dos Efeitos: A análise dos efeitos permite prever as conseqüências 

das várias atividades. Os efeitos podem ser considerados através de medidas 

temporais e espaciais, que estão relacionadas com os critérios a serem adota

dos no processo de avaliação; e 

c) Estrutura de Decisão: Refere-se aos aspectos relacionados diretamente com 

as alternativas a serem avaliadas, com o conteúdo das informações disponíveis, 

com a estrutura institucional que toma a decisão e com o tipo de avaliação que 

está sendo efetuada. 

Na seção seguinte, apresentam-se aspectos da filosofia subja

cente à avaliação, enfocando-se, além de conceitos, os princípios de uma boa ava

liação e a sua necessidade nos projetos de transporte. 
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2.2. A FILOSOFIA SUBJACENTE À AVALIAÇÃO 

2.2.1. O Conceito Geral de Avaliação 

O termo "avaliação" é usado em planejamento e engenharia para 

referir-se aos méritos e propósitos das alternativas. Este termo, segundo LINCHFI

ELD et a/. (1975), é usado de maneira mais formal para denotar o processo de aná

lise de um número de planos ou projetos. Sua função é fazer um comparativo das 

vantagens e desvantagens desses planos ou projetos. Para isso, considera-se uma 

estrutura lógica de anál ise. Ainda para esses autores, a essência da avaliação é 

efetuar comparações para diferentes ações que poderão ser adotadas. 

A avaliação envolve mais que uma descrição das possibilidades 

em consideração. Um programa, plano ou projeto podem ser descritos sem refe

renciar outros planos e projetos. Entretanto, para serem avaliados têm necessaria

mente que passar pela consideração de suas vantagens e desvantagens em rela

ção às características de uma ou mais ações. Considera-se inclusive a possibilida

de de que nenhum programa, plano ou projeto venham a ser selecionados. Nesse 

caso, a alternativa existente é a melhor. Pode-se ainda considerar a possibilidade 

de extinção desta alternativa existente. 

A atividade de avaliação é distinta dos vários testes analíticos 

aplicados em cada alternativa separadamente. Os testes são usados para verificar 

aspectos particulares de uma alternativa que está sendo avaliada. Através deles se 

verifica a capacidade de implementação das medidas consideradas. Desta forma, a 

avaliação não pode ser confundida com validação. A avaliação refere-se a uma 

estrutura analítica, enquanto a validação refere-se a um estágio do processo de 

avaliação. Neste estágio, estimam-se a importância relativa aos itens considerados 

e a diferença de suas vantagens e desvantagens entre os planos e alternativas. 

A idéia que está por trás da avaliação no processo de planeja

mento é a de procurar a alternativa que proporcione à sociedade o máximo de be

nefício para cada unidade de recurso nela gasto. Essa busca da melhor alternativa 

não é feita apenas no âmbito das alternativas disponíveis ou cogitadas. É comum 

avaliar alternativas também em relação a uma alternativa genérica que está situada 

fora desse âmbito. Um exemplo é a Taxa de Mínima Atratividade (TMA) usada na 

avaliação econômica. Na realidade, esta taxa sintetiza as melhores alternativas 

existentes fora até do setor em questão. Quando se compara uma Taxa Interna de 

Retorno (TIA) com a Taxa de Mínima Atratividade (TMA), indiretamente está-se 

comparando a alternativa em questão com outras alternativas externas. 
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Na concepção de McALLISTER (1980), a avaliação permeia todas 

as etapas de um processo de planejamento. Ela pode ser considerada um elemento 

que permite a realimentação em todas as etapas, auxiliando o processo geral de 

investigação. Segundo esse autor, avaliar significa dividir uma investigação em du

as etapas: uma de análise e a outra de síntese. Na fase de análise, o conjunto total 

é dividido em partes e, na fase de síntese, as partes são novamente unificadas para 

recompor o conjunto total. 

Os procedimentos de decomposição e recomposição permitem 

que sejam definidas, delineadas ou estimadas as várias conseqüências das ações 

propostas. McAIIister diz que esta ordem é necessária para garantir um entendi

mento mais detalhado de muitas das conseqüências de uma ação. Ao mesmo tem

po, esta ordem gera um dilema na recomposição das diversas partes, pois não se 

sabe ao certo o que ou a quem cada parte do problema deve estar associada. Na 

fase de síntese, este dilema é resolvido uma vez que as conseqüências são vistas 

de maneira intagral. Encadeia-se, então, um mecanismo de julgamento através do 

comportamento da ação, para saber se ela pode ser suportada ou não. A Figura 

2.02 apresenta este processo. 

Ação 
Proposta 

Etapa 1 ·Análise 

c 
o 
N 
s 
E 
Q 

o 
E: 
N 
c 
I 
A 
s 

Etapa2 · Sfrtese 

FIGURA 2.02: O Modelo Essencial de Avaliação 

Sobre este processo ainda é importante frisar que a análise tem 

caráter objetivo enquanto que a síntese assume caráter subjetivo. A subjetividade 

da síntese deve-se ao fato de que a importância relativa de cada conseqüência no 

conjunto global é obtida por intermédio de julgamentos e esquemas de preferênci

as. A garantia do processo não pode ser verificada, pois para uma mesma situação, 

diferentes resultados podem ser obtidos. 
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2.2.3. Elementos Ligados à Avaliação 

A avaliação envolve o julgamento de conseqüências e este julga

mento está associado aos valores e metas de quem o faz. É apropriado neste mo

mento do trabalho, descrever estes elementos, de forma a mostrar como eles in

terferem em uma avaliação. Além disso, descreve-se também sobre a questão da 

participação popular no processo, sobre a incerteza e sobre o papel da análise de 

sensibilidade na avaliação. 

Os valores constituem um conjunto irredutível de desejos básicos 

que governam o comportamento. Estes desejos podem ser de caráter instintivo ou 

cultural e, em um determinado momento, constituem a base para a percepção. Os 

valores são normalmente compartilhados por grupos e indivíduos que assumem um 

posicionamento similar. Os desejos básicos refletem o desejo de sobrevivência, a 

necessidade de propriedade e a procura por segurança e ordem. Os transportes 

contribuem para a satisfação ou não de uma necessidade pelo grau de oferta ou 

limitação das oportunidades de desenvolvimento das atividades. Estas oportunida

des estão relacionadas com os padrões comportamentais observados em função 

dos valores existentes. KAWAMOTO (1988) descreve que as atividades não são 

desenvolvidas em um mesmo local, o que implica, via de regra, locomoção de um 

lugar para outro. Neste contexto, a viagem é considerada uma atividade intermediá

ria que fornece suporte a outras atividades. 

De acordo com os valores, certas necessidades são reconhecidas 

e almejadas por indivíduos e grupos. Alguns propósitos idealizados permitem iden

tificar e focalizar direções para as quais a sociedade deve encaminhar-se para con

seguí-los. Estes propósitos constituem as metas. As metas são declarações gene

ralizadas relacionadas com um ambiente físico de valores. São um rebatimento 

para um plano real das concepções instintivas ou culturais. Como têm caráter gené

rico, não podem ser testadas prontamente. Dependem em geral da ação do tempo 

para poderem ser mostradas. As metas podem ser atendidas ou não e são úteis 

para identificar o nível de atendimento que deve ser buscado. 

O objetivo constitui, por sua vez, uma declaração específica para 

atingir uma meta. Os objetivos são fixados para serem alcançados e são formula

dos de tal maneira que seja possível medir a extensão do seu alcance. É uma for

ma de indicar a "direção" a ser seguida para que algo seja conseguido. Sobre me

tas e objetivos, é importante ressaltar que eles devem ser suficientemente compre-
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endidos de forma que todos os elementos ou variáveis imprescindíveis de um sis

tema possam ser considerados. Eles refletem as características mais importantes. 

Os critérios ou atributos resultam diretamente do fato de que os 

níveis de alcance dos objetivos devem ser medidos. São definições operacionais 

associadas aos objetivos. Constituem, geralmente, medidas, testes e indicadores 

do grau de alcance dos objetivos e implicam características quantitativas e/ou qua

litativas dos objetivos. Isso permite imprimir precisão aos objetivos, diferenciando

os assim das metas. Para serem úteis, os critérios ou atributos devem ser compre

ensíveis, ou seja, o decisor deve ter um claro entendimento de sua extensão. 

Existem ainda critérios e atributos que possuem um valor fixo ou 

limitante de um nível de alcance aceitável e determinam o ponto onde o desempe

nho de uma alternativa é rejeitado ou aceito. Estes critérios e atributos são conside

rados padrões, e determinam conceitos do que é aceitável e do que é ideal em um 

conjunto de alternativas. Os aspectos relativos a este conjunto de características 

podem ser traduzidos em uma estrutura hierárquica. A complexidade dessa estrutu

ra é determinada pelo nível e natureza interdisciplinar das variáveis associadas a 

um sistema em avaliação. 

Outro fator importante, ligado à avaliação, diz respeito à participa

ção comunitária. A avaliação aqui tratada tem como finalidade obter subsídios para 

a escolha de uma alternativa que aumente o bem-estar social. Assim, a participa

ção de usuários e não usuários de um sistema de transporte na discussão dos 

pontos ali relacionados é essencial. Deve-se buscar na sociedade uma fundamen

tação e apoio para a adoção de uma solução que venha a resolver o problema em 

questão. A comunidade afetada pelo projeto pode manifestar-se tanto na avaliação 

como no processo de escolha. Para TORREY & MILLS (1977), quando uma comu

nidade tem opinião formada, nem todas as alternativas a serem avaliadas recebem 

as devidas considerações. Deve-se a isto o fato de que algumas delas nem sequer 

atendem de forma satisfatória as expectativas esperadas. 

Importante também é a questão da incerteza. Nenhum outro as

pecto é tão decisivo na avaliação. Apesar de às vezes ignorada, ela está presente 

em todos os projetos de transportes. Nota-se a sua existência desde a estimativa 

de demanda para uma facilidade, passando por fatores externos ao processo, até 

chegar a variáveis de avaliação propriamente ditas. A incerteza está associada ba

sicamente a um cenário que, conforme afirmam RODRIGUES & SANTOS (1995), 

identifica possibilidades para o futuro e caracteriza-se por um estado de um sistema 
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que se deseja conhecer em um determinado tempo, possibilitando uma reflexão 

sobre as questões de longo prazo. 

Por fim, ressalta-se o papel da análise de sensibilidade. Conforme 

ALEXANDER & BEIMBORN (1987), os diversos modelos de avaliação mostram 

que não existe uma técnica melhor ou mais correta de avaliação. Entretanto, o 

grande número de técnicas e procedimentos incluindo os seus mecanismos de sis

tematização afetam de forma diferenciada os resultados do processo. A análise de 

sensibilidade é necessária para conduzir um exame, do que se pode verificar como 

os fatores intervêm nos resultados e se estes fatores são realmente necessários. A 

análise de sensibilidade indica se o problema está corretamente concebido. As 

eventuais deficiências detectadas podem ser corrigidas antes da definição das al

ternativas. 

Assim, variando-se o nível de um ou mais fatores, é possível es

tabelecer no resultado final uma variação incrementai dos novos níveis adotados. 

Embora não exista um parâmetro efetivo que mostre se os indicadores de sensibili

dade contribuem ou não para um resultado, é certo que grandes variações devem 

ser melhor investigadas. Tem-se, então, condições de não adotar soluções que 

possam ter seus resultados de certa forma invertidos ou pouco evidenciados. 

2.2.4. Os Princípios de uma Boa Avaliação 

Uma avaliação pode ser executada através de técnicas e proce

dimentos diferenciados que buscam sempre a seleção de uma melhor alternativa. 

Para KHISTY (1990), o resultado de uma avaliação deve independer da técnica ou 

procedimento adotado. A avaliação tem como filosofia o atendimento de princípios 

que visam sobretudo identificar uma forma de garantir um processo adequado, efi

ciente e apropriado. Estes princípios estão assim caracterizados: 

a) Princípio 1: Focar as decisões a serem tomadas e as medidas a serem adota

das pelos decisores. Desta forma, os critérios de avaliação, o horizonte de pla

nejamento, a finalidade da análise e a escala de abordagem devem ser conhe

cidas em profundidade; 

b) Princípio 2: Envolver conseqüências relacionadas com as metas e objetivos 

propostos de forma que as informações geradas sejam relevantes ao processo 

de tomada de decisão; 
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c) Princípio 3: Determinar como os interesses particulares envolvidos afetam os 

propósitos básicos, uma vez que as mudanças atingem grupos diferentes de di

verrsas maneiras; 

d) Princípio 4: Ser sensível aos instantes em que os impactos devem tornar-se 

visíveis. Com isso garante-se que as medidas mitigadoras sejam implementa

das de acordo com as necessidades evidenciadas; 

e) Princípio 5: Analisar os requisitos necessários à implementação de cada alter

nativa; 

f) Princípio 6: Gerar informações a respeito de cada alternativa, da forma mais 

inteligível e simplificada possível, visto que a grande maioria dos decisores não 

é especialista; e 

g) Princípio 7: Guiar a geração das alternativas de modo a tratar dados quantitati

vos e qualitativos como forma de definir a escolha sobre uma linha de ação. 

2.2.5. Necessidade e Propósito da Avaliação em Transportes 

Os estudos das necessidades em transportes são conduzidos por 

diversas entidades públicas ou privadas. A maioria destas entidades parece estar 

satisfeita com seus procedimentos e resultados alcançados, de forma que não 

existe um consenso sobre a função da avaliação em transportes. Cada entidade vê 

esta ferramenta de forma diferenciada, preocupada somente com os resultados 

palpáveis das ações. No Brasil, sequer existe a preocupação em se fazer um le

vantamento do "Estado da Arte" deste tema. Já nos Estados Unidos, segundo o 

"Transportation Research Board (TRBJ' (1980), órgão que participa das discussões 

e decisões em transportes naquele pafs, a avaliação é usada para se estabelece

rem as seguintes condições: 

a) verificação de dados técnicos para determinar os investimentos em transportes 

e os recursos necessários para manutenção e operação dos sistemas; 

b) justificativa do início de um novo projeto; 

c) identificação dos impactos dos transportes sobre usos do solo; 

d) definição de uma base conceitual que permita a investigação dos objetivos da 

melhor forma possível. 

Assim, ao se verificar uma ou mais destas condições, é possível 

analisar como os impactos podem ser sentidos com e sem a adoção de uma medi

da. Pode-se estabelecer uma política de investimento a curto e longo prazos. Acima 

de tudo, evidenciam-se os custos e benefícios quando uma solução é aplicada. 
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Nota-se que a avaliação de projetos de transportes é fundamental para que as 

ações tomadas, geralmente irreversíveis, possam garantir um nível mínimo deseja

do de satisfação para os usuários e não-usuários. 

Na seção seguinte mostram-se comentários e aplicações sobre as 

principais abordagens e técnicas de avaliação encontradas na revisão de literatura. 

2.3. A AV ALI AÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

Para o setor de transportes, o propósito da avaliação sempre es

teve relacionado com a alocação de recursos. Esta alocação traduzida na ótica do 

empreendedor privado procura a maximização dos lucros, e na ótica do Estado 

permite o melhoramento do padrão de vida, minimizando as disparidades regionais 

e aumentando a competitividade de produtos e mão-de-obra. Apesar de a avaliação 

de projetos de transporte atribuir hoje uma grande importância aos fatores sociais, 

históricos, culturais, políticos e ambientais, a alocação de recursos também é es

sencial. 

A classificação básica divide as técnicas de avaliação em monetá

rias e não monetárias, cada uma com aspectos peculiares e focalizando um deter

minado tipo e número de fatores. Se, por um lado, as técnicas monetárias traduzem 

todos os aspectos envolvidos em termos monetários, por outro, as técnicas não 

monetárias envolvem um maior número de aspectos relacionados aos problemas 

de decisão. 

Embora as técnicas monetárias não possam acomodar as neces

sidades de uma sociedade atualmente tão diversificada, levando-se em considera

ção um único ponto de vista (ex.: otimização do capital, conforme criticam TENG & 

TZENG, 1996}, elas são apontadas nesta pesquisa sobretudo por sua utilização em 

muitos problemas de transportes. As técnicas não monetárias acomodam conceitos 

e definições subjetivas, em geral abordando ações "boas" ou "melhores", feitas de 

acordo com vários pontos de vista. Permitem o enfoque de aspectos qualitativos e 

constituem mecanismos menos formais de avaliação. 

Apresentam-se, no item seguinte, aspectos relacionados com as 

duas classificações básicas estabelecidas para este trabalho: Técnicas Monetárias 

e Não Monetárias. Discussões sobre algumas aplicações são mostradas para ca

racterizar algumas dessas abordagens principais. 



Capítulo 2 -A Avaliação de Projetos de Transporte 
Página 21 

2.3.1. As Técnicas Monetárias de Avaliação 

OLIVEIRA (1982) afirma que uma das decisões mais relevantes 

nos dias de hoje envolve a questão da alocação de recursos para a sociedade, quer 

do ponto de vista empresarial, governamental ou pessoal. Em transportes, a aloca

ção de recursos se traduz, como já mostrado, por um regime de escassez caracte

rizado pela competição deste setor com outros considerados também relevantes. O 

propósito da avaliação econômica no setor é garantir que estes recursos sejam 

aplicados da melhor maneira possível, incluindo a sua alocação entre atividades 

tanto do setor público quanto do setor privado. 

Conforme descrevem CONTADOR (1982) e POMERANZ (1985), 

este tipo de análise quando envolve um projeto privado consiste em estimar os be

nefícios e os custos das alternativas utilizando-se sempre dos estudos de mercado. 

Já no setor público, o que mais importa é o papel social das alternativas. Na prática, 

segundo KAWAMOTO (1994), dois problemas são evidenciados: o primeiro refere

se à análise de alternativas no setor privado, que é caracterizada pelos custos dos 

insumos e pelos benefícios, que são as receitas monetárias resultantes do investi

mento; o segundo refere-se à análise de alternativas no setor público, que é carac

terizado pela inclusão de todos os elementos e fatores que influenciam o valor que 

o público usuário ou envolvidos indiretamente pagam. 

As técnicas monetárias estão classificadas em dois grandes gru

pos: aquelas baseadas nas relações entre benefícios e custos, e aquelas baseadas 

nas relações entre custo e efetividade (Figura 2.03). 

TÉCNICAS MONETÁRIAS 
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FIGURA 2.03: Classificação das Técnicas Monetárias de Avaliação 

Do primeiro grupo, as principais técnicas são: Valor Presente Lí

quido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIA), Taxa Interna de Retorno Incrementai 

(TIR!l), Razão Benefício/Custo (B/C) e Benefício/Custo Incrementai (B/Ctl). Já no 

segundo grupo, existem apenas diferenças nas escalas adotadas para a medição 

dos Índices de Efetividade. 

2.3.1.1. Técnicas Baseadas nas Relações entre Benefício e Custo 

Segundo GOMEZ-IBANEZ & LEE (1983), a principal técnica de 

avaliação econômica está baseada nas relações entre benefício e custo. Segundo 

VIANA (1996), a relação entre benefício e custo é uma relação monetária entre os 

custos e os benefícios de uma política. Se os benefícios excedem os custos, a polí

tica é aceitável. Ainda na visão da autora, para se estabelecer uma relação de 

comparação, deve-se realizar um estudo com e sem a ação considerada 

A técnica de Valor Presente Líquido (VPL) caracteriza-se pela 

transferência para o instante presente de todas as variações de caixa esperadas, 

descontadas a uma Taxa de Mínima Atratividade (TMA). Isto significa o transporte 

para a data zero de todos os recebimentos e desembolsos esperados, descontados 

à taxa de juros considerados. Não existem limitações para esta técnica e, conforme 

afirma KAWAMOTO (1994), para alguns economistas esta é a técnica de análise 

B/C mais simples, mais completa e menos tediosa que existe. 

A técnica da Taxa Interna de Retorno (TIA) de um projeto corres

pende à taxa de juros para a qual o valor presente dos benefícios torna-se igual ao 

valor presente dos custos. Significa dizer que a TIA é uma taxa que torna nulo o 

Valor Presente Líquido (VPL) do projeto. Assim, esta taxa torna o valor dos lucros 

futuros equivalente aos gastos realizados com o projeto, de forma a garantir uma 

taxa de remuneração para o capital investido. Comumente é utilizada a Taxa de 

Mínima Atratividade (TMA) como referencial para se estabelecer se a TIR é aceitá

vel ou não. Já a técnica da TIR Incrementai é usada para se evitarem erros de 

avaliação que ocorrem quando se compara a TIA estimada para dois projetos. As

sim, se dois projetos estiverem sendo avaliados pela técnica da TIA e o de menor 

custo apresentar retorno insuficiente, a análise incrementai poderá indicar um re

sultado melhor que a taxa de desconto sem que o outro projeto seja atrativo. Por

tanto, há necessidade de se assegurar que a proposta de menor investimento apre

senta retorno superior ao mínimo exigido. 
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A técnica da razão Beneffcio/Custo consiste em determinar os 

valores presentes de benefícios e custos e obter uma razão entre eles. Inicialmente 

testa-se a viabilidade econômica das alternativas, sendo consideradas viáveis 

aquelas que apresentarem uma razão maior ou igual a 1. A melhor alternativa é a 

que apresentar a maior razão benefício/custo. Todavia, não é recomendável a utili

zação exclusiva desta técnica para avaliar as alternativas de um projeto de trans

porte. A técnica de RBC Incrementai é mais utilizada no setor público. O princípio 

básico constitui-se da utilização dos mesmos valores presentes de fluxos de bene

fícios e custos determinados na técnica de VPL. As alternativas são ordenadas de 

maneira que aquela com o menor custo inicial seja a primeira a ser analisada. A 

partir daí, em função do cálculo da RBC sobre o valor incrementai, determina-se a 

melhor alternativa. 

Exemplos de aplicação de técnicas monetárias envolvem desde a 

enumeração de custos e benefícios até a caracterização dos valores futuros e taxas 

de descontos. BARRELL & HILLS (1972) levantaram casos onde a preocupação 

fundamental estava voltada para o fato de que os recursos destinados a um projeto 

de transporte exigem quase que a totalidade do montante durante a fase de imple

mentação. Esses autores condenam as técnicas monetárias na avaliação de proje

tos de grande porte (aeroportos, portos etc.) ou que causem impactos nos mais 

variados setores. 

HIBBARD & MILLER (1974) também afirmam que a aplicação 

destas técnicas é raramente utilizada para avaliar projetos onde existe alguma difi

culdade na transformação dos impactos em valores monetários, ficando restritas a 

projetos de menores impactos. Um exemplo disto pode ser encontrado no trabalho 

de BATCHELOR et a/. (1975) que utilizaram a análise benefício/custo para avaliar a 

desapropriação de terras para a formação da faixa de domínio em "Mi/waukee". A 

quantificação dos benefícios foi inviabilizada pela definição do "valor da vida huma

na", sendo então usado no referido cálculo, o valor da hora trabalhada. 

A partir de 1977, com a formulação do "AASHTO 1977 Red Bool<' 

(AASHTO, 1977), iniciou-se nos Estados Unidos um processo de redefinição das 

questões que tratavam de custos e benefícios de projetos de transportes. Por re

comendação deste manual, as técnicas monetárias estavam mais adequadas à 

verificação da implementação física das propostas, sendo considerado prioritaria

mente o processo construtivo em si. 
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FLEISCHER (1977) relatou o significado da razão Benefício/Custo 

através da análise de vários projetos. Ele chegou à conclusão de que somente a 

taxa incrementai tem importância. Por outro lado, constatou que a magnitude desta 

razão pode ser manipulada movendo-se o valor das conseqüências do numerador 

para o denominador. Já o trabalho de McLEOD & ADAIR (1980} na utilização da 

técnica de Beneffcio/Custo conclui que o período de estudo é também um fator 

importante visto que o horizonte de planejamento pode ser modificado com fre

qüência e, somente uma análise de sensibilidade poderá estabelecer possíveis 

desvios dos resultados previstos. 

Por sua vez, McFARLAND & MEMMONT (1987) e LELEUR 

(1984) foram os primeiros a comparar as técnicas monetárias com outras técnicas. 

Esses autores concluíram que não existe uma técnica melhor que a outra. A princi

pal diferença está no fato de as técnicas monetárias serem utilizadas para situa

ções de orçamento limitado. JAYAWARDANA & WEBRE JR. (1992) incluíram a 

análise Benefício/Custo como um fator de uma matriz de decisão, ponderando a 

sua utilização em cinqüenta por cento (50%} para a indicação dos resultados. 

Já MOHRING (1993} prefere contextualizar a utilização das técni

cas monetárias em função do tipo de economia adotada. Esse autor escreve que, 

em uma economia fechada, a técnica afeta a todos os agentes envolvidos. Se o 

preço iguala-se ao custo marginal entre todos os afetados, a decisão fundamental é 

a de construir ou não. No caso de uma economia aberta, os ganhos e perdas para 

os não atingidos são ignorados. Este fator é por demais questionado se for conside

rada, por exemplo, a possibilidade de um projeto vir a tornar-se um criador de em

pregos, o que, de certa forma, inclui benefícios para os não usuários. GUTIERREZ 

(1995} destaca que é fundamental um exame do perfil de aceitação do projeto do 

ponto de vista social e ambiental visto que estes fatores podem influenciar em muito 

a aplicabilidade da técnica, sobretudo porque muitos dos critérios ali considerados 

não podem ser quantificados com precisão matemática. 

Por fim, juntem-se a estas, as observações formuladas por WOHL 

(1979; 1980) e WOHL & HENDRICKSON (1984), que tecem criticas às técnicas de 

Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno (TIR) como meios de 

obtenção de resultados. Os autores demonstram que a análise através do Benefí

cio/Custo Incrementai é a técnica que produz melhores resultados em uma avalia

ção monetária, quer seja do ponto de vista público, quer seja do ponto de vista pri

vado. 
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2.3.1.2. Técnicas Baseadas nas Relações entre Custo e Efetividade 

A avaliação baseada no custo e efetividade não requer uma rela

ção essencialmente monetária, sendo por isso mais utilizada em avaliações de ca

ráter social. Com um montante limitado de recursos, estes devem ser aplicados de 

forma tal que permitam um maior número de unidades de resultados ou benefícios, 

qualquer que seja o valor desta unidade (CONTADOR, 1982). Para MELLO (1975), 

as técnicas baseadas no custo e efetividade são usadas para se verificar o desem

penho de algum projeto implementado, assim como para se processar um escalo

namento das prioridades em transportes. Para isto, utiliza-se uma escala de efetivi

dade que pode ser numérica, relativa ou percentual. 

YU & ULUSOY (1975) utilizaram esta técnica para a implementa

ção de projetos de transporte, definindo que os critérios de cálculo da efetividade 

deveriam estar relacionados, sobretudo, com o atendimento das principais metas e 

objetivos estabelecidos para os determinados projetos. Assim, não há a necessida

de de um esquema rígido de análise, pois nem todos os projetos têm o mesmo 

comportamento. Para RUTH (1980), a técnica baseada na relação entre custo e 

efetividade deve prevalecer para os benefícios dos usuários/não-usuários sobretu

do no que tange à economia de tempo e a minimização de impactos nos diversos 

ambientes afetados. WILSON (1985) faz um alerta para o uso de diferentes medi

das para caracterizar a efetividade, principalmente pelo fato de que estas medidas 

definem valores arbitrários que são determinados sem a utilização de uma técnica 

de consenso. Muitas vezes, quando da utilização desta técnica para priorizar inves

timentos, o ordenamento destas prioridades pode deixar de fora projetos necessári

os que estão à mercê de um orçamento limitado. 

Outros trabalhos relatados por HANEY et ai., (1977), MIDDEN

DORF et ai. (1983), BAY (1985), CAMPBELL & HUMPHREY (1988) e LOUIKIS

SAS (1992), prendem-se a aplicações em casos específicos, onde os critérios de 

avaliação e julgamento foram determinados de acordo com as circunstâncias ob

servadas para os contextos estudados. 

2.3.2. As Técnicas Não Monetárias de Avaliação 

As técnicas não monetárias envolvem basicamente um confronto 

entre um conjunto de critérios de julgamento e uma matriz de impactos para que um 

ordenamento das alternativas por ordem de prioridade seja obtido. São conhecidas 

como análise multiobjetivo ou multicritério. 
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A análise multiobjetivo ou multicritério é uma ferramenta que per

mite uma contribuição sistemática para a avaliação de alternativas (NIJKAMP & 

BLAAS, 1994) uma vez que considera não apenas os aspectos monetários da ava

liação mas todo um conjunto de fatores envolvidos. Conforme GIULIANO {1985), 

um problema multiobjetivo é um problema de decisão que envolve mais de um ob

jetivo e estes objetivos não podem ser, de alguma forma, combinados, sem que 

haja perdas ou ganhos. 

Várias classificações para este tipo de problema são verificadas 

na literatura. De acordo com COHON {1978), existem dois tipos de fluxos de infor

mações: a informação do decisor para o analista (de cima para baixo) e a informa

ção do analista para o decisor (de baixo para cima). A primeira ocorre quando o 

decisor articula as suas preferências para identificar a melhor solução de compro

misso. Já a segunda caracteriza um conjunto de alternativas definido exclusiva

mente pelo analista. 

Os julgamentos exercidos pelos tomadores de decisão variam em 

forma e profundidade, não havendo como indicar as suas preferências de maneira 

global. Para HWANG & YOON (1981), as diferentes informações consideradas na 

formulação de um esquema de preferências devem exercer papel fundamental para 

se determinar que tipo de técnica adotar. Estas informações podem ser enquadra

das em duas linhas: o tipo de informação (relativo aos critérios ou atributos e alter

nativas) e o tipo de medida (quantitativa, qualitativa etc.). 

Para GOICOCHEA et a/. (1982), os problemas multiobjetivo po

dem ser classificados de acordo com o tipo de participação do decisor, sendo abor

dados quatro níveis de participação: quando não existe participação e o decisor só 

toma conhecimentos do resultados do processo de otimização; quando a participa

ção do decisor ocorre antes do processo de otimização; quando a participação 

ocorre durante todo o processo de otimização e quando a participação assume ca

racterísticas de decisão grupal. 

A classificação proposta por ROY (1985) e detalhada por BANA E 

COSTA (1988a) está baseada no conceito de que a tomada de decisão é composta 

de uma fase de análise (tratamento do problema e identificação do objetivo a que 

se destina o processo de avaliação) e uma fase de síntese (cuja finalidade é escla

recer a escolha, através de técnicas multiobjetivo). 

Para KORHONEN et a/. (1992a) os problemas multiobjetivo mais 

complexos podem ser resolvidos através da programação matemática. Nesta área, 
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cinco tipos de programação podem ser empregadas (Programação Linear Multiob

jetivo, Programação Não-Linear Multiobjetivo, Programação Inteira Multiobjetivo, 

Programação Linear Multiobjetivo em Larga Escala e Programação Linear Qualitati

va Multiobjetivo). 

De acordo com NIJKAMP & BLAAS {1994), as técnicas multiobje

tivo são apropriadas para encontrar um ordenamento de alternativas para serem 

julgadas com base em um conjunto de decisão ou critério de escolha. Para esses 

autores, a melhor classificação é aquela que considera o número de critérios e al

ternativas envolvidos sem diferenciar se as informações são quantitativas, qualitati

vas ou mistas. 

A classificação usada nesta pesquisa considera as direções clás

sicas em que a abordagem multiobjetivo vem sendo conduzida. Esta classificação 

prop?sta por ROY & VINCKE (1981) separa as técnicas em discretas e contfnuas. 

As técnicas discretas trabalham com um número finito de alternativas e todas elas 

podem ser ordenadas sobre um conjunto de critérios. As técnicas discretas podem 

ser divididas em Utilidade Multiatributo, Hierarquia e Relações de Preferências Bi

nárias. Já as contínuas são técnicas que se baseiam na interação entre a análise e 

a decisão para definir uma região viável de decisão, considerada a preferência dos 

decisores (como nos casos de programação matemática). A estes dois grandes 

grupos, pode-se juntar ainda um terceiro, onde estão enquadradas aquelas técnicas 

destinadas à resolução de conflitos ou que passem por processos de negociação 

para a seleção das alternativas. A Figura 2.04 esquematiza a classificação destas 

técnicas. 

TÉCNICAS NÃO MONETÁRIAS J 

DISCRETAS 
CONTINUAS ] 

OU DE' 
OTIMIZACAO 
MATeMÁTICA 

"''"''". IJ 
Relações de Preferências 11 

Binárias dJ 

RE'SOLUÇAO 
DE' 

CONFLITOS 

FIGURA 2.04: Classificação das Técnicas Não Monetárias de Avaliação 
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É importante ressaltar, ainda, que não se buscou, neste trabalho, 

um enfoque aprofundado das técnicas consultadas. As citadas durante este traba

lho constituem o referencial principal para o entendimento dos conceitos filosóficos 

das abordagens existentes. 

2.3.2.1. As Técnicas Discretas 

a) Utilidade Multiatributo 

A Teoria da Utilidade Multiatributo ( "Multiattribute Utility Theory 

(MAUT')), definida por KEENEY & RAIFFA (1976), não está baseada no conceito 

propriamente dito da palavra "utilidade" . Nesta teoria, a "utilidade" é definida como 

um artifício para se conferir uma necessidade (quer eminente, quer por outros moti

vos). Esta teoria parte da concepção de que um indivíduo (e conseqüentemente 

uma comunidade) é capaz de escolher entre várias alternativas aquela que melhor 

satisfaz as suas necessidades, isto implicando que quem decide é capaz de enten

der o significado desta decisão. 

Na utilização desta teoria enquanto técnica de avaliação e orde

namento, a utilidade é representada por uma função que traduz em representação 

matemática uma estrutura de preferências. A utilidade assume um caráter multiva

riado, e serve para verificar até que ponto os critérios considerados contribuem para 

estabelecer um ordenamento das alternativas. Conforme GOMES & FERREIRA 

(1998), a utilidade multiatributo é empregada para que seja determinada a impor

tância atribuída a um critério em relação a outro e priorizar alternativas no contexto 

da decisão em que se coloca. 

Cada critério representa um valor para um objetivo e a função uti

lidade multiatributo os traduz em um número simples U. Esse número indica a utili

dade ou grau de preferência em que ocorre a combinação dos objetivos. Conside

rando-se que cada atributo ou critério assume um valor representado por uma pre

ferência, pode-se estabelecer que a função de utilidade multiatributo representa a 

soma das utilidades individuais dos critérios. Determina-se esta utilidade em forma 

de um peso w. Assim, a função utilidade de uma alternativa está representada por 

11 

U(x)=L,.w;u;(x) (2.01) 
i = l 

onde: w;, para i= 1 ,2, ... ,n representa o peso da utilidade de um critério; e uJ(x), 

para i=1 ,2, ..... ,n representa a utilidade do critério i para a alternativa x. 
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Conforme caracterizam LIN & HOEL (1977), a maioria das técni

cas de avaliação baseadas na MAUT imprime à utilidade um caráter aditivo quando 

a própria teoria admite, em alguns casos, funções multiplicativas. KULKARNI et a/. 

(1993) mostram num estudo de caso com objetivos conflitantes, que a função utili

dade também pode ter um caráter de penalidade. Esta penalidade é caracterizada 

por um preço que o decisor é capaz de pagar para evitar um impacto incrementai 

de um determinado critério. A penalidade não considera crucial o custo efetivo das 

alternativas, mas incorpora esta medida na definição dos pesos, transformando os 

impactos em valores monetários. Já REED et a/. (1994) procuram enfatizar os as

pectos da psicologia cognitiva na definição da utilidade. Essa deve apresentar-se 

sob três aspectos: satisfatório, não aceitável, negociável. A partir destes aspectos, 

todos os critérios podem ser comparados estabelecendo-se uma ordenação das 

utilidades. 

b) Hierarquia 

Esta abordagem tem como princípio uma estrutura hierárquica 

onde as atividades recebem um nível de intensidade de acordo com a sua contri

buição para a solução do problema. As alternativas são propostas de acordo com 

esta contribuição e procuram, em geral, envolver atividades que tenham um maior 

comprometimento com a solução final. 

A hierarquia é determinada por uma razão entre os pesos deter

minados para cada critério. Para isto tem-se utilizado da escala proposta por SAA

TY (1977), que atribui nove (9) intensidades de importância na hierarquização. 

Também é desse pesquisador a teorização de uma das principais técnicas de tra

tamento de estruturas hierárquicas: o "Analytíc Híerarchícal Process (AHPJ' (SAA

TY, 1990). Nesta técnica, um sistema é visto sob dois termos: estrutura, expressa 

de acordo com as caracterfsticas físicas, sociais e comportamentais, que determi

nam em geral o fluxo de coisas e pessoas e definem as relações dinâmicas da es

trutura; e função através da qual os componentes do sistema, animados ou inani

mados, podem ter a sua importância determinada. Estrutura e função não podem 

jamais ser separadas. Uma hierarquia constitui uma abstração da estrutura de um 

sistema. Estudam-se seus aspectos funcionais e identificam-se seus componentes 

principais, impactos e agentes destes impactos. 

Uma hierarquia é, pois, um tipo particular de sistema baseado em 

entidades, previamente identificadas. As entidades podem ser agrupadas em con-
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juntos distintos. As entidades de um conjunto influenciam as entidades de outro 

conjunto. Desta forma o grau de influência é estabelecido em função do número ou 

da complexidade das entidades. O problema básico de uma hierarquia é procurar 

entender quais são os seus níveis (Figura 2.05). 

Meta ou Objetivo 

Figura 2.05: Exemplo de uma Estrutura Hierárquica 

Segundo RABBANI & RABBANI (1996), uma hierarquia consiste 

de objetos ou eventos e das relações entre eles. A estrutura mais simples de hie

rarquia corresponde ao conjunto formado por meta, critérios e alternativas. Cada 

elemento desse conjunto ocupa um nível de hierarquia. Existem dois processos 

básicos para se construir uma hierarquia: "de cima para baixo" e "de baixo para 

cima". No primeiro, definem-se os objetivos gerais para em seguida definir-se os 

objetivos espedficos. No segundo, desenvolvem-se primeiro as alternativas e, par

tindo-se daí, chega-se aos níveis mais altos. 

As principais aplicações de técnicas baseadas em hierarquia apli

cadas aos problemas de transporte foram encontradas em AZIS (1981 ), que, atra

vés da utilização da técnica AHP, propõe uma forma para processar avaliação be

nefício/custo de projetos já implementados. Para esse autor, podem-se verificar, 

através de uma avaliação ex-post (pós-implementação), pontos que poderiam ser 

repensados para evitar problemas em projetos futuros. A técnica também foi utiliza

da por PIERRO & FABBRO (1991) para verificar os níveis de atendimento do servi

ço de linhas de ônibus na cidade de São Paulo. Já HOLGUÍN-VERAS (1995) com

parou a técnica AHP com uma função de utilidade multiatributo considerando os 

seguintes fatores: benefícios econômicos, tempo de vida útil do projeto e incre

mento no uso e ocupação do solo. A comparação resultou no apontamento de uma 

deficiência na técnica AHP traduzida na sua incapacidade de suportar a decisão 

comportamental. 
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No Brasil, o uso deste recurso em transportes está mais ampla

mente empregado nos trabalhos dos professores Simin Rabbani e Soheil Rabbani 

da Universidade Federal da Paraíba, inclusive com publicação sobre o assunto 

(RABBANI & RABBANI , 1996). Várias dissertações envolvendo tratamento multi

criterial foram orientadas pela Profa. Simin Rabbani. Dentre elas citam-se duas so

bre o uso de hierarquia: no trabalho de COSTA FILHO (1994), que trata sobre os 

fatores que interferem na segurança dos pedestres, mostra-se um estudo de caso 

em Campina Grande-PB. Também foram analisadas as condições das travessias e 

vias para pedestres, e identificados os principais problemas que afetam sua mobili

dade e segurança; e o trabalho de LIRA (1993), com discussões dos principais 

critérios envolvendo os acidentes de trânsito no Brasil. 

Para os casos de hierarquias mais complexas que não estejam 

definidas de forma linear, utiliza-se o "Analytic Network Process (ANPJ', que seca

racteriza por tratar problemas de decisão nos quais os critérios constituem uma 

rede. 

c) Técnicas Baseadas nas Relações de Preferências Binárias 

Estas técnicas são caracterizadas por um conjunto X de alternati

vas possíveis. Considere-se a, b alternativas quaisquer em X. Se 9t é uma relação 

binária entre duas alternativas, pode-se atribuir a ela uma relação de preferência de 

uma sobre a outra. 

Para CHANKONG & HAIMES (1983), em qualquer relação binária 

usada para qualificar uma ordem de preferência, há necessidade do emprego da 

transitividade. Nas técnicas baseadas em relações preferenciais, as ações são 

comparadas em pares. Isso se dá através da construção de uma relação que de

termina uma preferência entre duas alternativas dadas. Esta relação é explorada 

para se obter a melhor alternativa. Neste tipo de comparação, há ainda a necessi

dade de se aplicar um peso para cada critério de avaliação a ser utilizado. Para 

ROY & VINCKE (1981 ), esta relação não precisa ser necessariamente transitiva, é 

importante que ela seja consistente. 

Encontra-se ainda, na literatura, uma série variada de opiniões 

sobre a questão da transitividade. Para alguns autores, como os próprios Roy e 

Vincke, a transitividade assume caráter essencial no estabelecimento de uma rela

ção preferencial. Apesar de ter adotado, também, este ponto de vista, TVERSKY 
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(1969) salienta que, em algumas situações, o processo de escolha mostra-se in

transitivo. 

Neste tipo de técnica, empregam-se os conceitos de concordância 

e discordância, demonstrados por meio de índices. Em geral, um índice de concor

dância determina a freqüência com que uma alternativa a é preferida em vez de 

uma alternativa b. Este índice é visto como uma medida de satisfação que o decisor 

admite ao escolher a alternativa a em vez da alternativa b. Já o índice de discor

dância mede a força dos pontos de vista de maior discordância, assumindo que a é 

escolhida em vez de b, embora b seja melhor que a. Geralmente estas relações 

podem ser esquematizadas por um grafo de nós. Neste grafo, os nós são interliga

dos por setas que, de acordo com a sua direção, estabelecem a preferência das 

alternativas (Figura 2.06). 

Figura 2.06: Exemplos de Grafos de Preferências Binárias Parcial e Total 

Neste agrupamento, encontram-se as técnicas da famílias "Eiimi

nation and Choice Translating Algorithm (ELECTRE)" e "Preference Organization 

Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE)" e as técnicas "Ordinal Ensem

b/e Technique (ORESTE)" , "Tomada de Decisão Interativa e Multicritério (TODIM)" 

e "Measuring Attractiveness by Categorica/ Based Eva/uation Technique (MA

CBETHJ' como as mais importantes. O ELECTRE I (BENAYOUN, ROY & 

SUSSMAN, 1966; ROY, 1971) usa um ordenamento parcial entre as alternativas 

aceitando somente aquelas que não são dominadas de acordo com os conceitos de 

aceitação e desacordo nas relações de dominância. Esta técnica não exige que a 

relação seja necessariamente transitiva. Já o ELECTRE 11 (ROY, 1968; 1974; ROY 

& BERTI ER, 1971) está baseado no completo ordenamento das alternativas domi

nadas, revelando-se as relações fortes e fracas entre as preferências. As técnicas 

ELECTRE 111 (ROY, 1978) e ELECTRE IV (ROY & HUGONNARD, 1982) apresen

tam índices que podem ser avaliados pelo decisor através de uma distribuição de 
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probabilidade. Nestes casos, pode-se chegar a uma solução de compromisso entre 

os distintos critérios apresentados no problema. O ELECTRE 111 utiliza lógica "fu

zzy' enquanto que o ELECTRE IV dispensa o uso dos pesos. O que se nota, 

nesta família, é a necessidade de permitir ao agente de decisão, um maior enten

dimento dos índices e parâmetros considerados. Sob esse ponto de vista, a solução 

encontrada determina uma relação formal de compromisso. 

Na família PROMETHEE, conforme explicam BRANS & VINCKE 

(1985) e BRANS & MARESCHAL (1986), a exploração das relações binárias de 

preferência consideram os fluxos de entrada e saída no grafo de representação 

destas relações. Enquanto o PROMETHEE I estabelece apenas uma ordem parcial 

das alternativas, desprezando aquelas que são dominadas, o PROMETHEE 11 es

tabelece uma ordem total das alternativas. A família PROMETHEE apresenta ainda 

outras evoluções que estão mais relacionadas com a discriminação do tipo de pro

blema: problemas discretos com diferentes números de alternativas (BRANS & 

MARESCHAL, 1992) e situações de restrições (BRANS, 1990). Similar à família 

ELECTRE, estas técnicas determinam um conjunto de soluções possíveis, visando 

a seleção da melhor alternativa para o problema tratado. 

A técnica ORESTE (ROUBENS, 1982) é aplicada com o conheci

mento dos pesos para que uma semi-ordem seja determinada em um sistema de 

eixos referenciais. A partir de uma origem O, uma distância é determinada em fun

ção das relações de preferência das alternativas. Assim ocorre uma separação das 

ações "boas" e "ruins", sendo as alternativas ordenadas da melhor para a pior. 

A técnica TODIM (GOMES, 1989) utiliza-se do peso absoluto das 

alternativas para cada critério, através da comparação por pares, e considera a 

seleção a partir de um critério de referência. 

A técnica MACBETH, desenvolvida por BANA E COSTA & FER

NANDES (1994), procura valorizar a atratividade de uma alternativa através de me

didas cardinais de julgamentos, considerando-se comparações que vão de "negli

genciável" a "extrema" (BANA E COSTA et a/., 1995). A seleção é feita verificando

se a consistência do sistema de preferências. Assim como na técnica CRESTE, as 

comparações são colocadas em um eixo de coordenadas. Entretanto a técnica 

MACBETH possibilita um ordenamento total de preferência de todas as alternativas 

consideradas. 

Pode-se notar que, em todas estas técnicas, a lógica essencial 

passa pelo ordenamento das alternativas através da comparação do sistema de 
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preferências sobre as alternativas. Enquanto algumas se utilizam de ordenamento 

parcial, considerando-se apenas as alternativas não dominadas, outras procuram 

estabelecer um ordenamento de todas as alternativas. Enquanto as primeiras limi

tam o poder de seleção para o decisor, as outras possibilitam uma verificação com

pleta do conjunto de soluções, destacando-se, não apenas as melhores mas todas 

as alternativas consideradas. 

Neste agrupamento, podem ser verificadas aplicações na Enge

nharia de Transporte conduzidas por ROUBENS (1982), que se utilizou da técnica 

ORESTE por ele desenvolvida para definir uma ordem de prioridades para localiza

ção do Porto de "Calais". Neste caso, foi considerado o ordenamento de todas as 

alternativas, de modo que a inviabilização de uma ocasionasse a seleção da se

guinte. ROY & HUGONNARD (1982) propuseram estudar a viabilidade de exten

são das linhas do metrô de Paris através da técnica ELECTRE IV. ROY & SILHOL 

(1986) utilizam-se da mesma técnica para determinar também as estações que 

deveriam ser renovadas. GOMES (1989) utilizou-se da técnica TODIM para avaliar 

alternativas de sistemas de transporte urbano onde todos os critérios são dispostos 

nas mais diversas ordens a fim de se determinar a dominância de um sobre o outro. 

Esse autor chegou à conclusão de que a técnica é mais adequada quando não há 

grandes divergências entre os interesses envolvidos. 

BANA E COSTA & VANSINCK (1997) utilizaram-se da técnica 

MACBETH para analisar critérios de apreciação fundamentais em projetos de 

transporte, considerando o ponto de vista de decisores e usuários de forma a agre

gar os dados e anseios comuns. Embora tenha havido uma concentração maior no 

critério "custo", esses autores consideram que a atratividade dos pontos de vista só 

foi possível pela agregação destes valores. KYESER & PEETERS (1996) utilizaram 

as técnicas PROMETHEE I e 11 para ordenar projetos de manutenção de rodovias 

nos Países Baixos, determinando quais rodovias passariam por manutenção. 

2.3.2.2. As Técnicas Contínuas ou de Otimização Multicritério 

As técnicas de otimização visam determinar, sob situação de res

trições, qual o melhor resultado para um determinado problema (COHON, 1978). 

Elas são empregadas com mais freqüência, quando existe a possibilidade de se 

caracterizarem nominalmente todos os fatores envolvidos. A solução é apontada 

única e exclusivamente em relação às funções objetivo estabelecidas. 
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Estas técnicas estão baseadas na interatividade, que consiste em 

fases de cálculo e de discussão. Na fase de cálculo, permite-se ao analista selecio

nar uma ação para que o decisor possa tecer discussões sobre ela. Na fase de dis

cussão permite-se ao decisor considerar as proposições do analista e complemen

tar com informações adicionais sobre suas preferências. Novas informações são 

incorporadas ao processo numa fase seguinte de cálculo. O processo dá-se por 

completo quando o decisor julga que suas preferências foram suficientemente 

atendidas. 

Nas relações interativas, os seguintes aspectos relacionados com 

o processo de tomada de decisão são levados em consideração: 

a) A percepção pode ser influenciada por um conjunto total de elementos conside

rados em uma certa situação e de acordo com ambiente que envolve esta situ

ação; 

b) As funções que determinam as preferências individuais ou estrutura de valores 

não podem ser expressas analiticamente; 

c) As estruturas de valores podem sofrer transformações com o tempo, e diferen

tes componentes destas estruturas podem ser mudados por diferentes razões; 

d) As aspirações ou desejos mudam como um resultado da aprendizagem e da 

experiência; 

e) O decisor normalmente quer satisfação e não otimização; 

f) A solução para um problema de decisão é qualquer ação aceitável e o conceito 

de aceitabilidade é uma percepção aprendida; e 

g) Maximização ou minimização nem sempre são metas válidas porque a sua 

abrangência pode não estar definida para situações reais. 

Em geral, um problema de programação com múltiplos objetivos é 

definido conforme a Equação 2.02. 

Max{!,( x) = z,} 

sujeito a x e S (2.02) 

onde !; : R" ---7 R, para i = 1 ,2, .... ,k é uma função real e contfnua, chamada de 

função objetivo ou função critério; k é o número de objetivos; e S é um subconjunto 

de Fr, denominado região viável no espaço de decisão. Embora existam vários ti

pos de programação matemática, a base das técnicas mais utilizadas ainda está na 
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programação linear, por meio dos modelos de otimização Simplex (DANTZIG, 

1951} e Simplex Multiobjetivo (CHARNES & FERGUSON, 1955). 

Neste âmbito, existe um universo ilimitado de aplicações conforme 

levantamentos bibliográficos realizados por WHITE (1990) e STEUER et a/. (1996}. 

As técnicas mais representativas deste agrupamento são a "Step Method (STEM)", 

"Sequentia/ Multiobjective Problem Solving (SEMOPS)", "ZIONTS-WALLENIUS", 

"Pareto Race (PR)", "Interna/ Criterion Weight (ICW)", "Visuallnteractive Goa/ Pro

gramming (VIG)", "Three Criteria lnteractive Linear Programming (TRIMAP)", "Tri

angular Dominance Equivalente Technique (TRIDENT)" e "Técnica de Otimização 

Multicritério Mista (TOMMIX)". 

A técnica STEM (BENAYOUN et ai., 1971) é indicada para a ob

tenção de soluções não dominadas em pontos extremos, através de uma redução 

rápida da região de possibilidade. Considerada uma técnica de impacto, o decisor 

precisa especificar os valores das funções objetivo ou o que está disposto a reduzir, 

para atingir os melhores valores globais. A técnica SEMOPS (MONARCHI et ai., 

1973) envolve a preferência progressiva do decisor na procura de uma alternativa 

satisfatória, de acordo com as metas e aspirações estabelecidas. A técnica só ter

mina quando o decisor conclui que nenhuma outra solução pode ser encontrada 

para otimizar valores mais satisfatórios para o problema em questão. 

A técnica de ZIONTS-WALLENIUS (ZIONTS & WALLENIUS, 

1976; 1983) é mais indicada para as pesquisas localizadas. Assim, pode-se reduzir 

o espaço dos pesos, em função das preferências do decisor. A otimização de um 

objetivo identifica um ponto extremo do conjunto de solução não inferiores. Como 

este ponto pode, na ótica do decisor, não ser o ponto ideal, os pontos adjacentes 

são apresentados para consideração. A técnica ICW (STEUER, 1976} reduz pro

gressivamente o cone dos critérios sendo útil na visão global das soluções não do

minadas, pela redução dos pesos e pela redução da região admissível. Assim, a 

escolha é feita com base no conjunto de soluções da amostra. 

A técnica PR (KORHONEN & WALLENIUS, 1988} é caracterizada 

por uma pesquisa livre que permite ao decisor a verificação de qualquer ponto da 

região eficiente. Para isso é necessário que este informe qual a função objetivo a 

ser viabilizada e quanto ela deve atingir. Esta técnica é usada, com mais freqüên

cia, para se determinarem os valores das funções objetivo. 

A técnica VIG (KORHONEN, 1986; KORHONEN et a/., 1992b) usa 

a área no espaço das funções objetivo para selecionar a solução ótima. As articula-
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ções de preferências do decisor são feitas progressivamente e orientadas para a 

procura da solução ótima, com a contração progressiva do cone de gradientes das 

funções objetivo. O mesmo procedimento é seguido na técnica TRIMAP (CLÍMACO 

& ANTUNES, 1989), considerando-se ainda que as preferências podem ser instá

veis e conflituosas. Durante o processo de interação para a diminuição da região 

admissível para as funções objetivo, o decisor encontrará a solução não dominada. 

Por sua vez, a técnica TRIDENT (TAVARES, 1986) assume que os problemas mul

tiobjetivo podem ser representados por três critérios: uma função de investimento 

total, uma função dos custos de operação e manutenção e uma função de nível de 

desempenho. Sobre estas funções recai um peso de forma que se verifique a utili

dade de cada um dos critérios. A partir daí, faz-se a verificação dos pesos no espa

ço das três funções, determinando-se os "frade offs' existentes entre cada par de 

critérios verificados. Tanto a técnica TRIMAP quanto a técnica TRIDENT limitam o 

conjunto de funções objetivo a três, o que é mais consistente com a representação 

gráfica do espaço dos pesos. 

Já a técnica TOMMIX (CLÍMACO & ANTUNES, 1992) traz como 

inovação a flexibilização e adequação de várias técnicas aos problemas e aos deci

sores. Assim, ela visa apoiar o decisor, durante o processo de interação para a es

colha da região de maior interesse. A partir daí, com uma técnica mais específica 

para cada decisor, verificam-se as suas preferências e o seu conhecimento sobre o 

problema. 

Todas as técnicas que empregam o uso de procedimentos intera

tivos necessitam de um grande envolvimento por parte dos decisores. Este envol

vimento permite que eles desenvolvam uma visão mais ampla e significativa do 

problema em questão e um entendimento dos mecanismos de avaliação e das so

luções definidas. Isto parece não acontecer visto que existem críticas à complexi

dade das abordagens matemáticas destas técnicas. 

Entre as principais aplicações na Engenharia de Transportes 

destacam-se os trabalhos de FRIESZ et ai. (1980), que compararam várias técnicas 

de otimização para a definição de ordenamento de alternativas de projetos de 

transporte e concluíram que todas as técnicas investigadas convergem para a 

mesma solução. O que difere é a quantidade de iterações necessárias neste pro

cesso de convergência. TAVARES (1986) utilizou a técnica TRIDENT para formu

lar um sistema de ferrovias considerando os menores custos e percursos para 

acesso de cargas ao porto de Lisboa. GRIVAS et ai. (1993) definiram, por intermé-
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dio de várias técnicas, um roteiro para a definição das prioridades de manutenção 

de pavimentos de redes de transportes. Os resultados são similares em todas as 

abordagens. Já BOWERMAN et ai. (1995) propuseram uma técnica multicritério 

para a definição de rotas de ônibus escolares, considerando-se, no processo de 

otimização, a distância percorrida, o tempo de espera e a locomoção dos estudan

tes até o ponto do ônibus. Com relação ao roteamento, podem-se citar ainda as 

contribuições de SOUZA & NASSI (1995), que estudaram sistemas de fretamento, 

determinados pelo menor percurso dos veículos. 

Ainda neste agrupamento, citam-se as contribuições de ADAMS et 

ai. (1984), que propuseram a utilização das diversas técnicas multiobjetivo como 

elemento de interface entre os poderes público e privado na avaliação de alternati

vas e aplicação de recursos disponíveis. Outras aplicações são encontradas nesta 

classificação combinando-se várias dessas técnicas. É o caso do trabalho de HE

NIG (1994), que se utiliza de um processo de otimização interativo, para definir ro

tas de menores percursos. Neste trabalho, descrevem-se interações com o decisor 

a cada resultado. Mesmo diante de condições e resultados mais favoráveis, os ob

tidos em cada rodada são apresentados para a apreciação. Nota-se que o objetivo 

deste tipo de técnica não é a definição da "melhor solução" ou da "solução ideal" e 

sim, a "solução boa", ou seja, aquela que atende aos objetivos do decisor em um 

determinado momento. 

Observa-se, ainda, que estas técnicas que se utilizam da progra

mação matemática inviabilizam a utilização de critérios exclusivamente qualitativos 

para a o julgamento e seleção das alternativas. Assim, estes modelos são usados 

para tratamento de problemas que, embora apresentem características multicriteri

ais, têm a sua abrangência limitada a funções matemáticas. Estas funções determi

nam uma região viável no espaço de decisão através da utilização de conjuntos de 

inequações e/ou equações que definem as restrições a que os problemas estão 

submetidos. 

Por fim, valem as conclusões de STEWART (1993), que levam a 

considerar que estas técnicas devem incluir em suas soluções: um vetor de satisfa

ção indiferente às preferências do decisor de modo a se estabelecer um ponto de 

parada das interações; a utilização de pares de "trade-offs' apresenta melhores 

resultados do que a comparação direta entre vetores de satisfação. Isto torna o 

número de interações menores visto que o nível de satisfação pode ser comparado 

mais facilmente; e este tipo de técnica é suscetível aos erros decorrentes do es-
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quema de preferências determinado pelo decisor. Além disso, de uma forma geral, 

estas técnicas são aplicadas na ausência de um facilitador que possa interagir entre 

o analista e o decisor. 

2.3.2.3. As Técnicas de Resolução de Conflitos ou Negociação 

Os aspectos até agora abordados mostram problemas de decisão 

com apenas um decisor ou em situações sem conflitos entre decisores. Uma alter

nativa é a preferida e envolve um único esquema de preferências. Nas decisões 

com múltiplos decisores, todos os esquemas de preferências dos decisores envol

vidos devem ser respeitados de modo que o processo de seleção da melhor alter

nativa se dê por agregação destas preferências. 

Na maioria das vezes, estas técnicas estão baseadas nas fun

ções de bem-estar social já que tratam de conflitos envolvendo situações coletivas 

(os conflitos individuais são tratados por outro tipo de técnica, em geral definidas 

pela teoria dos jogos e, portanto, não discutidos neste trabalho). Estas funções, que 

denotam aspectos essenciais de agregação, estão embasadas nas teorias da es

colha social estabelecida por ARROW (1963}, que servem até hoje como ponto de 

partida para a seleção de escolhas coletivas. 

O teorema de Arrow, conhecido como "Teorema da Impossibilida

de", define propriedades para que uma função possa ser definida ou não como uma 

função de bem-estar social. Normalmente, estas propriedades devem ser observa

das simultaneamente e dizem respeito aos seguintes aspectos: 

a) Uma função de bem-estar social inclui todas as possibilidades de preferências 

(Domínio Completo); 

b) Quando um conjunto original de alternativas é reduzido e as preferências conti

nuam sem alterações, então as preferências do grupo para as alternativas con

sideradas boas é a mesma para o conjunto original (Independência de Alternati

vas Irrelevantes); 

c) Para cada duas alternativas dadas a e b, sempre existe alguma preferência no 

grupo que seja do tipo "a é melhor que ti' ou "b é melhor que a" (Liberdade de 

Preferências) ; e 

d) Não existe nenhum indivíduo em uma decisão grupal que ao definir que a alter

nativa "a é melhor que ti', induza todo grupo a adotar este mesmo esquema de 

preferência (Não-Ditatoriedade). 



Uma Nova Abordagem na Avaliação de Projetos de Transporte 
O Uso das Redes Neurais Artificiais como Técnica para Avaliar e Ordenar Alternativas 

Página 40 

Entre as técnicas mais importantes deste grupo, estão a técnica 

"Delphl' e a "Nominal Group Technique (NGT)". Sobre estas técnicas tecem-se os 

comentários seguintes: 

A técnica "Delphl' (LINSTONE & TUROFF, 1975) é a técnica de 

decisão grupal mais antiga que existe e ainda hoje utilizada. Ela está voltada para a 

obtenção do consenso confiável sobre a opinião de especialistas. Para DELBECQ 

et a/. (1975), o processo é constituído por respostas escritas obtidas através de 

uma série de questionários. Três medidas distintas diferem-na das demais técnicas: 

anonimato, interação (com respostas controladas) e tratamento estatístico. O ano

minato garante aos participantes do processo fazer abordagens sem considerar 

seus impactos. A interação permite extrair dos questionários utilizados várias medi

das e apresentá-las para discussão. Já do ponto de vista do tratamento estatístico, 

pode-se facilmente quantificar a variação entre as diversas opiniões. 

Já a "Nominal Group Technique (NGTJ' apresenta-se de forma 

oposta. Todos os membros trabalham sabendo o pensamento e a opinião dos de

mais. Embora a agregação das preferências individuais seja feita através da utilida

de de cada atributo julgado sob o ponto de vista de cada decisor, o processo de 

determinação da utilidade grupal é feito a partir de um ordenamento de prioridades. 

São várias as aplicações em transporte. CAVALLI-SFORZA & 

ORTOLANO (1991) utilizaram a técnica "De/phl' para determinar a interferência do 

valor dos lotes urbanos e glebas rurais ocasionados pela infra-estrutura de trans

portes, definindo-se que critérios deveriam ser considerados na composição do 

valor de desapropriação. No Canadá, a técnica foi utilizada como mecanismo de 

planejamento, para determinar a opinião de vários especialistas na definição, sob o 

enfoque econômico, da tendência do setor de transportes naquele país (ROBIN

SON, 1991 ). O trabalho de SAlTO & SINHA (1991 ), mais voltado para a área de 

manutenção e reabilitação de pontes, mostra um mecanismo de definição de índi

ces para a determinação do estado geral das estruturas, enfatizando-se o tempo de 

reparo das mesmas. 

Na seção seguinte apresentam-se alguns modelos de sistemati

zação de variáveis de avaliação de modo a subsidiar aquele definido para este tra

balho. 
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2.4. A SISTEMATIZAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA A MEDIÇÃO 

DAS CONSEQÜÊNCIAS 

As dificuldades iniciais de qualquer processo de tomada de deci

são estão na identificação dos critérios que determinam os efeitos relevantes, a 

forma de medir estes efeitos e o peso de cada um deles dentro deste processo. O 

entendimento destas relações possibilita a escolha de uma alternativa que conduza 

ao melhor resultado {BRUCK et ai., 1966). A sistematização e a classificação de 

variáveis de avaliação permitem que sejam enumerados aspectos capazes de ca

racterizarem os principais fatores envolvidos na medição dos efeitos provenientes 

de uma alternativa, quer sejam positivos, quer negativos. 

Para o problema tratado neste trabalho, procura-se definir um es

quema genérico, tendo em vista que nem todos os projetos de transporte possuem 

características semelhantes. Assim, uma determinada variável pode ser tratada ou 

não em uma avaliação. Não existem, portanto, regras fixas que estabeleçam os 

mesmos mecanismos de avaliação para todos os projetos. A definição de um sis

tema deste tipo tende a basear-se, em geral, nos cenários observados ou conside

rados durante o processo decisório. 

Vislumbra-se, portanto, que esta classificação vem a facilitar o 

trabalho dos especialistas. Os especialistas podem, a partir de uma lista geral, defi

nir, de acordo com o seu julgamento e "percepções" particulares, quais as variáveis 

que provavelmente deveriam estar presentes em uma determinada situação. Estas 

variáveis previamente definidas assumem uma posição estratégica para o trabalho 

de estimativa das conseqüências. Embora seja esta a posição assumida por 

ASHMOS & McDANIEL, Jr. {1996), ao afirmarem que uma definição prévia de vari

áveis agiliza a escolha das ações futuras, estes conceitos devem ser observados 

com bastante cautela na "Avaliação de Projetos de Transporte". Neste setor, devem 

ser considerados aspectos quantitativos e qualitativos uma vez que as ações são 

bastante complexas. Uma lista de variáveis deve certamente incluir o maior número 

possível de situações. 

Muitos são os modelos existentes na literatura que podem ser 

usados como ponto de partida para a classificação aqui proposta. Entretanto, utili

zam-se neste trabalho, como base teórica, as classificações estabelecidas por 

WINFREY & ZELLNER {1971 ), DICKEY & BRODERICK {1972), MAK & JONES 

(1976), LANE et a/., (1979a; 1979b), SINHA & JUKINS (1980), DICKEY & MILLER 

{1984) e NIJKAMP & BLASS (1994), discutidas adiante. A escolha destes modelos 
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deve-se ao fato de, apesar de terem sido concebidos em épocas distintas, serem 

aqueles que se apresentaram mais próximos da abordagem desta tese. Embora 

eles não descrevam aspectos relacionados com cenários e contextos de avaliação, 

por tratarem exclusivamente da indicação de conseqüências, são importantes por

que explicitam, de forma clara, aspectos relacionados com o tratamento e a estima

tiva das conseqüências de uma alternativa. 

A classificação proposta por WINFREY & ZELLNER {1971) parte 

do conceito de que a demanda por um projeto de transporte e sua conseqüente 

localização e operação devem observar relações estéticas, culturais, ambientais e 

econômicas. Para esses autores, a questão verdadeira a ser trabalhada diz respeito 

à consideração dos efeitos sobre o ponto de vista de quem está encarregado da 

avaliação. Esta posição mostra-se tendenciosa pois indica que não existe necessa

riamente uma relação de compromisso com o desenvolvimento ambiental, social e 

econômico. Se para um especialista, uma conseqüência tiver que ser levada a 

cabo, pode-se considerar sempre o custo de mitigação dos impactos por ela ocasi

onados, o que não é de todo correto, pelas próprias colocações já feitas neste tra

balho. 

DICKEY & BRODERICK {1972) estabelecem que um sistema para 

ser avaliado necessita primeiramente ser descrito. Um conjunto de variáveis deve 

ser usado para apresentar o sistema, mostrando-se dados referentes ao seu con

texto {aspectos envolvidos). Esses autores sugerem, para a análise de desempe

nho de um sistema, quatro classes de variáveis: o homem, o ambiente natural, o 

ambiente construído e as atividades. Cada um desses agrupamentos apresenta 

outros subconjuntos correlacionados cuja função é a de mostrar as implicações de 

um componente sobre outro e vice-versa. Daí se extraem os impactos que aconte

cerão aos diversos grupos. Este modelo foi utilizado para avaliar o desempenho de 

áreas urbanas onde a relação entre os diversos componentes é muito intensa. Ape

sar de ser usado para prever uma matriz de desempenho urbano levando-se em 

consideração a avaliação de alternativas, o modelo não considera nenhum aspecto 

em relação ao contexto da tomada de decisão. 

A proposição de MAK & JONES {1976) é que as variáveis de ava

liação se apresentem com objetividade. Isto se traduz como uma forma de padroni

zar o julgamento subjetivo e as opiniões formadas. Esses autores acreditam que é 

necessário se estabelecer um agrupamento quantitativo que possa ser aplicado a 

qualquer projeto. Isto lhe garante consistência na avaliação. Atualmente não se 
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recomenda a adoção desta classificação com rigor visto que as técnicas em uso 

têm uma tendência cada vez maior de incorporar a opinião de usuários através do 

entendimento do julgamento subjetivo de valores, não necessariamente medidos de 

maneira quantitativa. 

O modelo formulado por LANE et a/. (1979a; 1979b) é o resultado 

dos estudos conduzidos pelo "National Cooperativa Highway Research Program 

(NCHRPJ' para sistematizar o uso e aplicação da "alternativa zero". Esse modelo foi 

desenvolvido com base na prática das agências americanas de planejamento de 

transportes. Envolve a definição de treze categorias de impactos, organizados por 

características sociais, econômicas e ambientais. Este estudo está mais voltado 

para a indicação de metodologias a serem consideradas quando da estimativa e 

medição destes impactos. Os autores questionam que os impactos sociais e ambi

entais sejam de diffcil previsão e, portanto, torna-se impossível precisar o seu signi

ficado nos resultados futuros. 

O modelo proposto por SINHA & JUKINS (1980) é resultante de 

uma síntese bibliográfica realizada pelo "Transportation Research Board (TRB)" 

sobre avaliação de projetos de transporte e critérios de programação prioritária. 

Para esses autores, as decisões de "quando", "onde", e "que tipo" de melhoria deve 

ser proposta são problemas enfrentados pelas agências americanas de planeja

mento de transportes em todos os níveis de governo. Neste modelo consideram-se 

os fatores tangíveis e intangíveis em função de sua relevância para as prioridades 

de um sistema de transporte. Entretanto, a medição dos impactos é exclusivamente 

quantitativa. Essa classificação apresenta uma lacuna em relação às considerações 

ambientais e sociais, visto que utiliza como regra básica, a transformação dos as

pectos em valores monetários. Embora os autores admitam o tratamento de fatores 

intangíveis, a classificação apresentada deixa de lado o tratamento de variáveis que 

refletem apenas considerações qualitativas. 

O modelo de DICKEY & MILLER (1984) estabelece que cada 

projeto a ser avaliado apresenta um domínio formado por três componentes: fatores 

externos ao projeto, fatores que medem custos e benefícios para usuários do sis

tema e fatores que implicam impactos sobre os não-usuários. Esses autores assu

mem que, em muitas análises, o principal problema da avaliação de projetos de 

transporte está na otimização de tempo e recursos no transporte de pessoas e 

mercadorias. Desta maneira, não envolvem considerações sobre o contexto social 

e político da avaliação ou sobre a mitigação de prováveis impactos. 
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Para NIJKAMP & BLAAS (1994), a anál ise de impactos de uma 

alternativa sobre qualquer meio deve voltar-se para as características do impacto a 

ser tratado. Essa classificação não supõe um sistema específico de critérios de 

avaliação. Apenas apresenta características que devem ser observadas nestes 

critérios quando da sua inclusão em um processo de avaliação. Naturalmente, o 

sistema proposto por esses autores vislumbra apenas a possibilidade de verificação 

de critérios que possam ser facilmente observáveis. Embora esses autores se 

mostrem adeptos da avaliação baseada em multicritério, não estabelecem, neste 

trabalho, nenhuma relação direta com a análise do contexto em que a avaliação foi 

realizada. Estes elementos são essenciais, sobretudo, para entendimento dos as

pectos políticos e institucionais envolvidos na tomada de decisão. Outro ponto que 

merece crítica nesse modelo é que, em geral, os especial istas envolvidos na avali

ação estão preocupados com as variáveis que lhe dizem respeito. Se, sob o ponto 

de vista desse julgador, a variável atender aos ideais, ela não deve ser contestada 

por outros. 

Pelos aspectos apresentados nos modelos de classificação ante

riormente descritos, verifica-se que nenhuma das classificações pode ser total

mente adotada neste trabalho. Elas representam conjuntos de variáveis por vezes 

representativas dos desejos dos decisores (analistas, administradores e especia

listas) ou por vezes das comunidades envolvidas (quer usuárias, quer não

usuárias). Como a finalidade deste trabalho é a de mostrar a possibilidade de avali

ar sem considerar um tipo de projeto específico, buscou-se apresentar uma siste

matização genérica, onde as variáveis de avaliação devem ser adaptadas, de acor

do com a sua representação para os grupos envolvidos, dentro das condições 

existentes. 

É fundamental informar que uma classificação do tipo da proposta 

está elaborada inicialmente para adaptar-se a uma circunstância específica, onde 

os projetos a serem avaliados apresentam-se com características similares. Com 

isso o modelo utilizado para validar as avaliações propostas em um cenário especí

fico pode não comportar-se da mesma maneira para outros cenários onde o con

texto de avaliação venha a englobar outros critérios. 

Na seção seguinte apresentam-se comentários sobre as técnicas 

existentes caracterizando, sobretudo, algumas vantagens e desvantagens das di

versas abordagens apresentadas. Estas considerações servem ainda para contex

tualizar a nova abordagem pretendida. 
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2.5. UM COMENTÁRIO SOBRE AS TÉCNICAS EXISTENTES 

A literatura consultada permitiu o levantamento e a sistematização 

dos procedimentos de cento e oito (1 08) técnicas distintas de avaliação aplicadas 

em transportes. Apenas algumas delas são utilizadas com freqüência na avaliação 

de projetos de transporte de acordo com as características descritas neste trabalho. 

Em função deste levantamento, ficou evidenciado que as técnicas existentes po

dem ser classificadas como o resultado de um processo de refinamento, atualiza

ção e reutilização através dos anos. Independentemente da classificação ou das 

abordagens aqui consideradas, nota-se que este refinamento ficou, na maioria das 

técnicas, limitado aos aspectos de desempenho computacional das mesmas. A 

maioria dos procedimentos e aplicações está relacionada com a forma ou a rapidez 

com que as técnicas permitem atingir soluções ideais ou consideradas "melhores" 

do ponto de vista da análise e da decisão. Nota-se, ainda, que a abordagem mate

mática destas técnicas, mesmo das que se utilizam de dados qualitativos, é por 

demais complexa. Na maioria das vezes, elas são "pouco inteligíveis" para os deci-

sores. 

Embora um grande número de técnicas e procedimentos compu

tacionais abranjam os mais variados aspectos de uma avaliação de projetos, ne

nhuma delas se preocupa em verificar, de fato, se o tipo de problema abordado 

condiz com os procedimentos utilizados. Surge então a questão: de que adiantam 

tantas técnicas se é impossível determinar quando elas podem ser utilizadas de 

forma satisfatória? FURTADO & KAWAMOTO (1997) verif icaram que as respostas 

para esta questão podem estar associadas com a subutilização das técnicas. Esta 

subutilização ocorre por dois motivos principais: por desconhecimento dos verda

deiros potenciais de cada uma delas ou pela incapacidade de se controlarem os 

mecanismos envolvidos nos esquemas de ponderação definidos por decisores, 

especialistas e analistas. Na realidade, muitas vezes, estes esquemas retratam o 

favorecimento de uma minoria em detrimento da maioria, no caso a comunidade. 

Por exemplo, é difícil a aplicação de uma técnica que se utiliza da função utilidade 

quando, para um grupo de decisão, a utilidade de um determinado critério pode não 

ser a mesma para outro. Juntem-se a isto, fatores de ordem pessoal que geral

mente são embutidos nas decisões tomadas. 

As técnicas discutidas ou apresentadas possuem vantagens e 

desvantagens. Aquelas que envolvem os conceitos da engenharia econômica utili

zando-se apenas dados monetários no processo de avaliação são de fácil entendi-

l 
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mento e aplicação. Apresentam uma grande aceitação entre os decisores visto que 

estes se pautam inicialmente pela maximização dos investimentos. Por outro lado, 

elas não permitem a ponderação de um objetivo específico. As técnicas de otimiza

ção têm uma habilidade para identificar os fatores que influenciam no desempenho 

das alternativas, são largamente aplicáveis e podem inclusive revelar o nível de 

ineficiência de uma solução. Entretanto, requerem uma matemática mais complexa 

e as decisões são difíceis de serem tomadas quando existem duas ou mais possi

bilidades de solução. 

As técnicas de otimização matemática conduzem a uma região de 

espace de decisão que contém a solução "ótima". A evolução das técnicas tem 

mostrado uma tendência para a diminuição da região de possibilidade, maximizan

do assim as soluções não dominadas. Podem também ser combinadas com outras 

técnicas possibilitando a incorporação de esquemas de pesos e preferências e me

canismos de análise de sensibilidade. Por outro lado, são ditrceis de serem aplica

das porque exigem um trabalho de análise mais intenso e dispendioso, além da 

complexidade no entendimento, por parte dos decisores, de espaços de decisões 

multidimensional. Já as técnicas baseadas na hierarquização são mais fáceis de 

serem entendidas e aplicadas. 

As técnicas de relação de preferências, apesar de fácil aplicação, 

exigem muito trabalho e apresentam um potencial para inversão de ordenamentos 

em casos de alternativas similares. Ou seja, como existe uma relação de preferên

cia, não se podem considerar duas alternativas iguais; elas são próximas, mas nun

ca iguais. No tocante às técnicas de resolução de conflitos, elas são as mais sim

ples de convergirem para as soluções. Entretanto, como funcionam em esquemas 

de painéis, muitas vezes a disponibilidade dos especialistas não é a mesma, o que 

dificulta o processo de agregação das opiniões. 

Justifica-se, portanto, a proposta de uma técnica alternativa que 

possa tornar a avaliação de projetos de transporte e a conseqüente tomada de 

decisão mais ágeis. Uma nova sistemática pode fundamentar-se nas Redes Neu

rais Artificiais, apresentadas como elemento fundamental desta proposta e usadas 

para mostrar, na nova abordagem, a contribuição que se pretende dar para a "Ava

liação de Projetos de Transporte", conforme descreve-se no capítulo seguinte. 

(()) 



CAPÍTULO 3 

A NOVA ABORDAGEM: 

UMA CONTRIBUIÇÃO PRETENDIDA 

Neste capítulo, descrevem-se aspectos relacionados com a nova 

abordagem proposta, apresentando-se a contribuição que se pretende dar para a 

área de "Avaliação de Projetos de Transporte". 

O capítulo está estruturado em oito {8) seções. Na primeira seção, 

apresentam-se aspectos relacionados com o estudo da Lógica, enfatizando-se a 

postura filosófica assumida nesta investigação. Na segunda, descreve-se o proble

ma abordado e, definem-se, através de um silogismo, os argumentos que irão pro

porcionar o processo de investigação. Na seção seguinte, discutem-se aspectos 

relacionados com as premissas consideradas. E, em conseqüência, apresentam

se as evidências estabelecidas em apoio às afirmações colocadas. 

Na quarta seção, apresenta-se a tese ou conclusão do silogismo 

proposto e o que será investigado em relação àquela conclusão. Na quinta seção, 

apresentam-se as expectativas quanto aos resultados esperados. Na seção se

guinte, relacionam-se as vantagens e desvantagens da técnica apresentada, sali

entando, sobretudo, a capacidade de aplicação do recurso computacional. Na séti

ma seção, tratam-se alguns pontos relacionados com as principais dificuldades ob

servadas na definição da tese e na formulação da técnica. Finalmente na última 

seção, apresentam-se considerações gerais sobre a proposta. 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

KAWAMOTO (1987), ao traçar aspectos relacionados com a for

mulação e verificação de uma hipótese, discute com bastante propriedade, vários 
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posicionamentos filosóficos colocados ao longo do estudo da metodologia científica, 

mostrando as principais linhas de pensamento que têm influenciado os pesquisado

res. E, a partir dessas considerações iniciais, adota uma postura intermediária entre 

o dedutivismo e o indutivismo, afirmando que, na sua concepção, a criação geral

mente parece seguir um "indutivismo lato" e a verificação um "dedutivismo" de Po

pper. Entende-se que, qualquer pesquisador deve ser capaz de assumir uma postu

ra de investigação. As colocações apresentadas a seguir pretendem servir de expli

cações preliminares ao enquadramento do presente trabalho dentro de uma postura 

de investigação. Esta postura está baseada no emprego da inferência e da argu

mentação, elementos pertencentes aos padrões de estudo da Lógica. A principal 

questão colocada nesta seção está associada aos conceitos utilizados para delimi

tar, aceitar e verificar o problema abordado, dentro de um raciocínio lógico e hipoté

tico-dedutivo. 

O professor de filosofia Wesley C. Salmon, descreve: "Quando um 

enunciado é feito, duas questões podem ser imediatamente colocadas: De que ma

neira chegou a ser concebido? Que razões existem para aceitá-lo como verdadei

ro? (SALMON, 1993, p. 23}". Esse autor assinala as duas questões como elemen

tos essenciais da descoberta e justificação, respectivamente. A descoberta é um 

processo que leva à concepção, defesa e aceitação, enquanto que a justificação 

está relacionada com a distinção entre a inferência e o argumento. A inferência im

plica um exercício de descoberta. Quando o processo de descoberta acaba, a infe

rência pode ser transformada em um argumento. O argumento, por sua vez, é uma 

coleção de enunciados que se relacionam mutuamente. E este argumento pode ser 

examinado. O exame de um argumento é realizado de acordo com as premissas 

estabelecidas e as premissas devem apresentar provas que permitam corroborar a 

conclusão. Os argumentos, por sua vez, podem ser dedutivos ou indutivos. 

Abre-se aqui um parêntese para se apresentar algumas caracte

rísticas da dedução e da indução. SÓRIA (1985} assinala que a dedução e a indu

ção são linhas de raciocfnios que permitem a passagem legítima das informações 

das experiências para as premissas. Entretanto, existem controvérsias se ambas 

linhas de raciocínio pertencem à Lógica. Ainda o mesmo autor afirma que, ao pro

curar na "Encyclopaedia Britannica", edição de 1974, os verbetes em questão, de

parou-se com a seguinte situação: para o verbete "deductiori' (dedução), havia refe

rências à Lógica Formal, Lógica Aplicada e Silogismos. Ao passo que para o ver

bete "inductiori' (indução) remetiam-se artigos sobre história e ciência da filosofia, 
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sem esclarecer aspectos desta abordagem. O autor caracteriza sobretudo que a 

indução é a última instância responsável pela aquisição do conhecimento. 

É bem verdade que não se pretende, nesta seção, elaborar ou 

descrever tratados sobre Lógica. Entretanto, cabe esclarecer que o confronto entre 

estas duas linhas de investigação ainda é elemento de fascínio entre pesquisadores 

e filósofos. Sória mostra ainda, através da citação de Black, o confronto existente 

entra a dedução e a indução: "Já se sustentou muito amplamente, embora não uni

versalmente, que o emprego de raciocínios indutivos é traço característico do mé

todo científico, indispensável instrumento para a descoberta de generalizações e 

leis na Ciência. No raciocínio estritamente dedutivo, limitamo-nos a dispor de modo 

diferente as informações contidas nas premissas, mas obtendo conhecimento acer

ca do que deixou de ser observado; no raciocínio indutivo, porém, há um salto de 

'alguns' para 'todos'; de um presente conhecido para um futuro previsto; de certos 

dados finitos observados para leis que abrangem tudo o que acontecerá e poderia 

acontecer. O chamado 'salto indutivo' (de 'alguns' para 'qualquer', ou para 'todos~ 

parece indispensável, tanto na Ciência, como na vida cotidiana (BLACK apud SÓ

RIA, 1985, p.32)". 

Voltando à abordagem sobre o exame dos argumentos, tem-se 

que em um argumento dedutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a conclu

são deve ser verdadeira. Este tipo de argumento torna explfcito o conteúdo das 

premissas. Desta forma, a conclusão anuncia o que já está enunciado pelas pre

missas. Já em um argumento indutivo, se todas as premissas são verdadeiras, a 

conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. 

Neste tipo de argumento, a conclusão anuncia algo que supera a informação conti

da na premissa, visto que a conclusão diz algo que não está mostrado na premissa. 

As premissas podem ser hipóteses. Embora existam várias defini

ções de hipótese, utilizam-se, neste trabalho, os conceitos propostos por SALMON 

(1993). Além de mais pertinentes a esta abordagem, funcionam como elementos de 

conexão entre os pontos colocados anteriormente no campo da Lógica e a base de 

raciocínio utilizada. Esse autor afirma ser a hipótese um enunciado tomado na qua

lidade de premissa, cujas conseqüências lógicas podem ser examinadas e compa

radas com observações. Quando a observação permite uma comparação favorável, 

tem-se uma hipótese corroborada. Em caso contrário, a hipótese é refutada. 

Sobre todos estes pontos levantados anteriormente, o trabalho de 

POPPER (1975) procura mostrar que o método de investigação científica deve par-
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tir do problema, que precede a teoria. O problema é usado para se formular uma 

teoria inicial a respeito do que se pretende investigar. Em função desta teoria, ocor

rem os testes, experimentos ou eliminação de erros. Popper ressalta que não se 

deve prender aos pontos da teoria que podem ser facilmente confirmados, mas aos 

erros que porventura possam existir. São estes testes e erros que proporcionam 

que a teoria formulada inicialmente possa ser reformulada. Isto constituirá uma 

nova teoria, capaz de explicar todos os casos da teoria inicial e ainda relacionar 

aqueles em que aquela falhou. 

Na seção seguinte, apresenta-se a formulação lógica do proble

ma, denotando-se as premissas estabelecidas e explicando-se, através da legitima

ção do silogismo proposto, que a formulação apresentada é verdadeira. 

3.2. A FORMULAÇÃO LÓGICA DO PROBLEMA 

Aborda-se neste trabalho a possibilidade de utilização das Redes 

Neurais Artificiais como recurso computacional que permite reconhecer padrões de 

avaliação a partir de outros casos de avaliação e ordenamento já realizados anteri

ormente. E, em conseqüência, empregar estes padrões reconhecidos para avaliar e 

ordenar novos casos. 

Para isso, a formulação lógica dessa possibilidade baseia-se no 

seguinte argumento dedutivo, formado de três (3) asserções: 

PREMISSA MAIOR: As Redes Neurais Artificiais (ANA) são reconhecedoras de 

padrões. 

PREMISSA MENOR: A avaliação e o ordenamento das alternativas de projetos de 

transportes são padrões. 

CONCLUSÃO: A avaliação e o ordenamento das alternativas de projetos de 

transportes são reconhecidos pelas Redes Neurais Artificiais 

(ANA). 

Atribuindo-se aos enunciados uma figura de silogismo, tem-se que 

a premissa maior é uma afirmativa universal (A}, visto que qualquer ANA pode ser 

usada para reconhecer padrões; a premissa menor é uma afirmativa individual (1), 

visto que apenas as Avaliações de Projetos estão sendo investigadas. Outros tipos 

de avaliações podem então não se constituir de padrões. Já a conclusão caracteri

za-se por uma afirmativa individual (1), visto que as ANA somente conseguem ava

liar e ordenar alternativas de projetos de transporte porque estes fenômenos cons-
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tituem-se de um padrão. Assim tem-se um silogismo cujo modo é Ali, que é um 

silogismo válido (HEGENBERG, 1973}. 

Ainda com relação ao enunciado deste silogismo, pode-se esta

belecer o tipo de figura considerada, de acordo com a ordem de apresentação dos 

termos. Como nos enunciados são atribuídas qualidades, julga-se que estes indi

cam um cálculo de predicados (HEGENBERG, 1973}. Com isso, na premissa maior 

tem-se que o termo relacionado à capacidade de reconhecer padrões é um atributo 

de "Redes Neurais Artificiais". Na premissa menor, o sujeito do enunciado é mani

festado na "Avaliação de Projetos de Transporte". Logo, a conclusão é formada por 

um sujeito (S) e um predicado (P). 

Para sustentar esta tese, elaborou-se um método de verificação 

que resultou na definição de uma técnica de avaliação e ordenamento de alternati

vas para projetos de transportes baseada nos princípios das Redes Neurais Artifi

ciais (RNA), conforme descrito no capítulo 5. 

Na seção seguinte, apresentam-se esclarecimentos sobre as 

premissas, de forma a elucidar a abordagem pretendida. 

3.3. ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PREMISSAS 

3.3.1. Premissa Maior 

O fato de uma RNA poder reconhecer padrões está evidente na 

literatura sobre o assunto. Para HARVEY (1 994), grande parte das informações 

recebidas pelo ser humano dá-se em forma de padrões. Em uma primeira fase, 

ocorre a extração de características que são classificadas em uma segunda fase. 

Esses processos, segundo JAMES (1987), determinam a aprendizagem. Como as 

RNA estão baseadas nos mesmos princípios e mecanismos da aprendizagem hu

mana, elas são capazes de também real izar esses processos e procurar uma solu

ção que simularia a inteligência humana visto que, pela própria natureza, o homem 

procuraria enquadrar o padrão apresentado entre os já existentes, ou considerá-lo 

como um novo padrão (PAO, 1989). 

Por outro lado, BEALE & JACKSON (1990) afirmam que a ativi

dade de reconhecimento de padrões é, atualmente, a área que domina as aplica

ções das RNA. De fato, isso pôde ser observado pelo número de aplicações levan

tadas na Engenharia de Transportes que utilizam-se da atividade de reconheci 

mento de padrões (Ver Capítulo 4, Seção 4.9). HAYKIN (1994) aponta as Redes 

Neurais Artificiais como recursos computacionais capazes de, a partir da apresen-
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tação repetida de casos, reconhecer a existência de um "padrão" nestas apresenta

ções, se houver. E que este padrão pode ser captado. Ao se apresentar um "pa

drão" para uma RNA treinada, ela deverá procurar uma saída para o problema, si

milar às saídas obtidas em problemas do mesmo tipo, apresentados anteriormente. 

Assume-se, portanto, que a premissa não precisa ser demonstra

da no âmbito da tese proposta. Apresenta-se, no capítulo seguinte, um referencial 

teórico sobre as Redes Neurais Artificias e suas aplicações na Engenharia de 

Transportes. 

3.3.2. Premissa Menor 

Para fazer valer a asserção "a avaliação e o ordenamento das al

ternativas de projetos de transporte são padrões" , tomaram-se como pressupostos 

duas considerações: 

A primeira refere-se à observação conduzida por CHAMBERS & 

TAYLOR (1995). Conforme esses autores, os modelos de planejamento e avaliação 

são conhecidos e bastante difundidos em termos acadêmicos e práticos. Em termos 

acadêmicos observá-se que, o ensinamento e o estudo desses modelos está limi

tado à explicação dos procedimentos e poucas vezes fazem referência às caracte

rísticas filosóficas. Desta maneira, são incontestáveis os procedimentos estabeleci

dos por uma ou outra modelagem. 

A segunda diz respeito às discussões que sempre se enquadram 

na comparação do desempenho das técnicas, associadas cada vez mais, à busca 

simplificada da "melhor solução", e portanto, referem-se etapas que podem ser eli

minadas, recursos que podem ser incluídos ou desprezados ou passos e procedi

mentos que podem ser melhorados no emprego de uma determinada modelagem. 

Partindo-se desta idéia, os modelos de avaliação podem ser considerados "para

digmas". Seus conceitos fundamentais estão associados à tentativa de relacionar 

as diversas conseqüências das alternativas e o contexto da sua ocorrência, ou vi

são predominante na época da avaliação. No entender deste autor, isso vai se ma

nifestar como um "padrão". 

Qualquer técnica ou procedimento aplicados na avaliação de pro

jetos de transporte, quer definidos e facilmente comprovados, quer meramente em

píricos, sugerem uma tentativa de modelagem matemática explícita ou implícita 

desta relação. Não se pode precisar quais técnicas atendem ou aproximam-se do 

atendimento desta relação. Entretanto, a literatura consultada leva a crer que todas 
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buscam este ideal. Entende-se, com isso, que a filosofia de avaliação é ponto pre

ponderante em qualquer técnica elaborada. E esta, quando adotada, deverá apre

ender os mesmos conceitos para qualquer projeto considerado naquele contexto 

em que foi formulado. 

É possível, a partir destes pontos, se estabelecerem sob a mesma 

ótica, independentemente da técnica ou método de avaliação considerados, as

pectos que são relevantes em todas as abordagens. Ao se compreender o signifi

cado dos anseios da comunidade e ao se considerar todo o cenário existente no 

período em que a avaliação está ocorrendo, vislumbra-se a manifestação de um 

"padrão". Tal fenômeno caracteriza, de forma consciente ou não, um conjunto de 

procedimentos utilizados para verificar as conseqüências das diversas alternativas. 

Aparentemente, na estrutura americana selecionada como "Estudo de Caso" deste 

trabalho, esta manifestação funciona, o que "talvez" permita inferir que um método 

racional que atende as necessidades dessa estrutura social também é bom para 

outros povos. 

Por fim, salienta-se que o grande significado da avaliação, en

quanto posição filosófica, está nesta compreensão. A manifestação do padrão na 

relação conseqüência-contexto é uma garantia de que a melhor alternativa será, 

indiscutivelmente, capaz de atender à sociedade da melhor maneira possível. Por

tanto, diante das colocações anteriores, a premissa menor também será aceita 

como verdadeira. 

Na seção seguinte, são apresentados alguns aspectos relaciona

dos com a tese proposta. 

3.4. A TESE 

A tese que se pretende defender neste trabalho é a de que a ava

liação e ordenamento de projetos de transporte podem ser feitos usando-se Redes 

Neurais Artificiais, decorrente da conclusão expressa no silogismo apresentado na 

Seção 3.2. Se o silogismo é válido e a conclusão é verdadeira, qual a contribuição 

que este trabalho pretende dar? 

É sabido que uma teoria pode não se aplicar a diversos casos. 

Para isso ela precisa ser testada. Ao se afirmar que a avaliação de projetos de 

transporte pode ser conduzida com o uso das Redes Neurais Artificiais, pretende-se 

investigar em que situações isto ocorre com segurança e, por conseqüência, como 

o recurso pode ser viabilizado de maneira simples e prática para este fim. 
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Em isto acontecendo, a tese tende a constituir a contribuição pre

tendida. Os especialistas são enfáticos em afirmar que as técnicas e modelagens 

existentes são bastante "complexas" e "pouco inteligíveis" tanto para analistas 

como para decisores. Estes passam a ficar à margem do processo de avaliação. 

Assim novos paradigmas que possam tornar a avaliação e orde

namento de alternativas de projetos de transporte e conseqüentemente a tomada 

de decisão, mais ágeis e compatíveis com a demanda e exigências legais e institu

cionais observadas serão bem vindos. Um destes novos paradigmas pode ser as 

Redes Neurais Artificiais, recursos utilizados para a corroboração desta tese. Elas 

são apresentadas como elementos que possibilitam esta nova abordagem apesar 

de serem consideradas "complexas" ou verdadeiras "caixas pretas" em que os fe

nômenos de aprendizagem não podem ser delineados ou representados. Constitu

em, na visão deste autor, uma forma diferente de avaliar e ordenar projetos de 

transporte. Esta forma diferente está no fato de se permitir uma melhor interação 

entre o conjunto de dados, a sua análise e os resultados possíveis, sem passar, 

necessariamente, por modelagens complexas e estudos demorados, comuns à 

grande parte das técnicas existentes. A tese baseia-se, portanto, na investigação 

das limitações das Redes Neurais Artificiais nas atividades de reconhecimento dos 

padrões existentes nos projetos de transporte avaliados com as mais diversas téc

nicas existentes. 

Certamente, qualquer recurso mais convencional poderia instituir 

uma nova abordagem de avaliação. Um exemplo disto seria uma árvore de decisão. 

Entretanto é sabido que, em geral, os recursos computacionais existentes, em es

pecial os que envolvem a análise multivariada, apresentam limitações quanto à ca

pacidade de abrangências na análise. Em geral, estes modelos precisam de defini

ções prévias e, portanto, não se ajustam a um ambiente em constantes transforma

ções, como é o caso do setor de transporte. Neste setor, trabalha-se fundamental

mente em função de variáveis sociais, econômicas e ambientais. Estas variáveis 

apresentam características modificáveis de acordo com os contextos onde são vis

lumbradas. Sempre refletem a dinâmica dos processos sociais e ambientais onde 

estão inseridas, fato comum às aplicações que têm por essência o envolvimento 

com a atividade humana. 

As Redes Neurais Artificiais apresentam uma capacidade de se 

adaptar ao meio, e com base em situações similares, podem tomar decisões por si 
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ou tornar-se ferramentas que possibilitem uma tomada de uma decisão mais efici

ente e segura. 

Esta é, sem dúvida, a maior contribuição que se pretende dar: a 

simplificação do processo de avaliação e tomada de decisão nos mesmos moldes 

conduzidos por outras técnicas, entretanto, sem nenhuma complexidade matemáti

ca e cujos resultados podem ser obtidos em prazos menores. 

Na seção seguinte, tecem-se comentários sobre os resultados es

perados com a aplicação deste procedimento computacional (as Redes Neurais 

Artificiais) na Avaliação de Projetos de Transporte. 

3.5. OS RESUL TACOS ESPERADOS 

Os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho são fru

tos da consideração de um determinado número de redes formuladas, testadas e 

avaliadas. Não se pretende esgotar o número de possibilidades de redes passíveis 

de serem examinadas visto que, em geral, este tipo de aplicação não tem um rotei

ro que estabeleça o número ideal de redes a serem tratadas. Entretanto, busca-se 

uma solução que tenha níveis confiáveis de reconhecimento dos padrões observa

dos e que, portanto, possa ser aplicada em qualquer procedimento de avaliação e 

ordenamento de projetos de transporte. Espera-se que esta nova técnica, indepen

dentemente da consideração do contexto de avaliação aqui adotado para testá-la, 

torne-se uma ferramenta simples e eficaz no tratamento da complexidade de infor

mações comuns aos projetos observados neste setor. 

É necessária, pois, a seleção de um contexto para a verificação 

desta tese. E, certamente, este contexto não deverá ser aplicado a qualquer avalia

ção visto que, o modelo utilizado para treinamento das RNA assume características 

particulares da sociedade e das condições existentes quando da avaliação. Porém, 

é possível que os resultados verificados neste contexto, com poucas adaptações, 

possam ser empregados para a avaliação de projetos de transporte em qualquer 

localização. 

Portanto, para ressaltar os objetivos do trabalho, já descritos no 

capítulo 1, serão criadas redes em número suficiente para evidenciar que este re

curso é compatível com qualquer ambiente de decisão. É essencial que a técnica 

seja vista como um recurso que permita caracterizar em quais circunstâncias ela é 

adequada. Assim, para qualquer contexto, possibilitam-se mecanismos que tendam 

a modificar as estruturas propostas em função da agregação ou desagregação de 
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variáveis, com o intuito de adaptar-se à análise, à avaliação e à conseqüente toma

da de decisão. 

Na seção seguinte, são apresentadas as principais vantagens e 

desvantagens da técnica proposta, sobretudo como uma forma de ressaltar as ca

racterísticas mais importantes durante a sua aplicação. 

3.6. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA TÉCNICA PRO

POSTA 

Os resultados observados durante a condução desta pesquisa 

servem para salientar as principais vantagens e desvantagens da técnica proposta. 

Elas especificam, sobretudo, situações em que a técnica parece se comportar com 

um melhor nível de desempenho quando da sua utilização. 

As principais vantagens dizem respeito à capacidade de a mesma 

ser utilizada nas seguintes situações: quando há dificuldade na contratação de es

pecialistas; quando o tempo de análise deve ser abreviado; quando os recursos 

orçamentários são limitados, impedindo a adoção de estudos mais detalhados; e 

quando os dados referentes ao projeto/alternativa não são tão consistentes. Sobre 

estas vantagens tecem-se alguns comentários essenciais ao entendimento da ca

pacidade de adaptação da técnica: 

a) Quando se pretende estabelecer uma avaliação pautada nas considerações de 

especialistas, nas diversas áreas, busca-se estimar a importância que a socie

dade atribui a cada uma delas. Via de regra, o trabalho destes especialistas re

quer tempo demasiado para a elaboração de relatórios técnicos que proporcio

nem informações sobre as alterações possivelmente observadas. Ao se treinar 

uma rede com várias destas posições, é provável que o recurso das ANA ve

nha a captar estas observações, passando a refleti -las no contexto geral da 

aval iação (social, econômico e ambiental); 

b) Em muitas situações, a necessidade de implantação do projeto ou a sua estru

tura e o recurso monetário disponível não justificam estudos demorados ou 

complicados. Nestes casos, são necessárias apenas algumas diretrizes para se 

estabelecer em que condições uma determinada alternativa está sendo imple

mentada. A técnica proposta pode, com base em estudos mais complexos utili

zados anteriormente, usar o mesmo contexto para avaliar projetos menores, ga

rantindo desta forma o mesmo rigor de análise a qualquer projeto; e 
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c) Em outras situações, não existem condições de previsão de algumas conse

qüências, pela própria incapacidade ou pela não-disponibilidade de recursos 

para uma coleta de dados. A técnica proposta pode, a partir da observação de 

um contexto mais específico, comum aos casos utilizados ou às definições pré

estabelecidas, buscar uma solução que possa ser equiparada a um caso anali

sado de maneira similar. Isto permite que a rede possa processar a avaliação 

mesmo na ausência de dados ou quando os dados apresentam inconsistências. 

Sobre as desvantagens, duas parecem ser relevantes: a primeira 

está associada com a dificuldade de se compreender claramente o que um simula

dor de ANA faz. Sabe-se apenas que as Redes Neurais Artificiais simulam o com

portamento da aprendizagem no cérebro humano, sendo esta simulação represen

tada por meio de uma função matemática, que considera um modelo de neurônio 

artificial, onde não ficam explícitos pontos como a cognição, as tentativas de en

quadramento de um padrão apresentado e o acúmulo das informações. A segunda 

está no fato de que a técnica necessita de exemplos ou casos anteriores para reali

zar o treinamento com as Redes Neurais Artificiais. Entretanto, esta desvantagem 

não deve constituir-se em uma dificuldade. Não se assume que a técnica não pode

rá ser aplicada se uma entidade ou governo nunca tiver efetuado qualquer tipo de 

avaliação. Julga-se que este problema pode ser facilmente resolvido, a partir da 

modelagem do contexto que se pretende observar para possibilitar a implementa

ção de um mecanismo de avaliação e ordenamento de alternativas. Com base nes

se contexto, formulam-se metas, objetivos e fundamentalmente critérios que pode

rão conduzir a resultados considerados satisfatórios ou aplicáveis. Desta forma, 

mesmo que não existam casos em que a utilização de algum padrão de avaliação 

seja facilmente apreendida, a partir da aplicação de uma técnica de convergência 

de opiniões (ex.: técnica "Oe/phl'), pode-se formular um conjunto mínimo de pa

drões aceitáveis. 

Salienta-se ainda que a definição dos participantes em um pro

cesso deste tipo deve pautar-se na opinião de especialistas nos mais diversos ra

mos do conhecimento humano e diretamente envolvidos na formulação do proble

ma. Um cuidado essencial deve ser tomado para que a opinião pública ou a posi

ção de grupos minoritários não venham a prevalecer na modelagem. Isto é impres

cindível, pois a ponderação deste tipo de opinião poderá resultar em uma técnica 

inconsistente onde prevalecerão anseios e expectativas de caráter imediatistas. 

Assim, não prevalecerão soluções preocupadas com a melhoria da qualidade global 
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e nem muito menos com a sua utilidade perante uma comunidade de beneficiários 

muito maior. 

Com base nestas definições, passa-se para a implementação da 

técnica. É um fato que estes procedimentos complementares demandam tempo e 

algum recurso. Porém, a sua aplicação definirá, em uma única vez, uma forma de 

trabalho que será passada à Rede Neural Artificial e que será usada como interface 

entre as informações e condições disponíveis e os resultados efetivamente espera

dos. Diferentemente da postura de se adotar uma técnica convencional em isolado 

para cada tipo de problema observado onde os projetos supostamente possam ter 

ou não grandes impactos, tem-se o nível de tratamento das variáveis simplificado. A 

técnica proposta trará igual compromisso de análise para qualquer tipo de projeto, 

independentemente do seu nível de complexidade. 

Na seção seguinte, mostram-se as principais dificuldades encon

tradas na definição e na condução desta proposta. 

3.7. DIFICULDADES NA DEFINIÇÃO DA TESE E NA FORMU

LAÇÃO DA TÉCNICA 

Algumas dificuldades foram observadas quando da proposição da 

tese e da formulação da técnica proposta. Estas dificuldades estão associadas com 

três pontos fundamentais: a coleta de dados, o entendimento do "papel do especia

lista" e a definição de uma interface computacional para a aplicação do recurso. 

Sobre a primeira dificuldade, o que se procurou foi adotar dados 

do Brasil que pudessem permitir uma análise a partir de projetos já avaliados. Tal 

fato foi inviabilizado pela inexistência de um volume adequado de informações para 

tratamento pelas RNA. Os projetos são poucos, não consideram aspectos políticos 

e institucionais e não estão associados a uma técnica de avaliação em específico. 

A utilização da técnica "Delphl' para definir um contexto de avaliação tornava-se 

dispendiosa e demorada, incompatibilizando a abordagem proposta neste trabalho. 

Buscou-se, então, a adoção de um modelo de avaliação estrangeiro, no caso o 

americano, que já dispõe de muitos projetos avaliados tanto com a utilização das 

técnicas monetárias quanto com a utilização de técnicas não monetárias. 

Com relação à segunda dificuldade, é sabido que, para a comuni

dade científica, o papel do "especialista" é crucial para o processo de avaliação. A 

idéia apresentada neste trabalho não busca retirar do especialista esta função. Ela 

visa constituir-se mais um mecanismo de apoio ao trabalho desses técnicos. Esses 
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profissionais trabalham com medições e estimativas enquanto que a técnica é ape

nas um elemento de auxílio à análise durante o processo de decisão. O trabalho 

exercido por técnicos e especialistas é imprescindível na definição dos impactos, 

não necessariamente na avaliação. 

Com relação à terceira dificuldade, procurou-se desenvolver uma 

ferramenta de interface entre o simulador de RNA adotado e o analista ou tomador 

de decisão. O simulador utilizado apresenta duas estruturas de entrada de dados 

para o processamento de uma nova avaliação: 

a) A primeira, que pode ser feita através da própria interface gráfica do simulador, 

é interessante apenas quando se trata um conjunto reduzido de variáveis de 

avaliação. No caso deste trabalho, estão sendo propostas muitas variáveis, o 

que inviabiliza a entrada de dados diretamente no simulador. Tal fato pode ser 

constatado quando o procedimento do simulador é, a cada variável apresenta

da, processar, com base na aprendizagem, uma solução imediata considerando 

que as demais variáveis não existem. Isto é um procedimento que às vezes 

chega a confundir o analista; 

b) A segunda estrutura está desenvolvida em formato de edição, onde as variáveis 

são apresentadas em forma de texto. O formato de entrada dificulta a digitação 

uma vez que são considerados poucos caracteres por linha de comando. Isto 

faz a tela movimentar-se não permitindo se estabelecer em que ponto da entra

da de dados se está. Além do mais, ao final da digitação, o recurso não informa 

se o dado está correto. 

Em ambas, não existe possibilidade de verificar a consistência dos 

dados, visto que a definição de uma ou outra variável errada, ou fora do intervalo 

entre os valores máximo e mínimo estabelecidos, só é confirmada quando da exe

cução do simulador. Optou-se desta forma por desenvolver uma ferramenta que 

permitisse a verificação da consistência dos dados e disponibilizasse a base de 

dados diretamente para tratamento pelo simulador de RNA. Com isso, a técnica 

apresentada necessita de três procedimentos operacionais: a parte de entrada de 

dados para o processamento de uma nova avaliação, a simulação e a avaliação e 

ordenamento propriamente ditos. 

Na seção seguinte, mostram-se aspectos relacionados com a 

compatibilidade da proposta em relação aos diversos contextos existentes atual

mente. 
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3.8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É sabido que a demanda por transportes vem crescendo mais e 

mais na sociedade atual. Verificou-se ao longo da condução desta pesquisa, que as 

técnicas atualmente existentes são pouco utilizadas na avaliação de projetos de 

transporte por embutirem, em seus escopos, modelagens de matemática aplicada 

complexas e que parecem constituir mecanismos de confinamento das opiniões e 

vontades. Como discutir com especialistas? Como simplificar uma modelagem 

complexa para que ela se torne facilmente entendida? Como provar que a não der

rubada de uma árvore antiga é mais importante do que o desvio no traçado de uma 

alternativa? Como discutir qualidade de vida e meio ambiente quando as necessi

dades mínimas não estão sendo atendidas? Como mostrar que a aplicação de um 

recurso está sendo bem conduzida quando na realidade sequer uma estrada foi 

construída? 

A engenharia econômica, o julgamento de valores, os fundamen

tos sobre a psicologia humana, teorias e outros aparatos técnicos e científicos não 

conseguem explicar estes pontos. A filosofia da avaliação baseia-se na busca do 

melhor. Como então determinar este melhor se o homem é tido como um ser hedo

nista? Uma melhor ação hoje, certamente, não será a melhor ação de amanhã. 

Embora a filosofia atual de avaliar apregoe basicamente o tratamento imprescindí

vel do volume de dinheiro, principalmente nas situações onde estes recursos são 

extremamente escassos e competidos, estes conceitos vêm sendo modificados 

para permitir que novos fatores sejam incluídos na avaliação, humanizando esse 

processo. 

(()) 



CAPÍTULO 4 

AS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E SUAS APLICA

ÇÕES NA ENGENHARIA DE TRANSPORTE 

Neste capítulo, apresentam-se conceitos fundamentais sobre as 

Redes Neurais Artificiais (RNA) e suas aplicações na Engenharia de Transportes. O 

capítulo é composto por nove (9) seções. 

Na primeira seção, mostram-se os principais aspectos que con

ceituam a Inteligência Artificial (IA) e o papel das RNA como recursos desta abor

dagem computacional. Na seção seguinte, descrevem-se características gerais das 

RNA. Na terceira, comentam-se os mecanismos que envolvem os processos de 

aprendizagem adotados nestes recursos. A quarta é destinada à uma descrição 

geral dos tipos de redes mais comuns. Na quinta, apresentam-se as redes "Multi

/ayer Perceptron (MLPJ' e os conceitos de "Backpropagatiori', objetos de investiga

ção mais detalhada neste trabalho. Estes conceitos proporcionam uma base teórica 

sobre o assunto, útil para o entendimento das características e processos utilizados 

pelo simulador de Redes Neurais Artificiais adotado. Na sexta seção, relatam-se os 

benefícios das Redes Neurais Artificiais . A sétima descreve os procedimentos a 

serem observados quando da realização de experimentos nesta área. Em seguida, 

apresentam-se campos da Engenharia de Transportes, onde se verificam aplica

ções que utilizam os recursos de ANA. A descrição destas aplicações e seus con

ceitos metodológicos refletem o universo de abrangência deste recurso computaci

onal na Engenharia de Transportes. Não se pretende discutir os resultados obtidos 

e apresentados. Por fim, tecem-se comentários sobre os potenciais deste recurso. 

Desta forma, o conteúdo deste capítulo resume-se à apresentação 

do recurso computacional propriamente dito. As aplicações levantadas na Engenha

ria e Transportes servem apenas para ilustrar as possibilidades de uso potencial 

das Redes Neurais Artificiais. 



Uma Nova Abordagem na Avaliação de Projetos de Transporte 
O Uso das Redes Neurais Artificiais como Técnica para Avaliar e Ordenar Alternativas 

Página 62 

4.1. CONSIDERACÕES INICIAIS 

" Imaginem um computador que aprende. Um conjunto de informa

ções é apresentado através de exemplos e esse computador é capaz de entender 

como se faz (HECHT-NIELSEN, 1988, p. 47)". Este pensamento não constitui uma 

idéia nova instituída por Hecht-Nielsen, um dos maiores pesquisadores no campo 

da Inteligência Artificial, mas vem sendo pesquisado desde a década de 40. O ob

jetivo destas pesquisas é o de comparar a capacidade de trabalho dos computado

res com a capacidade humana de raciocfnio, armazenamento e síntese do conhe

cimento. 

Classifica-se a Inteligência Artificial de acordo com dois tipos de 

abordagem: simbólica e conexionista. Na abordagem simbólica, são analisados 

processos da manipulação formal de linguagens de algoritmos e representação de 

dados. Já na abordagem conexionista, busca-se a modelagem da inteligência hu

mana de acordo com os princípios e componentes do cérebro, considerando-se que 

existe uma capacidade natural de aprendizado. 

A Inteligência Artificial trouxe às aplicações, de uma maneira ge

ral, a possibilidade de utilização de recursos computacionais que têm permitido uma 

simulação do conhecimento humano. O conhecimento, nesse sentido, passou a 

constituir um conjunto de informações ou modelos usados para interpretar, prever e 

responder aos estímulos do mundo real (FISCHLER & FIRSCHEIN, 1987). 

O conhecimento é formado por dois tipos de informações sobre o 

mundo real: as informações referentes a um estado (representado por fatos) e as 

informações referentes a uma medida (representada por sensores capazes de ex

trair dados de padrões). A partir dessas informações, é possível determinar em que 

condições um sistema pode operar. Tem-se que um sistema inteligente deve ser 

capaz de armazenar conhecimento, aplicar o conhecimento armazenado para re

solver problemas e adquirir novos conhecimentos através da experiência. Conforme 

descreve SAGE (1990), três pontos são fundamentais para que isso ocorra: repre 

sentação, raciocínio e aprendizagem. 

A representação caracteriza uma estrutura ou simbologia utiliza

da para transformar o problema em uma linguagem compatível com os recursos do 

dispositivo, equipamento ou sistema. É usada para proporcionar a armazenagem 

do conhecimento. O raciocínio implica a habilidade para resolver os problemas 

através das informações explícitas ou implícitas e mecanismos de controle que de

terminam a forma de operar sob as condições determinadas. A aprendizagem é 
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responsável pelo armazenamento de informações sobre o meio para que estas 

constituam uma base de conhecimento e sejam usadas para realizar as tarefas. 

Dentre as várias técnicas agrupadas na abordagem conexionista, 

uma das mais importantes são as Redes Neurais Artificiais (RNA) (HARVEY, 1994). 

GALLANT (1993) descreve que as primeiras modelagens de RNA apareceram com 

os trabalhos de McCulloch e Pitts em 1943 com a introdução do primeiro modelo de 

neurônio artificial. Seguiram-se outros trabalhos sobre a organização do comporta

mento e aprendizado proposta por Hebb em 1949; modelagem do cérebro humano 

proposta por Von Neumann em 1958; memória associativa descrita por Taylor em 

1956, chegando-se à implantação da primeira Rede Neural Artificial conhecida, o 

"Perceptrori' por Rosenblatt em 1958. Nos anos 70, poucos trabalhos foram desen

volvidos, destacando-se entre estes os estudos sobre as RNA associativas e sobre 

a Teoria da Ressonância Adaptativa. A partir dos anos 80, uma nova onda de pes

quisa reabriu o estudo sobre as RNA. Neste período, têm importância sobretudo os 

trabalhos sobre a representação do erro por "Backpropagatiori' (RUMELHART et 

a/., 1986). 

Existem numerosos estudos no sentido de mostrar a adaptabilida

de das RNA nos diversos campos do conhecimento humano sobre o mundo real. O 

grande desafio na pesquisa e estudo das Redes Neurais Artificiais tem sido a 

transformação deste conhecimento do mundo real através de um processo de 

aprendizagem. As RNA têm, como objetivo fundamental, a criação de um modelo 

capaz de explicar as respostas geradas pelo recurso nos vários campos de pesqui

sa. 

Na seção seguinte, apresentam-se as principais características 

das RNA, incluindo-se a definição do modelo genérico de neurônio artificial, as 

principais funções de ativação, arquiteturas e topologias mais utilizadas. 

4.2. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS REDES NEURAIS AR· 

TIFICIAIS 

As Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que 

apresentam uma modelagem matemática inspirada na estrutura neural orgânica. 

Em organismos inteligentes, estas estruturas permitem adquirir conhecimento atra

vés da experiência. Por estarem inspiradas no sistema nervoso biológico, as RNA 

seguem as mesmas regras e propriedades semelhantes àquelas seguidas pelo 

cérebro humano (CASSA & CUNHA NETO, 1996). 
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O cérebro humano é uma estrutura complexa, ordenada e de pro

cessamento simultâneo (paralelo). Tem a capacidade de organizar os neurônios 

para desempenhar atividades (reconhecimento de padrões, percepção, coordena

ção motora etc.), muitas vezes mais rapidamente que os computadores atuais 

(HAYKIN, 1994). 

Assim como no sistema nervoso, a ANA tem mecanismos que 

possibilitam a entrada, o processamento, a saída de informações e a assimilação 

dos conhecimentos ali contidos. Uma ANA compõe-se de neurônios que se comu

nicam entre si por intermédio de sinapses e através das quais transmitem-se os 

impulsos nervosos. A ANA possui neurônios de entrada, processamento e saída. A 

principal função de uma ANA é permitir por suas propriedades, uma representação 

do conhecimento por meio de um processo de aprendizagem, que é feita com a 

utilização dos dados de um modelo de domínio do mundo real onde a ANA deve 

atuar. Nas ANA, existem várias unidades de processamento, conectadas por ca

nais de comunicaÇão aos quais são associados pesos que representam a impor

tância de cada sinal transmitido. CARVALHO (1997) afirma que o comportamento 

inteligente desse tipo de rede é proporcionado pelas interações das unidades de 

processamento existentes. 

4.2.1. O Modelo Genérico de um Neurônio Artificial 

O neurônio artificial é a unidade fundamental de processamento 

de uma ANA. Nele podem ser identificados os seguintes elementos (Figura 4.01 ): 

a) Um conjunto de sinais de entrada Xn, para n = 1,2, ..... ,p, associados a um 

neurônio k; 

b) Um conjunto de sinapses ou conexões j em que, a cada uma, conecta-se um 

sinal de entrada x1. A cada uma destas conexões associa-se um peso wki· O si

nal dos pesos determina o tipo de sinapse: quando o peso é positivo, a sinapse 

é excitatória, e em caso contrário, ela é inibitória. Para a situação em que o 

peso é zero, não existe conexão; 

c) Uma soma (L) dos sinais de entrada x/1 ponderados de acordo com as sinapses 

existentes no neurônio, a qual constitui uma operação de combinação linear; 

d) Uma função de ativação (q>) usada para controlar a intensidade do sinal de ati

vação, permitindo que esse sinal possua algum valor finito; 
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e) Um parâmetro livre (Ok) externo ao neurônio, atribuído a um sinal x0. expresso 

através do peso wko = Ok . Sua função é controlar a intensidade da função de 

ativação para se obter o desempenho desejado na rede. 

X o 

r(V-+v. 
Xn 

ENTRADAS PESOS SOMA FUNÇAO DE ATIVAÇÃO SAÍDA 

FIGURA 4.01: O Modelo Genérico de um Neurônio Artificial 

Em termos matemáticos, representa-se a entrada total recebida 

pelo neurônio k de acordo com a Equação 4.01, quando se toma por base a com

binação linear do sinal a ser encaminhado para a saída. 

p 

uk =L wkjxj + XoWko 
j = l 

(4.01) 

onde: x0, x1, x2, ..... , Xp representam os sinais de entrada; wko, wk,, wk2, .. ... , wkp são 

os pesos das sinapses do neurônio k; e uk é a entrada total recebida pelo neurônio. 

Pode-se ainda representar o neurônio pela Equação 4.02 quando 

se tem por base o valor da saída propriamente dito. 

(4.02) 

onde: yk é o sinal de saída do neurônio; Ok é o parâmetro livre; cp é a função de ati

vação e uk é a entrada total recebida pelo neurônio. 

4.2.2. As Principais Funções de Ativação 

As funções de ativação têm por finalidade transformar a entrada 

total recebida por um neurônio em um estado ou sinal de ativação. HAYKIN (1994) 

afirma que a função de ativação define o valor da ativação de um neurônio de acor

do com o nível de atividade da entrada. As funções de ativação típicas trabalham 

com adição, comparação ou transformações matemáticas. Dentre os tipos básicos 
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de função de ativação descrevem-se: função linear, função limiar, função parcial

mente linear e função sigmoidal. 

A função linear caracteriza-se por uma reta que passa pela origem 

do sistema de eixos considerados (Equação 4.03). 

qJ(vk ) = vk (4.03) 

A função limiar pode ser unipolar ou bipolar. Caracteriza-se a fun

ção como unipolar pela adoção de apenas dois valores (1 e 0), de acordo com o 

sinal de vk, conforme descrito na Equação 4.04. 

{
1 se vk ;::: ()k 

qJ(vk ) = 
Osevk<()k 

(4.04) 

Em alguns problemas, é necessário estabelecer os limites da fun

ção entre os valores negativo e positivo de um mesmo número (Ex.: -1 e + 1) de 

forma que a função de ativação assuma características assimétricas em relação à 

origem. Quando isso acontece, define-se a função como bipolar. Caracteriza-se 

esta situação conforme a Equação 4.05. 

(4.05} 

No caso da função parcialmente linear, utiliza-se um valor unitário 

para apresentar o fator de graduação do sinal de saída em uma região de compor

tamento linear. Excluindo-se esta região, a função assume características similares 

à função limiar (Equação 4.06). 

1
1 se vk ~ ek 

qJ( v k ) = v k se e k > v k > -e k 

o se vk ~- e k 

(4.06} 

Observa-se que o trecho linear vk cresce enquanto a função não 

estiver saturada. Da mesma maneira, esta função pode reduzir-se à função do tipo 

limiar quando a amplitude do fator na região linear é infinitamente grande. 

A função sigmoidal é utilizada com mais freqüência na construção 

de Redes Neurais Artificiais. Ela tem caráter estritamente crescente, mas não che

ga a tocar as linhas dos limites estabelecidos. A função sigmoidal é ainda diferenci

ável. Os principais tipos de função sigmoidal aplicados em RNA são: logística, tan

gente e gaussiana. 

No caso da função logística, determina-se seu valor conforme a 

Equação 4.07. 
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1 
l{J(vk )=----

1 +exp( -av) 

onde: a é o parâmetro que determina a inclinação da curva. 

(4.07) 

Os limites da função podem variar entre O e 1 (unipolar) ou, em 

alguns casos, entre - 1 e 1 (bipolar) . Para este segundo caso considera-se a função 

assimétrica em relação à origem. 

No caso da função tangente hiperbólica, o valor é determinado 

conforme a Equação 4.08. 

qJ(vk) = tg(~)1 -exp( -vk ) 
2 1 +exp( -vk ) 

(4.08) 

Assim como a função logística, a função tangente hiperbólica 

também pode assumir valores unipolares (O e 1) ou bipolares (-a, a). A diferença 

entre estes dois tipos de funçâo está no fato de que a função hiperbólica constitui

se de uma função logística modificada. 

Já no caso de utilização da função gaussiana tem-se que: 

(4.09) 

para a> O 

É importante salientar que, para qualquer um dos tipos de fun

ções anteriormente descritas, a função de saída transforma o estado de ativação de 

uma unidade em seu sinal de saída e, geralmente, constitui-se de uma função iden

tidade (Equação 4.1 O) . 

(4.1 O) 

onde: t representa o instante da transformação do estado de ativação; e ak é o es

tado de ativação no instante t. 

4.2.3. Arquitetura das Redes Neurais Artificiais 

A forma como os neurônios artificiais estão estruturados dentro de 

uma Rede Neural está associada ao algoritmo de aprendizagem utilizado para o 

seu treinamento. Entretanto, o tipo de arquitetura é fundamental para se definir o 

algoritmo de aprendizagem a ser adotado. Normalmente as arquiteturas são classi

ficadas em quatro tipos, de acordo com a organização das camadas consideradas 
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(redes com uma camada, redes com multicamadas, redes recorrentes e redes en

trelaçadas). 

Define-se a topologia de uma ANA em função dos tipos de cone

xões. Conforme descrito no item 4.2.1.b, as conexões podem ser excitatórias, ini

bitórias ou inexistentes. Quanto ao número de conexões de um nó, podem existir 

conexões de entrada ("fan-iri') e conexões de saída ("fan-ouf'). Em geral, o arranjo 

de uma conexão pode ser do tipo "feedforward' (os sinais seguem em uma única 

direção, sendo o tipo mais comum) ou recorrente (com retroalimentação, podendo 

lembrar entradas passadas e processar seqüência de informações no tempo ou 

espaço). Sobre estes aspectos apresentam-se as seguintes colocações: 

4.2.3.1. Redes com Uma Camada 

Esta é a forma mais simples de arquitetura, e caracteriza-se por 

uma camada de sinais de entrada e por um conjunto de neurônios de saída, não 

podendo existir a situação inversa. Desta forma, a direção do fluxo de sinais na 

rede ocorre apenas em um sentido. Não se considera a camada de sinais de entra

da como uma camada de neurônios, visto que nela não ocorre nenhum tipo de pro

cessamento. Constituem exemplos deste tipo de rede as arquiteturas "Adalimi ' e 

"Perceptrorl' (Seção 4, Item 4.4.2). 

4.2.3.2. Redes com Multicamadas 

Este tipo de rede é caracterizado pela presença de uma ou mais 

camadas intermediárias ou ocultas. Nelas estão presentes neurônios ocultos, que 

são responsáveis pelos procedimentos de cálculo dos sinais. Conforme descrevem 

BEALE & JACKSON (1990), as redes multicamadas podem ser usadas como clas

sificadoras. Neste caso, quando se utiliza apenas uma camada intermediária, a 

classificação das caraterísticas acontece pela combinação de retas. CYBENCO 

(1989} afirma que, quando se utilizam duas camadas intermediárias, tem-se a clas

sificação das características por intermédio de regiões convexas (abertas ou fecha

das), sendo possível a aproximação de qualquer função. Já no caso de três ou mais 

camadas, definem-se regiões abstratas formadas pela combinação de várias regi

ões convexas. Estas camadas complementares podem facilitar o processo de trei

namento da rede. 

A função dos neurônios das camadas intermediárias é a de in

terferir entre o sinal externo e a saída. A adição de uma ou mais camadas de 
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neurônios ocultos proporciona à RNA a capacidade de obter dados mais precisos. 

Não existem regras para a definição do número de unidades intermediárias. 

Nas redes multicamadas, pode haver os seguintes tipos de cone-

xões: 

a) Conexão Total: Neste tipo de conexão, todos os neurônios presentes em uma 

camada interligam-se a todos os neurônios da camada seguinte, que pode ser a 

camada de saída; 

b) Conexão Parcial: Quando não existem conexões entre alguns neurônios de 

camadas distintas, a rede é considerada parcialmente conectada ; e 

c) Conexão Local: Essas conexões constituem um tipo particular de conexão 

parcial onde é possível estabelecer um conjunto de conexões relacionadas com 

uma saída esperada. Assim, todos os neurônios de camada oculta associam

se a um neurônio da camada de saída. 

Constituem exemplos de redes multicamadas as redes "Madaline" 

(Seção 4, Item 4.4.2) e "Multilayer Perceptrori' (Seção 4.5). 

4.2.3.3. Redes Recorrentes 

As redes recorrentes caracterizam-se por possuírem pelo menos 

uma retroalimentação, que pode ocorrer de duas maneiras: "no self-feedbacl<' 

quando os nós não geram retroalimentação para si mesmos, ou "self-feedbacl<', 

quando a retroalimentação ocorre em todos os nós. Para HAYKIN (1994), a retroa

limentação resulta em um comportamento dinâmico não linear. Esta dinâmica não 

linear desempenha o papel de armazenadora da função das redes recorrentes. 

Constituem redes recorrentes os modelos de "Boltzmanri' e "Hopfie/d' (Seção 4, 

Item 4.4.4.). 

4.2.3.4. Redes Reticuladas 

Uma rede reticulada é formada por uma estrutura de vetores (n x 

m). Nesta estrutura, a dimensão n correspodente à quantidade de neurônios exis

tentes e que determinam os sinais de entrada no vetor. Já a dimensão m refere-se 

ao número de níveis em que a rede pode estar desenhada. Conclui-se, desta for

ma, que os neurônios de saída deste tipo de estrutura organizam-se em linhas e 

colunas. As redes de "Kohoneri' (Seção 4.4) constituem exemplos de redes reticu

ladas. 
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Na seção seguinte, tratam-se os processos de aprendizagem, 

apresentando-se suas regras e paradigmas. 

4.3. OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

HAYKIN (1994) define a aprendizagem como um processo pelo 

qual se adaptam os parâmetros livres de uma Rede Neural Artificial de forma que 

constitua um mecanismo de estimulação pelo ambiente em que a ANA deve ser 

considerada. Determina-se o tipo de aprendizagem de acordo com a maneira pela 

qual os parâmetros são modificados na rede. 

Para se definir um processo de aprendizagem é necessária a 

ocorrência dos seguintes eventos fundamentais em uma ANA: 

a) Estimulação através do ambiente; 

b) Suscetibilidade às mudanças em conseqüência desta estimulação; e 

c) Resposta ao ambiente através de uma nova maneira, resultante das mudanças 

ocorridas na sua estrutura interna. 

Classificam-se os processos de aprendizagem segundo dois crité

rios: as regras de aprendizagem e os paradigmas de treinamento. Existem diversas 

regras ou algoritmos de aprendizagem para a solução de um problema de aprendi

zado. Em geral, essas regras determinam a maneira como se realizam os ajustes 

de pesos. Sobre esses algoritmos, tecem-se os seguintes comentários: 

4.3.1. Regras de Aprendizagem 

4.3.1 .1. Aprendizado de "Hebb" 

A regra de aprendizagem proposta por HEBB (1949) é a mais an

tiga e tradicional entre as existentes. Segundo esta regra, quando dois neurônios 

estiverem simultaneamente ativos, a conexão entre eles deve ser fortalecida. O 

aprendizado de "Hebti' é caracterizado pelas relações entre atividades ocorridas 

antes e depois das sinapses. Com isso, esse tipo de aprendizado possui depen

dência em relação ao tempo (modificação nas sinapses dependem exatamente do 

tempo de ocorrência destas atividades), apresenta mecanismo local (produção de 

modificações nas sinapses são decorrentes de entradas específicas), é interativo 

(não se podem fazer previsões para as atividades isoladamente) e correlacionai (as 

relações entre as atividades são responsáveis pelas mudanças nas sinapses). 

No modelo de aprendizagem de "Hebti' , a variação do peso é uma 

função dos valores de saída e entrada, conforme se descreve na Equação 4.1 O. 
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(4.1 O} 

A regra de "Hebi:J' modificada determina o tipo de força da sinapse 

resultante da atividade entre dois neurônios. Quando os neurônios são ativados de 

forma síncrona, a força da sinapse deve ser aumentada e quando os neurônios são 

ativados de forma assíncrona, ela deve ser reduzida. 

4.3.1.2. Aprendizado Competitivo 

A regra de aprendizagem proposta por MARLBURG (1973) cara

teriza-se pela competição dos neurônios entre si, onde apenas o neurônio vencedor 

se torna ativo. Utiliza-se este tipo de aprendizado para descobrir características 

estatísticas significantes de modo que neurônios individuais se especializem em 

conjuntos de padrões semelhantes. Para o neurônio vencedor, o modelo matemáti

co é dado conforme a Equação 4.11 . 

. w1k(t) = (TJ/tJ-w1k(t)) (4.11) 

onde: 11 é a taxa de aprendizagem. 

4.3.1.3. Aprendizado de "Boltzmann" 

A regra de "Boltzmanri' (HINTON, 1984) carateriza-se por ser um 

algoritmo estocástico. Este algoritmo utiliza os conceitos da termodinâmica e da 

teoria da informação. Baseia-se em uma função de energia. A operação consiste na 

aplicação de uma regra de probabilidade até que a rede possa atingir um equilíbrio 

térmico. O modelo matemático para a atualização de pesos é dado de acordo com 

a Equação 4.12. 

(4.12} 

onde: P+-ik é a correlação positiva entre os neurônios n1 e nk; e p·Jk é a corre lação 

negativa entre os neurônios n1 e nk. 

4.3.1.4. Aprendizado por Correção e Erro 

O processo de aprendizagem por correção e erro utiliza a regra 

Delta (WIDROW & HOFF apud STONE, 1986}. Segundo esta regra, passa-se por 

uma comparação entre uma resposta desejada e a resposta obtida por um neurônio 

k em um determinado instante t. Produz-se a resposta por um estímulo aplicado na 

entrada da rede. Estas respostas desejada e obtida constituem exemplos apresen

tados à rede. A principal finalidade deste processo, conforme HAYKIN (1994}, é a 
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de minimizar uma função custo baseada no sinal de erro. Este sinal é a resposta 

alcançada pela comparação de cada saída obtida com a saída esperada (em algu

ma medida estatística). O modelo matemático de atualização dos pesos é dado 

pela Equação 4.13. 

(4.13} 

onde: ek é o erro dado por eJ<(t) = dJ<(t) - yJ<(t); dJ<(t) é a saída desejada e Yk(t) a saída 

obtida. 

4.3.2. Paradigmas de Aprendizagem 

Os paradigmas de aprendizagem determinam a maneira como 

uma RNA se relaciona com seu ambiente, de modo que, a cada nova iteração, a 

rede saiba ainda mais sobre o mesmo. Sobre estes paradigmas tecem-se os se

guintes comentários: 

4.3.2.1. Aprendizagem Supervisionada 

A aprendizagem supervisionada caracteriza-se pela presença de 

um "professor externo". Este professor possui o conhecimento sobre o ambiente, já 

que a rede não é capaz de fazê-lo por si mesma. Após fornecer uma saída deseja

da para cada padrão de treinamento, ajustam-se os parâmetros da rede de modo 

que ela procure simular o professor. O aprendizado supervisionado pode ser estáti

co (quando se paralisa a rede após o treinamento) ou dinâmico (quando a rede 

nunca pára de aprender). 

A principal desvantagem deste tipo de aprendizagem é que, sem o 

professor, a rede não é capaz de aprender. 

4.3.2.2. Aprendizagem Reforço 

A aprendizagem reforço caracteriza-se pela presença de um "críti

co externo". Sua função é executar processos de tentativa e erro de modo que ma

ximize um sinal de reforço. Quando a ação tomada pelo sistema é satisfatória, for

talece-se o sistema e, em caso contrário, ele é enfraquecido. Um reforço positivo 

implica recompensa e o reforço negativo implica punição. Pode ainda não existir o 

reforço, situação onde não há recompensa nem punição. 

Existem duas formas de aprendizado por reforço: não associativa 

e associativa. Na forma não associativa, o sistema deve selecionar a ação ótima. O 
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reforço é a única entrada recebida. Na forma associativa, a aprendizagem é mape

ada por estímulo-ação e sempre necessita de uma informação adicional. 

É importante salientar que, nesta aprendizagem, existe um con

flito entre a identificação e o controle. Caracteriza-se este conflito pelo desejo de 

utilizar o conhecimento disponível sobre mérito de ações tomadas pelo sistema 

contra o desejo de adquirir mais conhecimento sobre conseqüências de ações, de 

maneira que selecione melhor no futuro. 

4.3.2.3. Aprendizagem Não Supervisionada 

Caracteriza-se a aprendizagem não supervisionada pela ausência 

de crítico ou professor externo. A extração das características relevantes determina 

a criação automática de classes. 

Para concluir esta seção, pode-se afirmar que a escolha do algo

ritmo de aprendizagem e do paradigma de treinamento ocorre de acordo com a 

complexidade da tarefa a ser realizada pela rede, não existindo uma regra fixa para 

tal pmcedimento. 

Na seção seguinte, discutem-se os principais tipos de Redes Neu

rais Artificiais, mostrando-se, de forma generalizada, os seus procedimentos, ca

racterísticas e formas de utilização. 

4.4. TIPOS DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Comparadas aos métodos tradicionais de computação, as ANA 

dependem de uma "reação intuitiva". Elas não estão associadas aos princípios de 

operação mas aos efeitos de seus comportamentos. Isto torna as ANA superiores 

na resolução de grande parte dos problemas convencionais, principalmente aqueles 

associados ao reconhecimento de padrões, controles, processamento de imagens, 

otimização, diagnóstico etc. 

4.4.1. Redes "Perceptrons" 

Utilizam-se as Redes "Perceptrons' (ROSENBLATT, 1958) para a 

classificação de padrões linearmente separáveis. Estas redes possuem duas ca

madas: a primeira tem a função de pré-processar os padrões para extrair as ca

racterísticas significantes. A segunda executa uma discriminação em que, através 

de uma unidade de saída, separam-se os padrões de entrada. Essas redes possu

em um aprendizado supervisionado e utilizam o algoritmo de correção e erro. 
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Utiliza-se, nesta rede, uma função de ativação do tipo limiar, com 

os valores entre -1 e 1. Assim, se o sinal de saída para um determinado padrão é 

negativo, ele recebe classificação -1 e, caso contrário, a classificação 1. 

O modelo de RNA, que utiliza vários "Percepfrons' em camadas 

ou conceitualmente denominado de "Mulfi/ayer Perceptron", está descrito no item 

4.5. Esta separação deve-se ao fato de este tipo de rede constituir a base de for

mulação do simulador utilizado neste trabalho. 

4.4.2. Redes "Adaline" e "Madaline" 

A partir do modelo "Perceptrorl', verificou-se que, no ajuste de pe

sos, não se levava em consideração a distância entre a saída e a resposta deseja

da. As redes "Adaline" permitiram corrigir este problema. Como se constituem mo

delos adaptativos, faz-se o ajuste dos pesos por correção e erro, levando-se em 

conta a distância entre a saída e a resposta desejada. 

Utiliza-se uma função de ativação do tipo limiar com os valores 

estabelecidos entre O e 1 e não há aproximação dos valores para as classes possí

veis. Deste modo, fazem-se tantas iterações quantas necessárias para diminuir a 

distância entre os padrões obtido e desejado. 

Como a rede "Adaline" equaciona problemas de forma linear, 

pode-se usar um conjunto de redes "Adalimi' combinadas linearmente, constituindo 

as redes "Madaline" (Multi "Ada/ine'). 

4.4.3. Redes de "Kohonen" 

As redes de "Kohonerl' (KOHONEN, 1990) baseiam-se nos con

ceitos de "self-organising', onde uma rede pode definir os seus parâmetros por si, 

sem o auxílio externo. Estas redes descobrem padrões significativos ou caracterís

ticas importantes nos dados de entrada. Elas formam a sua própria classificação 

dos dados de treinamento de modo que os padrões de uma mesma classe possam 

compartilhar características comuns. 

Essas redes possuem uma arquitetura reticulada onde cada 

neurônio recebe todas as entradas e gera a saída. Os neurônios se conectam aos 

seus vizinhos por processos de retroalimentação e funcionam como classificadores 

de características. 

As redes de "Kohonerl' utilizam os treinamentos não supervisio

nado e supervisionado. Na fase não supervisionada, os neurônios competem entre 
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si e apenas o neurônio vencedor e aqueles situados em sua vizinhança atualizam 

seus pesos. Entende-se por vizinhança a região formada por vários neurônios que 

sofrem a influência da modificação dos pesos do neurônio vencedor durante o pro

cesso de treinamento. Já na fase supervisionada, pode-se comparar uma saída 

produzida com a saída desejada a fim de manipular os parâmetros da rede para 

melhorar o desempenho da classificação. 

4.4.4. Redes de "Hopfield' 

As redes de "Hopfield' (HOPFIELD, 1984) constituem estruturas 

recorrentes que podem ser usadas como memórias associativas não lineares e cuja 

função primária é a de recuperar um padrão armazenado na memória em resposta 

à apresentação de uma versão incompleta ou modificada daquele padrão. 

Esta rede possui arquitetura recorrente, totalmente conectada e 

não existe distinção entre nós de entrada ou saída, uma vez que todos eles desem

penham o mesmo papel. Também é caracterizada por apresentar pesos simetrica

mente distribuídos. Isto implica que os pesos que ligam um nó a outro são os mes

mos em ambas as direções. Podem ser usados estados de entrada binários (0,1) 

ou bipolares (-1 , 1). O treinamento é não supervisionado, auto-associativo e baseia

se na regra de "Hebb" modificada. 

4.4.5. Redes de Funções de Base Radial (RBF) 

As redes RBF (POWELL, 1985) caracterizam-se por utilizarem 

hiperelipsóides para processar a classificação dos padrões observados. Este pro

cesso é feito através da comparação da distância do padrão a ser classificado para 

o centro da hiperelipsóide. Este centro representa o protótipo utilizado para classifi

car os diversos padrões. A largura da hiperelipsóide determina a influência do pro

tótipo sobre cada padrão apresentado para a classificação. 

Cada neurônio da camada intermediária calcula uma função de 

base radial utilizando esses conceitos de centro e largura da hiperelipsóide. As RBF 

trabalham, em geral, funções de ativação do tipo gaussiana. 

4.4.6. Redes Baseadas na Teori"a da Ressonância Adaptativa (ART) 

As redes ART possuem arquitetura massivamente paralela e têm 

a capacidade de aprender novas informações sem perder as informações aprendi-
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das previamente. Elas podem ainda ser sensíveis ao contexto, distinguindo infor

mações irrelevantes de informações apresentadas repetidamente. 

Elas baseiam-se na Teoria da Ressonância Adaptativa (CAR

PENTER & GROSSBERG, 1988). Segundo esta teoria, pode-se modelar uma rede 

neural "self-organising' para reconhecimento de padrões baseando-se em dados 

biológicos e comportamentais. A ressonância adaptativa ocorre quando padrões de 

atividade nas camadas de entrada e saída se reforçam mutuamente. 

Na seção a seguir, apresentam-se conceitos relacionados com as 

Redes "Multilayer Perceptrorl' e com o algoritmo de aprendizagem "Backpropagati

orl'. 

4.5. AS REDES "MULTI LA YER PERCEPTRON (MLP)" E O 

ALGORITMO "BACKPROPAGA TION'' 

As Redes "MLP' constituem a arquitetura de Rede Neural Artificial 

que mais se utiliza. Caracteriza-se por possuir uma ou mais camadas intermediári

as de nós e em geral utilizam uma função de ativação do tipo sigmoidal logística. 

Como a rede "Perceptrorl' de uma camada resolve apenas problemas linearmente 

separáveis, a solução é a utilização de mais de uma camada. Na primeira camada, 

tem-se uma rede "Perceptrorl' para cada grupo de entradas linearmente separá

veis. Na segunda, combinam-se as saídas das redes da primeira camada, produ

zindo-se a classificação final. 

Realiza-se o treinamento destas redes por meio de uma grande 

quantidade de algoritmos, em geral supervisionados. Os algoritmos podem ser es

táticos (quando não alteram a estrutura da rede) ou construtivos (quando alteram a 

estrutura da rede). Normalmente a regra mais utilizada é a de "Backpropagatiorl'. 

4.5.1. O Conceito de "Backpropagation" 

Segundo RUMELHART et ai. (1986), o "Backpropagatiorl' constitui 

um processo de aprendizagem supervisionado através do qual se atualizam os va

lores dos parâmetros da rede (pesos e "thresho/ds') de cada camada com base nos 

erros calculados pela rede. O procedimento de ajuste destes valores baseia-se na 

busca de uma redução dos erros obtidos no treinamento. 

O algoritmo "Backpropagatiorl' compara o valor da saída com o 

valor desejado, determinando um erro. Esse erro percorre o caminho inverso na 
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rede, repassando para a camada antecedente um valor passível de reajuste em 

função dos valores desejados para a última camada. 

Esse algoritmo caracteriza-se pela minimização do erro ajustando 

os pesos e "thresho/ds' de modo que eles correspondam aos pontos mais baixos 

da superfície de busca. Para isto, utiliza-se o método do Gradiente Descendente. O 

gradiente de uma função está na direção e sentido onde a função tem a taxa de 

variação máxima. O "backpropagation" fornece uma aproximação da trajetória no 

espaço de pesos computados pelo método do Gradiente Descendente e não ga

rante que se chegue ao mínimo erro global (CARVALHO, 1997}. 

4.5.2. O Treinamento em "Backpropagation" 

Treina-se a rede com pares de entrada-saída e a cada entrada de 

treinamento associa-se uma saída desejada. O treinamento ocorre em duas fases 

("feedforward' e "backward'}, cada uma percorrendo a rede em um sentido. Na fase 

"feedforward' (para a frente), apresenta-se a entrada à primeira camada da rede. 

Após os neurônios da camada i calcularem os seus sinais de saída, os neurônios 

de cada camada seguinte também calculam as suas saídas. Comparam-se as saí

das produzidas na última camada às saídas desejadas, sendo calculado um erro 

para cada neurônio. Na fase "backward' (para trás), o neurônio da última camada 

ajusta seu peso de modo que reduza o seu erro. Nas camadas anteriores, ajusta-se 

o erro em função dos erros dos neurônios das camadas seguintes, ponderados 

pelos pesos das conexões entre eles. 

Para auxiliar a atualização dos pesos, utilizam-se dois parâmetros 

importantes: o "momento" (a), que aumenta a velocidade de aprendizado evitando 

pontos de instabilidade onde ocorrem oscilações dos pesos; e uma taxa de apren

dizagem (ry) que caracteriza o processo de encaminhamento na superfície de con

vergência. Quando esta taxa é baixa, os saltos na superfície são menores e caso 

contrário, tendem a ser maiores. O algoritmo começa com taxas maiores e à medi

da que se verifica uma aproximação de um mínimo global, a taxa tende ser dimi

nuída. Este processo é muito lento em superfícies complexas e podem ocorrer mí

nimos locais (soluções estáveis que não fornecem uma saída correta). 

A atualização dos pesos dá-se de duas maneiras: por padrão ou 

por ciclo. Na primeira, este processo ocorre após a apresentação de cada padrão 

enquanto que, na segunda, só ocorre depois que todos os padrões de treinamento 

forem apresentados. 
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Descrevem-se a seguir os procedimentos deste algoritmo (RU

MELHART et a/., 1986; BEALE & JACKSON, 1990) (Figura 4.02). 

P1 

P2 

P3 

P6 

PESOS 

PADRÕES 
DE 

ENTRADA 

"THRESHOLDS" 

PADRÕES 
DE SAÍDA 

VERIFICAÇÃO DO ERRO 

SIM NÃO 

REDE TREINADA 

FIGURA 4.02: Fluxograma do Algoritmo "Backpropagation" 

a) Passo 1: Inicialização de Pesos e" Thresholds" (P-1) 

! 

·1 

Os pesos e "thresholds' são inicializados com valores aleatórios e geralmente 

pequenos. 
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b) Passo 2: Apresentação de Padrões de Entrada e Saída Desejada (P-2) 

Em função de uma determinada estratégia de apresentação, coloca-se um dos 

padrões de entrada na camada de entrada e a saída desejada nas respectivas 

camadas. 

c) Passo 3: Cálculo da Saída (P-3) 

Para cada camada calcular a saída y, = 1[% w,x,] 
onde: w;é o peso da conexão e x;é o valor da entrada. 

(4.14) 

Este valor deve ser passado como entrada da próxima camada até chegar na 

camada final. Nesta camada, a saída vale ok. 

d) Passo 4: Ajuste dos Pesos da Camada de Saída (P-4) 

Começar com a camada de saída e trabalhar no sentido contrário. Para cada 

neurônio j, a variação do peso é dada por: 

(4.15) 

onde: f/ é a taxa de aprendizagem; ôj é a diferença entre a saída calculada e a 

saída desejada do neurônio j, que pode ser dada por: 

(4.1 6) 

para ~ = saída desejada de j; e O; é a saída do neurônio i. 

e) Passo 5: Ajuste dos Pesos das Camadas Intermediárias (P-5) 

Para cada camada intermediária, é necessário atualizar o peso de cada neurô

nio i que está ligado a outro neurônio k da camada anterior, sendo a variação 

do peso dada por: 

(4.17) 

onde: f/ é a taxa de aprendizagem; 8; é o erro relativo do neurônio i dado por 

8. = o.(1 - o.)~ w .. 8 . 
I I I ~ I] J (4.18} 

e ok é a saída do neurônio k, que estimula o neurônio j através de L1wu; 

É importante salientar que este passo é repetido até que se ajustem todas as 

camadas. 
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f) Passo 6: Verificação da Magnitude do Erro (P-6) 

Compara-se a magnitude do erro com o erro admissível. Quando se satisfaz 

esta condição, entende-se que a rede aprendeu o conjunto de treinamento, 

caso contrário retorna-se novamente ao passo 1. 

4.5.3. Dificuldades com o Treinamento em "Backpropagation" 

As principais dificuldades neste tipo de treinamento dizem respeito 

ao "overfitting', fenômeno que se caracteriza pela memorização dos padrões de 

treinamento, incluindo todas as suas peculiaridades. Este fenômeno reduz a capa

cidade de generalização em que a rede classifica corretamente os padrões não 

utilizados no treinamento ou que apresentem ruídos. Ao perder a capacidade de 

generalização, a rede torna-se ineficiente na detecção das características relevan

tes dos padrões de entrada e torna-se intolerante às falhas que porventura venham 

a ocorrer. 

Outro problema é o "underfitting', situação na qual a rede não 

consegue assimilar os padrões estabelecidos. Portanto, não constitui uma ferra

menta sP.gura para o reconhecimento de padrões. 

Na seção seguinte, abordam-se os principais benefícios na utiliza

ção das Redes Neurais Artificiais. 

4.6. BENEFÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DAS REDES NEURAIS AR

TIFICIAIS 

Quando o problema for muito complexo, uma Rede Neural Artifici

al não pode propor soluções por si mesma. Neste caso, a situação deve ser tratada 

através da decomposição do problema em partes mais simples, que permitam à 

RNA um reconhecimento mais efetivo dos padrões considerados. 

Conforme afirma BITTENCOURT (1996), as RNA são ferramentas 

importantes na resolução de problemas visto que apresentam as seguintes proprie

dades: 

a) Têm capacidade de aprender através de exemplos e de generalizar esse 

aprendizado para reconhecer propriedades similares que não foram usadas no 

processo de treinamento; 

b) Apresentam bom desempenho para encontrar soluções em situações onde o 

conhecimento não está explícito; 
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c) Não requerem conhecimento sobre os modelos matemáticos utilizados nos do

mínios das aplicações; e 

d) São pouco afetadas na presença de informações ausentes, falsas ou com ruí

dos. 

Na seção seguinte, apresentam-se algumas considerações sobre 

os experimentos com as Redes Neurais Artificiais (ANA). 

4.7. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS EXPERIMENTOS CONDU

ZIDOS COM AS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Os experimentos com as ANA são conduzidos com bases em pa

drões definidos para os procedimentos de teste e documentação dos resultados. O 

propósito destas regras é o de assegurar a validade dos resultados e reprodutibili

dade por outras pesquisas, nas mesmas condições. Além do mais, estas regras 

permitem que os resultados sejam comparados de forma mais direta. 

Atualmente, utilizam-se nos experimentos de ANA os procedi

mentos de particionamento dos subconjuntos de treinamento, validação e teste 

adotados no padrão estabelecido por PRETCHEL T {1994). 

4.7.1. A Partição dos Dados 

De acordo com o padrão anteriormente citado, o conjunto de da

dos deve ser dividido em partições. Estas partições representam os seguintes sub

conjuntos: treinamento, validação e teste. 

O subconjunto de treinamento é formado pelos "dados de treina

mento" e pelos "dados de validação". O subconjunto de "dados de treinamento" 

permite que a ANA aprenda a partir dos exemplos apresentados. O subconjunto de 

"dados de validação" tem como objetivo verificar os níveis de aprendizagem durante 

o processo de treinamento, servindo para avaliar a qualidade da rede durante este 

processo. Este tipo de avaliação é conhecido como "cross-validatiorl'. A sua função 

primordial é determinar a ocorrência dos fenômenos de "underfitting' e "overffiting' , 

com os quais a ANA não consegue aprender ou decora os padrões apresentados, 

respectivamente. 

O subconjunto de teste é utilizado para medir os níveis de acerto 

das ANA. Utilizam-se, para isto, exemplos que não foram vistos anteriormente pela 

rede. Portanto, este subconjunto desempenha o papel de verificador de uma "apli

cação real". 
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O padrão de Prechelt estabelece que estes subconjuntos devem, 

pelo menos, agrupar respectivamente 50%, 25% e 25% dos casos considerados, 

independentemente da ordem de apresentação dos dados na ANA. 

4.7.2. A Medida de Erro Médio 

Nos experimentos com as ANA, é importante salientar que uma 

margem de erro de aprendizagem precisa ser considerada. Esta margem é definida 

em função da precisão que se deseja obter no reconhecimento dos padrões obser

vados. Entretanto, não se deve buscar um erro zero, visto que, para este caso, a 

ANA pode perder a capacidade de fazer generalizações. Várias medidas de erros 

podem ser usadas (funções de erro, funções objetivo ou funções custo). Entretanto, 

a medida mais comum é o erro quadrático médio, que é dado conforme se apre

senta na Equação 4.01. 

E (o,f); =L; (o; - f;) (4.19) 

onde: E (o, f); é o valor atual da saída no i-ésimo nó; f; é o nível de resultado solicita

do para o exemplo. 

Aplica-se, ainda, a este erro um multiplicador Y2 para se fazer uma 

correção na derivada da função encontrada, que é duas vezes maior que aquela 

usualmente definida para o treinamento em "Backpropagatíori'. Para PAECHELT 

(1994), pode-se trabalhar com uma porcentagem sobre este erro quadrático médio, 

sendo esta porcentagem dada por: 

p N 

E = 100 OIIIIIX - OIIIÍII L L (o pi - f pi / 

N.P p = t i= l 

(4.20) 

onde: Om;n e Dmax são os valores mínimo e máximo (respectivamente) para os coefi

cientes de saída do problema representado; N é o número de nós de saída da rede; 

Pé o número de exemplos do conjunto considerado. 

4.7.3. A Técnica de .. Pruning" 

A técnica de "pruníng' (McKEOWN et ai., 1997) é utilizada para 

que a ANA possa eliminar as sinapses que resultam em pesos nulos durante o pro

cesso de aprendizagem. Com isso, pode-se determinar a importância e o significa

do de cada um dos parâmetros utilizados na entrada da rede. A técnica de "pru

níng' não elimina as conexões ffsicas, mas determina que o sinal da ativação não 

seja encaminhado através de tal conexão. 
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4.7.4. A Representação da Rede Neural Artificial "MLP" 

Como este trabalho está baseado nos conceitos das redes "MLP', 

definem-se, nesta parte do texto, apenas os aspectos referentes à representação 

destas redes. A apresentação da arquitetura e da topologia deste tipo de ANA é 

determinada de duas formas: graficamente, com a representação de todos os 

neurônios em suas respectivas camadas, tornando-se adequada apenas nos casos 

em que se pretende apresentar a estrutura física da rede proposta; ou por uma se

qüência de números. 

Quando utilizada uma seqüência de números, o primeiro deles re

presenta a quantidade de neurônios na camada de entrada, e o último, a quantida

de de neurônios na camada de saída. Os valores intermediários representam a 

quantidade de neurônios nas camadas intermediárias. Havendo mais de um núme

ro, significa que existirão tantas camadas ocultas quantos forem os números exis

tentes entre a primeira e a última representação. Assim, uma rede do tipo 4-3-3-6 

possui uma camada de entrada com quatro (4) neurônios, uma camada de saída 

com seis (6) neurônios e duas camadas intermediárias, cada uma com três (3) 

neurônios. 

Na seção seguinte, apresentam-se aplicações das ANA na Enge

nharia de Transporte, como forma de viabilizar informações auxiliares para o enten

dimento do emprego deste recurso no setor. 

4.8. APLICAÇÕES DE ANA NA ENGENHARIA DE TRANS

PORTES 

Várias aplicações de ANA na Engenharia de Transportes foram 

constatadas na literatura consultada. Para sistematizar a descrição destas aplica

ções, adota-se neste trabalho a classificação proposta por FAGHAI & HUA (1992a). 

Segundo esses autores, os problemas em Transportes podem ser abordados em 

cinco setores: planejamento; operação e controle; administraÇão e finanças; cons

trução e manutenção; e desenho. Ainda com base nestes setores, descrevem-se a 

seguir, algumas das aplicações encontradas. 

4.8.1. Planejamento 

O planejamento de transportes envolve a identificação de ações 

que podem ser implementadas para se atingir um conjunto de objetivos dados. A 
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previsão de tráfego é o principal ponto abordado neste setor. Existem aplicações de 

RNA envolvendo os seguintes aspectos: 

4.8.1.1. Geração e Distribuição de Viagens 

FAGHRI & HUA (1992b) estabeleceram um modelo de geração de 

viagens com a utilização de dez (1 O) indicadores sócioeconômicos. FAGHRI & 

ANEJA (1996) propuseram a utilização das RNA na estimativa de geração de via

gens baseados no princípio de que a decisão humana é inerentemente não linear. 

Com os resultados obtidos nas RNA, esses autores chegaram à conclusão de que 

os modelos de regressão não são inteiramente corretos. As RNA foram capazes de 

determinar _com um certo grau de confiabilidade, os pesos das variáveis envolvidas. 

KIKUCHI et a/. (1993) empregaram as RNA para determinar matriz 0-D conside

rando as chegadas e saídas em uma estação. 

Já CHIN et a/. (1994) geraram uma matriz 0-D com base no vo

lume de tráfego observado em uma rotatória e suas aproximações para três horári

os de pico diários. Embora apenas FAGHRI & ANEJA (1996) teçam comentários 

sobre os modelos de regressão, todas as demais aplicações mostraram que as 

RNA podem ser usadas como métodos alternativos aos modelos de regressão line

ar, que são os mais utilizados. 

4.8.1.2. Sistemas de Transporte 

HUA & FAGHRI (1994) utilizaram RNA para estimar tempos de vi

agem considerando três condições observadas em rodovias inteligentes: condição 

normal, bloqueio da faixa esquerda e bloqueio da faixa direita. Esses autores ad

mitem que as RNA apresentam muitas propriedades que permitem encontrar requi

sitos tecnológicos de "lntelligent Vehicle Highway System (IVHSJ' no processa

mento de informações e modelagem. 

VITELA et a/., (1996) propuseram RNA para controlar distâncias 

entre veículos em sistemas de transporte inteligentes. Apesar de utilizarem apenas 

dois veículos para comparar tempo, velocidade, aceleração e posição relativa, os 

autores chegaram à conclusão de que as RNA podem se comportar de forma se

melhante para um pelotão maior. Já VUKADINOVI et a/. (1996) estabeleceram um 

processo para otimização do uso de linhas de trens suburbanos comparando os 

roteiros estabelecidos pelos encarregados. As RNA foram treinadas para elaborar 
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os roteiros com base nas atividades realizadas pelos encarregados na organização 

dos horários dos trens. 

4.8.2.3. Reconhecimento e Contagem de Tráfego 

BULLOCK et a/. (1993) aplicaram RNA como método de detecção 

de veículos para efeito de contagem. Segundo esses autores, o modelo com RNA 

não apresenta padrões rígidos de calibração, sendo capaz de reconhecer "padrões 

de veículos" adaptando-se às condições de luminosidade e variações de imagens 

advindas da posição da câmera. Para isso, foram utilizados modelos de veículos 

capturados em processos digitais. Além de reconhecer o tipo de veículo (passeio, 

utilitário e carga), o sistema foi capaz de fazer a contagem automática dos veículos. 

4.8.2. Operação e Controle 

Operação e Controle envolvem a identificação de ações que tra

tam de problemas relacionados com o tráfego rodoviário (diagnóstico e controle), 

transporte de materiais perigosos, controle de tráfego aéreo e operações com se

máforos. Os seguintes trabalhos foram encontrados durante a revisão: 

4.8.2.1. Controle de Semáforos 

NAKATSUJI & KAKU (1991) propuseram um sistema de controle 

de tráfego auto-organizado, o qual, com base no volume de tráfego nas interse

ções, estabelece mudanças no tempo das fases de um semáforo. HUA & FAGHRI 

(1993) adaptaram um RNA para cruzar volumes de tráfego, tempo e ligações a fim 

de determinar o controle dinâmico dos parâmetros utilizados em um semáforo (ta

manho do ciclo e fases). 

4.8.2.2. Definição de Zonas de Dilema 

HUANG & PHANT (1994) determinaram uma zona de dilema 

(área onde o motorista, vendo a luz amarela, toma a decisão de parar ou seguir no 

cruzamento) baseados em três tipos de comportamentos examinados (passar no 

sinal vermelho, parar abruptamente e acelerar no amarelo). Com base nas obser

vações realizadas, a RNA estimou o tamanho desta zona. Trabalho similar foi des

envolvido por PANT & BALAKRISHNAN (1994), que propuseram RNA para esta

belecer intervalo de aceitação admitidos por motoristas em semáforos. Nessa apli-
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cação, foi verificado apenas o comportamento dos motoristas (passar ou parar no 

semáforo). 

4.8.2.3. Detecção de Incidentes 

IVAN et a/. (1995}, baseados no fluxo, concentração e velocidade 

observados em uma via, propuseram um algoritmo para a fusão destes dados para 

determinar a possibilidade de haver ou não incidentes na via, reduzindo de forma 

sensível a margem de erro caracterizada nos alarmes falsos, fruto sobretudo da 

observação humana. Nesse caso, o índice de acerto das RNA foi maior que o obti

do pelos controladores de tráfego convencionais. STEPHANEDES & XIAO (1995} 

propuseram reduzir o número de alarmes falsos sobre incidentes em rodovias atra

vés do uso das RNA para reconhecer ondas de compressão, pulsos de tráfego e 

detectar mau funcionamento de equipamentos. 

4.8.2.4. Controle de Congestionamentos 

HSIAO et a/. (1994} empregaram RNA para comparar problemas 

de congestionamentos em áreas urbanas com os algoritmos existentes para esse 

fim. A comparação do fluxo de tráfego foi medida com os mesmos parâmetros utili

zados normalmente. Foram consideradas cinco medições temporais e chegou-se 

ao resultado de que os níveis de previsão da rede (congestionado ou não congesti

onado) são maiores que os dos algoritmos tradicionais. 

4.8.3. Administração e Finanças 

Administração e Finanças envolvem a identificação de ações refe

rentes à origem e distribuição de recursos utilizados para financiar sistemas de 

transportes e seus melhoramentos. Incluem-se, neste item, as técnicas de financi

amento, efeitos da desregulamentação em diferentes modos de viagem, tarifas e 

análise benefício/custo. Vislumbram-se ainda aspectos relacionados com a priori

zação, alocação e distribuição de recursos. 

Neste setor, verificou-se o trabalho de WEI & SHONFELD (1994) 

sobre a utilização das RNA para propor o tempo de construção de novos trechos de 

uma rede de transportes, com base na análise benefício/custo realizada em função 

do tráfego projetado e com base nos recursos disponíveis para atender todas as 

demandas observadas no sistema. 
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4.8.4. Construção e Manutenção 

A construção e manutenção envolvem a identificação de ações 

relacionadas com processos construtivos, incluindo-se a preparação de superfícies, 

pesquisas sobre novos materiais e sistema de gerência de pavimentos. Verificaram

se aplicações nas seguintes áreas: 

4.8.4.1. Sistema de Gerência de Pavimentos 

FW A & CHAN (1993) compararam o desempenho das ANA com 

diversos índices subjetivos utilizados em um sistema de gerência de pavimentos 

("defecting rating index', "pavement condition index', "maintenance contra/ index' e 

"maintenance needs index') e concluíram que o modelo proposto foi capaz de de

terminar, com maior segurança, índices não lineares e lineares. TAHA & HANNA 

(1995) combinaram ANA com algoritmos genéticos para selecionar as melhores 

redes utilizadas na resolução de problemas de manutenção de pavimentos. As 

melhores redes passaram por um processo de otimização para se verificar a possi

bilidade de combiná-las entre si. AANDOLPH (1996} propôs ANA para determinar a 

quantidade de estrada e custo diário de operações de manutenção de vias. PHANT 

et a/. (1996} compararam a técnica "Delphl' utilizada para determinar ações a se

rem tomadas na manutenção de pavimentos urbanos com as ANA. As redes foram 

alimentadas com os resultados do método e apresentaram comportamento seme

lhante. Os autores concluíram que não havia mais a necessidade de se utilizar a 

técnica "De/phl' para o caso, bastando que as ANA fossem treinadas com resulta

dos provenientes daquela técnica. 

O trabalho de BAEGA (1996) foi demonstrar que as ANA podem 

ser utilizadas para a avaliação da condição de pavimento e a determinação do tipo 

de restauração a ser empreendida. O resultado obtido com as ANA foi comparado 

com o IGG (Índice de Gravidade Global) e o Índice de Irregularidade. A ANA foi 

capaz de prever o estado do pavimento (péssimo, ruim, regular, bom, ótimo) e o 

tipo de manutenção (selar, tratar ou recapear). 

4.8.4.2. Superfícies e Materiais Utilizados 

KASEKO & AITCHIE (1993) utilizaram uma aplicação baseada no 

processamento de imagens para detectar, classificar e quantificar os vários defeitos 

observados em pavimentos flexíveis. ATTONH-OKINE (1994) utilizou as ANA para 

determinar a deformação estrutural dos pavimentos flexíveis, verificando que este 
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recurso computacional apresenta mais vantagens do que os métodos estatísticos 

tradicionais. A RNA foi capaz de aprender sobre as deformações apenas baseando

se nos dados coletados de experiências passadas. OWUSU-ABABIO {1995) consi

derou a relação pavimento - veículo - fatores ambientais, para, através das RNA, 

determinar a resistência aos fenômenos de derrapagem, de modo que estabeleces

se quando o estado de um pavimento não era considerado satisfatório e precisava 

de recuperação. 

4.8.5. Projeto 

Envolve a identificação de elementos relacionados diretamente 

com as vias. Notam-se fatores como alinhamentos (verticais e horizontais) e projeto 

de pavimentos. Nesta categoria, observam-se especialmente aplicações no projeto 

de pavimentos. SHIKOURY & MARTINELLI {1996} utilizaram RNA para classificar 

condições de concretos utilizados em pavimentos rígidos (defectivos e não defecti

vos) com base no processamento de ondas sonoras. As redes propostas foram 

capazes de reconhecer os tipos e as condições dos concretos. BANAN & 

HJELMSTAD (1996} compararam os resultados de uma RNA com os do "AASHO 

Road Test' para determinar a durabilidade de materiais empregados em pavimen

tos. Foi utilizada uma rede capaz de gerar o seu próprio conjunto de treinamento a 

partir dos dados obtidos. 

CASSA & CUNHA NETO {1996} aplicaram as RNA como técnica 

de previsão de algumas propriedades de materiais usados em pavimentação, espe

cificamente a resistência à compressão do concreto e a resistência à flexão da 

pasta de cimento comum. Os resultados demonstraram que é possível prever o 

comportamento mecânico de materiais complexos, tais como os utilizados no expe

rimento através da RNA. 

4.9. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS APLICAÇÕES APRESEN

TADAS 

Para concluir esta sistematização do uso das RNA na Engenharia 

de Transportes, os gráficos descritos nas Figuras 4.03, 4.04 e 4.05 sintetizam a 

utilização destes recursos computacionais nas cinqüenta e oito (58) aplicações in

vestigadas. Consideram-se os setores da Engenharia de Transporte anteriormente 

descritos, os modelos de redes adotados e os tipos de aplicações encontradas, 

respectivamente. De acordo com os resultados ali apresentados, verifica-se que 
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grande parte das aplicações foi desenvolvida utilizando-se de redes "MLP' (81%) 

(Figura 4.03). As aplicações investigadas foram, na sua maioria, utilizadas para 

estimativa e previsão (27%), reconhecimento de padrões (18%), diagnóstico e pro

cessamento de imagens (14%) (Figura 4.04). No setor de transportes, foram usa

das em estudos de operações e controle (27%), planejamento (25%) e projeto 

(25%). 

• M ultilaye·r Perceptron (M LP) 

2%3% 2%2% 
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CIAdalln e 
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FIGURA 4.03: Freqüência de Aplicações das RNA na Engenharia de Transportes 

em Função da Arquitetura de RNA Adotada 
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FIGURA 4.04: Freqüência de Aplicações das RNA na Engenharia de Transportes 

em Função do Tipo de Modelagem Tratado 

5% 
• Planejamento 

O Operação e Controle 

O Administração e Finanças 

•Projeto 

O Construção e Manutenção 

FIGURA 4.05: Freqüência de Aplicações das RNA na Engenharia de Transportes 

em Função dos Setores Considerados por FAGHRI & HUA (1992a) 
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Com relação ao tema deste trabalho, duas aplicações levantadas 

na literatura apresentam enfoque próximo que diz respeito à avaliação de alterna

tivas (WEI & SCHONFELD,1994) e ao planejamento e processo decisório (WYATI, 

1995;1996). Ambos os trabalhos apresentam a utilização de RNA baseadas em 

"MLP'. O primeiro utiliza a RNA para avaliar a implantação de várias alternativas de 

projetos para uma rede de transportes durante um certo período. O processo é ca

racterizado pela combinação de uma solução ótima em função dos custos e bene

fícios e do horizonte de planejamento considerados. O problema tratado baseia-se 

no aumento de tráfego para um dado período, estabelecendo-se, a partir daí, a in

clusão de um novo trecho de rodovia a uma rede de transportes, de forma a aten

der à demanda observada. Entretanto, nota-se neste exemplo que não foi feita ne

nhuma comparação direta entre alternativas, apenas se prevê o aumento da malha 

viária em função das necessidades que se observam do ponto de vista econômico 

e frente à capacidade orçamentária disponível. 

Já o segundo desenvolveu técnicas para a seleção de estratégias 

de planejamento. Nos seus trabalhos, apresenta um experimento onde utiliza o 

julgamento subjetivo de indivíduos sobre prioridades. É estabelecido que o com

portamento geral da comunidade para a definição de estratégias de resolução de 

problemas não se detém na avaliação de alternativas. Julga-se necessário afirmar 

que a comunidade, por si só, não deve ser considerada como um parâmetro para o 

estabelecimento de diretrizes de planejamento. Isto se deve ao fato de que a sua 

preocupação essencial visa o momento presente e o atendimento de suas necessi

dades. O planejamento, por sua vez, envolve estratégias para o futuro, as quais 

poucos membros da comunidade são capazes de considerar ou mesmo de perce

ber. 

Na seção seguinte, conclui-se este capítulo apresentando-se al

guns comentários sobre o recurso ora aqui mostrado. 

4.1 O. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, diante das colocações feitas neste capítulo, que as 

Redes Neurais Artificiais são técnicas que permitem resolver uma grande quantida

de de problemas. Elas podem ser utilizadas não somente para trabalhar com um 

modelo particular de seleção, mas também para auxiliar o processo decisório. São 

ferramentas que interagem naturalmente com informações contextuais e possuem 

uniformidade de análise. Isto se deve ao fato de que o desenho dos neurônios, de 
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uma forma ou de outra, representa elementos comuns em toda a rede, comparti

lhando processos de aprendizagem em diferentes aplicações. 

A possibilidade de utilização deste recurso computacional é muito 

vasta. No campo da Engenharia de Transportes, esse recurso pode ser incorporado 

às tecnologias existentes de modo que facilite a execução de ações que enfatizem 

os tipos de problemas abordados pelas ANA. Elas se tornarão cada vez mais efeti

vas no setor de transportes, em especial no campo de planejamento, onde as 

ações não necessariamente passam por medidas quantitativas para serem avalia

das. 

No campo da "Avaliação de Projetos de Transporte", onde as 

ações, na maioria das vezes, têm características de conflito entre os diversos gru

pos interessados, há uma dificuldade em estabelecer qual a melhor solução. Este 

aspecto demanda tempo e recursos consideráveis. Espera-se que a versatilidade 

das ANA possa servir de estímulo para a sua adoção em muitos destes casos. 

Principalmente levando-se em conta que elas estão baseadas nos princípios da 

aprendizagem humana e, com isso, podem aprender aquela "reação intuitiva" co

mum ao homem. No caso da avaliação, esta reação pode corresponder ao "senti

mento" de analistas, especialistas e administradores. Aspecto este que não se en

contra detalhado em fórmulas ou algoritmos. 

Quando isso acontecer com certa rapidez e segurança, a Inteli

gência Artificial e, em particular, as ANA não estarão se sobrepondo à capacidade 

do homem. Elas se tornarão ferramentas auxiliares ou complementares à tomada 

de decisão. 

(()) 



CAPÍTULO 5 

MÉTODO PROPOSTO PARA 

A VERIFICAÇÃO DA TESE 

Neste capítulo, estruturado em três (3} seções, apresenta-se o 

método proposto para a verificação da tese. Na primeira seção, descrevem-se as

pectos gerais sobre o método, enfatizando-se a estrutura de verificação estabele

cida. Na seção seguinte, são apresentadas as fases e os procedimentos adotados, 

com comentários sobre a finalidade de cada uma e os respectivos produtos gera

dos. Na última, tecem-se considerações a respeito da condução deste método. 

Como o método se baseia na argumentação apresentada no Ca

pítulo 3, Seção 3.2, o que se pretende mostrar é até que ponto aquela conclusão 

pode ser aplicada na "Avaliação de Projetos de Transporte". Uma vez mostrada a 

limitação do recurso, os padrões observados nas avaliações poderão ser utilizados 

como exemplos de aprendizagem para as ANA e posterior aplicação na avaliação 

de projetos futuros. 

Procura-se enquadrar o método aqui descrito dentro da visão de 

POPPEA (1975). Neste sentido, a teoria formulada, inicialmente, será testada para 

que se estabeleçam níveis de confiabilidade e segurança, com descrição das situa

ções onde as ANA podem ser empregadas na avaliação e ordenamento de alterna

tivas de projetos futuros. 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Foram constituídas cinco fases de procedimentos. Elas estão or

denadas de maneira que seja possível, após a realização de cada uma, acrescentar 

novas informações capazes de consolidar os resultados pretendidos para a verifi

cação. A estrutura do método é mostrada na Figura 5.01. 
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FIGURA 5.01: Estrutura do Método Proposto para a Verificação da Tese 
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As fases propostas envolvem diferentes procedimentos: na fase 1, 

destinada à sistematização das variáveis de avaliação, definem-se os critérios a 

serem inicialmente considerados na avaliação e ordenamento das alternativas e a 

forma de tratamento dos mesmos. Estes critérios englobam condições para a verifi

cação de aspectos quantitativ~s e qualitativos de acordo com o contexto de avalia

ção escolhido. Logo, podem sofrer modificações em função da importância detecta

da para cada um dentro das simulações das Redes Neurais Artificiais. 

Na fase 2, destinada à formação da base de dados, apresentam

se os procedimentos de coleta, análise, seleção e classificação dos projetos utiliza

dos; na fase 3, que envolve a caracterização das RNA a serem investigadas, apre

sentam-se considerações sobre as topologias e sobre a forma de medição do nível 

de confiabilidade destas redes; Na fase 4, onde ocorre o processo de treinamento, 

validação e teste das RNA, apresentam-se os resultados obtidos de acordo com os 

parâmetros de aprendizagem considerados; na fase 5, destinada à análise dos re

sultados, apresentam-se explicações para os fenômenos observados e caracteri

zam-se os níveis de desempenho das melhores redes. 

A partir da melhor rede encontrada, apresenta-se, ainda na fase 

5, a "Interface de Demonstração", desenvolvida como elemento de auxílio entre a 
' 

simulação e a aplicação de fato. Esta interface deverá ser levada a cabo na avalia

ção e ordenamento de alternativas de projetos futuros. 

Na seção seguinte, descrevem-se as fases e procedimentos do 

método adotado, mostrando-se, de forma objetiva, os passos a serem seguidos 

durante a sua execução. 

5.2. DESCRIÇÃO DAS FASES E PROCEDIMENTOS 

5.2.1. Fase 1: Sistematização, Classificação e Modelagem das Variáveis 

de Avaliação 

Esta fase é destinada à definição, sistematização, classificação e 

modelagem das variáveis a serem consideradas no processo de verificação. Os 

propósitos da fase são: identificar aspectos imprescindíveis na formação de um 

agrupamento mínimo de variáveis de avaliação que possa ser utilizado na falta de 

variáveis mais detalhadas; demonstrar o papel de cada variável selecionada na 

avaliação; e estabelecer aquelas consideradas mais representativas em função do 

cenário de avaliação apreendido. O produto resultante desta fase é constituído pelo 

conjunto das variáveis de avaliação a ser usado como elemento preliminar na análi-
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se das redes. Este conjunto de critérios deverá ser adotado em qualquer avaliação 

deste contexto. 

Para o problema tratado neste trabalho, procura-se definir um es

quema genérico adaptado a um contexto de avaliação. Isto é necessário tendo-se 

em vista que nem todos os projetos de transportes, mesmo diante deste contexto, 

possuem caracterfsticas semelhantes. Assim, uma determinada variável pode ser 

tratada ou não em uma avaliação. 

5.2.1.1. Procedimento 1.1: Definição das Variáveis de Entrada 

A definição das variáveis de entrada se baseia no princfpio de 

que, em qualquer modelo de avaliação, os seguintes aspectos devem ser observa

dos: a qualificação do projeto tratado; o contexto da avaliação; e a medida das con

seqüências. As variáveis de qualificação identificam o projeto e seus respectivos 

atributos gerais. As variáveis de contexto sintetizam aspectos relacionados com o 

cenário de avaliação considerado. Já as variáveis de medição apresentam em al

guma medida, aspectos quantitativos ou qualitativos das conseqüências de uma 

alternativa, considerando-se os vários meios em que elas podem estar refletidas 

(social, econômico, político, cultural ou ambiental). 

O tratamento destas variáveis em um simulador de ANA assume 

duas situações: na primeira, a variável está presente no projeto avaliado, podendo 

ser quantificada ou qualificada; e na segunda, a variável é inexistente para o projeto 

avaliado. Com isso, espera-se que a ANA possa determinar o comportamento 

destas variáveis e as interferências ocasionadas na avaliação por conta da presen

ça ou ausência de cada uma delas. Ao final do processo de verificação da tese, 

será possível estabelecer um conjunto ideal de variáveis a serem consideradas no 

processo genérico de avaliação de alternativas para o contexto de avaliação consi

derado. Isto será demonstrado através da "Interface de Demonstração". 

5.2.1.2. Procedimento 1.2: Definição das Variáveis de Saída 

Definem-se, neste procedimento, as variáveis de saída (vetor de 

safda), indicadoras do resultado do processo de avaliação e ordenamento de uma 

alternativa. Serão considerados neste trabalho dois tipos de indicadores: um "Índice 

de Prioridade da Alternativa (IPA)" e um "Índice de Ordenamento da Alternativa 

(IOA)". Estes indicadores têm pr~ades semelhantes, sendo possível o uso de 

um ou de outro, de acordo com o desenho da rede proposta. Salienta-se que, em 
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ambos os casos, o índice estabelecido é o resultado da combinação de todas as 

variáveis de entrada (vetor de entrada), ponderadas nas RNA de acordo com os 

padrões de avaliações reconhecidos. 

O "Índice de Prioridade da Alternativa (IPA)" resulta em um orde

namento de acordo com o número de alternativas consideradas. Este indicador 

representa o reconhecimento de padrões processado pela RNA, podendo ser um 

número qualquer no intervalo de alternativas avaliadas (Ex. : 1,25; 2,17; 2,98 etc.). A 

definição da melhor alternativa para o projeto será feita através da comparação de 

todos os IPA. Neste tipo de indicador, as RNA possuem apenas um neurônio na 

camada de saída. 

O "Índice de Ordenamento da Alternativa (IOA)", diferentemente 

do primeiro indicador, corresponde à aproximação da prioridade encontrada na 

RNA para o valor inteiro mais próximo. Esta aproximação implica a representação 

da ordem de prioridade da alternativa. O ordenamento deve resultar em um número 

inteiro qualquer no intervalo de ordenamento possível (Ex.: 1, 2, 3 etc.). A RNA re

toma sempre o resultado da ativação. Neste caso, devem existir na camada de saí

da da RNA proposta, tantos neurônios quantas forem as prioridades possíveis, para 

que um deles seja ativado. 

Para ambos os indicadores, existe a possibilidade de ordena

mentos iguais. Isto ocorrerá quando as características forem tão similares que a 

rede não consiga distinguir uma diferença de padrões. Entretanto, pode-se resolver 

este problema pela alteração no parâmetro de "limiar", utilizado para ativar os 

neurônios da rede. Se o treinamento indicar uma tendência matemática de ativação 

correspondente a um determinado valor qualquer, ele deverá ser usado como "limi

ar". Este valor é responsável pelo estado da ativação de um neurônio verificado nos 

procedimentos de aprendizagem das Redes Neurais Artificias. 

Se existirem casos em que uma alternativa possa ser considerada 

inviável, o índice resultante será usado para determinar esta inviabilidade. Para 

este fim, o índice será sempre um valor negativo retornado pela RNA. A inviabilida

de de uma alternativa poderá depender de qualquer um dos fatores considerados 

na avaliação. O exame das ponderações dos diversos atributos na rede definirá o 

tipo de inviabilidade, permitindo, inclusive, que a referida alternativa venha a ser 

reconsiderada após a satisfação das restrições que a inviabilizaram. 
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5.2.2. FASE 2: Coleta, Análise, Seleção e Classificação dos Projetos 

Considerados no Processo 

Neste item, descreve-se a fase destinada à coleta, análise, sele

ção e classificação de casos para utilização nas Redes Neurais Artificiais. Os pro

pósitos desta fase são os de descrever os procedimentos de coleta e adequação 

dos dados coletados aos objetivos de verificação da tese e organizar os dados co

letados para consultas posteriores. Como produtos desta fase, tem-se a definição 

da "amostra piloto" e da base de dados, montada a partir dos casos coletados. Essa 

base de dados deverá ser utilizada em todos os experimentos, de acordo com os 

procedimentos descritos na fase 4. 

5.2.2.1. Procedimento 2.1: Coleta de Dados 

Definida a adoção do contexto de avaliação, a coleta de dados 

deverá ser feita inicialmente através da literatura especializada. Se for constatado 

que o nível de informação existente nestes documentos é insuficiente para a gera

ção de uma base de dados, deve-se optar pela localização dos documentos junto 

aos órgãos responsáveis pela sua preparação. Para este caso, os dados deverão 

ser solicitados por correspondência, enviada através de correio eletrônico ou via 

serviço postal, sendo explicado nesta solicitação, o significado da pesquisa, e feita 

uma breve abordagem sobre a avaliação de projetos, a razão da escolha do con

texto selecionado e o tipo de informação solicitada. 

Todos os casos devem, então, ser submetidos ao processo de 

análise da documentação para posterior seleção daqueles que poderão ser incluí

dos na base de dados, a ser utilizada para a verificação da tese. 

5.2.2.2. Procedimento 2.2: Análise e Seleção dos Projetos 

A análise da documentação deve proporcionar um maior aprofun

damento sobre o contexto de avaliação selecionado e sobre os padrões de avalia

ção ali adotados. Além disso, esta análise deverá servir para definir qual o grau de 

informação que pode ser utilizado nos procedimentos de aprendizagem das RNA. 

Esta análise preliminar permite, ainda, verificar quais os projetos que não apresen

tam dados suficientes que facilitem o entendimento do processo de avaliação, o 

que implica a sua exclusão dos procedimentos seguintes. 
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5.2.2.3. Procedimento 2.3: Classificação dos Projetos 

Apenas os projetos que apresentarem informações consistentes 

serão selecionados para a verificação da tese proposta. A idéia inicial é a de consi

derar todos os casos levantados, não se fazendo restrição ao tipo de informação 

enviada. Pretende-se, desta forma, comprovar a capacidade das ANA de trabalhar 

com informações ausentes ou com ruídos. Entretanto, serão considerados os casos 

que apresentarem as alternativas, descreverem os impactos mesmo que de forma 

superficial e que, fundamentalmente, apresentarem os resultados da avaliação. 

Para isso, será caracterizado um "estado da avaliação". Através deste estado, po

dem-se classificar os projetos em "bem avaliados", "mal avaliados" ou "avaliação 

com ruído". A classificação seguirá os princípios de determinação de uma boa ava

liação, descritos por KHISTY (1990) e apresentados no Capítulo 2 (Ver Seção 2.2, 

Item 2.2.4). 

A todos os casos deve ser atribuído um desses estados, de acor

do com o número de princípios identificados. Investiga-se a presença de dados que 

atendam aos princípios 1, 2, 4 e 7, tendo em vista que eles denotam a filosofia prin

cipal da avaliação. Não deve ser utilizado nenhum esquema de ponderação, sendo 

apenas observada a freqüência dos princípios em relação ao conjunto total. Assim, 

se a avaliação atender pelo menos, aos quatro (4) princípios essenciais, ela será 

considerada "bem avaliada". Caso contrário, ela será considera "mal avaliada". Po

dem ser ainda classificados casos em que a análise dos princípios não permita es

tabelecer a classificação do estudo. Nesta situação, atribui-se a referidos projetos o 

estado de "avaliação com ruído". 

5.2.2.4. Procedimento 2.4: Definição da "Amostra Piloto" 

Após a classificação dos dados, serão selecionados alguns pro

jetos para a composição da "amostra piloto". Esta amostra é provisória e poderá ser 

modificada, aumentada ou reduzida, em função dos experimentos executados. Os 

dados selecionados para essa amostra devem retratar os projetos considerados 

mais complexos e com o maior número de variáveis envolvidas. A finalidade desta 

"amostra piloto" é a de permitir a investigação das diversas topologias de ANA pro

postas, sem necessariamente utilizar todos os dados coletados, o que demandaria 

mais tempo nas atividades de simulação. 
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5.2.2.5. Procedimento 2.5: Montagem da Base de Dados 

Após a classificação dos casos considerados e a definição da

queles que comporão a "amostra piloto", passa-se para a montagem da base de 

dados. Os dados referentes às variáveis de entrada e saída, definidas, na fase 1, 

para cada estudo de caso serão utilizados como entrada dessa base de dados. 

Este processo será realizado no programa "Access" (MICROSOFT, 1997), conside

rando-se a consistência das variáveis com relação ao tipo de dado e valores possí

veis. Para as variáveis com informações presentes devem ser utilizadas as regras 

de medidas estabelecidas quando da definição das variáveis. Para o caso das in

formações ausentes, será usado como padrão, na base de dados, um valor negati

vo, que não corresponderá a nenhuma medida de impacto nas variáveis considera

das. 

A partir dessa base de dados, poderão ser realizadas quaisquer 

consultas aos dados coletados, sendo possível também a geração dos subconjun

tos para a simulação, de acordo com os formatos estabelecidos pelo simulador utili

zado. 

5.2.3. FASE 3: Definição de Topologias e Parâmetros para as Redes 

Neurais Artificiais 

Nesta fase apresentam-se os procedimentos considerados na se

leção das RNA a serem investigadas. A sua finalidade é a de selecionar as topolo

gias a serem investigadas e estabelecer os índices de avaliação do desempenho 

destas redes. Como produtos destes procedimentos, tem-se a definição das topolo

gias das redes propostas para a investigação e os índices utilizados para medir a 

confiabilidade das redes. 

5.2.3.1. Procedimento 3.1: Proposição das Redes para Investigação 

Para a proposição de uma RNA é necessário estabelecer a ar

quitetura de RNA que será testada e definir o simulador a ser utilizado. Com base 

nestas definições, é que se poderão estabelecer as topologias que serão conside

radas. Para este trabalho, optou-se pelas redes "Multilayer Perceptron (MLPJ', dada 

a sua freqüente aplicação nos problemas de reconhecimento de padrões. Para a 

simulação, será usado o programa "Neural Planner 4.52' (WOLSTENHOLME, 

1997). Este recurso apresenta boa interface gráfica, acomoda uma grande quanti

dade de variáveis de entrada e saída e tem baixo custo. Além disso não necessita 
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de nenhum equipamento específico, ficando o seu desempenho limitado a capaci

dade do computador utilizado. 

Nesta fase do trabalho, serão propostas as classes topológicas de 

RNA, com variações na disposição das estruturas das camadas de entrada, oculta 

e de saída. A camada de entrada estará representada pelo número de variáveis 

consideradas na avaliação. Neste experimento, serão consideradas as variáveis 

previstas na fase 1. A camada oculta será definida de acordo com as variáveis de 

entrada, enfatizando-se as seguintes associações: "um para subgrupo" (um neurô

nio na camada oculta para cada subgrupo na camada de entrada); e "um para gru

po" (um neurônio na camada oculta para cada grupo na camada de entrada). A 

camada de saída, conforme mostrado na descrição das variáveis de saída, estará 

representada em todas as redes por um vetor associado com o "Índice de Priorida

de da Alternativa (IPA)" (1 neurônio) ou com "Índice de Ordenamento da Alternativa 

(IOA)(n neurônios representando o número de prioridades possíveis). É importante 

ressaltar que em tódas as topologias os dois índices propostos serão considerados. 

5.2.3.2. Procedimento 3.2: Definição do Índice para Verificação do Nível 

de Confiabilidade das RNA 

Para se verificar o nível de confiabilidade das RNA, utilizam-se o 

percentual de acerto e o erro médio observados. Para a aplicação definida neste 

trabalho, constata-se que somente esses índices não podem ser considerados para 

se determinar a eficiência de uma rede proposta. Esta constatação parte do princí

pio de que, dependendo do número de alternativas consideradas em cada projeto, 

é possível que se esteja atribuindo o conceito de "rede adequada" para uma topolo

gia que não consiga acertar as prioridades maiores de um projeto, ou seja, o orde

namento das alternativas principais. 

Em complementação ao percentual de acerto e ao erro médio, 

será utilizado ainda o "Índice de Confiabilidade da Rede (ICR)". Este índice é re

sultante do desempenho de uma rede no ordenamento das alternativas colocadas 

para os procedimentos de aprendizagem, do número médio de alternativas e do 

percentual de acerto. Embora este índice somente possa ser determinado durante a 

quarta fase, julga-se prudente apresentá-lo neste ponto do método, uma vez que 

ele está associado exclusivamente com as redes propostas. Descrevem-se, a se

guir, as rotinas consideradas no cálculo do "Índice de Confiabilidade da Rede (ICR)" 
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e, em seguida, apresenta-se um exemplo para elucidar as eventuais dúvidas surgi

das na sua interpretação. 

a) Rotina 1: Cálculo do "Índice de Desempenho por Projeto na Rede (IDPR)" 

A partir do ordenamento de cada projeto, individualmente, pode-se 

estabelecer o "Índice de Desempenho do Projeto da Rede". Este índice é dado 

conforme descrito na Equação 5.01, sendo calculado de acordo com o número total 

de alternativas considerado em cada projeto. 

IDPR = ~OB 
" p k.J OP 

a= / 

(5.01) 

onde: IDPnRp é o "Índice de Desempenho do Projeto n na Rede p"; 08 é o valor em 

módulo do ordenamento da alternativa, obtido no treinamento da rede; e OP é o 

valor em módulo do ordenamento da alternativa, previsto no exemplo de treina

mento, para a= 1, 2, ... , m. 

Este índice determina a forma como a rede está ordenando as al

ternativas de um projeto. Quando este índice é igual ao número de alternativas do 

projeto, entende-se que a ordem obtida pela ANA foi exatamente igual ao ordena

mento feito pelos especialistas. Caso este índice seja maior que o número de alter

nativas do projeto, considerada a Equação 5.01, observa-se que o ordenamento 

das alternativas está diferindo do resultado dos especialistas para as alternativas de 

maior prioridade. Nesta condição, atribui-se à respectiva rede a condição de "rede 

pior''. Caso o índice seja menor que o número de alternativas do projeto, considera

da a Equação 5.01, verifica-se que o ordenamento de alternativas, feito pela ANA, 

está diferindo do resultado dos especialistas para as alternativas de mais baixa pri

oridade, atribuindo-se à respectiva rede a condição de "rede melhor''. Estas condi

ções são comparações apenas para consideração da qualidade da rede em relação 

à rede ideal. Assim, havendo duas redes, a melhor delas será aquela que apre

sentar o menor "Índice de Desempenho do Projeto da Rede (IDPR)". 

b) Rotina 2: Cálculo do "Índice de Desempenho da Rede (IDA) 

O 'Índice de Desempenho da Rede (IDA)" é função do IDPR e do 

número de projetos avaliados pela rede. Este índice estabelece a relação entre o 

desempenho dos projetos considerados isoladamente e o conjunto de todos os 

projetos utilizados, conforme se descreve na Equação 5.02. 

"' 
L,IDP,,RP 

IDR = ...:....P=_, __ _ 

p N (5.02) 
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onde: IDR é o "Índice de Desempenho da Rede p" ; IDPnRp é o "Índice de De

sempenho do Projeto n da Rede p"; e N é o número de projetos considerados 

na rede; para p= 1,2, ... , m. 

c) Rotina 3: Cálculo do "Número Médio de Alternativas na Rede (NMAR)" 

Para o caso em que o índice resultante da rotina 2 (IDR) não seja 

igual a 1, tem-se uma rede com erros. Assim, será necessário determinar o número 

médio de alternativas (casos) considerados. Este índice é dado pela relação entre o 

número de alternativas e o número de projetos avaliados na rede, conforme se des

creve na Equação 5.03. 

-- NARP NMAR
1
, 

NPRP 
(5.03} 

onde: NMARp é o "Número Médio de Alternativas na Rede p' ; NARp é o número de 

alternativas consideradas na rede p; e NPRp é o número de projetos considerados 

na rede p. 

d) Rotina 4: Cálculo do "Índice de Confiabilidade da Rede (ICR)" 

O "Índice de Confiabilidade da Rede (ICR)" é uma relação entre o 

"Índice de Desempenho da Rede (IDR)" e o "Número Médio de Alternativas na 

Rede (NMAR)", conforme se mostra nas Equações 5.04 e 5.05. 

IDR, 
/CR = se IDR" :té I 

p NMARP 
(5.04) 

ou 

JCR" = IDR, se IDR" = 1 (5.05} 

onde: ICRp é o "Índice de Confiabilidade da Rede p'; fOR é o "Índice de Desempe

nho da Rede p'; e NMARpé o "Número Médio de Alternativas na Rede p'. 

Como já mostrado na rotina 1, quando a ordem obtida é igual à 

ordem prevista, tem-se uma rede cujo acerto é total. Tomando-se este índice como 

referencial de rede ideal com valor 1, tem-se que o ICR pode ser dado conforme se 

apresenta na Equação 5.06. 

{

< 1 

ICR, = 1 

>1 

se IDR < NMAR(Rede Melhor) 

se IDR = NMAR (Rede Ideal) 

se IDR > NMAR (Rede Pior) 

(5.06} 

É importante ressaltar que valores diferentes do IDR=1 não defi

nem redes inconsistentes. Esta condição somente serve para a comparação de 

redes que não atingiram o IDR ideal. 
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No sentido de facilitar o entendimento destes cálculos, apresenta

se a seguir um exemplo. Duas (2) redes utilizadas para aprendizagem apresentam 

percentual de acerto de 80% e o mesmo erro médio, conforme os parâmetros de 

ordenamento descritos na Tabela 5.01. Resta saber qual das duas apresenta um 

maior nível de confiabilidade para o reconhecimento dos padrões de mais alta prio

ridade. 

TABELA 5.01: Resultados Obtidos em Duas Redes Hipotéticas 

Projeto 

2 

3 

Ordem Prevista 

1-2-3-4-5 

1-2-3 

1-2 

Rotina 1: Cálculo do IDPR 

Para a Rede 1 

Ordem Obtida 

Rede 1 

1-2-3-5-4 

1-2-3 

1-2 

IDP1R1 = (1/1) + (2/2) + (3/3) + (4/5) + (5/4) = 5,05 

IDP2R1 = (1/1) + (2/2) + (3/3) = 3 

IDP3R1 = (1/1) + (2/2) = 2 

Para a Rede 2 

IDP1R2 = (1/1) + (3/2) + (2/3) + (4/4) + (5/5) = 5,16 

IDP2R2 = (1/1) + (2/2) + (3/3) = 3 

IDP2R2 = (1/1) + (2/2) = 2 

Rotina 2: Cálculo do IDA 

Para a Rede 1 

IDR1 = (5,05 + 3 + 2)/3 = 3,35 

Para a Rede 2 

IDR2 = (5, 16 + 3 + 2)/3 = 3,38 

Rotina 3: Cálculo do NMAR 

NMAR = (5 + 3 + 2)/3 = 3,3 

Rotina 4: Cálculo do ICR 

Para a Rede 1 

ICR1 = 3,35/3,3 = 1 ,05 

Para a Rede 2 

ICR2 = 3,36/3,3 = 1 ,20 

Rede 2 

1-3-2-4-5 

1-2-3 

1-2 

Ambas as redes não podem ser consideradas ideais porque hou

ve erro no ordenamento das alternativas. Entretanto, como o ICR1 é menor que o 

ICR2, a rede 1 apresenta uma confiabilidade maior. Isto pode ser claramente obser-
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vado na Tabela 5.01. A rede 1 ordenou corretamente as três primeiras alternativas 

do projeto 1, enquanto que a segunda ordenou corretamente a primeira e as duas 

últimas do mesmo projeto. 

5.2.3.3. Procedimento 3.3: Definição dos Parâmetros de Corte 

Para a execução do aprendizado nas RNA, é necessário determi

nar os parâmetros de corte, responsáveis pela definição dos índices aceitáveis 

para a aceitação ou rejeição dos resultados decorrentes dos procedimentos de 

aprendizagem. Estes parâmetros são capazes de evidenciar em que níveis as re

des testadas podem ser consideradas satisfatórias nas atividades de reconheci

mento dos padrões de avaliações presentes nas alternativas avaliadas. Os parâ

metros são quatro: o nível percentual de acerto, o erro médio, o ICR e as medidas 

de desvios-padrão por experimento e partição. 

O nível percentual de acerto para corte será determinado em fun

ção da precisão no reconhecimento de padrões que se deseja testar. A partir deste 

percentual de acerto, será feita a verificação do erro médio observado durante a 

aprendizagem, sendo consideradas viáveis as redes que obtiverem os menores 

erros. O erro médio é calcu lado a partir da média aritmética dos erros que efetiva

mente correspondem ao padrão percentual de acerto. Assim, um padrão reconhe

cido com 99% de acerto é aceito pela linha de corte. O mesmo acontece com um 

padrão cujo reconhecimento é de 96%. Ao final de todas as apresentações, calcu la

se o erro médio em todas as redes, sendo consideradas viáveis aquelas cujos erros 

médios observados sejam os menores. 

Depois disso, será calculado o "Índice de Confiabilidade da Rede 

(ICR)", sendo consideradas viáveis as redes cujos ICR se aproximem do ICR ideal 

ou sejam iguais a este. O atendimento simultâneo das três restrições define então 

que redes terão a investigação mais refinada. Não havendo o atendimento destes 

índices, eles serão rebaixados progressivamente, até que se estabeleça o atendi

mento das três restrições. 

Embora a teoria das RNA não faça uso de tratamento estatfstico 

para a verificação de desempenho, optou-se em também se verificar os desvios

padrão observados. Espera-se que essas medidas sirvam para ratificar os resulta

dos encontrados. 
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5.2.4. FASE 4: Treinamento, Validação e Teste 

Nesta fase, apresentam-se os procedimentos a serem executados 

para aprendizagem das ANA. O seu propósito é o de conduzir a simulação, envol

vendo o treinamento, validação e teste a partir dos casos coletados. Como produ

tos, tem-se as partições de treinamento, validação e teste, selecionadas a partir da 

base de dados; os experimentos conduzidos com a "amostra piloto" e com a po

pulação, em função das partições consideradas; e a tabulação dos resultados para 

cada experimento conduzido. 

5.2.4.1. Procedimento 4.1: Formação das Partições de Treinamento, Va

lidação e Teste 

Apenas os projetos considerados "bem avaliados" devem ser utili

zados no treinamento e teste das ANA. Os projetos considerados "mal avaliados" 

ou "avaliação com ruído" serão utilizados somente no teste. Para estes casos, será 

possível, também, mostrar-se qual deveria ser a situação ideal da avaliação de 

cada uma das alternativas. Para a seleção dos casos que formarão as partições de 

treinamento, validação e teste, a base de dados deverá ser aleatoriamente organi

zada. As partições deverão ser determinadas de acordo com padrão de Pretchelt 

(PAETCHEL T, 1994), já descrito no Caprtulo 4 (Ver Seção 4.7). A seleção para a 

composição de cada partição é determinada através do gerador de números aleató

rios definido na "Interface de Demonstração" a partir da localização dos projetos na 

base de dados. Cada subconjunto será selecionado de acordo com a partição e o 

percentual considerado, tomando-se, como critério de seleção, a ordem crescente 

dos números aleatórios gerados. 

Para cada uma das partições definidas, serão gerados três sub

conjuntos de dados. Para o subconjunto de treinamento serão geradas aleatoria

mente (dentro dos mesmos princípios de seleção das partições) três (3) maneiras 

distintas de ordem de apresentação dos casos às ANA. Procura-se, desta forma, 

evitar que os dados apresentados em uma única ordem tornem a rede viciada em 

um certo tipo de apresentação. 

5.2.4.2. Procedimento 4.2: Definição dos Parâmetros de Controle da 

Aprendizagem 

Para que os experimentos sejam realizados, os parâmetros de 

controle do processo de aprendizagem devem estar definidos. Nos experimentos a 
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serem conduzidos neste trabalho, serão tratados dois agrupamentos de parâmetro: 

os parâmetros de aprendizagem e os parâmetros de atualização dos pesos na 

rede. 

Os parâmetros de aprendizagem são: taxa de aprendizagem (1'\), 

momento (o:) e limiar ("threshold') (9). Com relação aos parâmetros de controle de 

atualização, serão definidos o tipo de determinação dos pesos iniciais e o encami

nhamento na superfície de erros. Se forem definidos valores "altos", a rede iniciará 

com pesos maiores. Para o caso de valores "baixos", a rede iniciará com pesos 

menores. Para o caso de valores "médios", a rede considerará a média dos valores 

"altos" e "baixos" aleatoriamente determinados. É importante salientar que as taxas 

anteriormente definidas podem ser mantidas constantes ou alteradas automatica

mente pela própria rede ao aproximar-se dos pontos de convergência. 

Para o caso da atualização, como se pretende utilizar o algoritmo 

"Backpropagatiorl', apenas duas situações são previstas: "por ciclo" e "por padrão". 

Se a atualização for feita "por ciclo", pode-se ainda definir o número de ciclos em 

que ocorrerá a validação. Assim, se forem definidos dez (1 O) ciclos para validação, 

esta só ocorrerá após a apresentação do décimo exemplo. Para o caso da atuali

zação "por padrão", a validação apenas ocorrerá ao final da apresentação de todos 

os exemplos. 

5.2.4.3. Procedimento 4.3: Experimentos 

Serão realizados três experimentos, consideradas a "amostra pi

loto" e a população. O primeiro experimento, conduzido com a "amostra piloto", será 

submetido a todas as redes descritas no procedimento 3.1 (Item 5.2.3.1 ), conside

rando-se todas as regras de partição definidas no procedimento 4.1 (Item 5.2.4.1) e 

a aplicação da técnica de "pruning" . Tal experimentação permitirá, em função dos 

parâmetros de corte considerados, estabelecer as ANA que melhor se adaptarão 

como objetos de verificação desta tese, dispensando-se, inicialmente, a submissão 

da população em todas as redes propostas e excluindo-se as variáveis não signifi

cativas. O experimento 2 será conduzido com o restante da população (excluindo

se a "amostra piloto"). Este experimento servirá para detectar uma RNA capaz de 

atender às restrições estabelecidas e que se comportará como aquela que determi

nará a "melhor condição" para avaliação e ordenamento das alternativas. Esta rede 

será ainda submetida a um terceiro experimento, considerando-se a população, de 

forma a validar que a "amostra piloto" selecionada não esteja interferindo no resul-
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tado da avaliação. E, em conseqüência, a ANA aprenderá, com base no contexto 

estabelecido. 

Saliente-se que, como nova estratégia de verificação, para o caso 

de as RNA propostas não atingirem os parâmetros de corte considerados, pode-se 

redefinir o conjunto de dados (com o aumento do número de projetos}, propor no

vas redes ou até mesmo escolher um simulador com mais recursos que possibilite 

a verificação em diversas arquiteturas de ANA. 

Após cada experimentação, os resultados serão tabulados para 

servirem na fase de análise dos resultados como elementos de comparação com os 

parâmetros sugeridos neste método, determinando-se assim a validade desta fase 

experimental. 

5.2.5. FASE 5: Análise dos Resultados 

Nesta fase, apresentam-se a análise e comentários dos resultados 

obtidos nos diversos experimentos conduzidos. A finalidade desta análise é a de 

refutar ou corroborar, com base nos resultados encontrados, a tese estabelecida. 

Ao mesmo tempo, utilizam-se estes resultados para propor as diversas rotinas a 

serem conduzidas na implementação da "Interface de Demonstração" da técnica 

proposta. Os produtos desta fase são as melhores redes consideradas, a definição 

da rede "ideal" para utilização em novas avaliações e a "Interface de Demonstra

ção". 

5.2.5.1. Procedimento 5.1: Análise dos Experimentos 

A análise dos resultados vai poder demonstrar quais das topologi

as propostas e testadas apresentam os melhores parâmetros em relação à linha de 

corte, permitindo considerar aquelas mais indicadas para o experimento seguinte. 

Para o experimento 2, prevê-se a seleção da topologia mais compatível com a ava

liação e ordenamento de alternativas de projetos de transporte, nos moldes deste 

trabalho. Tem-se, desta forma, a definição da rede que será trabalhada com maior 

rigor para garantir a consistência da avaliação. 

Os resultados apresentados no experimento 3 devem servir para 

confirmar que a rede selecionada é aquela que demonstra os melhores parâmetros 

de reconhecimento dos padrões de avaliação das alternativas, considerando-se 

todo o conjunto de dados apresentados. Este experimento deve também servir de 
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parâmetro para a determinação da quantidade ideal de casos para treinamento de 

uma RNA. 

5.2.5.2. Procedimento 5.2: Definição da .. Interface de Demonstração .. 

O desenvolvimento deste trabalho de tese possui elementos que 

dificultam o seu emprego por uma comunidade de usuários menos familiarizada 

com os recursos utilizados. Em especial no que tange aos aspectos que envolvem 

a descrição das ANA e o simulador adotado, mostra-se que há a necessidade de 

uma ferramenta de trabalho mais simplificada. Nesta ferramenta, devem estar im

plícitos os programas de simulação das RNA e outros necessários a este fim, de 

forma que se constitua em um recurso de fácil utilização. 

Na seção seguinte, apresentam-se comentários sobre a condução 

deste método proposto, no sentido de se esclarecerem dúvidas, porventura ainda 

existentes. 

5.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método aqui apresentado sintetiza todos os procedimentos e 

experimentos considerados neste trabalho. Os procedimentos podem ser adapta

dos a qualquer contexto de avaliação. É essencial, todavia, que a verificação parta 

de um contexto de avaliação a ser considerado. Assim, as fases 1 e 2 poderão ser 

realizadas paralelamente, tendo em vista que estão associadas à caracterização 

deste contexto (variáveis a serem utilizadas na avaliação e estudo de casos). É 

importante frisar que estas duas primeiras fases, normalmente, não ocorrem com 

freqüência nas aplicações de RNA. No caso deste trabalho, tais procedimentos se

rão necessários, pois não existem bases de dados que reúnam informações sobre 

avaliações de projetos de transporte. Como em geral as aplicações existentes na 

Engenharia de Transportes tendem a caracterizar quais as redes ou simuladores 

que podem apresentar um melhor desempenho diante de uma situação dada, não 

há uma preocupação com a montagem de uma base de dados. 

Na terceira fase, onde serão selecionadas as RNA a serem verifi

cadas, uma questão crucial é colocada: os procedimentos de treinamento, valida

ção e teste tomam por base os percentuais de acerto e o erro médio obtidos no 

reconhecimento dos padrões apresentados. Assim, quanto mais próximos dos pa

râmetros estabelecidos para estes índices, maior é o desempenho da rede. Então, 

como estabelecer que uma RNA, ao acertar 60% das avaliações, é melhor ou igual 
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a outra que também acerta os mesmos 60%? Em princípio, a tendência seria a de 

se considerar a melhor rede em função dos índices determinados (acerto e erro 

médio). 

Com base no percentual de acerto e erro médio, a generalização 

de que ambas as redes apresentam, na aplicação de ordenamento de alternativas, 

o mesmo desempenho, consiste em uma "falácia da estatística insuficiente" ou 

"falácia da conclusão apressada" (SALMON, 1993). Isso se deve ao fato de que 

apenas o nível percentual de acerto e o erro médio observados não são suficientes 

para garantir a escolha da rede de melhor desempenho. Assim, foi proposto um 

índice de confiabilidade. Com este índice, pode-se mostrar, por exemplo, que uma 

rede, quando ordena dez (1 O) projetos e acerta os seis (6) primeiros, é melhor que 

outra, cujo ordenamento dos mesmos dez (1 O) projetos, implica o acerto dos seis 

(6) últimos. Desta forma, garante-se que a rede selecionada como melhor seja re

almente aquela capaz de reconhecer as prioridades na ordem de avaliação e, não 

apenas, capaz de reconhecer um percentual de padrões apresentados. É impor

tante que a rede reconheça os padrões, mas é essencial que o seu desempenho 

esteja associado com o reconhecimento das maiores prioridades. 

Com relação à quarta fase um ponto é considerado imprescindível 

para o entendimento da função das Redes Neurais Artificiais nos experimentos. O 

desempenho da RNA está relacionado com as alternativas apresentadas. Portanto, 

os experimentos a serem conduzidos no simulador não permitem salientar caracte

rísticas dos projetos e, sim, a avaliação e a ordem de prioridade de implementação 

das alternativas. Portanto, tem-se um padrão de ordenamento 1 (para a prioridade 

maior), um padrão de ordenamento 1 + n (para a prioridade menor) ou um padrão 

de ordenamento negativo (para a alternativa inviável). A rede compara o número de 

alternativas e, em conseqüência, o número de padrões de ordenamento possíveis. 

A partir desta comparação, ela processa a avaliação e a ordem de prioridade para 

cada alternativa apresentada. 

A quinta fase é considerada a mais importante para a refutação ou 

corroboração da tese. Ao se corroborar a tese, vislumbra-se a transformação deste 

recurso computacional da Inteligência Artificial em um procedimento simplificado 

para facilitar a avaliação de novos projetos. A interface desenvolvida deverá mate

rializar-se como o principal produto pretendido para isto. 

(()) 



CAPÍTULO 6 

APLICAÇÃO 

Neste capítulo, descreve-se a aplicação conduzida de acordo com 

o método de verificação apresentado no capítulo anterior, e está estruturado em 

seis (6) seções. 

Na primeira seção, define-se o contexto selecionado para a verifi

cação da tese, enfatizando-se as principais razões que levaram à seleção do 

exemplo americano de avaliação de projetos. Na seção seguinte, tem-se a sistema

tização e classificação das variáveis de avaliação propostas para a verificação do 

modelo. Na terceira, descrevem-se aspectos relacionados com a coleta de dados, 

análise e seleção dos "Estudos de Casos" considerados. Na quarta, tem-se uma 

descrição das topologias das RNA propostas neste trabalho. Na quinta seção, des

crevem-se os experimentos realizados, ressaltando-se os procedimentos de trei

namento, validação e teste utilizados para a obtenção da "melhor rede". Apresen

tam-se, na sexta seção, comentários sobre as dificuldades encontradas durante o 

desenvolvimento desta aplicação. 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A necessidade de seleção de um contexto de avaliação precede o 

método de verificação proposto no Capítulo 5, visto que é em função deste contexto 

que se processam as fases ali previstas. Apresenta-se, portanto, neste ponto do 

trabalho, um resultado do exame de diversos contextos de avaliação considerados. 

Julga-se, todavia, que este passo não constitui um procedimento do método de 

verificação, mas torna-se essencial para a sua realização. 
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6.1.1. Uma Crítica aos Contextos de Avaliação Examinados 

Para que a tese fosse verificada, foram necessários "Estudos de 

Casos" ressaltando exemplos de avaliações de projetos de transporte. Na concep

ção desta pesquisa, estes casos deveriam, independentemente da técnica de avali

ação e esquema de preferências considerados, demonstrar que foi conduzido um 

"Processo de Avaliação" e conseqüente "Tomada de Decisão". Buscou-se, inicial

mente, a utilização de um conjunto de projetos avaliados no Brasil, o que não foi 

possível dada a pouca quantidade de estudos localizados. Com isso, partiu-se para 

outros contextos, culminando com a escolha do contexto americano de avaliação. 

Os itens seguintes apresentam comentários sobre cada um destes contextos inves

tigados. 

6.1.1.1. O Contexto Brasileiro 

A literatura consultada mostrou que não existe uma quantidade 

suficiente de projetos avaliados no país que permita a extração de dados relevantes 

para uma modelagem em RNA. A maioria dos casos encontrados na literatura naci

onal constitui avaliação exclusivamente monetária, à exceção de alguns trabalhos 

que apresentam avaliação voltada para a abordagem multivariada (Ver Capítulo 2, 

Seção 2.3). 

Embora a Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) apre

sente artigos que tratem de princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Via

ção (Título 111, Capítulo 11, Art. 21-XXI) e diretrizes da Política Nacional de Trans

portes (Título 111, Capítulo 11 , Art. 22-IX) onde se vislumbra a necessidade de avalia

ção, não se verificam nas instituições consultadas e encarregadas de administrar os 

referidos sistemas (CNT, DNER e GEIPOT), procedimentos normativos voltados 

para a avaliação de projetos considerando aspectos sociais, políticos, econômicos 

e ambientais. Junte-se a isto o fato de que no Brasil não existe referencial histórico 

e aplicativo sobre a avaliação de projetos de transporte. Poucos são os especialis

tas existentes nesta área. Além do mais, a política vigente não enfatiza um maior 

comprometimento com a qualidade das ações envolvendo transportes. É sabido 

que os recursos destinados a este setor são obtidos pela competição com setores 

igualmente ou mais necessitados na visão atual do governo federal. É o caso da 

saúde, moradia e educação, que apresentam problemas sociais graves que tam

bém precisam ser resolvidos com prioridade pelo poder público. Outro fator a ser 

considerado é o fato de que a educação da população e a consciência comunitária 
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para o efeito das ações proporcionadas pelo setor de transporte não são entendi

das pelo lado global da questão. 

Uma outra possibilidade seria a de casos levantados com o uso 

dos modelos de avaliação dos bancos de fomento ao desenvolvimento (BID (Ban

co lnteramericano de Desenvolvimento) e Banco Mundial). Estes modelos fazem 

uso de técnicas essencialmente monetárias e não estão relacionados a um con

texto político e institucional homogêneo. Verificam-se casos em diversos países 

africanos, asiáticos e latino americanos associados com projetos de manutenção e 

reabilitação de pavimentos. Exemplos de avaliações brasileiras conduzidas nestes 

moldes são encontrados no Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

do Brasil (PRODETUR), com recursos do Banco lnteramericano de Desenvolvi

mento (BID)(1994). Neste modelo específico, os critérios de elegibilidade dos pro

jetos estão pautados basicamente na verificação do seu dimensionamento adequa

do (em função da previsão de tráfego, crescimento populacional e o aumento da 

renda) e na caracterização de alternativas com o mínimo custo (de acordo com o 

modelo "The Highway Design and Maintenance Standards Model (HDM)", a uma 

taxa anual de desconto de 12%), considerando-se a transformação de todos os 

impactos em valores monetários. 

Foram examinados os "Estudos de Casos" referentes ao Projeto 

Rodoviário Costa do Sol Poente (Fortaleza-ltapipoca, no Ceará)(CEARÁ, 1994), ao 

Projeto de Viabilidade Técnica e Econômica da Rodovia BA-001 (no trecho de 

Ilhéus a ltacaré, na Bahia) (BAHIA, 1992), ao Programa do Corredor de Transportes 

Oeste - Porto (de Salvador a Aratu, na Bahia) (BAHIA, 1995), ao Projeto de Revita

lização do Jaraguá (em Maceió, Alagoas)(ALAGOAS, 1994). Além destes, foi exa

minado ainda o Relatório "Perspectivas do Setor de Transporte Interno de Cargas 

(BNDES, 1987), que, embora não constitua uma análise sobre a avaliação de pro

jetos de transporte, é uma referência aos programas de desenvolvimento econômi

co e social do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

para o setor de transporte. 

6.1.1.2. Outros Contextos 

Já os casos levantados com base nos modelos europeus enfocam 

basicamente projetos avaliados na Inglaterra, Holanda, França e Portugal. Na In

glaterra, os casos levantados demonstram que a avaliação é conduzida como um 

procedimento estático, em que os impactos das alternativas apresentam-se com as 
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mesmas características em todos os casos, dificultando a definição de "cenários" 

ou contextos diferentes/divergentes de avaliação (GILBERT & JESSOP, 1978). 

Contrapondo-se a esta idéia, os casos avaliados de acordo com o 

modelo holandês (CHEUNG, 1995) buscam a otimização das redes de transporte já 

existentes, dificultando sobremaneira qualquer interferência no espaço natural, em 

função das próprias condições geográficas do país. Apesar de muitos outros países 

utilizarem-se do modelo holandês de avaliação, é essencial enfatizar que este mo

delo apregoa, com maior ênfase, apenas a distribuição espacial das atividades. 

Segundo o modelo francês (ROY & HUGONNARD, 1982; ROY et 

a/., 1986), a principal finalidade da avaliação é a implementação tecnológica basea

da nos sistemas ferroviários, o que, de fato, não se aplica à grande maioria dos 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. No modelo português, foram 

constatadas diversas abordagens (BANA E COSTA, 1988b; BANA E COSTA & 

FERNANDES, 1994; BANA E COSTA & VANSNICK, 1997), não existindo casos 

suficientes para a verificação em uma RNA. Junte-se a estes o modelo europeu 

instituído pelo "European Research Program for Transport (EURET)" (LELEUR, 

1995) que, apesar de apresentar definições de caráter qualitativo e quantitativo, não 

contempla número de casos suficientes para o fim deste trabalho. No modelo japo

nês, verificou-se que o contexto de avaliação está voltado mais especificamente 

para o uso e a ocupação ordenada do solo, um recurso também escasso naquele 

país (BELL, 1993; SHIMAZAKI , 1994). 

6.1.2. O Contexto Americano de Avaliação 

Em função da diversidade de contextos, optou-se pela adoção do 

contexto americano, em que existem vários casos de avaliação de projetos de 

transporte. Além disso, a legislação é mais específica sobre a implementação de / 

projetos de transportes sobretudo no sentido de resguardar características sociais e r 
ambientais. Há ainda um número razoável de aspectos quantitativos e qualitativos. 

Apesar de derivado das diversas experiências em avaliação conduzidas desde a 

implantação do "Highway Research Board (HRBJ' (atual "Transportation Research 

Board (TRBJ'), o contexto de avaliação baseia-se no modelo instituído oficialmente 

nos Estados Unidos pelo Departamento de Transportes através do "U.S. Depar

tment of Transportation Act 49'2 • O propósito fundamental do modelo sempre este

ve ligado à associação de um maior rigor na análise dos principais aspectos relaci-

2 "U.S. Department o f Transportation", Richmond, 1966 
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onados com a implantação de projetos de transporte. Este modelo, como usado 

atualmente, está descrito na Figura 6.01 . 

O modelo tem sofrido várias modificações através dos anos, de

monstrando atualmente que já existe uma relação formal, de comprometimento com 

a qualidade das ações a serem tomadas. As mudanças mais significantes datam de 

1982 e 1987. Na primeira, o princípio fundamental do modelo enfatizava os impac

tos ambientais a fim de que, determinados os impactos não significantes, se ado

tasse medidas para a mitigação apenas dos impactos significantes (FHWA, 1982). 

Na segunda, ficou estabelecido que a filosofia principal do modelo deveria atentar 

para os princípios do "National Environmental Policy Act (NEPA)"3 no sentido de 

proporcionar uma melhor decisão. 

I CIIAVES DE ENTRADA 11 
1. METAS E OBJETIVOS 

r-- 2. OPINIÕES DOS DECISORES E 
ENVOLII1DOS 

3 . A SPECTOS LEGAIS E 
ADMINISTRATNOS 

- -

I AVALIACÀO I GERAÇÃO E 

li REFINAMENTO DE 
L IMPACTOS AL lER~~AllVAS 
2. EQÜIDADE (INCIDENCIA DOS IMPACTOS) 

~ 

3. EFICIENCIA ECONÔMICA 1 esnMAllVA DE IMPAcTos l j 
4. ADEQUAÇÃO DO NlA.IERO DE AL TERNATNAS ... 1. SOCIAIS 

t 
5. POSSIBILIDADE FINANCEIRA 2. ECOIIÓMICOS I 
5. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

- 3. AMBIENTAIS i 
- -

~ - ll TOMADA DE DECISAO 

FIGURA 6.01 : Modelo' Americano de Avaliação de Projetos de Transporte 

Neste sentido, a documentação relativa aos projetos de transpor

tes, no que tange à avaliação e tomada de decisão, passou a ser mais concisa, 

clara e capaz de indicar em que pontos a análise deveria ser aprofundada. Assim, o 

modelo passou a focar os impactos e as medidas consideradas para mitigá-los, 

independentemente da sua importância. Embora o modelo seja aplicado a qualquer 

tipo de projeto de transporte, buscou-se analisá-lo essencialmente pelo lado do 
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transporte rodoviário, onde foram evidenciados projetos em maior número. Sobre 

este modelo, tecem-se as seguintes considerações: 

a) A base essencial do modelo está na consideração dos pontos observados como 

chaves de entrada: metas e objetivos, opiniões de decisores e legislação. Na 

verdade, estes três pontos determinam os aspectos fundamentais da tomada de 

decisão no contexto americano. Um grande avanço deste processo é a conside

ração que o modelo faz às comunidades envolvidas, chegando a caracterizá-las 

como principais responsáveis pela decisão (FHWA, 1970); 

b) A geração e o refinamento das alternativas tomam por base todos os aspectos 

sociais e econômicos definidores do plano de metas e objetivos. Assim, as al

ternativas são propostas com o intuito principal de manter a qualidade das rela

ções sociais e econômicas observadas e procurar manter a sustentabilidade do 

projeto; 

c) A estimativa dos impactos é feita com a participação de vários especialistas, 

consideradas as áreas de atuação de cada um, garantida a descrição de todos 

os impactos observados; 

d) Já a avaliação, que consiste na superposição das alternativas e impactos ob

servados, é conduzida procurando-se resguardar a eficiência econômica e a 

eqüidade dos impactos. Assim alternativas muito diferentes não devem ser con

sideradas. O modelo não define uma técnica de modelagem da avaliação. Para 

a FHWA (1987), qualquer técnica que demonstre a análise do processo e seja 

passível de comprovação dos impactos observados pode ser adotada. Salienta

se, entretanto, que o modelo preza pela análise de sensibilidade dos diversos 

aspectos considerados em cada alternativa, como forma de garantir que um 

determinado impacto não terá efeito muito mais adverso que os demais. 

Atualmente, o modelo vem sendo conduzido naquele país como 

base nas diretrizes estabelecidas pela segunda mudança proposta (FHWA, 1987). 

Nestas diretrizes, ressaltam-se diversos aspectos importantes como a adoção do 

modelo enquanto ferramenta de determinação de medidas a serem consideradas e 

identificação da ação proposta. Este processo normalmente envolve o provimento 

de informações por órgãos de diversas alçadas (local , estadual e federal) e das 

comunidades envolvidas. Com isso, a ação a ser adotada passa por estudos mais 

aprofundados no sentido de se verificar a sua aplicabilidade. Embora o modelo não 

esteja regulamentado, vem sendo adotado como rotina em todos os projetos de 

3 USEPA, 1969 
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transportes verificados naquele país e em diversos outros da América Latina, África, 

Ásia e Austrália . 

6.1.2.1. As Principais Leis Que Regulam o Contexto Americano de Ava

liação 

É importante salientar que, nos Estados Unidos, vários órgãos le

gislam sobre a avaliação de ações que implicam grandes transformações sociais, 

econômicas e ambientais, como é o caso dos projetos de transporte. E o controle e 

comprometimento com esta legislação são observados com rigor visto que as 

ações não são aprovadas quando estão em desacordo com as normas estabeleci

das. 

As primeiras preocupações com projetos de transporte observa

das naquele país datam da virada do século, antes mesmo da criação de qualquer 

um dos órgãos de gestão deste processo conhecidos atualmente. A legislação pre

cursora neste sentido foi o "The Rivers and Harbors Act' de 1899 (COHN, 1987), 

cuja principal preocupação era a manutenção de todos os recursos hídricos e seu 

entorno. Os projetos gerados deste período até o final dos anos 50 eram controla

dos por este dispositivo legal. Já no final dos anos 50, com o "Fish and Wildlife Co

ordination Act" 4, ficou mais explícita a necessidade de controlar a interferência hu

mana e tecnológica sobre os ecossistemas. A legislação foi se preocupando mais 

com os impactos provocados pelos projetos de transporte. A partir do "Federal Aid 

Highway Acf'5 de 1962, foram então estabelecidas diretrizes de controle de impac

tos e efeitos adversos provocados pela implementação de projetos de transporte. 

Entretanto, os grandes marcos que provocaram uma nova siste

matização dos procedimentos de avaliação de projetos de transporte foram introdu

zidos com o "Department of Transportation Act 49', com o "National Environmental 

Policy Act (NEPAJ' (1969) e com as demais legislações que se seguiram: os diver

sos "Federal Aid Highway Act' ( 1954, 1958 e 1970); as ordens executivas: "Executi

ve Order 11514- Protection and Enhancement of Environmental Quality' de 1970, 

que prevê estudos de impactos dos transportes sobre a qualidade do ar, nível de 

ruído e poluição da água; a "Executive Order 11990 - Wetland Management Guide

lines' de 1977, que controla os impactos sobre os "wetlands'; e a "Executive Order 

4 "U. S. C ode 16: Protection o f Environmenf', 1958 
5 "U. S. C ode 23: Transportation", 1962 
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11988 - Floodplain Managemenf' de 1978, que controla os impactos adversos de 

longo prazo nas áreas inundáveis próximas dos mananciais hídricos superficiais. 

Outra lei importante é o 11 The lntermodal Surface Transportation 

Efficiency Act" de 1991, que supervisiona a capacidade de os sistemas de trans

porte acomodarem o transporte intermodal, garantindo uma maior eficiência no 

transporte de pessoas e cargas. Afora essas legislações, tem-se ainda o "Code of 

Federal Regulations (CFR)" e o "United States Code (USC)", que instituem disposi

tivos legais para que as observações contidas em todos estes atos e documentos 

possam ser postas em prática e, em conseqüência, fiscalizadas. 

Observa-se, todavia, que somente a partir de 1966 é que a legis

lação americana veio, de fato, embutir na maioria das avaliações de alternativas 

para projetos de transporte avaliados naquele país, aspectos relacionados com a 

preservação das relações sociais, culturais e econômicas. 

6.1.2.2. As Instituições Controladoras 

Para fazer cumprir essa legislação específica, várias agências fe

derais desempenham papel importante no processo de controle e sistemáticas de 

avaliação de projetos de transportes nos Estados Unidos. Por conta disto, cada 

ação em transportes envolve, de forma conjunta, todos estes órgãos. Cada um res

ponsabilizando-se por um aspecto do projeto, na tentativa de minimizar as conse

qüências desfavoráveis advindas da inobservância de dados previamente estabele

cidos e de maximizar os resultados com a implementação dos projetos. 

Entre estes órgãos, os mais importantes são a 11 Federal Highway 

Administration (FHWA)", que administra todas a rede de transporte existente e pro

porciona atividades de construção e manutenção neste sistema; a 11 Federal Emer

gency Agency (FEMAJ', que tem como objetivo a proteção das áreas de alaga

mento ou destinadas à evacuação em casos de catástrofes e inundações; a ~~u. S. 

Environmental Protection Agency (USEPAJ', que regula a proteção ambiental e 

tem como missão a proteção da saúde humana e a salvaguarda do ambiente natu

ral: água, ar e ecossistemas, dos quais depende a vida. 

Junte-se a essas, a "Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (A TSDR)", cujo propósito é o de proteger todos os americanos dos riscos 

significantes à saúde e ao meio em que eles vivem, aprendem e trabalham; o ~~u.s. 

Army Corps of Engineers (USACOE)", que é responsável pela execução das obras 

rodoviárias; e o ~~u.s. Fish and Wildlife Service (USFWSJ', cuja missão é a de con-
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servar, proteger e incrementar a vida animal marinha e terrestre e seus "habitats' 

para benefício da comunidade americana. Os principais aspectos abordados pela 

USFWS no caso de projetos de transporte dizem respeito às mudanças provocadas 

no meio ambiente, que tendem a prejudicar os hábitos das aves migratórias, espé

cies raras ou ameaçadas de extinção que vivem em santuários de vida selvagem e 

"wetlands'. 

6.2. DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE AVALIAÇÃO PARA 

O CONTEXTO AMERICANO 

Apresenta-se, nesta seção, a definição das variáveis utilizadas na 

avaliação de projetos de transporte no contexto americano. Na definição e sistema

tização deste modelo, foram utilizados os pressupostos estabelecidos por KEENEY 

& RAI FFA (1976), que enfatizam a aplicação de critérios subjetivos no julgamento 

de valores. Segundo esses autores, a avaliação envolve o julgamento de conse

qüências. Este julgamento está associado aos valores e metas de quem o faz. 

Portanto, os critérios e atributos resultam diretamente do fato de que os níveis de 

satisfação dos objetivos devem ser medidos sob a ótica destes valores. Com isso, 

buscou-se um esquema de classificação que previsse a associação de metas, ob

jetivos e atributos no sentido de medir a eficiência das alternativas consideradas. É 

um fato que esta eficiência não mede, do ponto de vista numérico, o resultado da 

avaliação, mas conduz ao processo de entendimento da sistemática considerada 

no modelo americano. 

A sistematização foi concebida de acordo com os três (3) grupos 

determinados na fase 1 do método de verificação. Para cada grupo, foram propos

tos subgrupos, sistematizando-se assim os diversos tipos de variáveis descritos. 

Estes agrupamentos envolvem uma descrição geral do projeto e seu contexto de 

avaliação assim como as variáveis consideradas para estabelecer os impactos de 

cada uma das medidas e conseqüências. 

Apresenta-se, no Anexo A, estas variáveis consideradas de acor

do com os grupos e subgrupos determinados. Apresenta-se, também, na função 

"Simulação/Aprendizagem- Normalização das Variáveis" da "Interface de Demons

tração" (Ver Anexo B, Seção 8.3.2), uma descrição destas variáveis, enfatizando-se 

o tipo de medida considerada, valores possíveis e regras de normalização. A defini

ção do tipo de variável estabelece o tipo de tratamento exigido. Assim, uma variável 
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de classificação apenas estabelece uma classe em que ela pode situar-se. Por ou

tro lado, uma variável de freqüência demonstra a presença ou ausência de um as

pecto ou critério no processo de avaliação e ordenamento. Já uma variável de 

quantidade determina o número de ocorrências possíveis para um critério/atributo. 

As medidas adotadas representam a transformação para algum 

valor, dos critérios considerados. Assim, têm-se medidas percentuais, de área, vo

lume, dentre outras. Entretanto, algumas medidas adotadas não fazem parte do 

Sistema Internacional de Medidas (ex.: milha, acre, pé etc.) e, para facilitar o pro

cesso de entendimento dentro da fase de utilização das ANA propostas, os valores 

máximo e mínimo considerados, quando, traduzindo alguma medida específica, 

foram apresentados nas próprias unidades utilizadas. 

Na seção seguinte, descrevem-se os procedimentos relacionados 

com a coleta, análise e classificação dos projetos, definição da "amostra piloto" e 

montagem da base de dados. 

6.3. COLETA, ANÁLISE E CLASSIFICACÃO DOS ESTUDOS 

DE CASOS 

Definida a adoção do contexto americano de avaliação, a coleta 

de dados compreendeu inicialmente a localização de projetos avaliados nos Esta

dos Unidos através da literatura especializada, sendo localizados setenta e seis 

(76) projetos. Entretanto, constatou-se que o nível de informação existente nestes 

documentos era insuficiente para a geração de uma base de dados suficientemente 

consistente para ser tratada pelas ANA. Tal fato foi evidenciado pela freqüente ob

servação de que muitos dados foram excluídos dos artigos técnicos, cuja preocu

pação estava mais voltada para a divulgação de resultados alcançados. 

Assim, optou-se pela coleta de dados junto a diversos órgãos e 

agências governamentais americanos envolvidos diretamente com a avaliação de 

projetos de transportes, em particular os departamentos estaduais. Os dados foram 

solicitados nos moldes descritos no método de verificação (Ver Capítulo 5, Seção 

5.2.2) (Para visualizar a "Carta de Solicitação", acessar a função "Outras Funções

Visualizar-Carta de Solicitação" da "Interface de Demonstração". Ver Anexo B, Se

ção 8.3.4). 

As agências americanas responderam à solicitação encaminhan

do a documentação referente a cada projeto e à sistemática de avaliação adotada 

(Para visualizar a "Carta de Encaminhamento de Projetos", acessar a função "Ou-
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tras Funções-Visualizar-Carta de Encaminhamento de Projetos" da "Interface de 

Demonstração. Ver Anexo B, Seção 8.3.4). A intenção de fornecer dados para este 

trabalho foi comprovada nos 470 trabalhos recebidos, inclusive com planos de in

vestimento e alocação prioritária. Atribui-se esta presteza de informações ao fato 

primordial de que processos de avaliação de projetos de transporte, nos Estados 

Unidos, somente são necessários quando a comunidade usuária é superior a du

zentos e cinqüenta mil (250.000) habitantes. Assim, vislumbrou-se, na tese pro

posta, uma possibilidade de uso para quaisquer avaliações futuras assumindo o 

mesmo rigor das avaliações mais complexas6 
. 

Foram recebidos projetos de quarenta e nove (49) Estados ameri

canos. Apenas os Estados do Alabama, Novo México e o Distrito de Colúmbia não 

enviaram resultados. Conforme divulgado por suas assessorias para assuntos ex

ternos, esses Estados não possuem projetos avaliados nos moldes das informa

ções solicitadas ou, no momento desta coleta, eles não dispunham de pessoal para 

processar as informações solicitadas. O Estado do Alabama confirmou que possui 

apenas um projeto e o mesmo está em fase inicial de definição de alternativas. A 

busca de projetos de diversas áreas daquele país mostra a preocupação de se ob

servarem de forma indireta, as diferenças regionais e contextos sociais e políticos 

específicos. É o caso dos projetos recebidos do Estado do "A/aska" que primam 

pela integração das diversas regiões e que têm na baixa temperatura, o maior pro

blema. Ou o caso do Estado de "Maryland', que se encontra numa região de alta 

densidade demográfica com recursos naturais limitados. 

Todos os casos foram então submetidos inicialmente ao processo 

de análise da documentação para posterior seleção daqueles que poderiam ser 

incluídos na base de dados a ser utilizada para a verificação da tese. Dada a diver

sidade dos casos recebidos, nem todos os casos foram submetidos à análise. 

6.3.1. Análise e Seleção dos Projetos 

A análise da documentação proporcionou um maior aprofunda

mento sobre o modelo americano de avaliação e sobre os padrões de avaliação 

adotados. Na maioria destes casos foi verificada a preocupação com a manutenção 

da qualidade de vida e preservação ambiental. Estes projetos demonstram ainda 

que existe uma diversidade de técnicas de avaliação utilizadas naquele país, pre

valecendo a aplicação de técnicas de interação análise/decisão (Figura 6.02). 

6 ARNOLD, G. Comunicação Pessoal, 1997 
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• BeneHclo/Custo 

O Custo/Efetividade 

O Otimização 

O Preferência Binária 

• Utilidade Multlatrlbuto 

• Interação Análise/Decisão 

O Hierarquização 

• Resolução de Conflitos 

FIGURA 6.02: Classificação dos Projetos quanto à Técnica de Avaliação Utilizada 

Nestes projetos, verifica-se que até o final dos anos 70 a preocu

pação com a avaliação e ordenamento das alternativas era essencialmente mone

tária, transformando-se em "unidade monetária" as conseqüências intangíveis. No 

início dos anos 80, foram introduzidas técnicas de ordenamento e priorização pau

tadas em critérios subjetivos e, somente a partir dos anos 90, é que se nota a ado

ção da análise multivariada com ênfase para os aspectos qualitativos (Figura 6.03). 

É importante frisar que os projetos recebidos apresentam, quanto à classificação do 

tipo de estudo, um predomínio maior de projetos de construção (84%) e que, por

tanto, servirão de base essencial deste trabalho (Figura 6.04). 
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Figura 6.03: Classificação Histórica dos Projetos quanto à Técnica Utilizada 

100 
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O Capacidade 

• Construção 

•Relocação 

11 Manutenção e Reabilitação 

Figura 6.04: Classificação dos Projetos quanto ao Tipo de Estudo Considerado 

Alguns projetos não apresentaram dados suficientes que permitis

sem o entendimento do processo de aval iação, em particular os de avaliação mo

netária, que, em geral, foram enviados em forma de planilha. Além do mais, estes 

projetos estão essencialmente ligados à manutenção e reabilitação de trechos de 

vias urbanas, onde não foram evidenciadas grandes transformações em relação 

aos diversos meios envolvidos. A análise possibilitou a exclusão de duzentos e no

venta (290) projetos. 

6.3.2. Classificação dos Projetos 

Apenas cento e oitenta (180) casos foram selecionados para a ve

rificação da tese proposta e estão descritos na "Interface de Demonstração" (Ver 

Anexo B, Seção 8.3. 1). Nesta "Interface de Demonstração", apresentam-se aspec

tos referentes à localização e situação geográfica, período de estudo, propósitos e 

necessidades do projeto, cenário político e institucional, caracterização das alterna

tivas, impactos observados e avaliação das alternativas. Incluem-se ainda endere

ços postal e eletrônico dos responsáveis pelo fornecimento das informações (Ver 

Anexo B, Seção 8.3.4). As referências bibliográficas de onde foram extraídos os 

dados estão relacionados no final deste trabalho. 

O resultado da aplicação do processo de classificação está apre

sentado no gráfico da Figura 6.05. Observa-se que doze (12) casos estudados fo

ram considerados "mal avaliados" (7% da população) e, em geral, estes estão situ

ados historicamente em períodos onde a avaliação não era realizada como um ins

trumento rigoroso de tomada de decisão. Verificam-se, nestes casos, mecanismos 

de análise de custos e benefícios como fundamento para a alocação de um recurso 
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de forma controlada. Na classificação de "avaliação com ruído" foram incluídos 

três (3) estudos (2% dos casos). Tal fato foi ocasionado pela não definição no orde

namento das alternativas. Os demais cento e sessenta e cinco (165) "Estudos de 

Casos" (91 % dos casos), foram considerados "bem avaliados". Todos os cento e 

oitenta (180) projetos foram utilizados na montagem da base de dados. 

7% 2% 

91% 

• "Bem Avaliados" 

O "Mal Avaliados" 

•"Avaliados com Ruídos" 

Figura 6.05: Classificação dos Projetos Quanto ao Estado da Avaliação 

6.3.3. Definição da " Amostra Piloto" 

De posse de todos os dados analisados, selecionaram-se vinte e 

cinco (25) projetos considerados os "mais completos", por apresentarem uma maior 

complexidade de informações. Estes estudos, provenientes de diferentes Estados, 

revelaram informações consistentes sobre todos os itens previstos no método de 

verificação. Assim, preparou-se este conjunto para a composição da "amostra pilo

to". Os projetos que compõem esta "amostra piloto" podem ser consultados através 

da "Interface de Demonstração" (Ver Anexo 8, Seção 8.3.1 ). 

6.3.4. Montagem da Base de Dados 

Após a classificação e definição da "amostra piloto", os dados re

ferentes às duzentas e quarenta (240) variáveis de cada um dos "Estudos de Ca

sos" foram digitados como entrada de uma base de dados para posterior utilização 

pelo simulador de RNA. Para efeito de distribuição dos casos para utilização nas 

RNA, a base de dados foi ordenada de acordo com os seguintes tipos de casos: 

casos "bem avaliados", casos "mal avaliados" e casos de "avaliação com ruídos". A 

seleção aleatória das partições de treinamento, teste e validação somente foi reali

zada na fase 4 do método de verificação. 
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A base de dados foi concebida considerando-se o esquema de 

entidades e relacionamentos. A partir deste princípio, definiram-se as seguintes 

entidades: PROJETO, CONTEXTO, ALTERNATIVAS e CONSEQÜÊNCIAS. Na 

entidade PROJETO, encontram-se as características que identificam e descrevem 

cada "Estudo de Caso". Optou-se em dividir a entidade CONTEXTO, em quatro (4) 

outras entidades, cada uma representando um subgrupo de variáveis, de acordo 

com a sistematização desenvolvida na fase 1 do método de verificação. No caso da 

entidade ALTERNATIVAS, definiram-se as características mais importantes de for

ma a relacioná-la com o projeto em evidência. Para a entidade CONSEQÜÊNCIAS, 

optou-se em subdividi-la de forma a representar os diversos subgrupos de medição 

caracterizados pelos subgrupos de C-2 a C-137 das variáveis de avaliação. A base 

de dados está, portanto, constituída por vinte e duas (22) tabelas principais e dez 

(10) tabelas secundárias. Todos os dados ali contidos podem ser manipulados de 

conformidade com a função de "Banco de Dados" da "Interface de Demonstração" 

(Ver Anexo B, SeÇão B.3.1 ). 

O Relacionamento das tabelas principais encontra-se estabelecido 

conforme apresentado na Figura 6.06. 

CONTEXTO 1 ·SUBGRUPO B·1 

CONSEQÜÊNCIAS 1 ·SUBGRUPO C·2 

CONSEQÜÊNCIAS 2 · SUBGRUPO C·3 

CONSEQÜÊNCIAS 11 ·SUBGRUPO C·12 ' 

CONSEQÜÊNCIAS 12 ·SUBGRUPO C-13 

FIGURA 6.06: Descrição dos Relacionamentos da Base de Dados 

7 O Subgrupo C-1 corresponde aos parâmetros de controle das variáveis V105· Índice de 
Efetividade e V1 06-Índice de Prioridade 
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6.4. DEFINIÇÃO DE TOPOLOGIAS DAS REDES NEURAIS AR

TIFICIAIS INVESTIGADAS 

Foram propostas quatro (4) classes topológicas de RNA, com va

riações na disposição das estruturas das camadas oculta e de saída (A camada de 

entrada está representada pelo número de variáveis consideradas na avaliação). 

Neste experimento, foram consideradas as duzentas e quarenta {240) variáveis 

previstas na fase 1 do método de verificação. A camada de saída, conforme já 

mostrado na descrição das variáveis de saída, está representada em todas as re

des por uma variável que está associada com o "Índice de Prioridade da Alternativa 

(IPA)" {1 neurônio) ou com "Índice de Ordenamento da Alternativa (IOA)(n neurôni

os representando o número de prioridades possíveis). É importante ressaltar que 

todas as topologias foram consideradas com os dois índices propostos. No caso 

da(s) camada{s) oculta(s), apresenta-se a seguir uma descrição de cada uma das 

classes propostas e respectivas disposições consideradas. 

As topologias 1, 2 e 3 possuem arquitetura localmente conectada. 

Já a topologia 4 apresenta arquitetura parcial ou totalmente conectada. Os pesos 

iniciais, taxa de aprendizagem (17}, momento (a}, variação da taxa de aprendizagem 

número de ciclos etc. estão descritos no simulador. Para acessá-los é necessária a 

utilização da "Interface de Demonstração" (Ver Anexo B, Seção 8.3.2}. Descrevem

se, a seguir, estas topologias consideradas. 

6.4.1. Topologia 1 (T01) 

Esta topologia apresenta arquitetura 240-x-y. Entende-se que, 

como os agrupamentos e subgrupos de entrada apresentam características distin

tas, devem ser manipulados de maneira diferente. Considera-se que, para cada 

grupo de variáveis de entrada, corresponde um conjunto de neurônios na camada 

intermediária. Neste tipo de rede, utilizou-se apenas uma camada intermediária, 

prevalecendo a relação "um neurônio para cada subgrupo". Assim foram determi

nados em 3, 102 e 135, correspondendo às variáveis de entrada para os grupos A, 

B e C, respectivamente, e 2, 4 e 13 neurônios, respectivamente, na camada inter

mediária (x). 

Foram geradas para este tipo de topologia quatro (4) redes des-

critas a seguir: 
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a) Rede T01-1: As entradas foram agregadas por grupo. A camada intermediária 

foi estabelecida em 2, 4 e 13 neurônios. Na camada de saída, apenas 1 variável 

(y) (Figura 6.07). 

b) Rede T01-2: As entradas foram agregadas por subgrupo. A camada intermediá

ria também foi estabelecida em 2, 4 e 13 neurônios. Na camada de saída, ape

nas 1 variável (y) (Figura 6.08). 

Figura 6.07: Esquema de RNA da Topologia T01 -1 

Figura 6.08: Esquema de RNA da Topologia T01-2 
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c) Rede T01-3: Idem à rede T01-1 com 12 (doze) neurônios na saída  (y) (Figura 

6.09). 

d) Rede T01-4: Idem à rede T01-2 com 12 (doze) neurônios na saída (y) (Figura 

6.10). 

 

Figura 6.09: Esquema de RNA da Topologia T01-3 

 

Figura 6.10: Esquema de RNA da Topologia T01-4 

6.4.2. Topologia 2 (T02) 

A topologia 2 também apresenta arquitetura 240-x-y 
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a) Rede T02-1 : Esta rede apenas difere da rede 1 pelo número de neurônios con-

siderados na camada oculta. Neste caso, tem-se o número de neurônios cor-

respondente a cada grupamento considerado (Figura 6.11); 

 

Figura 6.11: Esquema de RNA da Topologia T02-1 

 

b) Rede T02-2 : Idem à rede T02-1 com doze (12) neurônios na camada oculta 

(Figura 6.12); 

 

Figura 6.12: Esquema de RNA da Topologia T02-2 

 



6.4.3. Topologia 3 (T03) 
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A topologia 3 apresenta arquitetura 240-x-y-z. A primeira camada 

oculta (x) está associada com cada subgrupo considerado, sendo representada 

com apenas 1 neurônio por subgrupo. Ao conjunto de subgrupos que formam um 

agrupamento, atribui-se um outro neurônio, na segunda camada oculta (y). A ca

mada de saída (z) está representada por um (1) ou doze(12) neurônios, conforme o 

caso. Foram definidas duas (2) redes para esta topologia (Figuras 6.13 e 6.14). 

Figura 6.13: Esquema de RNA da Topologia T03-1 

Figura 6.14: Esquema de RNA da Topologia T03-2 
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6.4.4. Topologia 4 (T04) 

Esta topologia apresenta-se com as mesmas características de 

algumas das topologias definidas anteriormente. Entretanto, como ela está total

mente conectada, não existe nenhuma relação com as propriedades dos agrupa

mentos ou subgrupos que constituem as variáveis de entrada. Para esta topologia 

foram definidas seis (6) redes. 

a) Rede T04-1 : Esta rede apresenta arquitetura 240-13-1. Neste caso, tem-se 13 

(dezoito) neurônios na camada oculta, correspondendo aos subagrupamentos 

considerados, e apenas um (1) neurônio na camada de saída (Figura 6.15); 

Figura 6. 15: Esquema de RNA da Topologia T04-1 

b) Rede T04-2 : Esta rede apresenta arquitetura 240-13-3-1. Neste caso, tem-se 

13 (treze) neurônios na primeira camada oculta, correspondendo aos subagru

pamentos considerados, 3 (três) neurônios na segunda camada oculta, corres

pendendo aos três grupos definidos e apenas um (1) neurônio na camada de 

saída (Figura 6.16); 
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Figura 6.16: Esquema de RNA da Topologia T04-2 

c) Rede T04-3 : Esta rede apresenta arquitetura 240-3-1. Neste caso, tem-se 3 

(três) neurônios na camada oculta, correspondendo aos três grupos definidos e 

apenas um (1) neurônio na camada de saída (Figura 6.17); 

Figura 6.17: Esquema de RNA da Topologia T04-3 
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d) Rede T04-4 : Idem à rede T04-1 com doze (12) neurônios na camada oculta 

(Figura 6.18); 

Figura 6.18: Esquema de RNA da Topologia T04-4 

e) Rede T04-5 : Idem à rede T04-2 com doze (12) neurônios na camada oculta 

(Figura 6.19); 

Figura 6.19: Esquema de RNA da Topologia T04-5 
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f) Rede T04-6 : Idem à rede T04-3 com doze (12) neurônios na camada oculta 

(Figura 6.20); 

Figura 6.20: Esquema de ANA da Topologia T04-6 

Para os parâmetros de corte definidos (acerto percentual e erro 

médio) foram utilizados inicialmente os valores caracterizados como "padrões" para 

o simulador "Neural Planner 4.52'. Assim, o acerto percentual foi estabelecido à 

taxa de noventa e cinco por cento {95%) do reconhecimento dos padrões e, por 

conseqüência, um erro médio menor que cinco por cento (5%}. 

6.5. EXPERIMENTOS REALIZADOS COM TREINAMENTO, 

VALIDAÇÃO E TESTE DAS RNA 

De acordo com a descrição do método de verificação proposto, 

foram idealizados três níveis de experimentos para a depuração do processo de 

seleção da "melhor rede". Nestes experimentos, foram considerados os medidores 

e índices descritos no método de verificação, observadas ainda as regras e padrões 

estabelecidos por PAETCHELT (1994), quando da realização de experimentos en

volvendo as ANA (Ver Capítulo 4, Seção 4.7). 
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6.5.1. Formação das Partições 

Apenas os projetos considerados "bem avaliados" foram utilizados 

na definição das partições de treinamento e validação das RNA. Os projetos consi

derados "mal avaliados" ou "avaliação com ruídos" foram utilizados somente na 

definição das partições de teste. Daí se extraíram seis (6) partições iniciais para 

submissão às RNA propostas, de acordo com o padrão de Prechelt (PRETCHEL T, 

1994). Assim, foi possível examinar todas as partições possíveis uma vez que se 

tem-se 3 subconjuntos e 3 formas de particionar. Logo, isto resulta em um arranjo, 

estabelecendo seis (6) partições possíveis. As partições estão assim caracteriza

das: 

a) Partição 1 : Treinamento (50%), Validação (25%) e Teste (25%); 

b) Partição 2: Treinamento (50%), Teste (25%) e Validação (25%); 

c) Partição 3: Validação (25%), Treinamento (50%) e Teste (25%); 

d) Partição 4: Validação (25%), Teste (25%) e Treinamento (50%); 

e) Partição 5: Teste (25%), Validação (25%) e Treinamento (50%); 

f) Partição 6: Teste (25%), Treinamento (50%) e Validação (25%) 

Observa-se, através destas partições, que o número de casos 

para treinamento, validação e teste permanece constante em 50%, 25% e 25% res

pectivamente, variando-se, portanto, a ordem de apresentação dos exemplos con

siderados. 

Para a definição das partições de treinamento, validação e teste, 

utilizou-se uma função de geração de números aleatórios. A cada projeto da base 

de dados montada foi associado um número aleatório, gerado automaticamente na 

"Interface de Demonstração". Assim, cada subconjunto foi selecionado de acordo 

com a partição e o percentual considerados, tomando-se como critério de seleção a 

ordem crescente dos números aleatórios associados aos projetos. Este procedi

mento de geração de número aleatório pode ser observado na função "Aprendiza

gem/Simulação-Gerar Partições" da "Interface de Demonstração" (Ver Anexo 8, 

Seção 8.3.2). 

Para cada tipo de partição definido, os dados foram redistribuídos 

também de maneira aleatória em 3 (três) maneiras diferentes de apresentação dos 

casos às RNA. Procurou-se, desta forma, evitar que os dados apresentados em 

uma única ordem tornassem a rede viciada em um certo tipo de apresentação. 
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Para fazer face aos experimentos previstos, foram realizadas 486 

particionamentos conforme as regras definidas anteriormente e em função de cada 

tipo de experimento previsto. Durante esta fase de procedimentos, foram mantidos 

constantes os parâmetros de treinamento para todas as situações, observados os 

valores definidos aleatoriamente no simulador. Assim, ficou preservada a taxa de 

aprendizagem (17) inicial de 0,64; o momento (a) de 0,63 e o limiar ("thresho/d') (9) 

de 0,5. A descrição dos resultados destes experimentos é mostrada no Capítulo 7. 

Na seção seguinte, apresentam-se alguns aspectos considerados 

importantes na condução desta aplicação. 

6.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação descrita neste capítulo procurou caracterizar as diver

sas fases do método de verificação proposto no capítulo anterior, justificando-se 

assim a sua completude. De fato, algumas modificações tiveram de ser introduzidas 

para possibilitar o aperfeiçoamento dos resultados e a corroboração da tese pro

posta. 

O intuito de realizar o trabalho em cima de estudos de casos do 

Brasil foi a principal dificuldade encontrada, o que, de certa forma, veio a causar 

desânimo. Entretanto, como o trabalho visa demonstrar a aplicabilidade das Redes 

Neurais Artificiais como recurso de "Avaliação e Ordenamento" de projetos de 

transporte, julgou-se que a adoção de qualquer contexto de avaliação, desde que 

devidamente caracterizado, seria suficiente para tal finalidade. Além disso, a dispo

sição dos diversos órgãos americanos contatados e a facilidade na obtenção dos 

dados facilitaram sobremaneira a adoção deste contexto. 

A classificação dos dados, conforme já descrita, possibilitou a ex

clusão direta da maioria dos projetos apresentados, principalmente aqueles que 

tratavam exclusivamente da manutenção e reabilitação de vias, dada a inexistência 

de uma análise mais aprofundada sobre os diversos fatores e variáveis considera

dos neste trabalho. Como a maioria desses projetos prevê apenas a alocação de 

recursos, optou-se em não considera-los no trabalho. Além disso, cada Estado 

americano adota uma metodologia específica para tal fim, o que inviabilizaria a 

adoção desses estudos de casos. Um exemplo típico desta asserção pode-se veri

ficar ao comparar os projetos do "A/aska" e da Flórida. Se, por um lado, o Estado 

da Flórida busca agilidade na realização dos trabalhos, com o menor número de 
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barreiras que dificultem o tráfego e as condições ambientais existentes, o Estado do 

"A/aska" procura garantir a integridade da rede de transporte existente, tendo em 

vista sobretudo o baixo volume de tráfego observado naquela região. 

Já com relação às RNA, a maior dificuldade encontrada ficou por 

conta do próprio desenho das redes propostas, visto que a definição das variáveis 

das camadas de entrada, intermediária e saída permaneceu estática, variando-se 

apenas a disposição das conexões para caracterizar os três tipos possíveis. Jun

tem-se a isto as limitações do simulador utilizado, caracterizadas pela necessidade 

de tantos arquivos diferentes quantos sejam os números de experimentos, visto que 

o processo não permite a acumulação de diversos resultados de aprendizagens. 

Como foram realizados mais de 400 experimentos, a mesma quantidade de arqui

vos para caracterizá-los teve que ser criada além dos arquivos de tabulação dos 

experimentos e representação das partições e seus respectivós números aleatórios 

gerados. 

Por fim, salienta-se que a principal dificuldade da aplicação foi 

mesmo a caracterização e sistematização das variáveis de avaliação. Uma vez que 

este contexto específico de avaliação requer um entendimento profundo e compor

tamental não só dos aspectos que envolvem a quantificação dos dados mas tam

bém dos processos sociais e econômicos ali existentes, esta caracterização está 

pautada na documentação recebida. Além do mais, ela tenta refletir a visão analíti

ca e crítica exclusivamente sobre os dados recebidos. 

(()) 



CAPÍTULO 7 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, dividido em quatro (4) seções, são apresentados e 

analisados os resultados dos experimentos realizados. Esses resultados são exa

minados à luz dos parâmetros de controle abordados no método de verificação e 

considerados na aplicação. A leitura dos resultados é feita considerando-se os valo

res obtidos e os parâmetros referenciais considerados para a demonstração da 

tese. Mostram-se, também, algumas discussões que subsidiam as conclusões e 

recomendações colocadas no próximo capítulo. 

Na primeira seção, analisam-se os resultados dos experimentos 

conduzidos demonstrando-se que o processo de definição, caracterização e refi

namento da "melhor rede" selecionada para a verificação da tese proposta está 

coerente com o método de verificação proposto. Com isso, ratificam-se os parâme

tros de corte considerados para tal fim. A finalidade desta seção é, exclusivamente, 

a de corroborar a tese proposta 

Na segunda seção, apresenta-se um indicativo sobre a considera

ção do número ideal de casos para os experimentos considerados. Este indicativo 

serve para demonstrar que as ANA conseguiram, a partir do incremento do número 

de projetos utilizados na aprendizagem, determinar um ponto onde o mecanismo de 

aprendizagem permaneceu constante. Na terceira seção, apresentam-se comentá

rios sobre o que seria um "sistema de ponderação" definido nas ANA. Nessa seção, 

é ressaltada a impossibilidade de se definir um "esquema geral" de ponderação 

para este tipo de aplicação. Por fim, na quarta seção, apresentam-se algumas dis

cussões gerais sobre os resultados aqui apresentados. A análise de resultados 

apresentada neste capítulo envolve todas as 486 simulações realizadas. 
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7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Para cada um dos três (3) experimentos previstos, foram conside

rados diversos subconjuntos de dados, sendo cada resultado de treinamento, vali

dação e teste obtido a partir de um subconjunto específico. Como estes subcon

juntos foram definidos por projeto da base de dados, não houve repetição de exem

plos em outras partições do mesmo subconjunto. 

Para caracterizar cada uma das simulações realizadas, optou-se 

por denominá-las por um mnemônico "E" para caracterizar o "Experimento". A esta 

codificação juntou-se também o número do subconjunto gerado. O exemplo "E-1-

034" corresponde ao Experimento do tipo 1, subconjunto 34. 

Os resultados obtidos em cada experimento podem ser visualiza

dos no CD-ROM (Ver Anexo B, Seção 8.3.4}. Os Arquivos E-1-001 a E-1-252 refe

rem-se às simulações do Experimento 1, conduzidos com a "amostra piloto". Os 

Arquivos E-2-001 a E-2-054 referem-se às simulações do Experimento 2, conduzi

dos com a população (exceto "amostra piloto"). Os arquivos E-3-001 a E-3-018 re

ferem-se às simulações do Experimento 3. Por fim, os Arquivos E-0-001 a E-0-162 

referem-se à verificação do comportamento do número de casos considerados na 

aprendizagem. 

7 .2. ANÁLISE DOS EXPERIMENTOS REALIZADOS 

7.2.1. Experimento 1 w "Amostra Piloto": O Processo de Definição das 

Melhores Redes 

O Experimento 1 teve por finalidade definir as melhores redes, 

possibilitando a verificação das quatorze (14) topologias de ANA propostas inicial

mente. Esta verificação permitiu identificar quais delas poderiam ser efetivamente 

usadas para corroborar a tese proposta. Para isso foi utilizada apenas parte dos 

projetos existentes na Base de Dados, em especial aqueles pertencentes à "amos

tra piloto", nos moldes da classificação apresentada no Capítulo 6, Seção 6.3. 

Para a definição das redes viáveis, foram observados o erro mé

dio, inicialmente estipulado em 5% e o fndice de Confiabilidade da Rede (ICR) mais 

próximo de 1 e menores desvios-padrão, visto que caracterizam as redes que re

produzem, em termos agregados, os melhores resultados observados. Neste caso, 

o acerto agregado está caracterizado pela média de acertos entre as alternativas de 

um mesmo projeto, independentemente da quantidade de projetos e/ou alternativas 

utilizadas no processo de aprendizagem. Este tipo de experimento foi repetido para 
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todas as partições geradas. Além disso, observaram-se também duas medidas de 

desvio-padrão: A primeira, referente a todas as apresentações e partições conside

radas; a segunda, correspondendo ao tipo de partição considerado: treinamento, 

validação e teste. As redes que não atingiram estes patamares foram descartadas 

e, em conseqüência, consideradas inviáveis para efeito de verificação da tese pro

posta. 

7 .2.1.1. Os Resu I ta dos do Experimento 

O Experimento 1 foi subdividido em 352 simulações, correspon

dendo ao produto das seis (6) partições, das três (3) repetições aleatórias e das 

quatorze (14) redes consideradas. Para as quatorze (14) redes foram observadas, 

ainda, as duas medidas de desvio-padrão. 

Os resultados mostram que o menor desempenho atingiu um índi

ce de acerto médio de 85,46% (Experimento E-1 -184, Rede T04-3) no treinamento, 

88,74% (Experimento E-1-169, Rede T04-2) na validação e de 88,13% no teste 

(Experimento E-1-099, Rede T02-2). Já os melhores índices de acerto médio, fo

ram determinados em 98,45% no treinamento (Experimento E-1-032, Rede T01-2), 

99,71% na validação (Experimento E-1-075) e de 99,13% na etapa de teste (Expe

rimento E-1-114, Rede T03-1). Como para este parâmetro são considerados os 
' 

resultados médios observados em todos os experimentos, comparados com o índi-

ce de acerto médio estipulado para corte, que foi de 95%, apenas as redes T01 -1, 

T02-1 e T03-1 atingiram este índice. Os gráficos apresentados nas Figuras de 7.01 

a 7.06 mostram o comportamento geral das quatorze redes testadas. 

No gráfico apresentado na Figura 7.01, caracterizam-se os níveis 

de acerto durante o treinamento, validação e teste. Pode-se observar que o com

portamento das RNA durante a aprendizagem (treinamento e validação) não foi 

inferior a 85% para todas as redes. O desempenho médio apresentado na etapa de 

treinamento ficou em 92,61% sendo o índice médio de acerto na validação de 

93,63%. Estes índices médios globais, apesar de abaixo do parâmetro de corte de 

95%, estão bem próximos aos valores esperados. 

Com relação ao teste, houve uma baixa de desempenho, com 

uma média geral de acerto de 90,82%. Tal fenômeno pode estar associado ao fato 

foram aplicadas de forma coerente com os seus propósitos e filosofia. Isto significa 

que o resultado final da avaliação e ordenamento pôde ser identificado no processo 

de aprendizagem com as RNA, independentemente da consideração da variável 
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de, nas partições de teste, estarem incluídos padrões que não foram utilizados para 

a determinação dos pesos (exemplos "mal avaliados" e/ou "avaliação com ruídos"). 

Assim, alguns dos parâmetros destes projetos podem não ter sido compreendidos 

pelas RNA ou algum tipo de informação importante pode não ter sido repassado na 

aprendizagem. 
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FIGURA 7.01: Desempenho das Redes Investigadas por Partição Considerada 

Para ratificar o desempenho das redes, observaram-se também 

os resultados obtidos através do "Índice de Confiabilidade Rede (ICR)" das redes 

investigadas, conforme ilustra a Figura 7.02. 
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FIGURA 7.02: Desempenho das Redes Investigadas por ICR 
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Este índice funcionou como um elemento verificador da avaliação 

e ordenamento das alternativas consideradas. O seu objetivo maior estava associ

ado com o exame da avaliação agregada dos dados. Assim, os índices obtidos fo

ram comparados com o ICR de uma rede ideal ( ICR = 1). As redes com ICR médio 

maior que 1 mostraram um erro de ordenamento nas alternativas de maior priorida

de. Por outro lado, aquelas com ICR médio menor que 1 tenderam a errar o orde

namento nas alternativas de menor prioridade, sendo, portanto, consideradas as de 

maior desempenho. 

Já as duas medidas de desvio-padrão utilizadas foram adotadas 

em função da necessidade de aplicação de um modelo estatístico para verificar a 

dispersão destes dados. A análise dos desvios-padrão em conjunto com os demais 

índices considerados sugere que a modelagem estatística não é essencial para 

este trabalho. Os índices já estabelecidos nas próprias RNA são suficientes para 

determinar a dispersão dos dados. Mesmo assim, em função da agregação dos 

dados e das partições diferenciadas, optou-se em também analisá-los junto com os 

demais parâmetros de corte. As Figuras 7.03 e 7.04 apresentam estes desvios

padrão observados. 
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FIGURA 7.03: Desempenho das Redes Investigadas por Desvio-Padrão para To· 

das as Partições 

O que se observa no gráfico de desvios-padrão gerais (conside

rando-se todas as redes e partições)(Figura 7.03) é que os resultados são compatí

veis com as médias de acertos e ICR considerados. A melhor rede (T01-1) obteve 

um índice geral de acerto de 97,49% e ICR de 0,98. Estes valores foram os melho

res se comparados com os parâmetros de corte. Os desvios-padrão desta rede 

foram de 1,16 para todas as apresentações e de 1,32, 1,21 e 0,96 para as partições 

de treinamento, validação e teste respectivamente. Estes valores podem indicar 
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que a dispersão dos dados, na rede T01-1, não foi tão acentuada. A rede de pior 

desempenho (T04-2) obteve um índice geral de acerto de 86,03% e ICR de 1,08. 

Esses valores são incompatíveis com os parâmetros exigidos para a classificação 

das "melhores redes". Embora os desvios-padrão desta rede não mostrem uma 

dispersão de dados acentuada, a rede pode ser considerada inviável no âmbito 

deste trabalho. 
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FIGURA 7.04: Desempenho das Redes Investigadas por Desvios-Padrão nas Parti

ções 

Apenas a rede T04-3, caracterizada por uma estrutura totalmente 

conectada, obteve desvios-padrão incompatíveis com os demais parâmetros (5,66 

para todas as apresentações e apenas 2,4 na partição de treinamento contra os 

7,63 da validação e os 6,94 do teste). Isso evidencia que, se considerada esta me

dida nos parâmetros de corte, os resultados apresentados poderiam não caracteri

zar uma rede de bom desempenl1o, haja vista que o desvio-padrão pode ser pe

queno e os percentuais de acerto e ICR baixos. Todavia, o parâmetro não pode ser 

considerado isoladamente, pois no caso específico aqui apresentado, a rede não 

atingiu um ICR compatível com as demais e o índice médio de acerto no teste che

gou a 87%, inferior aos demais resultados obtidos. 

A análise do número de ciclos necessários para treinamento e do 

tempo de processamento demonstram que as redes obtiveram o mesmo nível de 

desempenho. Apesar da variação do número de ciclos necessários à aprendiza

gem, o tempo de processamento utilizado por todas as redes para a convergência 

dos resultados foi mantido uniforme. Algumas variações observadas podem estar 

associadas à quantidade de conexões diferentes nas topologias consideradas. Isso 
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implica um maior número de ponderações a serem efetuadas pela rede durante o 

processo de aprendizagem (Figuras 7.05 e 7.06). 

o 
E 14 ,-------------------------------------------------------. 
Q) 

E 12 +------------
~ 10~-----------
~ 8 +------------
0 

à: 6 +------------
.g 4 +------------
8. 2 
~ o 
1-

T01·1 T01 ·2 T01·3 T01-4 T02-1 T02-2 T03-1 T03·2 T04·1 T04-2 T04-3 T04·4 T04·5 T04·6 

Topologias de ANA 

FIGURA 7.05: Desempenho das Redes Investigadas por Tempo de Processamento 
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FIGURA 7.06: Desempenho das Redes Investigadas por Ciclos de Aprendizagem 

Uma peculiaridade ocorrida durante esta experimentação foi a de 

a rede T01 -4 ter requerido mais de dez horas para convergir, valor muito acima das 

duas (2) horas em média requeridas pelas outras redes. Apesar deste fenômeno, 

não houve, na experimentação, registro de mínimos locais. Acredita-se que a ado

ção de doze (1 2} saídas para este tipo de rede também tenha alterado a retropro

pagação do erro, aumentando assim o tempo de processamento utilizado. 

O que se pode concluir desta fase de experimentação é que as 

redes puderam absorver as características principais de um processo de avaliação 

e ordenamento. Assim, fica evidente que se pode estabelecer uma relação entre as 

variáveis de avaliação consideradas na cal ibração do modelo e o resultado deter

minado pelas redes. 
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7.1 .1.2. A Aplicação da Técnica de " Pruning" 

Para todas as topologias propostas (ver Capítulo 6, Seção 6.4), 

buscou-se a observação dos efeitos da aplicação da técnica de "pruning''. Assim, foi 

possível determinar as variáveis mais significativas extraídas na aprendizagem pro

cessada pelas RNA e a conseqüente eliminação daquelas consideradas não signifi

cativas para os resultados do processo. As próprias regras de aprendizagem de

terminadas no simulador foram suficientes para isolar as referidas variáveis e res

pectivas conexões durante o processo de aprendizagem, para todas as redes indis

tintamente. 

A aplicação da técnica de "pruning'' identificou variáveis com 

pouca expressividade para os resultados pretendidos. É importante salientar que a 

pouca expressividade não é sinônimo de desnecessidade, e portanto seria impru

dente retirá-las do sistema de variáveis proposto, por não ter sido enfatizada neste 

processo a importância individual de cada uma delas. Nas Figuras 7.07 e 7.08, 

apresentam o número médio de variáveis de acordo com o peso absoluto obtido em 

cada etapa de aprendizagem, sem a aplicação da técnica de "pruning'' e com a 

aplicação da mesma. 
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FIGURA 7.07: Ponderação das Variáveis Sem Aplicação da Técnica de "Pruning'' 
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FIGURA 7.08: Ponderação das Variáveis Com a Aplicação da Técnica de "Pruning'' 
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Salienta-se ainda que a manutenção do número de variáveis nos 

diversos intervalos de pesos estudados é um indicativo de que, mesmo com a utili

zação da técnica de "pruning'', as conexões mantidas não chegaram a modificar o 

comportamento dos grupos e subgrupos de variáveis . Fica evidente nas Figuras 

7.09 e 7.10 que estes números em uma escala de comparação percentual perma

neceram inalterados ou com pequenas variações. 
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FIGURA 7.09: Classificação das Variáveis por Intervalos de Pesos sem a Aplicação 

da Técnica de "Pruning" 
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FIGURA 7. 1 O: Classificação das Variáveis por Intervalos de Pesos com a Aplicação 

da Técnica de "Pruning'' 

Apenas três variáveis mostraram-se insignificantes para os resul

tados da avaliação e ordenamento com sinapses zeradas: Variável "V003- Técnica 

de Avaliação"; Variável "V1 06 - Índice de Efetividade" e a Variável "V1 07- Índice de 

Prioridade". Nesses casos, optou-se por desconsiderá-las nos experimentos 2 e 3. 

Assim, as redes definidas como "viáveis" para o experimento seguinte tiveram a 

sua estrutura inicial alterada, excluindo-se, desta maneira, estas variáveis já des

critas anteriormente (Ver Anexo A). 

O resultado da aplicação da técnica de "pruning'' sugere que as 

técnicas de avaliação representadas pela variável "V003-Técnicas de Avaliação" 
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representativa da técnica. Isto denota ainda que, no processo de avaliação, a técni

ca não é essencial. 

Com relação à variável "V1 06-Índice de Efetividade", procurou-se 

passar para a aprendizagem da rede a relação existente entre o número de critérios 

considerados e os atributos utilizados para medi-los. Desta forma, apenas se apre

sentou para a rede um número geral representando a relação entre estes dois fato

res. Os resultados mostram que a rede não aprendeu com esta variável. A relação 

entre o número de critérios considerados e os atributos utilizados na avaliação foi 

obtida através de outros mecanismos não transparentes no processo de aprendiza

gem. 

Por fim, a variávei"V107-Índice de Prioridade", que serviria como 

ratificadora da posição da alternativa entre as demais apresentadas, também não 

foi utilizada. A regra de aprendizagem na rede fez alusão somente ao índice da 

saída, desconsiderando o valor da entrada desta variável. Isto vem fortalecer o 

princípio de que a rede não necessita conhecer previamente o resultado que uma 

alternativa poderá apresentar. Para reconhecer a prioridade das alternativas, a 

ANA associou as variáveis de entrada com o valor da saída especificado no pro

cesso geral de avaliação. 

Também é importante caracterizar que, após a aplicação da técni

ca de "pruning', as redes foram novamente treinadas, obtendo-se os mesmos índi

ces já estabelecidos no treinamento anterior. 

7.2.1.3. As Topologias Viáveis 

Somente as topologias T01-1, T02-1, T03-1 foram consideradas 

viáveis, uma vez que atenderam simultaneamente a todos os parâmetros de corte 

estabelecidos (Erro médio menor que 5%, índice médio de acerto de pelo menos 

95% e ICR próximo de 1 ). Essas topologias obtiveram erro médio menor que 5%, 

os menores ICR e os menores desvios-padrão médios em relação a todo o conjunto 

de dados utilizados. Sobre estas três redes, apresentam-se as seguintes conside

rações: 

a) A Topologia T01-1 obteve o melhor desempenho global, com 97,49% de acer

to. Esse valor está a mais de dois pontos percentuais acima do parâmetro de 

corte. O ICR médio de 0,98 foi menor que 1 e apenas 0,02 de uma rede ideal. 

Essa rede também apresentou o menor desvio-padrão para todos os subcon

juntos apresentados (1, 16); 
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b) A Topologia T02-1 obteve o segundo melhor desempenho global, pois o índice 

de acerto médio foi de 95,81%, apenas 0,81% maior que o parâmetro de corte. 

O ICR médio (0,96) foi também menor que 1, todavia mais distante da rede ide

al (0,04) que aquele apresentado na rede descrita anteriormente. O desvio-pa

drão médio observado para todos os subconjuntos também foi maior (1,20}; 

c) A Topologia T03-1 obteve o terceiro melhor desempenho global, com índice 

médio de acerto de 95,79%, valor um pouco abaixo da rede T02-1 . O ICR mé

dio ficou acima do ICR da rede ideal (1,06). Este valor é o de menor desempe

nho nas três redes. O desvio-padrão médio observado para todos os subcon

juntos chegou a 0,59, e apesar de ser o menor entre as três redes, não é o pa

râmetro mais indicado para o corte. 

A análise em conjunto dessas três topologias consideradas mostra 

que as redes com conexões parciais ou totais são ineficazes para o tipo de solução 

que se pretende adotar. Com isso, enfatiza-se que, para o tratamento de variáveis 

distintas de avaliação, as ANA com estruturas locais apresentam um melhor de

sempenho. Independentemente dos resultados destas três redes, a aprendizagem 

foi reiniciada na etapa seguinte de experimentação. Nestes casos, provocou-se, 

ainda, a exclusão das três variáveis consideradas não significativas. Além disso, as 

demais topologias foram abandonadas a partir desta experimentação. 

7.2.2. Experimento 2: O Refinamento das Redes Selecionadas 

Para a realização do Experimento 2, foram utilizados exclusiva

mente os projetos que não compuseram a "amostra piloto". Além disso, conforme 

já ressaltado anteriormente, foram excluídas das topologias consideradas "viáveis", 

as variáveis consideradas não significativas para o resultado da avaliação e orde

namento, segundo a técnica de "pruning' inicialmente aplicada. Este segundo Ex

perimento foi conduzido sobre 54 simulações correspondendo às seis partições (6), 

três (3} repetições aleatórias e três (3) redes. 

Os resultados indicam que os menores acertos atingiram índices 

de 85,46% no treinamento (Experimento E-2-022, Rede T02-1), 88,71 % na valida

ção (Experimento E-2-037, Rede T02-1) e 88,51% no teste (Experimento E-2-054, 

Rede T03-1). Os melhores índices foram obtidos na rede T01-1, com 98,71% para 

o treinamento e com 97,37% para teste. Na validação, o melhor resultado foi de 

98,17% na rede T02-1. Os gráficos apresentados nas Figuras 7.11 a 7.16 mostram 

o comportamento geral das três redes testadas nesta segunda experimentação. 
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o treinamento e com 97,37% para teste. Na validação, o melhor resultado foi de 

98,17% na rede T02-1. Os gráficos apresentados nas Figuras 7.11 a 7.16 mostram 

o comportamento geral das três redes testadas nesta segunda experimentação. 
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FIGURA 7.11: Desempenho das Redes Selecionadas por Índice Médio de 

Aprendizagem 

Observa-se, portanto, no gráfico da Figura 7.11 que, embora a 

rede T02-1 tenha obtido o maior índice na validação, a rede T01-1 permaneceu 

com os resultados mais próximos, caracterizando um menor desvio-padrão. No 

caso desse segundo experimento, a medida geral de desempenho voltou-se mais 

para a fase de teste. Neste caso, o melhor desempenho foi obtido na rede T01-1, 

com 98,06%, valor este bem acima do parâmetro de corte de 95%. A rede T02-1 

permaneceu com os índices similares, com exceção do índice obtido no teste onde 

foi verificado o menor desempenho. Mesmo assim, esse valor está acima dos 95% 

exigidos para o corte. A rede T03-1 mostrou-se com parâmetros abaixo dessas ou

tras duas. 

Já com relação ao Índice de Confiabilidade da Rede (ICR), o que 

se observou foi uma variação pequena em relação ao índice que mede as redes 

ideais (Índice 1) (Figura 7.12}. 
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FIGURA 7.12: Desempenho das Redes Selecionadas por Índice de Confiabilidade 

da Rede (ICR) 



Capítulo 7- Apresentação e Análise dos Resultados 
Página 149 

Nesta figura, pode-se observar que a rede T01-1 obteve ICR Mé

dio de 0,97 contra os 0,91 da rede T02-1 e 1,07 da rede T03-1. Isso mostra que a 

rede T01-1, com o menor ICR, tendeu a errar menos nas alternativas de maior prio

ridade. Por isso, considerando-se o parâmetro de ICR, a rede T01-1 apresentou os 

melhores resultados. 

Com relação às medidas de desvios-padrão, os mesmos fenôme

nos dos experimentos anteriores foram observados. Como as três redes testadas 

não obtiveram índices de desempenho diferentes e nem abaixo dos resultados es

perados, estas medidas só corroboram os índices obtidos (Figuras 7.13 e 7.14). 

o 
:g 1,05 ·1------------------
::E 
o 

I(Q 

.t; 
~ 0,95 -1-------------,-
0 
·:; :a 0,9 -l----
0 

T01-1 T02-1 

Topologias de RNA 

T03-1 

FIGURA 7.13: Desempenho das Redes Selecionadas por Desvio-Padrão Médio 
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FIGURA 7.14: Desempenho das Redes Selecionadas por Desvios-Padrão nas 

Partições 

Com relação ao tempo de processamento e número de ciclos 

considerados para a convergência dos resultados, algumas considerações são im

portantes (Figuras 7.15 e 7.16): 
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FIGURA 7.16: Desempenho das Redes Selecionadas por Número Médio de Ciclos 

a) No gráfico da Figura 7.1 5, pode-se obseNar que a segunda rede é a que con

sumiu o maior tempo de processamento no experimento anterior. Embora te

nham sido usados mais casos para treinamento, validação e teste, a rede con

sumiu um tempo bem superior àquele da experimentação anterior; 

b) O número de ciclos de processamento (Figura 7.16) pode ser considerado bai

xo, evidenciando-se que as estruturas locais convergem com mais facilidade 

para o reconhecimento dos padrões de avaliação; e 

c) O tempo de processamento chegou até 4 horas. No entanto, não representa 

muito quando comparado com o tempo de avaliação demandado nos projetos 

de transporte que, por vezes, chegam a meses ou anos. 

Após este Experimento, obseNou-se que qualquer uma das três 

redes selecionadas poderia ser utilizada para calibrar os parâmetros da técnica de 

avaliação e ordenamento. Todavia, optou-se por selecionar aquela de melhor de-
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sempenho para a realização do Experimento 3. Assim foi considerada a rede T01-1 

como a "melhor", com um desvio-padrão médio de 0,97 em relação a todas as 

apresentações consideradas. 

7.2.3. Experimento 3: A Caracterização da Melhor Rede 

Por fim, todos os projetos catalogados foram então considerados, 

no sentido de ratificar o desempenho da rede considerada "melhor" para a compro

vação da tese estabelecida. O Experimento 3 foi conduzido com dezoito (18) simu

lações de dados correspondendo a seis (6) partições, três (3) repetições aleatórias 

e uma rede. 

O experimento demonstrou que a rede selecionada (Topologia 

T01-1) comportou-se dentro dos padrões aceitáveis para a verificação da proposta. 

O melhor resultado obtido atingiu 100% de acerto (Experimento E-3-008) e o pior 

deles chegou a 92,22% (Experimento E-3-012), com um índice de acerto médio de 

98,76% (Figura 7.17). 

100,5 
o 100 t: 
41 o 99,5 <1: 
41 99 "O 
o 98,5 :a 

•41 98 :i: 
41 o 97,5 
:a 97 . .5 

96,5 
Treinamento Validação Teste 

FIGURA 7.17: Desempenho da Melhor Rede por Índice Médio de Aprendizagem 

O desvio-padrão médio de todas as partições foi de 1 ,21 e de 

1 ,29, 1 ,35 e 0,99 para o treinamento, validação e teste, respectivamente. Estes 

valores mostram que não houve uma dispersão significativa dos dados. Nesta rede, 

não foram observados o número de ciclos nem o tempo médio de processamento, 

por terem sido considerados parâmetros desprezíveis para o significado deste tra

balho. 

7.2.4. A Corroboração da Tese 

Os resultados apresentados e analisados nesta seção mostram 

que os parâmetros de corte utilizados (erro médio de 5%, acerto médio geral de 
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O desvio-padrão médio de todas as partições foi de 1 ,21 e de 

1 ,29, 1 ,35 e 0,99 para o treinamento, validação e teste, respectivamente. Estes 

valores mostram que não houve uma dispersão significativa dos dados. Nesta rede, 

não foram observados o número de ciclos nem o tempo médio de processamento, 

por terem sido considerados parâmetros desprezíveis para o significado deste tra

balho. 

7.2.4. A Corroboração da Tese 

Os resultados apresentados e analisados nesta seção mostram 

que os parâmetros de corte utilizados (erro médio de 5%, acerto médio geral de 

95% e ICR igual a 1) foram suficientes para definir a rede que melhor representaria 

a aprendizagem dos padrões de avaliação observados e com isso ser utilizada para 

a avaliação de projetos futuros. Os valores obtidos para esta rede em todas as si

mulações mostram que a ANA foi capaz de "aprender" e a tese proposta pode ser 

dada como corroborada nos moldes da análise apresentada. 

Na seção seguinte, apresentam-se comentários sobre a possibili

dade de definição de um número mínimo de casos para os experimentos conduzi

dos em aplicações do mesmo tipo desta. 

7.3. HÁ UM NÚMERO IDEAL DE CASOS PARA OS EXPERI· 

MENTOS DESTE TIPO ? 

Selecionada a "melhor rede" e verificada a tese proposta, surgiu o 

seguinte questionamento para toda a fase de experimentação e análise de resulta

dos: Qual é o número ideal de "estudos de casos" que pode permitir a utilização de 

poucos dados para o mesmo objetivo? Na realidade, a teoria das Redes Neurais 

Artificiais não preconiza nenhum processo estatístico para tratamento de "amos

tras" ou população visto que as situações diferem das mais variadas maneiras. 

No caso da "Avaliação de Projetos de Transporte", verifica-se que 

também não é comum a existência de bases de dados com "Estudos de Casos" 

nem tampouco existe essa preocupação, mesmo no contexto americano, tido como 

o mais severo, em formar uma série histórico-temporal sobre os projetos avaliados. 

Mesmo assim, decidiu-se, neste trabalho, determinar na rede selecionada o com

portamento da aprendizagem frente à variação do número de casos considerados. 

Assim optou-se por variá-los de 1 O em 1 O projetos, o que resultou em uma média 

de incremento de 56 alternativas por variação. 
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FIGURA 7.18: Desempenho da Melhor Rede por Número de Casos Considerados 

Além disso, os dados foram selecionados de forma aleatória, o 

que não garante homogeneidade no tratamento das variáveis de avaliação utiliza

das. É importante concluir que este número não é uma regra que valide qualquer 

formação de conjuntos ou partições para simulação em RNA. Esta regra funcionou 

apenas para este estudo. Ela pode servir de parâmetro para guiar experimentos 

futuros mas não implica nenhum comprometimento com os resultados efetivos dos 

experimentos. 

Na seção seguinte, descreve-se o papel das variáveis no proces

so de avaliação caracterizando-se os sistemas de ponderação observados. 

7.4. O PAPEL DAS VARIÁVEIS NO PROCESSO DE AVALIA

ÇÃO 

O presente trabalho caracterizou que a grande parte das variáveis 

consideradas contribuem para os resultados da avaliação e ordenamento das alter

nativas. 

É sabido que os modelos e técnicas de avaliação existentes utili

zam "esquemas de ponderações" estabelecidos por especialistas, analistas e deci

sores. Embora estes esquemas tendam a comportar-se de maneira distinta visto 

que se referem a um determinado contexto, evidencia-se, pela literatura já apre

sentada ao longo deste trabalho, que existe uma padronização nos elementos de 

cada técnica ou modelagem. Essa padronização caracteriza o sistema de pondera

ção das variáveis de avaliação em função dos aspectos abordados em cada caso. 

O problema tratado neste trabalho envolve diferentes esquemas de ponderação de 

diferentes técnicas de avaliação, não havendo distinção entre os esquemas esta

belecidos. Assim, a RNA foi capaz de absorver esses esquemas e sintetizá-los em 
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Embora estes esquemas tendam a comportar-se de maneira dis

tinta visto que se referem a um determinado contexto, evidencia-se, pela literatura 

já apresentada ao longo deste trabalho, que existe uma padronização nos elemen

tos de cada técnica ou modelagem. Essa padronização caracteriza o sistema de 

ponderação das variáveis de avaliação em função dos aspectos abordados em 

cada caso. O problema tratado neste trabalho envolve diferentes esquemas de 

ponderação de diferentes técnicas de avaliação, não havendo distinção entre os 

esquemas estabelecidos. Assim, a ANA foi capaz de absorver esses esquemas e 

sintetizá-los em um único, representativo do comportamento global dos especialis

tas envolvidos, independentemente da técnica que tenha sido aplicada. 

As variáveis de avaliação não foram ponderadas no âmbito deste 

trabalho de forma individualizada, o que representaria a definição de um "esquema 

de ponderação" que, em tese, poderia ser utilizado em todos os casos. Em isto 

ocorrendo, as ANA só teriam servido para determinar o peso de cada variável, 

bastando para isso que a avaliação de outros casos se desse pela simples aplica

ção deste esquema de ponderação. Isto poderia implicar um erro, visto que as ANA 

tratam também informações com valores nulos ou inexistentes. Além disso, é im

portante frisar que a combinação dos pesos na camada intermediária não deixa 

explícita a forma como estes são considerados em todos os neurônios da rede. 

Assim, buscou-se apresentar, nesta análise de resultados, não o 

valor absoluto de ponderação de cada variável mas sim a forma como a rede clas

sificou os diversos grupos e subgrupos considerados de acordo com a soma dos 

pesos das sinapses não eliminadas na técnica de "pruning". Assim, os valores da 

entrada não foram considerados essenciais tendo em vista serem diferentes para 

cada uma das variáveis. Este procedimento estabeleceu duas regras de sistemati

zação da importância das variáveis: por grupo ou subgrupo. Os itens seguintes 

mostram aspectos desta sistematização. 

7.4.1. Sistema de Ponderação por Grupo de Variáveis 

O "Sistema de Ponderação por Grupo de Variáveis" define a im

portância de cada grupo no processo de avaliação. O sistema foi montado com 

base na média das ponderações obtidas para os cento e oitenta (180} projetos con

siderados. Os resultados evidenciam as seguintes análises: 

a) O grupo A (Qualificação do Projeto) exerce pouca ou nenhuma influência na 

determinação do ordenamento das alternativas, visto que apenas a variável 
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V003-Número de alternativas é ativada no processo. Além disso, a sua ativação 

está diretamente relacionada à ativação da saída, numa relação que implica a 

igualdade da soma das ativações de saída com a da ativação da entrada. As

sim, quando são informadas que existem 4 alternativas para avaliação, a soma 

dos quatro estados de saída tende a 4; 

b) O grupo B (Contexto da Avaliação) é o grupo que contempla um maior número 

de pesos e, embora não chegue a tratar nenhuma das conseqüências diretas 

das alternativas, ele se torna essencial para comparar cada uma delas com um 

contexto geral. Este grupo define a relação de efetividade da alternativa em fun

ção dos diversos critérios e atributos selecionados para a obtenção das metas 

determinadas no início do processo de avaliação; 

c) O grupo C (Conseqüências) prioriza a retratação dos aspectos quantitativos e 

qualitativos de cada alternativa comparando-se diretamente os valores absolu

tos encontrados. Além disso, pode-se observar que cada subgrupo mantém 

uma função distinta dentro do processo de ordenamento das alternativas, de 

acordo com as metas e critérios definidos. Assim, quando um projeto preconiza 

uma relação de preservação do ambiente natural, as variáveis que retratam 

estes aspectos são ponderadas com mais intensidade, reduzindo a participação 

de outras variáveis que não estão associadas a estes aspectos. Um exemplo 

muito claro deste procedimento é observado em projetos de reabilitação e ma

nutenção quando os impactos sobre o meio natural são menores do que aque

les provocados por interferências das atividades da área. Através dos exemplos 

apresentados para aprendizagem, a rede selecionada foi capaz de distinguir 

esta relação entre os valores filosóficos (metas e objetivos) do projeto e o que 

efetivamente seria considerado como forma de medi-los. 

Com a normalização dos pesos, este sistema de ponderação pode 

ser representado de acordo com o esquema apresentado na Figura 7.19. Neste 

esquema, tem-se que as variáveis do Grupo A exercem apenas 0,81% de influência 

no resultado global da avaliação, enquanto que as do Grupo B influenciam com 

68,72%. As variáveis de medição das conseqüências ficam apenas os outros 

30,47% de participação no resultado final da avaliação e do ordenamento das alter

nativas propostas. 
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AVALIAÇÃO 
E 

ORDENAMENTO 

FIGURA 7. 19: Sistema de Ponderação das Variáveis de acordo com 

o Grupo Considerado 

7.4.2. Sistema de Ponderação por Subgrupo de Variáveis 

Para o "Sistema de Ponderação por Subgrupo de Variáveis", tam

bém não foi possível a determinação de um sistema de ponderação geral, pois esta 

ponderação está relacionada diretamente com o tipo de projeto tratado e a sua fina

lidade. As mesmas características do sistema por grupo foram mantidas (maior pri

oridade para as variáveis dos grupos B, C, e A, respectivamente) . Como estes sub

grupos envolvem aspectos mais específicos, a sistemática de ponderação obtida 

na rede será sempre diferente em função dos fatores considerados. Nestes casos, 

o universo de combinação é amplo. Para ilustrar os resultados obtidos, serão cita

dos 3 (três) projetos distintos: 

a) Projeto 019 : É um projeto caracterizado por uma construção de uma via de 

acesso rápido no "Hawail', servindo como principal elemento de ligação entre 

as vilas turísticas e a Capital do Estado, "Hono/u/Li'. Este projeto foi posto para 

discussão em audiência pública porque as alternativas previam a travessia da 
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área do parque ecológico de "l<ealekahe", onde existem algumas espécies ani

mais e vegetais ameaçadas de extinção. Além disso, o projeto também previa a 

travessia do maior pântano existente naquele Estado. De uma forma geral, as 

redes priorizaram as variáveis dos subgrupos C-5, que tratam os i~pactos so

bre o meio ambiente, e as do subgrupo C-13, que tratam o tratamento dos re

cursos históricos e parques naturais. Para este caso em específico, a avaliação 

e o ordenamento das doze (12) alternativas estiveram baseados no esquema 

de ponderação das variáveis por subgrupo considerado e apresentado na Figu

ra 7.20. 

A-1 : 0,04% 

C-2: 0,08% 

C-3: 0,44% 

A-2: 0,64% 

C-9: 1% 

C-7: 1,03% 

C~: 1,08% 

C-11 : 1,09% 

C-8: 1,25% 

RESULTADO DA 
PONDERAÇÃO DO 

PROJETO 019 

AVALIAÇAO 11 

ORDEN;MENTO il 

C-12: 1,29% ] 

C-10: 1,75% 

C-4: 1,97% 

C-13: 15,31% 

C-5: 16,13% 

8 -4: 10,11% 

8 -2: 15.31% 

8-1 : 15.35% 

8-3: 16 ,13% 

FIGURA 7.20: Sistema de Ponderação das Variáveis para Classificação Conforme 

o Subgrupo - Exemplo do Projeto 019 

b} Projeto 126 - Este projeto está caracterizado pela reabilitação de cerca de 312 

quilômetros de rodovia ligando a cidade de "Richmond' na 11 Virginia11 à Área de 
11 Washington O. C.". Neste caso, não existe impactos sobre o ambiente natural e 

o maior problema evidenciado nas audiências públicas esteve relacionado com 

a modificação do panorama social e econômico, uma vez que a duração do 

projeto de execução seria de 13 meses, o que influenciaria todas as relações 
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sociais e econômicas. Apesar do intenso tráfego previsto e das modificações na 

capacidade das vias principais por conta da reabilitação, apenas as variáveis 

dos subgrupos C-2, que tratam da oferta, demanda e qualidade dos serviços 

ofertados e de C-3, que tratam de impactos sociais e econômicos foram consi

deradas mais importantes. Este esquema de ponderação está descrito na Figu

ra 7.21 

A-1: 0,06% 

C-4: 0,07% 

A-2 : 0.91% 

C~: 0,95% 
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FIGURA 7.21: Sistema de Ponderação das Variáveis para Classificação Conforme 

o Subgrupo - Exemplo do Projeto 126 

c) Projeto 160: É caracterizado por um projeto de alteração da capacidade do sis

tema de transporte existente no "Co/orado" , especificamente na parte sudeste 

da região metropolitana de "Denver". O grande problema deste projeto estava 

associado à segregação de diversas áreas comerciais e de servi ços, visto que o 

aumento da capacidade do sistema dava-se por aumento da velocidade na via 

expressa. Para isso, um sistema de contenção e proteção do tráfego e de pe

destres previa a instalação de barreiras para fazer o sistema fluir com mais ra

pidez. Isto garantiria aos motoristas uma menor preocupação com a travessia 

de pedestres e outros cruzamentos, dado o adensamento populacional muito 
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elevado na área. As ANA privilegiaram as variáveis do subgrupos C-2, C-3 e C-

6. O esquema de ponderação considerado está representado na Figura 7.22 

A-1: 0,06% 

A-2: 1,01% 

C-4: 1,01% 

C-9: 1,01% 

C-10: 1,3% 

C-12: 1,J1% 
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C-8: 1,89% 
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B-3: 14 ,08% 

8 -2: 14 ,09% 

FIGURA 7.22: Sistema de Ponderação das Variáveis para Classificação Conforme 

o Subgrupo - Exemplo do Projeto 160 

Enfatiza-se, portanto, que o comportamento do sistema de ponde

ração nas Redes Neurais Artificiais é peculiar a cada projeto, tratado de acordo com 

as regras de aprendizagem estabelecidas. 

Observa-se que, mesmo com a descrição de alguns exemplos, há 

uma correlação das ponderações entre os grupos considerados. Embora a ANA 

faça uma definição dos pesos em função das variáveis presentes, a aprendizagem 

foi capaz de passar para as redes as principais características do processo de ava

liação. 

É importante frisar também que este sistema foi determinado ape

nas para a rede considerada como "melhor rede", visto que as demais foram des

cartadas em etapas anteriores. Assim, não se justifica um comprometimento do 

entendimento dos sistemas de ponderação das demais redes consideradas neste 

trabalho. Tal fato é resultante, sobretudo, do não atingimento dos patamares de 
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corte previstos para a pesquisa. E, apesar de as duas outras redes também terem 

sido consideradas viáveis, acredita-se que a opção por apenas uma também cons

titua um procedimento de descarte das outras duas. 

Na seção seguinte, apresentam-se algumas considerações sobre 

a análise conduzida neste capítulo, enfatizando-se os resultados encontrados como 

elementos de corroboração da tese proposta. 

7.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises e discussões apresentadas neste capítulo ressaltam 

sobremaneira que o processo de verificação da tese proposta foi condizente com o 

método estabelecido e que os resultados são fruto de um processo seletivo de to

pologias de ANA. É um fato que se tentou, nas quatro topologias apresentadas, 

verificar os três tipos de redes possíveis para aprendizagem em "Backpropagation": 

locais, parciais e totais. Prevaleceram, portanto, redes locais como mais efetivas 

para os estudos de casos tratados. 

A dificuldade na utilização do simulador tornou necessário o des

envolvimento da "Interface de Demonstração", denominada de "EVALUATOR', cuja 

função essencial é a de extrair os dados obtidos nas Redes Neurais Artificiais e 

transformá-los em dados que possam ser lidos por analistas e decisores na seleção 

das linhas de ações e alternativas a serem adotadas. 

A seleção da rede ideal não implica que a rede escolhida seja a 

única. O processo de busca não contemplou um grande número de redes face so

bretudo à sobrecarga de experimentação necessária referente a cada uma delas. 

Procura-se, desta forma, garantir que o processo de aprendizagem não se consti

tuísse uma forma de "decorar padrões de avaliação". Neste trabalho, nenhum fe

nômeno de "overlitting' ou "underlitting' foi evidenciado. 

Por fim, é importante frisar que não se deve tentar buscar, no sis

tema de ponderação de uma ANA, uma leitura dos pesos das variáveis para a rea

dequação em uma ferramenta ou técnica alheia à que foi testada. Salienta-se que o 

referido sistema é o resultado de um processo de aprendizagem onde a rede con

seguiu "extrair" características significativas dos projetos apresentados. A partir daí, 

é possível aplicá-las a outros casos, de acordo com os dados apresentados para a 

avaliação e ordenamento. 

(()) 



CAPÍTULO 8 

CONCLUSÕES,RECOMENDAÇÕESETRABALHOS 

FUTUROS 

Apresenta-se, neste capítulo, estruturado em cinco (5) seções, as 

principais conclusões, recomendações e diretrizes para trabalhos futuros na área 

de "Avaliação de Projetos de Transporte", enfatizando-se o uso das Redes Neurais 

Artificiais (RNA). 

Na primeira seção, mostram-se algumas considerações com base 

nos resultados observados. Na segunda mostram-se dois tipos de conclusões: as 

de ordem geral, que caracterizam a utilização das RNA no processo de avaliação e 

ordenamento de alternativas de projetos de transportes, e as de ordem específica, 

voltadas para a análise dos resultados obtidos na simulação. Buscou-se enfatizar a 

idéia de utilização das ANA enquanto elemento da Inteligência Artificial para simular 

a aprendizagem humana. Este elemento foi essencial para caracterizar a forma de 

"Avaliar'' os projetos de transporte, considerada por analistas, especialistas e deci

sores. Na terceira seção, apresentam-se recomendações quando da utilização da 

técnica, caracterizando-se o modelo testado. Na quarta, apresentam-se algumas 

diretrizes que possibilitam o avanço dos trabalhos nesta área, sobretudo de forma a 

caracterizar a atividade de "Avaliação de Projetos de Transporte" como um meio e 

não um fim. Por fim, na quinta seção, mostra-se que o uso das RNA só tende a 

facilitar essa atividade. 

8.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este trabalho demonstrou experimentalmente que é possível ava

liar e ordenar alternativas de projetos de transporte com base na aprendizagem 
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proporcionada por outros exemplos de avaliação. Para isto utilizou-se uma ANA do 

tipo "Multilayer Perceptron (MLP)" e treinada com o algoritmo "Backpropagation". 

Na comparação dos resultados obtidos, verificou-se que podem 

existir inúmeras soluções de redes, de acordo com a quantidade de dados tratados 

e níveis de acerto pretendidos. As conclusões apresentadas podem ser considera

das significativas quando se observa que, de 180 projetos apresentados (com cerca 

de 1005 alternativas) , a rede selecionada para implementação foi capaz de acertar 

o ordenamento observado nos projetos originais em mais de 95% dos casos. O 

índice médio de acerto na partição de teste foi de 97,78%. O maior acerto nessa 

partição foi estabelecido em 100% ( 45 projetos, 270 alternativas, Experimento E-3-

009), e o menor acerto obtido foi de 91,11% (41 projetos, 231, alternativas, Experi

mento E-3-012). Para as partições de treinamento e validação os índices médios de 

acerto foram de 100% e 98,88%, respectivamente, valores estes acima do percen

tual de acerto na partição de teste, o que garante a capacidade de classificação da 

rede. A Tabela 8.01, mostrada na página seguinte, caracteriza os maiores erros 

encontrados no ordenamento para o experimento com a melhor rede. 

Conclui-se, também, com base nesta tabela, que não houve erros 

nos ordenamentos de maior prioridade, garantindo-se, desta forma, a preservação 

da ordem das alternativas mais importantes. Tal fenômeno é relevante para a segu

rança do modelo testado, pois cerca de 46% dos projetos apresentam número de 

alternativas avaliadas e ordenadas menor ou igual a quatro (4). Para essas priori

dades não foi verificado nenhum erro de ordenamento. 

Por outro lado, salienta-se que a base da aprendizagem está no 

contexto de avaliação informado. Assim, um projeto de 1980, por exemplo, pode 

apresentar características que divergem dos parâmetros requeridos atualmente. 

Este processo resulta no acúmulo de informações que permitem "aprender" sobre 

os diversos cenários. 

Embora não se tenha feito nenhuma observação a respeito do 

comportamento da rede em projetos futuros, com realidades diferenciadas das atu

ais, é possível que a rede seja capaz de determinar uma tendência, e a partir daí, 

até prever situações futuras. 



Tabela 8.01: Maiores Erros de Avaliação/Ordenamento Observados na Partição de Teste- Experimento 3 -Topologia T01-1 

Número de 

ProJetos por Erros no 
Prioridade das Alternativas 

ProJeto/ 

(Alternativa) Ordenamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Experimento) 

(3) 13 

(4) 31 

(5) 39 

(6) 21 

(7) 22 2 • • P023 (E-3-006) 

• • P045 (E-3-008) 

(8) 11 4 • • • • P081 (E-3-001) 

• • P109 (E-3-013) ~ 
• • • P123 (E-3-018) ~ 
• • P180 (E-3-015) Q:) 

I 

(9) 8 3 • • • P141 (E-3-003) ~ :::s 
P152 (E-3-003) 

(") • • • ~ 
In 

• • • P174 (E-3-011) &' 
~ 

(10) 4 2 • • P150 (E-3-001) :X) 

P162 (E-3-008) 
~ • • o 
3 

(11) 4 2 • • P1 01 (E-3-013) 
(b 
:::s 

• • • P138 (E-3-015) lfr 
'(") 

(12) 17 3 P005 (E-3-012) 
2' • • • In 
(b 

• • • • P115 (E-3-016) ~ 
Qj 

• • P151 (E-3-017) ~ 
Qj 
:;: 

"tiO 
Qj,(n 

Nota: Para o experimento 2 (E-2) foram observados erros de ordenamento em projetos com nove (9) alternativas. !~ 
~~>;: ---O> O 
~In 
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8.2. CONCLUSÕES 

8.2.1. Conclusões Gerais 

Os resultados obtidos levam a crer que a RNA foi capaz de 

aprender os padrões de "avaliação" de projetos avaliados, corroborando a tese es

tabelecida. A partir desta aprendizagem, apresentam-se as seguintes conclusões: 

a) Julga-se que a definição de uma "amostra piloto" pode ser essencial no proces

so de refinamento das redes inicialmente previstas. Tal fenômeno pode ser evi

denciado na comparação dos índices médios de acertos obtidos nos três expe

rimentos. Na fase inicial, apenas alguns projetos foram submetidos à simula

ção, permitindo-se a exclusão da maior parte das redes que não atingiram os 

parâmetros de corte exigidos para o desempenho do modelo. Em seguida, os 

experimentos permitiram caracterizar uma rede mais "afinada" com os propósi

tos da tese. Por fim, a rede selecionada ratificou o processo de aprendizagem 

dos "padrões de avaliação"; 

b) A aplicação da técnica de "pruning' possibilitou a exclusão de algumas variáveis 

de avaliação inicialmente determinadas. É certo que muitas variáveis de avalia

ção obtiveram índices diferentes na participação nos resultados. Se compara

dos com a avaliação e ordenamento originais obtidos com a aplicação de algu

mas técnicas onde prevaleceram os sistemas de ponderação de variáveis, os 

resultados da aplicação original e aqueles obtidos nas Redes Neurais Artificiais 

são similares. Os índices podem não ter sido os mesmos, todavia foi mantida a 

ordem de participação de cada variável descrita na ponderação; 

c) O uso de projetos considerados "mal avaliados" ou que foram caracterizados 

pela ausência de informações, nos moldes descritos ao longo deste trabalho, 

demonstrou que as redes podem determinar onde ocorreram diferenças com a 

avaliação e ordenamento iniciais e qual seria o ordenamento correto (de acordo 

com a RNA) para as alternativas consideradas; 

d) A comparação dos resultados obtidos pelas RNA com a análise do "Índice de 

Confiabilidade da Rede (ICR) " demonstrou que as redes locais ou parcialmente 

conectadas tendem a apresentar menores taxas de erros para as alternativas 

de maior prioridade que aquelas totalmente conectadas; 

e) Também, a comparação com os desvios-padrão obtidos mostrou que, em 

96,5% das simulações foi observado um índice de acerto acima de 95% (1 des

vio-padrão). Em 2,5% das simulações foi observado um índice de acerto entre 
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90% e 95% e em apenas 1% das simulações foi observado índice de acerto 

menor que 90%; 

f) Os resultados observados podem servir de parâmetros para considerar as Re

des Neurais Artificiais como elementos de desempenho satisfatório na Avalia

ção de Projetos de Transportes. Assim, elas podem ser aplicadas com seguran

ça em outras avaliações. 

8.2.2. Conclusões Específicas 

Com relação aos procedimentos de simulação e aprendizagem, 

podem ser considerados importantes alguns fenômenos envolvendo os procedi

mentos de treinamento, validação e teste. Sobre estes procedimentos, tecem-se as 

seguintes conclusões: 

a) As redes "Multi/ayer Perceptron (MLP)" e o algoritmo "Backpropagatiorl' pare

cem aprender, com segurança, os supostos "padrões de avaliação" caracteriza

dos nos "Estudos de Casos" utilizados; 

b) Observou-se que, nas três partições, os resultados alcançados no treinamento 

e na validação apresentam um maior índice de acerto que aqueles apresenta

dos no teste. Tal fenômeno pode estar associado à aplicação apenas de casos 

considerados "bem avaliados" nas duas primeiras partições. Já a partição de 

teste envolveu, também, casos considerados "mal avaliados" ou "avaliados com 

ruídos", onde a riqueza de informações, por vezes , não pôde ser observada; 

c) Os parâmetros de "tempo de processamento" e "número de ciclos de aprendi

zagem" não permitem conclusões sobre o desempenho da aprendizagem nas 

redes investigadas. Estes parâmetros servem para caracterizar um maior con

sumo de recursos computacionais pelas redes totalmente conectadas; 

d) De acordo com os experimentos destinados à definição do "número ideal" de 

casos para treinamento, pode-se enfatizar que, pelos resultados obtidos, basta

riam cerca de sessenta (60) projetos para uma aprendizagem satisfatória. Isto 

ficou evidente quando esta quantidade foi incrementada de dez (1 O) projetos 

(até o máximo de noventa (90) projetos testados), e o comportamento da rede 

na aprendizagem tendeu aos mesmos índices médios de acerto. Entretanto, 

isso pode ter sido uma característica específica dos experimentos aqui realiza

dos. 

Na seção seguinte, mostram-se restrições ao modelo testado 

neste trabalho. 
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8.3. RESTRIÇÕES AO MODELO TESTADO 

O modelo testado neste trabalho apresenta, como qualquer técni

ca ou método de avaliação, restrições ao seu uso. Estas restrições estão caracteri

zadas sobretudo com relação aos seguintes aspectos: 

a) A necessidade da existência de "Estudos de Casos" para servirem de exemplos 

de treinamento é essencial para a calibração do modelo. Entretanto, podem-se 

adaptar projetos de outros países ou contextos diferentes que apresentem al

guns dados em comum. Naturalmente este procedimento não implica a obten

ção dos mesmos níveis de acerto encontrados na experimentação. Todavia, 

pode mostrar o comportamento de algumas variáveis que não foram medidas 

ou são difíceis de serem preditas em outros contextos; 

b) Não se deve usar o esquema de ponderação obtido na rede como entrada para 

qualquer técnica ou método de avaliação diferente deste. Para uma situação 

deste tipo, é necessário, antes de mais nada, "extrair" as características de 

aprendizagem obtidas na rede. O tratamento das variáveis não é definido ape

nas por este esquema de ponderação mas também pelas inter-relações sinápti

cas ali definidas; 

c) O cenário em que a rede deve ser calibrada não é fundamental para o funcio

namento do modelo. A julgar pela adoção dos padrões caracterizados no mo

delo americano de avaliação na maioria dos países, pode-se inferir que poucas 

modificações são necessárias no modelo para permitir a sua adoção em outros 

contextos. 

d) Apesar de o modelo testado ter utilizado as 240 variáveis inicialmente previstas, 

a "Interface de Demonstração" definida pode proporcionar avaliações com um 

número de variáveis distintas, bastando-se para isto que haja um treinamento 

para as condições encontradas; 

e) O simulador utilizado "Neural Planner 4.52' corresponde a uma versão de ava

liação e o uso deste programa para fins comerciais necessita de registro de có

pia. 

Na seção seguinte, apresentam-se sugestões para a condução de 

trabalhos futuros. 



Capftulo 8- Conclusões, Recomendações e Trabalhos Futuros 
Página 167 

8.4. SUGESTÕES PARA A CONDUÇÃO DE TRABALHOS FU

TUROS 

O objetivo principal deste trabalho foi corroborar a tese de que as 

Redes Neurais Artificiais podem ser utilizadas como ferramentas para avaliar e or

denar alternativas de projetos de transporte nos mesmos moldes conduzidos por 

especialistas. Este objetivo foi comprovado durante toda a fase de experimentação 

e calibração dos modelos de ANA utilizados. O andamento do trabalho mostrou que 

muitos aperfeiçoamentos e estudos futuros podem ser conduzidos na área. No in

tuito de possibilitar resultados mais severos, sugerem-se as seguintes medidas: 

a) Utilização de outros simuladores que permitam uma interface mais simplificada 

com o usuário e que possam comportar um maior número de variáveis, para o 

tratamento de aspectos mais específicos de cada problema abordado; 

b) Verificação de outras estruturas de Redes Neurais Artificias, como forma de 

determinar a arquitetura mais conveniente para o problema abordado na "Avali

ação de Projetos de Transporte"; 

c) Sugestões para a montagem de bases de dados com projetos avaliados para 

determinar, de forma mais precisa, uma aprendizagem na rede compatível com 

o contexto estudado; 

d) Disseminação dos resultados da pesquisa e da base de dados (em comum 

acordo com as instituições americanas que concederam as informações dos 

Estudos de Casos), de forma a possibilitar a repetição do fenômeno e adequa

ção a outros estudos; 

e) Compatibilização das variáveis de avaliação de acordo com os contextos espe

cíficos, que deve ser realizada em função do custo de obtenção dos dados e do 

ganho nos resultados pretendidos; 

f) Desenvolvimento de mecanismos de avaliação "ex-posf' para possibilitar um 

estudo das alternativas implementadas quando da avaliação e ordenamento por 

ANA, de forma a servir de retroalimentação para a aprendizagem e para o pro

cesso de consistência e melhoramento da técnica proposta. 

Na seção seguinte, apresentam-se considerações gerais sobre 

esta tese. 
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8.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados conseguidos não representam soluções que sirvam 

para decidir qualquer problema existente em uma "Avaliação de Projetos de Trans

porte". Também não eliminam a figura do especialista. Todavia, há um forte indício 

de que as atividades de avaliação e ordenamento podem, em muitas situações, 

prescindir do trabalho direto dos especialistas. Tais profissionais poderiam dedicar

se mais diretamente aos estudos metodológicos para medição das conseqüências, 

sem contudo interferirem no processo direto de avaliação e/ou tomada de decisão. 

Na visão deste autor, isto proporciona um grande avanço na distinção do processo 

de avaliação em si do processo de medição das conseqüências, hoje in

terrelacionados de forma intrínseca. Além disso, é importante ressaltar que, a 

modelagem do processo de avaliação nas RNA é determinante para que elas 

possam captar as regras desse processo. Portanto, parece não ser necessário um 

modelo matemático para caracterizar a avaliação e o ordenamento nas RNA. As 

RNA exercem, hoje, uma forte tendência de complementar a atividade humana em 

tarefas de decisão, reconhecimento de padrões, processamento de imagens, entre 

outros. O setor de transporte não poderia ficar à margem deste processo. Acredita

se, pelo desenvolvimento das pesquisas, que estes recursos podem auxiliar os 

técnicos do setor nas mais diversas tarefas. O estudo aqui apresentado na área de 

"Avaliação de Projetos de Transporte" é apenas uma das entradas para este mundo 

de interação do homem com o computador. O primeiro é insubstituível nas 

atividades de criação, o segundo é essencial para o processamento de grande 

volume de dados. Juntos formam uma combinação que tenderá a se entrosar cada 

vez no futuro. 

É certo que a Inteligência Artificial (IA) está longe de se comparar 

à capacidade humana em termos de raciocínio, sentimentos e vontades. Entretanto, 

ela parece estabelecer mais um elo entre o complexo sistema, que é o cérebro hu

mano, e as ações por ele comandadas com as aplicações observadas no mundo 

real. 

«» 
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ANEXO A 

SISTEMATIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE AVALIAÇÃO 

A.1. GRUPO A: VARIÁVEIS DE QUALIFICAÇÃO 

A.1.1. Subgrupo A-1: Identificação 

São variáveis que tratam de identificar o tipo de projeto que está 

sendo abordado de modo que se estabeleça uma relação entre as variáveis de me

dição, a natureza do projeto avaliado e o número de alternativas propostas em cada 

projeto. 

A.1.1.1. Tipo de Projeto 

Classificam-se quatro (4) tipos de projeto: 

a) Projeto de Capacidade: É um projeto que possibilita o melhoramento da quali· 

dade e nível de serviço ofertados, com medidas que em geral não envolvem 

transformação nos recursos físicos já existentes, mas que incorporam alternati· 

vas para melhorar o gerenciamento do transporte em função do tráfego obser· 

vado (MnDOT, 1995). As alternativas envolvidas neste tipo de projeto, em geral, 

requerem apenas estratégias para permitir o controle do volume de tráfego ob

servado de modo a minimizar o tempo de viagem e maximizar a utilização da 

estrutura viária; 

b) Projeto de Construção: Este tipo de projeto insere no contexto social, econô

mico e ambiental uma nova estrutura ffsica, provocando mudanças significantes 

nos cenários existentes (MeDOT, 1997). Podem ser vias, pontes ou outras es

truturas. Para o caso das vias, utiliza-se a classificação proposta por MAK & 

JONES (1976) , adotada pela FHWA. Esta classificação estabelece dez {10) 

categorias funcionais: Via Interestadual (Urbana e Rural), Via Principal (Urbana 

e Rural), Via Arterial (Urbana e Rural), Via Coletora (Urbana e Rural) e Via Lo· 

cal (Urbana e Rural). São consideradas vias rurais aquelas que unem várias ci· 
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dades e que não passam por regiões de alto adensamento populacional. Por 

vias urbanas consideram-se aquelas que cruzam áreas de alto adensamento 

populacional ou fazem parte da malha viária das cidades; 

c) Projeto de Relocação: Este tipo de projeto envolve a modificação de trechos 

de redes rodoviárias em função da implantação de desvios, pontes e viadutos 

(UDOT, 1993). Em geral, este tipo de construção traz problemas para o tráfego, 

uma vez que o fluxo de transporte não deve ser interrompido. Desta forma, 

ocorre um rebatimento das diversas conseqüências principalmente nos meios 

social e ambiental; 

d) Projeto de Manutenção e Reabilitação: Este tipo de projeto envolve a aloca

ção de recursos para a manutenção de estruturas viárias existentes, conside

rando-se um sistema de programação prioritária destes recursos (KDOT, 

1996). Mesmo em projetos de pequeno porte, a alteração no tráfego existente 

traz modificações para o cenário local. A manutenção e a reabilitação são exe

cutadas de acordo com os recursos disponíveis e em função da importância da 

via para o Sistema Nacional de Rodovias ("National Híghway System (NHS)'), 

com critérios de ordenamento e prioridade peculiares. Como existem diversas 

regras de alocação de recursos, consideraram-se apenas aquelas que trataram 

os diversos impactos estabelecidos nos demais subgrupos adiante descritos. 

A.1.1.2. Número de Alternativas 

Já com relação às alternativas avaliadas, apenas se descreve as 

opções consideradas em cada projeto, de modo que se determine a quantidade de 

estratégias estudadas, a fim de garantir a consistência do resultado da avaliação. 

Assim, se um projeto tem três (3) alternativas, o modelo deve ser eficiente para 

prever, pelo menos, três ordenamentos. 

A.1.2. Subgrupo A-2: Descrição Técnica de Avaliação e Ordenamento 

São variáveis que estabelecem aspectos relacionados com a téc

nica de avaliação e ordenamento utilizada inicialmente. Para este subgrupo são 

classificados três (3) tipos de abordagem onde a técnica pode está inserida, não se 

especificando a modelagem matemática adotada. Utilizam-se, neste contexto, as 

classificações já discutidas e apresentadas no Capítulo 2. Consideram-se as técni

cas monetárias de custo/benefício e de custo/efetividade, as técnicas não monetá

rias baseadas nos conceitos de otimização, as técnicas de relação de preferência 
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binária ou utilidade multiatributo; hierarquização e as técnicas de resolução de con

flitos. 

Nesta aplicação, espera-se que, ao final do processo de treina

mento, validação e teste das RNA, este agrupamento de variáveis reforce o con

ceito que se pretende consolidar de que a "modelagem matemática" representa a 

tentativa de percepção da relação entre as "conseqüências" e o "contexto de avali

ação". Portanto, em isto se confirmando, prevalece a idéia de que a técnica não é 

essencial, e sim o julgamento dos especialistas e decisores. 

Na seção seguinte apresentam-se as variáveis de contexto cor

respondentes ao modelo americano de avaliação. 

A.2. GRUPO B: VARIÁVEIS DE CONTEXTO 

As variáveis de contexto estão distribuídas em quatro subgrupos, 

caracterizando aspectos relacionados com os propósitos e necessidades do proje

to, com a descrição das metas e objetivos, com a definição dos perfis social e eco

nômico e com o contexto político e institucional considerado. 

A.2.1. Subgrupo B-1: Delineamento dos Propósitos e Necessidades do 

Projeto 

Investigam-se, neste subgrupo, aspectos relacionados com os 

propósitos do projeto em função das necessidades demandadas. A definição dos 

propósitos e necessidades está associada com o problema básico de transporte 

verificado em uma determinada área de estudo. Isto proporciona elementos básicos 

para a identificação de um conjunto de alternativas para estudo mais detalhado. 

Portanto, não deve ser confundida com a formulação de metas e objetivos que pos

suem uma abordagem mais ampla e voltada essencialmente para o contexto da 

tomada de decisão. 

A finalidade do delineamento dos propósitos e necessidades é a 

de verificar fundamentalmente em que bases o projeto proposto é considerado 

componente crítico para proporcionar bem-estar social e econômico9
• Para tanto, 

identificam-se essencialmente os fatores que influenciam a demanda pelo projeto 

(segurança, deficiência do sistema existente, transporte eficiente e continuidade do 

9 40 CFR 1502.13 (Na citação dos dispositivos legais considera-se a seguinte terminologia: 
o primeiro número indica o Caprtulo do dispositivo, a sigla representa o dispositivo consulta
do e a numeração seguinte corresponde ao artigo e parágrafo) 
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sistema de transporte). Esta demanda também está relacionada com os diversos 

níveis de planejamento e desenvolvimento (corredor, local, regional e nacional) e os 

resultados esperados (a curto, médio e longo prazos). Estes resultados devem ser 

medidos considerando-se a escala espacial de transformações sugerida. 

Caracteriza-se, ainda, a relação do projeto com as redes de 

transporte existentes e planejadas. Vislumbra-se, assim, a possibilidade de se de

terminar a influência do papel da nova estrutura influenciará na agregação ou desa

gregação das atividades e sistema já existentes. 

A.2.2. Subgrupo B-2: Identificação de Metas, Objetivos e Critérios 

Neste subgrupo, encontra-se definida a relação com a presença 

ou a ausência das metas e objetivos a serem obtidos com a implementação de um 

projeto de transporte 10
. Os projetos apresentam sistemas de valores distintos, com 

caracterização de diversas metas, objetivos e critérios para se atingirem os resulta

dos esperados. Entretanto, procura-se abordar os principais aspectos que caracte

rizam os projetos de transporte dentro do modelo americano. Assim, a partir da pre

sença ou ausência de uma meta ou objetivo, espera-se que RNA venha a correlaci

onar os aspectos mais importantes na avaliação em questão. 

Estas variáveis têm ainda a finalidade de fazer a consistência dos 

valores estabelecidos em cada uma das medições propostas, de forma que é pos

sível verificar, por exemplo, que o objetivo de medir impacto sobre relocações co

merciais só pode ser estabelecido única e exclusivamente através das variáveis de 

medição daquele subgrupo. A descrição das metas/objetivos é a seguinte: 

• Meta 1: Proporcionar Serviços de Transporte de Alta Qualidade 

a) Objetivo 1.1 : Aumento da Mobilidade 

b) Objetivo 1.2: Aumento das Condições de Segurança 

c) Objetivo 1.3: Aumento da Acessibilidade 

• Meta 2: Manter os Valores Sociais, Naturais e Culturais da Região Afetada 

a) Objetivo 2.1: Compatibilidade do Desenho do Projeto com o Ambiente Social e 

Econômico 

b) Objetivo 2.2: Minimização de Impactos no Ambiente Natural 

c) Objetivo 2.3: Minimização de Impactos no Ambiente Cultural 

d) Objetivo 2.4: Melhoria da Qualidade do Ar e dos Níveis de Ruído 

• Meta 3: Manter o Crescimento Planejado e a Vitalidade Econômica 
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a) Objetivo 3.1 : Conexão de Aspectos Econômicos e Relacionados à Geração de 

Emprego e Renda 

b) Objetivo 3.2: Manutenção da Consistência entre o Uso do Solo e os Planos Di-

retores 

c) Objetivo 3.3: Implementação de Áreas de Crescimento Projetado 

• Meta 4: Otimizar o Investimento 

a) Objetivo 4.1: Minimização de Custos de Capital ; 

b) Objetivo 4.1: Minimização de Custos Operacionais e de Manutenção 

A.2.3. Subgrupo B-3: Perfil Social e Econômico da Área de Estudo 

Apresentam-se, neste subgrupo, as variáveis que visam determi

nar um perfil para a área de estudo, considerando-se aspectos representativos dos 

ambiente social e econômico principalmente11
• O objetivo deste conjunto de variá

veis é mostrar a influência desses perfis sociais e econômicos encontrados na aná

lise de projetos com relação à demanda por projetos de transporte descrita pelas 

variáveis do subgrupo C-2 (Estimativa e Previsão de Tráfego e Demanda). 

Verificam-se aspectos relacionados com o crescimento populaci

onal e habitacional, serviços e equipamentos existentes e comunidades atingidas. 

Vislumbram-se também características sobre uso e ocupação do solo, com a defini

ção dos tipos de construções existentes. Além disso, observa-se ainda o nível de 

renda e a atividade econômica predominante. Outros fatores como composição 

etária e étnica e a segregação a grupos minoritários12 também podem ser necessá

rios. 

A.2.4. Subgrupo B-4: Contexto Político e Institucional 

Neste agrupamento, apresentam-se as variáveis relacionadas 

com os fundos para financiamento do projeto nos diversos níveis de participação 

(privada e pública), leis ou regulamentações consideradas e instituições envolvidas 

na elaboração, implantação, operação e manutenção do sistema proposto. Verifica

se, também, o nível de participação popular no processo decisório2
• 

As variáveis referentes aos fundos de financiamento determinam a 

origem dos recursos, estabelecendo de que forma uma alternativa selecionada para 

10 23 use 315 
11 23 use 134 
12 42 USe 2000: "Til/e VI of the Civil Rights Acf' , 1964 
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implementação será operada e mantida desde a construção até o final do ciclo de 

vida útil estimado. Salienta-se a participação percentual de cada nível de agente 

financiador, considerando-se a possibilidade de financiamento pelos diversos níveis 

de participação pública (local, estadual e federal) e privada, dependendo do tipo de 

estrutura a ser implementada e da responsabilidade em cada esfera de decisão. 

No tocante às leis consideradas, enumerou-se o conjunto básico 

de leis relacionadas com a avaliação de projetos de transporte, desde os anos 60. 

Historicamente somente a partir de 1966 é que o governo americano esteve mais 

preocupado com a qualidade das transformações ocasionadas por grandes proje

tos. Desta forma, não se buscou enquadrar a análise a um período específico, em

bora tenham prevalecido "Estudos de Casos" dos anos 90. Entende-se que uma lei 

deverá ser exigida no contexto temporal da avaliação. Assim, um projeto avaliado 

anterior a 1969 não poderá incluir novas regulamentações sugeridas para avaliar 

projetos a partir daquela data. 

Foram consideradas as regulamentações mais importantes como 

o "Department of Transportation Act 49" e o "National Environmental Policy Acf' 

dentre outros. Com isso, pretende-se mostrar que as ANA conseguem diferenciar 

os diferentes contextos históricos da avaliação e inclusive diferenciar resultados 

que foram sendo mais bem trabalhados através dos anos. 

A respeito das instituições envolvidas, procura-se demonstrar que 

existe um elevado nível de comprometimento com os propósitos de uma decisão 

deste porte, com a delegação específica de responsabilidades de acordo com a 

natureza do aspecto a ser tratado em cada avaliação de projetos de transporte. 

Foram consideradas essencialmente as agências de caráter federal tais como a 

"Federal Highway Administration (FHWA)" e a "United States Environmental Protec- / 

tion Agency (USEPAJ', dentre outras. Elas têm a função de controlar a aplicação da 

legislação em todo o país, no que concerne a aspectos sociais, econômicos e am-

bientais deste tipo de projeto. Assim como a legislação, as agências encarregadas 

de administrar os diversos aspectos de uma avaliação de projetos de transporte já 

foram apresentadas neste trabalho. 

Com relação ao processo de participação popular13
, buscou-se 

identificar em que pontos do processo decisório a comunidade esteve presente, 

sugerindo e debatendo as questões apresentadas. Foi considerada a participação 

ou não nas seguintes fases do processo: na definição de propósitos e necessidades 

13 23 use 12s 
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do projeto, na geração de alternativas, na determinação de ambientes afetados, na 

definição e estimativa das conseqüências sobre os ambientes afetados e na avalia

ção e ordenamento das alternativas. 

Na seção seguinte apresentam-se as variáveis de medição do 

contexto americano de avaliação. 

A.3. GRUPO C: VARIÁVEIS DE MEDIÇÃO 

O conjunto de variáveis de medição está subdividido de forma que 

se verifiquem dois componentes fundamentais na avaliação de cada alternativa, 

vistos no contexto deste trabalho: a preocupação com a tradução da efetividade, 

estabelecida em forma de verificação dos impactos e suas possíveis conseqüênci

as; e a tradução da possibilidade econômica e financeira. A avaliação técnica dos 

projetos não foi verificada por não constituir elemento essencial do processo de 

avaliação propriamente dito. Absorve-se, portanto, o conceito de que as alternati

vas selecionadas para este processo já têm a viabilidade técnica incorporada em 

sua definição. Isto se deve ao fato de que a legislação americana prevê uma apro

vação prévia do desenho e traçado das alternativas pelo USACOE {1958, 1984) 

antes da apresentação das alternativas para a decisão. 

A.3.1. Subgrupo C-1: Medida de Efetividade de Metas, Objetivos e os 

Critérios Propostos 

Com relação a cada conjunto de metas/objetivos, tem-se um 

agrupamento de variáveis que representam os critérios propostos para a medição 

dos resultados esperados em cada alternativa. Estas variáveis têm a função de 

verificar o grau de comprometimento dos critérios. Desta forma, é possível se de

terminar uma "Medida de Efetividade" para cada alternativa em relação ao atendi

mento das metas e objetivos 14
. Para isso, podem-se comparar as metas e os objeti

vos propostos pelo projeto com os critérios/atributos determinados para medi-los. 

Neste caso, esta medida proposta será a relação entre o conjunto 

de variáveis descritas no subgrupo B-2 (Variáveis de Descrição de Metas e Objeti

vos) e o número de critérios/atributos de medição para cada alternativa, conside

rando-se que todos os critérios estabelecidos são viáveis. É possível, desta manei

ra, determinar em que grau de possibilidade uma meta e seus respectivos objetivos 

14 23 CFR 771 
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podem ser atingidos, instituindo-se, assim, o conceito de "efetividade" da alternati

va. 

Como o objetivo destas variáveis é verificar a consistência das 

metas e objetivos estabelecidos com os critérios/atributos adotados, tem-se uma 

relação que indica a possibilidade de se atingir uma determinada meta ou objetivo. 

Assim, por exemplo, se um projeto procura "Manter Consistência entre o Uso do 

Solo e os Planos Diretores (Objetivo 3.2)" mas não relaciona nenhuma medida com 

a "Consistência com os Documentos de Planejamento (Variável V038-1 )" ou com o 

"Potencial para Mudanças Significantes nos Usos do Solo (Variável V039-1 )", esta 

alternativa não mede o objetivo proposto e, portanto, não tem possibilidade de se 

atingir aquele objetivo, o que compromete, por sua vez, o atingimento da meta pro

posta. 

Salienta-se que o número de alternativas de cada projeto é dife

rente e para os casos em que o número de alternativas definidas no modelo de ve

rificação for maior que o número de alternativas propostas, as demais receberão o 

sinal de (?), indicando que aquela variável é inexistente para a situação, diferente

mente da adoção de valor zero que implicará em uma Medida de Efetividade nula. 

A.3.2. Subgrupo C-2: Estimativa e Previsão de Tráfego , Demanda e 

Oferta 

As variáveis incluídas neste subgrupo têm a função de estabele

cer comparações entre as alternativas de acordo com o volume de trafego, a oferta 

e a demanda projetada 15
• Embora a previsão e estimativa de geração, atração e 

distribuição de viagens sejam complexas, e os valores sejam obtidos normalmente 

através de modelos calibrados em função de variáveis sócio-econômicas, estes 

modelos não serão considerados, e sim o seu produto gerado. Assim, pretende-se 

determinar a qualidade do sistema proposto sob o ponto de vista da acessibilidade, 

da mobilidade, da segurança e da conectividade. A acessibilidade diz respeito à 

provisão de meios para permitir que as viagens de um ponto a outro possam acon

tecer. A mobilidade diz respeito à capacidade de um sistema operar de forma efici

ente, garantindo a passageiros e carga oportunidades de deslocamentos. A segu

rança estabelece critérios para que estes deslocamentos sejam realizados sem 

riscos. Já a conectividade tem a função de garantir a ligação direta entre os princi

pais centros de atividade. 
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Para se comparar a acessibilidade, medem-se as oportunidades 

de acesso de moradores e visitantes aos empregos, residências, comércios e ativi

dades de recreação em relação à oferta no sistema. É importante salientar que no 

contexto americano, as viagens para o trabalho são as mais representativas dos 

modelos de geração. Verifica-se esta qualidade através da estimativa do aumento 

de viagens para o trabalho, que pode ser proporcionado por cada alternativa e, por 

conseqüência, tem-se o aumento em outros tipos de viagem (lazer, serviços, com

pras etc.). Junte-se a esses, o número de viagens diárias por pessoa, baseado na 

utilização do sistema de transporte. A acessibilidade vislumbra a possibilidade de 

escolha ou utilização entre diversos modos de transporte. Para isso, mede-se a 

relação entre o número de viagens que poderiam ser realizadas para o trabalho em 

função das oportunidades modais e aquelas que, se existissem tais oportunidades, 

seriam efetivamente realizadas. 

Para se comparar a mobilidade, examinam-se o volume diário de 

tráfego previsto para todas as alternativas. Consideram-se a previsão dos trechos 

de alternativas onde o volume de tráfego diário apresenta a maior variação; os ní

veis de serviços nas horas de pico; a medição do atraso médio previsto nas interse

ções; as relações volume/capacidade (V/C) nas horas de pico. Junte-se a estes 

aspectos, aquele considerado o mais crítico para o modelo americano: o tempo 

médio de viagem. 

Para se comparar a segurança, verificam-se as taxas médias 

anuais de acidentes e acidentes fatais nas vias existentes, de modo a projetá-las 

para a via proposta. A projeção se dá em função do tráfego previsto para cada al

ternativa, comparados relativamente com o tráfego atualmente observado no siste

ma. Naturalmente estão incluídos na segurança medidas que tenham a finalidade 

de amenizar problemas de acidentes resultantes da inobservância de legislação, 

limites de velocidade, desenho da via e condições de tráfego. 

Na comparação de conectividade, verificam-se as relações asso

ciadas com a capacidade das vias existentes e o volume de viagens realizadas 

principalmente em vias locais. Estas vias proporcionam as ligações entre os princi

pais centros de atividades, visto que as vias expressas estão voltadas fundamen

talmente para o tráfego pesado. Verificam-se, também, os aspectos relacionados 

com a conveniência e o modo de transporte para que a viagem possa ser realizada. 

É ainda observado o número de viagens em matrizes 0-D parciais ou completas. 

15 23 use 138 
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A.3.3. Subgrupo C-3: Impactos Sociais e Econômicos 

A principal vantagem de se medir impactos de transportes em 

ambientes sociais e econômicos está na estimativa da acomodação do crescimento 

e desenvolvimento projetados de forma que reflita a habilidade de uma alternativa 

em suportar as necessidades futuras16
. Neste subgrupo, estão as variáveis relacio

nadas à consistência do projeto com o planejamento estabelecido para a área, de 

maneira que se verifiquem os níveis de comprometimento do mesmo com planos 

de desenvolvimento já determinados anteriormente. 

Desta forma, é possível verificar-se até que ponto existe consis

tência entre o planejamento e a sua aplicação. Pode-se estabelecer como o projeto 

está enquadrado no crescimento da região; como acomoda o crescimento do nível 

de emprego; como transforma o cenário da região, em função dos acessos exis

tentes e das facilidades de escoamento de produtos. Verifica-se, ainda, a acomo

dação do crescimento populacional onde, em decorrência das transformações oca

sionadas, é possível se prever um aumento potencial do contigente populacional. 

Este contigente não é representado apenas pelo nível de emprego ofertado, mas 

também pelo número de pessoas que dependem direta e indiretamente deles. 

Acrescentam-se a estes fatores a relação entre uso do solo po

tencial e o uso atual. Salienta-se este aspecto tendo em vista que, na maioria das 

vezes, certas áreas possuem um potencial específico para o desenvolvimento de 

uma atividade. É o caso das áreas de lazer, industriais e outras. Assim, pode-se 

estimar até que ponto uma alternativa para um projeto de transporte tem influência 

nesta transformação de uso e ocupação, visto que, podem ser enfrentados proble

mas quando o potencial de uma área é diferente daquele atualmente existente ou 

previsto. 

Os impactos sociais e econômicos consistem na observação de 

alternações provocadas nos seguintes aspectos: 

A.3.3.1. Impactos sobre Comunidades de Negócios 

Neste agrupamento, verificam-se previsões de alterações no vo

lume de vendas de produtos e serviços, resultantes da ação ou não de uma alter

nativa. 

16 "U.S. Department of Transporta/íon Order' 5610, 1979 
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A.3.3.2. Impactos sobre a Arrecadação de Impostos 

Além dos impactos ocasionalmente ocorridos nas atividades resi

denciais e de negócios, a relocação de atividades ou redução de faturamento oca

siona a redução da arrecadação de impostos e tributos. Desta maneira, a implanta

ção de uma alternativa pode ser vantajosa do ponto de vista do melhoramento da 

qualidade do transporte mas nem sempre implicará o aumento da arrecadação de 

impostos. Assim, podem-se estabelecer o nível de perda de recursos para os ór

gãos governamentais e a conseqüente redução nas possibilidades de aplicação 

destes recursos. 

A.3.3.3. Impactos no Uso do Solo e Características Correlatas 

Verifica-se, neste agrupamento, o número de relocações resul

tantes das desapropriações para composição da faixa de domínio, preferencial

mente considerando-se seus usos (privado, público, áreas especiais}17
, ou ainda 

das possibilidades de aumento dos usos potenciais (ex.: aumento da fronteira agrí

cola, aumento de áreas residenciais, aumento da infra-estrutura de serviços etc.). 

A.3.4. Subgrupo C-4: Impactos sobre Recursos Culturais 

Define-se, como recurso cultural, qualquer referência que possa 

estar associada com a produção humana, em qualquer época, servindo como ele

mento de modelagem e identificação de uma sociedade. Um projeto de transporte 

afeta um recurso cultural quando ocasiona interferências na área do recurso ou 

provoca alterações em sua forma, no seu desenho ou na sua função. Em geral, 

estas mudanças implicam transformações de ordem material. Pela legislação ame

ricana de proteção ao patrimônio histórico e cultural, dois tipos de recursos são 

vistos com mais rigor: os de ordem histórica e os de ordem arqueológica 18 
• 

Entende-se por recurso histórico qualquer construção, estrutura 

ou objeto que podem estar relacionados com o passado cultural. Já por recurso 

arqueológico, consideram-se todas as referências que evidenciam a ocupação do 

homem primitivo ou que podem ser usadas para reconstruir a "maneira de viver'' 

destes antepassados. Encontram-se, neste subgrupo, os lugares onde os episódios 

17 42 USC 4901 :"Uniform Re/ocation Assitance and Real Property Acquisition Policies Acf', 
1970 

18 "Federal Policies and Regulations Executive Order' 11593, 1971 
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históricos se desenvolveram, artefatos e todas as informações relevantes a ela re

lacionadas, assim como o contexto em que essas informações ocorreram. 

De acordo com o "National Historie Preservation Acf'19 de 1966, 

todas as estruturas que apresentam essas características e que possuem mais de 

cinqüenta (50) anos devem ser identificadas e avaliadas para inclusão no "Registro 

Nacional de Lugares Históricos" do "State Historie Preservation Officer (SHPOJ' . 

Este registro permite, além da verificação da elegibilidade do recurso dentro do 

sistema de preservação histórica e cultural, o estabelecimento de impactos prová

veis quando da sua inclusão em áreas a serem atingidas por construções de gran

de porte como é o caso de projetos de transporte. Para esta inclusão no referido 

sistema, o recurso eleito pode assumir um dos quatro critérios de classificação 

previstos. O SHPO (SHPO, 1969) avalia estes recursos de modo que se determine 

"a qualidade do seu significado na história, arquitetura, arqueologia e cultura ameri

cana presentes". Estes critérios estabelecem a seguinte classificação: 

a) Critério A: São atribuídos a eventos que tenham contribuição significativa ou 

fazem parte da História americana; 

b) Critério B: São associados com datas e dados da vida de pessoas ilustres do 

passado; 

c) Critério C: São englobadas características distintivas de tipo, período ou méto

do de construção que representam o trabalho de um artista importante ou que 

possuem valor artístico representativo de um movimento específico; 

d) Critério D: São enquadrados recursos que têm revelado ou podem ser prova

velmente usados para revelar, informações importantes sobre a história ou pré

história; 

Na utilização desta classificação, nenhum recurso deve receber 

mais de um critério, visto que a sua função é a de apresentar uma ordem hierárqui

ca visando distinguir os recursos de acordo com a sua representação nas várias 

fases da cultura americana. 

A.3.5. Subgrupo C-5: Impactos sobre o Meio Ambiente 

Consideram-se impactos sobre o meio ambiente as transforma

ções causadas por projetos de transporte, os prejuízos ou transformações quantita-

19 49 use 
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tivas e qualitativas para o homem, a fauna e a flora, resultantes da construção e do 

uso do transporte20
. Neste subgrupo, são medidos os seguintes impactos: 

A.3.5.1. Impactos sobre a Topografia, Geologia e Solos 

Os impactos potenciais das alternativas de transporte sobre a to

pografia, geologia e solos são resultantes dos efeitos construtivos da faixa de do

mínio, tais como exposição do solo nativo, escavações, aterros, obras de drenagem 

e erosão21
. Podem também ser resultantes do próprio uso das vias tais como des

cargas de poluentes (tratados no subgrupo C-06). Para se estimarem estes impac

tos, utilizam-se os seguintes parâmetros: 

a) Cursos D'água Afetados: Apresenta-se o número de recursos que podem ser 

modificados pelo projeto, sendo definidas quatro ordens que expressam se o 

curso é perene ou intermitente. Um curso de primeira ordem é perene enquanto 

que o de quarta ordem é intermitente; 

b) Áreas de Deslizamentos: São estabelecidas as extensões do projeto proposto 

cujos taludes apresentam inclinações superiores a 15% em relação ao plano 

horizontal; 

c) Existência de Complexos Rochosos: Como os complexos rochosos não po

dem ser transpostos de forma simples, necessita-se estabelecer restrições ao 

desenho da via em função da complexidade de tratamento na rocha. São esta

belecidos três tipos de restrições: a pequena, que envolve cortes superficiais, 

materiais escaváveis, provavelmente sem uso de explosivos; a moderada, que 

envolve cortes variáveis, principalmente materiais escaváveis e baixa utilização 

de explosivos; e a severa, que envolve cortes profundos, rocha maciça e alta 

utilização de explosivos; 

d) Nível de Impermeabilização: Pode-se estabelecer que a impermeabilização 

resultante da compactação do solo e do revestimento da via cria áreas onde os 

recursos hídricos ou o ar não conseguem penetrar. Estes fatores alteram os 

ecossistemas microscópicos que têm os efeitos rebatidos no ecossistema mais 

geral. Mede-se o nível de impermeabilização através da relação entre a área 

impermeável e à área total existente na faixa de domínio. 

20 "Federal Policies and Regulations Executive Order' 11514, 1977 
21 33 use 1241 
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A.3.5.2. Impactos Sobre Recursos Hídricos: 

Os impactos neste agrupamento são resultantes do rebaixamento 

de lençóis freáticos causado pela pavimentação e compactação do solo. Podem 

também estar associados à contaminação química, mudanças térmicas superficiais 

e fluxos pluviométricos reduzidos. Em função dos mananciais existentes para o 

abastecimento, podem-se medir a oferta de água superficial e subsolo e a qualida

de da água encontrada em função do tipo de uso possível. 

Para se determinar a quantidade de água, levam-se em conta os 

níveis do ciclo hidrológico em médias anuais de precipitação, evaporação ou trans

piração, para cada região considerada. Já com relação à qualidade da água, utili

zam-se classificações distintas estabelecidas por cada Estado. Entretanto, estas 

classificações têm como base a classificação prevista pelo "C/ean Water Act, Sectí

on 404' (USACOE, 1987), que apresenta quatro (4) classes de uso possíveis: 

a) Uso 1: Águas destinadas à recreação e proteção da vida aquática; 

b) Uso 11: Águas destinadas à recreação, proteção da vida aquática e atendimento 

à demanda pública; 

c) Uso 111: Águas de reservas naturais destinadas à manutenção de ecossistemas 

e sem fins recreativos; 

d) Uso IV: Águas de reservas naturais com fins recreativos. 

Incluem-se nesta categoria os recursos provenientes dos "we

tlands' , que, apesar de constituírem mananciais protegidos por lei, contribuem 

também para o abastecimento. 

A.3.5.3. Impactos sobre Áreas de " Wetlands": 

Os "wetlands', segundo a legislação federal americana, caracteri

zam-se por "áreas que são inundadas ou saturadas (superfície ou subsolo) com 

freqüência e duração suficientes para suportar a predominância de vegetação e 

vida animal típicas às condições encontradas22
. Estes recursos têm valor significati

vo tanto em termos naturais quanto culturais. São regulamentados e administrados 

pelo "National Wetland lnventory (NWIJ' (USACOE, 1979). O inventário identifica 

estas áreas de forma que se possibilite a investigação de políticas de mitigação de 

impactos. 

22 40 CFR 230.3; 33 CFR 328.3 e "Federal Policies and Regulations Executiver Ordel' 
11990, 1977 
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Os "wetlands' são importantes porque servem de fontes de con

trole de águas subterrâneas, preservam a superfície contra as inundações, propor

cionam equilíbrio do ecossistema, servem de áreas de recreação e possuem valor 

educacional ou científico. Os impactos são medidos considerando-se o tipo de "we

tland' determinado pelo "National Wetland lnventory (NWI)", através da área total 

atingida. A legislação estabelece que, em casos de projetos de transporte, devem

se embutir nos custos do projeto, valores para a aquisição de novas áreas de re

serva, na proporção de um acre adquirido para cada acre impactado23
• Salienta-se 

ainda que estas áreas são consideradas "santuários ecológicos" e todas as espéci

es vegetais e animais são protegidas por lei. 

Para a classificação dos "wetlands', utilizam-se os grupos deter

minados por COWARDIN et a/. (1981). Nestes grupos, são classificados cinco (5) 

agrupamentos gerais de "wetlands': 

a} "Wetlands" Estuarinos: São áreas que sofrem a interferência das marés, ape

sar de predominar a fauna e flora não marítimas; 

b} "Wetlands" Lacustrinos: São áreas formadas pelo transbordo de lagos e la

goas; 

c} "Wetlands" Palustrinos: São áreas onde predominam mananciais provenien

tes de todos os tipos de cursos d'água (rios, lagos e lagos) e que, em geral, 

possuem formação pantanosa; 

d) "Wetlands" Riberirnhos: São áreas que se encontram ao longo da extensão 

dos rios, formada pelo transbordo da capacidade normal; 

e) "Wetlands" Marinhos: São áreas onde predominam fauna e flora marítimas, 

mas que apresentam proximidade com outros recursos que caracterizam ecos

sistemas não marítimos. 

A.3.5.4. Impactos sobre "Floodplains": 

De acordo com a CFFf4 , os "f/oodp/ains' são áreas que podem 

sofrer inundações considerando-se um tempo de recorrência de cem (1 00) anos. O 

propósito da regulamentação é o de evitar impactos de curto e longo prazos asso

ciados com a ocupação e modificação destas áreas. Desta forma, busca-se restau

rar ou preservar os valores naturais proporcionados por estas áreas. Para a "Fede-

23 23 CFR 777 
24 23 CFR 650A 
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ra/ Emergency Management Agency (FEMAJ'25
, várias restrições são impostas à 

construção de projetos de transporte nestas áreas, visto que elas tornam-se essen

ciais para a manutenção do nível e cursos d'água e para as medidas de evacua

ções emergenciais. 

A.3.5.5. Impactos sobre Ecossistemas Terrestres e Aquáticos 

São identificadas, nestas variáveis, os impactos sobre espécies 

vegetais e animais considerados "abundantes", "raras" ou "em extinção", encontra

das na área de estudo26 
. 

a) Agrupamentos Vegetais 

Os grupos de espécies vegetais são classificados de acordo a 

descrição da "Socíety of Amerícan Foresters (SAFJ' (EYRE, 1980). Nesta descrição, 

existem os seguintes agrupamentos vegetais: 

Pequenas Plantações: Caracterizam-se por áreas, em geral suburbanas, onde 

existem hortas, pomares e floriculturas para pequena comercialização; 

Plantações Agrícolas: Caracterizam-se por áreas ocupadas por monoculturas 

ou mananciais de reflorestamento; 

Pequenas Reservas Florestais: São áreas de vegetação nativa localizadas 

em centros urbanos ou regiões de alto índice de urbanização e que possuem 

extensão inferior a 1 00 acres; e 

Florestas Contíguas: São caracterizadas por áreas de vegetação nativas in

tactas, com área maior ou igual 1 00 acres, onde a biodiversidade é muito inten-

sa. 

Em geral se estabelecem dois tipos de impactos: o impacto da 

construção, caracterizado pela perda de vegetação e determinado pela relação en

tre a área de vegetação total encontrada e a área afetada, e pelo número de espé

cies existentes ou atingidas. Somente sobre os recursos vegetais nativos são estu

dadas as espécies vegetais, incluindo-se as florestas e "wetlands'. Neste sentido, 

são consideradas espécies "abundantes" aquelas cuja relação entre a população da 

área total é proporcional à população da área atingida. Já as espécies "raras" são 

aquelas em que o "habitat' está especificamente determinado na área atingida. E 

as espécies "em extinção" são aquelas espécies protegidas por lei (EYRE, 1980). 

25 "Federal Policies and Regulations Execulive Order" 11988, 1977 
26 16 use 662 e 1536 
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Para as espécies aquáticas, BROWN (1986) sugere apenas a sua quantificação, 

visto que, em geral, os "wetlands' já estão protegidos por lei. 

Nos casos das culturas agrícolas, verifica-se a fragmentação da 

área produtora ocasionada pela passagem de uma via. Neste caso, mede-se a re

lação da área segredada em relação à área de produção total , sendo ainda neces

sárias medidas que permitam a interligação da área segregada para facilitar o plan

tio e posterior escoamento da produção27 
• 

b) Agrupamentos Animais 

Já com relação às espécies animais, a diversidade da fauna e sua 

abundância são maiores em ambientes não tocados. Portanto, a preocupação com 

a preservação da vida selvagem somente é considerada para projetos que incluem 

áreas consideradas nativas (independentemente da área afetada). Nestes estudos, 

adota-se que uma espécie é considerada "abundante" quando a quantidade propor

cional de indivíduos encontrados na área de estudo é superior àquela encontrada 

na área atingida (ADAMS & GEIS, 1978). Uma espécie é considerada "rara" quando 

existir uma população menor que mil (1000) exemplares (ERICKSON et ai., 1978). 

Pode ser considerada uma espécie "em extinção" quando a sua população não 

passa de 3 indivíduos por cem (1 00) acres ou estão protegidas por leis (ADAMUS 

et a/.,1981 ). 

Com relação às espécies aquáticas, KARR (1981) recomenda a 

quantificação apenas das espécies "raras" e "em extinção", visto que as abundantes 

são fruto do povoamento provocado pelo homem com fins comerciais ou recreacio

nais e estas espécies são monitoradas pelo USFWS para se evitar superpovoa

mento. 

3.6. Subgrupo C-6: Impactos sobre a Qualidade do Ar 

Os impactos ocasionados na qualidade do ar são medidos de 

acordo com as descargas de poluentes geradas pelas tecnologias utilizadas no 

transporte (motores e insumos) em horários de pico. Consideram-se, nos modelos 

de simulação e previsão, a velocidade operacional da via, os níveis de serviços 

observados e o tipo de veículo utilizado (de certa forma, o tipo de veículo reflete o 

tipo de insumo considerado na descarga do poluente). A análise pode ser feita em 

microescala (área local próxima) ou mesoescala (área mais ampla), para se deter-

27 "Farmland Protection Policy Acf', 1981 
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minarem efeitos localizados do projeto sobre a qualidade do ar. Os padrões primá

rios referem-se à proteção da saúde humana e os padrões secundários estão asso

ciados com o bem estar social28 . No modelo americano de avaliação, utilizam-se os 

simuladores MOBILE 3, CALINE 3 e TEXIN2 (USEPA, 1981) predominando a aná

lise em microescala com padrões primários. Estipula-se através destes simulado

res, o incremento percentual do poluente em relação aos padrões estabelecidos 

pelo "National Ambient Air Quality Standards (NAAQsJ' para o tráfego futuro pre

visto. Os principais agentes poluentes considerados são: monóxido de carbono 

(C02), dióxido de nitrogênio (N02), dióxido sulfúrico (S02), particulados (PM10), 

Chumbo (Pb). 

Estes elementos são considerados os mais prejudiciais ao ho

mem, conforme estabelece o "U.S. Department of Health and Human Services"

Agency for Toxic Substances and Disease Registry" (ATSDR, 1983). Portanto, va

lores acima destes padrões não devem ser aceitos a menos que existam medidas 

significantes para mitigar os impactos. 

A.3.7. Subgrupo C-7: Impactos Provocados pelos Níveis de Ruído 

A determinação do nível de ruído ocasionado pelo tráfego é, em 

geral, baseada na relação entre o nível de ruído do ambiente e os valores máximos 

admitidos para a categoria atingida em horários de pico. Já as barreiras de proteção 

contra o ruído somente são utilizadas quando podem provocar uma redução de 

pelo menos 7 dBA na intensidade do ruído e desde que não haja restrição ao aces

so de pedestres e veículos; não esteja prevista a necessidade de manutenção; ou 

possam causar problemas de segurança. As barreiras podem ser construídas, ou 

podem utilizar os recursos topográficos e naturais existentes. 

Mede-se o nível de ruído quantificando-se o número de proprieda

des atingidas de acordo com as diversas categorias prevista de uso do solo e con

siderando-se os critérios de redução estabelecidos pela CFR29
. Estas categorias 

estão caracterizadas a seguir: 

a) Categoria A: É caracterizada por usos em que a serenidade e o sossego têm 

extraordinário significado na qualidade das atividades desenvolvidas. São anfi

teatros, parques e áreas abertas. O nível de ruído máximo admitido é de 57 

dBA no exterior das instalações. 

28 23 CFR 770 
29 23 CFR 772 
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b) Categoria B: É caracterizada por residências, motéis, hotéis, auditórios, esco

las, igrejas, bibliotecas, hospitais, parques infantis e áreas de prática de espor

tes. O nível máximo de ruído admitido é de 67 dBA no exterior das instalações; 

c) Categoria C: São instalações com usos não incluídos nas categorias A e B. O 

limite admissível é de 72 dBA no exterior das instalações; 

d) Categoria D: São áreas não habitadas e cujo desenvolvimento não esteja pre

visto para o tempo de vida útil do projeto. Neste caso, não há limites de ruídos 

admissíveis; 

e) Categoria E: São residências, motéis, hotéis, auditórios, escolas, igrejas, bibli

otecas, hospitais, parques infantis e áreas de prática de esportes. O limite ad

missível é de 52 dBA no interior das instalações. 

Os impactos provocados durante o período de implementação do 

projeto foram considerados no subgrupo de impactos durante o processo de im

plantação (Subgrupo C-1 0). Neste trabalho, observou-se que os "Estudos de Ca

sos" americanos demonstram que a realização do projeto só é autorizada mediante 

a comprovação de recursos destinados à construção de barreiras que permitam 

amenizar os impactos durante este período. 

A medição do nível de ruído deve levar em consideração o núme

ro de atividades expostas às categorias apresentadas para o maior movimento futu

ro projetado. Verifica-se, desta forma, quão extensos serão os impactos provoca

dos, o que poderá também modificar o uso e ocupação do solo previstos quando 

não existirem medidas de mitigação deste impacto. 

A.3.8. Subgrupo C-8: Impactos Resultantes do Manejo de Materiais Pe

rigosos 

Relacionam-se, neste subgrupo, os critérios estabelecidos para 

identificar e classificar as áreas onde haja a utilização ou o manejo de materiais 

perigosos quando da implementação de uma alternativa de transporte. O manejo 

destes materiais deve ser evitado de acordo com o tipo de impacto potencial que 

isto resultará. Caso seja impossível evitá-los, as alternativas devem prever medidas 

para o manejo do material do local a ser ocupado pela faixa de domínio. De acordo 

com a AASHTO (1980), estes lugares apresentam quatro (4) categorias de impac

tos potenciais: alto, médio alto, médio e baixo. A identificação destes critérios está 

mostrada a seguir: 
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a) Impacto Potencial Alto: É caracterizado por equipamentos industriais e quí

micos, postos de combustível, oficinas de mecânica e pintura, depósitos de que

rosene, óleo diesel, graxas ou solventes, aterros sanitários, fossas e lagos de 

estabilização, produtos com elevados índices de coloração e mancha; 

b) Impacto Potencial Médio Alto: É caracterizado por depósitos de armazena

mento de outras substancias não tratadas anteriormente, cemitérios, produtos 

com índices médios de coloração e mancha; 

c) Impacto Potencial Médio: Neste tipo de impacto, identificam-se grandes áreas 

de armazenamento de lixo exclusivamente residencial, produtos sem índices de 

coloração e áreas de vegetação degradada; 

d) Impacto Potencial Baixo: É caracterizado por sistemas sépticos, aterros de 

entulhos e pequenas superfícies de armazenamento de lixo residencial. 

A medição do impacto é feita considerando-se o número de luga

res atingidos em função da categoria do impacto. Como o deslocamento de materi

ais de alto impacto exige um comprometimento de recursos muito grande, por ve

zes, é preferível a modificação do traçado da alternativa. 

A.3.9. Subgrupo C-9: Impactos sobre a Qualidade Visual 

Apresentam-se, neste subgrupo, variáveis que podem traduzir a 

qualidade visual e estética dos ambientes afetados, resultantes da construção de 

barreiras de proteção sonora, da influência de agentes poluentes, e do próprio de

senho da via. Em especial verificam-se as propriedades atingidas e não relocadas, 

que apresentarão um maior comprometimento visual do espaço por estarem situa

das em pontos bem próximos ao traçado da via. 

A.3.1 O. Subgrupo C-1 O: Impactos sobre as Relações entre os Planeja

mentos de Curto e Longo Prazos 

Neste subgrupo mede-se os fatores existentes na alternativa que 

mais contribuirão para modificar o planejamento previsto para a área de estudo em 

níveis imediato ou a longo prazo. Dentre estes impactos, os mais importantes dizem 

respeito aos seguintes tópicos: 

A.3.1 0.1. Impactos no Planejamento de Curto Prazo 

a) Material residual de escavação; 

b) Efeitos da erosão; 
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c) Efeitos dos níveis de ruído durante o período de construção; 

d) Qualidade da água durante o período de construção; 

e) Interferências nas atividades durante o período de construção 

A.3.1 0.2. Impactos no Planejamento de Longo Prazo 

a) Perdas de "habitats" naturais; 

b) Aquisição de "wetlands" e "floodplains" para formação da faixa de domínio; 

c) Perdas de áreas públicas e institucionais; 

d) Efeito em recursos históricos e no ambiente construído; 

e) Alterações no panorama econômico e social 

A.3.11. Subgrupo C-11: Comprometimento de Recursos Reversíveis e 

Irreversíveis 

Neste subgrupo apresentam-se os recursos comprometidos com o 

projeto, de forma que se ressaltem aqueles que são irreversíveis e, portanto, farão 

parte do mesmo durante o seu ciclo de vida útil ou aqueles que são reversíveis e, 

portanto, poderão ser reutilizados após a etapa de implantação do projeto. 

A.3.12. Subgrupo C-12: Custos e Benefícios Monetários 

Neste subgrupo de variáveis, tratam-se aspectos relacionados 

com os custos (capital, operação e manutenção) e benefícios (usuários, não usuá

rios e mantenedores e operadores). Conforme descreve ADLER (1987). o custo 

financeiro do capital é pago atualmente pelo contribuinte. Desta forma, os fundos de 

investimentos para o setor de transportes são geralmente obtidos a taxas abaixo do 

custo para o governo. Na economia americana, onde estão inseridos os projetos 

utilizados neste trabalho, o custo de capital é determinado por um mercado livre, 

prevalecendo taxas que refletem fatores como inflação e riscos. Exclui-se, portanto, 

desta análise, o impacto do cenário com inflação visto que estes valores monetários 

podem ser atualizados com perspectivas de aumento de taxas futuras. Além do 

mais, é de conhecimento público que este tipo de contexto não traz muitos efeitos 

sociais e econômicos sobre a sociedade americana. 

Entende-se, como custo de capital, o montante necessário para 

implementação do projeto incluindo-se gastos com construção, desapropriações e 

mitigação de impactos. Os custos de operação estão associados com os gastos 

decorrentes da utilização do sistema por parte dos usuários e os custos de manu-
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tenção estão relacionados com gastos a serem efetuados durante o tempo de vida 

útil do projeto, decorrentes da sua depreciação e deterioração. 

Já os benefícios monetários estão associados com a redução dos 

custos operacionais, inicialmente para usuários do novo sistema, com estímulo ao 

desenvolvimento econômico, redução do tempo de viagem/transporte para passa

geiros em viagem de trabalho e transporte de mercadorias, redução das taxas de 

acidentes e prejuízos à propriedade. Serão utilizadas apenas as variáveis que po

dem quantificar em termo monetário o valor destes benefícios, visto que os demais 

estão incorporados em outros subgrupos de variáveis estabelecidos neste trabalho. 

Para tanto, os valores estabelecidos por estas variáveis levam em conta o tempo de 

vida útil do projeto e a respectiva transformação para a data da avaliação. 

A.3.13. Subgrupo C-13: Seção 4(f) do "U.S. Department of Transportati

on Act4g' 

O governo americano tem dedicado especial atenção e esforço à 

preservação dos recursos históricos e dos ambientes naturais, parques públicos ou 

áreas de recreação destinadas à manutenção da biodiversidade. A Seção 4(f) do 

"U.S. Department of Transportation Act 49' determina que "não é prudente e possí

vel a alternativa que se utiliza destas terras, e o programa ou projeto deve incluir 

todas as medidas de planejamento possível para minimizar impactos nestas áre

as'30 (FHWA, 1987}. A legislação considera que o uso destas áreas dá-se em opo

sição aos anseios de preservação quando da proximidade dos impactos do projeto 

de transportes é intensa o suficiente para que os seus propósitos iniciais não pos

sam ser satisfeitos. Com isso, é importante estabelecer se existem, "a prior/', medi

das de contenção e mitigação dos impactos, inclusive com opções de evitar a in

terferência nestas áreas. As alternativas devem prever a minimização do uso des

tas áreas com propostas de alteração de traçado. Todos estes aspectos são trata

dos em termos quantitativos e qualitativos. 

(()) 

30 23 CFR 771 .135(p) 



ANEXO B 

A INTERFACE DE DEMONSTRAÇÃO 

Descreve-se, neste Anexo, o "Eva/uator", "lnteriace de Demons

tração" desenvolvida para apresentar os resultados desta pesquisa. A modelagem 

dessa "lnteriace de Demonstração" mostrou-se necessária, já que as funções do 

simulador de Redes Neurais Artificiais (ANA) utilizado não suportaram aspectos 

relacionados com a avaliação e o ordenamento, além de dificultar o processo de 

entrada de dados e geração dos arquivos de partições para aprendizagem (treina

mento, validação e teste). Esta interiace tem por finalidade não apenas permitir a 

avaliação e o ordenamento de qualquer projeto específico como também caracteri

zar todo o processo de investigação conduzido no trabalho de tese. 

É importante salientar que esta "interiace" não constitui um pro

grama que possa ser comercializado nos moldes em que se encontra atualmente. 

Tal fato é devido ao conjunto de tarefas desenvolvidas, cujo objetivo não é apenas 

a "avaliação" e o "ordenamento" dos projetos em si , mas também para apresentar e 

demonstrar todos projetos considerados, os experimentos, os resultados, as topo

logias de ANA consideradas dentre outros. 

Outrossim, as informações aqui contidas têm caráter apenas ex

ploratório, mostrando os recursos da "lnteriace de Demonstração. A utilização dos 

recursos pode ser feita através da ajuda "On Line", que acompanha o programa. 

8.1. CARACTERÍSTICAS DA INTERFACE 

O "Eva/uator' foi desenvolvido no "Visual Basic 4. O", para ambi

ente "Windows" . A interiace engloba ainda a base de dados desenvolvida em "Ac

cess 97'. Ambos recursos constituem parte do pacote computacional da "Microsoft' 
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(MICROSOFT, 1997). Recomenda-se a utilização de recurso computacional em 

Microsoft Windows 95, em sistema com as seguintes propriedades: 

Processador acima de 386 MHZ 

Monitor VGA ou de Alta Resolução 

Leitor de CD-ROM 

4 MB de memória RAM 

400 MB para instalação do Programa e Dispositivos 

O "Evaluatof' tem a capacidade de armazenar dados de até 999 

projetos. Os recursos de geração de RNA, de arquivos para aprendizagem e de 

visualização de resultados estão limitados à capacidade do sistema operacional de 

cada microcomputador. 

Na seção seguinte apresentam-se os procedimentos necessários 

à instalação da "Interface de Demonstração". 

8.2. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO 

A instalação do "Evaluatot" é feita automaticamente seguindo-se 

as instruções definidas do programa incluindo com a criação dos diversos subdire

tórios necessários à acomodação dos diferentes tipos de arquivos e dados gerados. 

É importante lembrar que o simulador que acompanha a ferramenta, no caso o 

"Neural Planner 4.52', constitui apenas uma versão de demonstração e, no caso da 

utilização efetiva para aprendizagem, avaliação e ordenamento de alternativas por 

prazo superior a vinte (20) dias, é necessário que os direitos de utilização sejam 

adquiridos diretamente do autor do programa conforme instruções contidas no pró

prio "software". 

A instalação é feita a partir do CD-ROM e este é necessário para 

a visualização dos recursos do programa. Para isto deve-se proceder da seguinte 

maneira: 

a) Na linha de comando da função "Executar" do menu "Iniciar", digitar "X:EVAL", 

onde X é a unidade leitora de CD-ROM. Este procedimento irá criar todos os di

retórios e subdiretórios necessários à execução do programa. O procedimento 

também fará a instalação do simulador "Neural Planner 4.52' que deverá ser 

instalado no diretório "C:/NPLAN452"; 

b) Executar o comando "X:SETUP.EXE" para a instalação do "software"; 
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a) Selecionar o diretório" Evaluator' para a instalação da "Interface de Demonstra

ção". Qualquer diretó rio diferente deste modificará a execução do programa, 

podendo causar erros; 

b) Para rodar o programa, deve-se acessar o ícone gerado para o "EVA LUA TOR'. 

Na seção seguinte descrevem-se as principais tarefas desenvolvi 

das na "Interface de Demonstração". 

8.3. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS TAREFAS DESENVOLVIDAS 

NA INTERFACE 

A "Interface de Demonstração" abrange quatro tarefas essenciais 

(Figura 8.01 ): Banco de Dados, Simulação e Aprendizagem, Avaliação e Ordena

mento e Outras Fur1ções. Sobre estas tarefas, apresentam-se a seguir os diversos 

procedimentos que podem ser ali encontrados. 

·~ Evalualor 1!!1[!) 13 

Figura 8.01 : Tela Inicial da "Interface de Demonstração" 
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8.3.1. Tarefa " Banco de Dados" 

A tarefa "Banco de Dados" permite a manutenção dos dados dos 

projetos (inclusão, exclusão, alteração e consulta), manutenção das tabelas secun

dárias, gerenciamento e controle de acesso à base de dados e impressão (Figura 

B.02). 

·~ Evalualor I!I(!J EJ 
l:fl.ld-H'ItJt':!j Apcendzager~i-1.u\ação Ava~ação/Qrdename~o Outrasfunçóes 8,Wa 

Inseri ~ 

Alerar 
Excur 
Cons\l.lll! 

M~er T abelõs 

Usu&los/Senhas ----
Hab:l.tõl Banco de Dado's 
Deslllx!tet Banco de Dados 

lmpmir 

S&i 

Figura B.02: Tela de Descrição da Tarefa "Banco de Dados" 

Com relação à manutenção dos dados dos projetos, o sistema de 

entrada de dados permite que as variáveis sejam testadas de acordo com os for

matos e valores possíveis, garantindo assim a consistência dos dados armazena

dos. Para isso, é necessário que as variáveis de avaliação tenham os seus valores 

previamente definidos (Ver Seção B.3.2). Nos formulários utilizados nestas ativida

des, pode-se obter conteúdo das variáveis de entrada e saída. Estes formulários 

estão definidos de acordo com os grupos e subgrupos de variáveis considerados 

(qualificação, contexto e medição) (Figuras B.03 a B.25). Para todos os campos da 

banco de dados é testado o tipo de variável possível e, para os casos de variáveis 
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ausentes, optou-se pela definição durante a execução da interface, do sinal repre

sentativo interpretado pelas ANA como ausência da informação ("?"). Pode-se visu

alizar ainda, nessa base de dados, a localização geográfica de cada um dos proje

tos utilizados. 

~Inserir • Projelo/Aiternativa(s) • Qualificação do Projeto (AI 13 
Projeto ~ Descrição ju·:, ·1::;. ·,_úJJ[•[·tJII·I I I IIJI·:III ·'i l[• ·; u l.l ll l F Amostra Piloto 

Origem "DAHO :::J Data da Avaliacão ~ Alternativas p- Status I I ·BEM AVALIADO :::J 
Técnica de Avaliação I ?-HIERARQUIZAÇÃO ::J Tipo do Projeto I 3·CONSTRUÇÁO.YIA INTER. RURAL ::J 
Mapa de Situação 

_ .l .l.f..'.IO I .• 1.1 r-..'.r u 

Cor~Celar 

Figura B.03: Tela de Apresentação das Variáveis de Qualificação (Grupo A) 
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9 1nserir - Projcto/AIIernativa(s)- Contexto da Avaliação (B-1) a 
Delineamento de Propósitos e Necessidades 

1.1. F atores de Necessidade 

M 'l•1qu1 ;JrH; ,, 
M l uihlo'idcldu 
[7 lretn . p •l tloJ llir to!r>io' 
f7 I Oflll flU!d;uh"' du . t1 ·u,, 

1.2. Nível de Abordagem ou Transformação Considerado 

1.3. Relação enlle a Rede de Transporte Existente e a Rede Projetada 

Lunih.ls A d mtlldo:; Nc -; to Ynrtável -> MllXIIn•> 

Minrmll [I 

Meurdu rt.~loJO 

Projeto 

12-LOCAL 

lo.22 

ll _ c~~~~r_J Cancelar 

Figura 8.04: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo 8 -1) 

Q Inserir - Projeto/Aiternativa(s)- Contexto da Avaliação (B-2-1) a 
I Identificação de Metas. Objetivos e Critérios Projeto 

I I Meta 1: Proporcionar Serviços de Transporte de Alta Qualidade 

I 2. 1.1. Aumento da Mobilidade 
I 

~ Critério 2.1.1.1. Nível de Serviço 
f' Critério 2.1.1. 2. T crnpo de Viagem em Horárro de Pico 
[7 Critério 2.1.1.3. Allaso Médio nas Interseções 
f' Critério 2.1.1. 4. Milhas-Veículo Via jadas nos U íveis de Serviço de A à E 

? 1 ?. Aumento das Condições de Segurança 

P Critério 2.1. 2. 1 Pmvisão de Níveis de Acrrlenles 
P' Cri tério 2 .1. 2.2. Medidds de Prevenção de Acrdenles 

2. I . 3. Aumento da Acessibilidade 

í Critério 2.1. 3. 1. Mtlbas-Veículo Viajadas em Diferentes Modalidades 
p: Cutérro 2.1.3.2 Compartrlhamenlo de Viagens ao r rabalho 
P' Critério 2. 1. 3.3. Número de Passageiros em um Determmado Trecho 

LrrnriP s A rlmrtrd o-; Nc ·~ l fl 'lflllllVPI -> M;urnw 

Mrn11111 1 11 

MPtltd ll ~ lln/tliíu 

Continuar 

Figura 8.05: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo 8-2-1) 
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-~ Inserir • Projeto/Aiternativa(s)· Contexto da Avaliação (0-2-2) 13 

Identificação de Metas, Ob jetivos o Crité rios Projeto 

Me ta 2: Ma nter os Valores Soc ia is , ~~atu ra is e Cultu rais da Região Afe tada 

2.2.1. Compatibilida de do Dese nho com os Ambie ntes Soc ial o Ec onômico 

pj Critério 2. 2.1 . I. Propriedades Atingidas 
l-''1 Critério 2.2.1.2. Re locações 
P Critério 2. 2.1. 3. Impactos em Comunidades Minoritá rias 
[7 Critério 2.2.1.4. Desapropriações em Áreas de Pa rques e Reservas 
P Critério 2.2.1.5. Impactos s obre Área s de Vizinha nça 
P Critério 2.2.1.6. Milhas-Veículos Via ja das e m Vias Locais 

2. 2. 2. Minimização de Impa ctos s obre o Ambie nte Natura l 

P Crité rio 2.2.2. I . Defin ição e Classificação de 'We lla nds" Afe tados 
r Critério 2.2.2.2. Ca rac te rização de Impactos sobre "Fioodplains" 
P. Crité rio 2.2.2.3. Impac tos so bre Florestas e Fragmenta ç ã o de Habita is Naturais 
[7 Crité rio 2.2.2.4. Impactos sobre Recurs os liídrico s 
[:7 Crité rio 2.2.2.5. De finição de Áreas Impe rmeabilizadas 
f" Crité rio 2.2.2.6. Cara cte rizaçã o de Espécres Ra ras e "Em Extinção" Atingidas 

2. 2.3. Minimização de Impa c tos sobre o Ambie nte Cultura l 

pj Crité rio 2.2.3. 1. Caracte rização do Significado das Estruturas Hislóuca s 
r Critério 2.2.3.2. Impactos P ote nc iais so bre S ítios Arque ológicos 

2.2.4. Me lhoria da Qu:1lida de do Ar e do! N íve i! de Ruído 

f.7 Crité rio 2.2.4.1. Aplicação do lnsllumenlos Norma tivos de Controle 
["': Crité rio 2.2.4.2. Estimativa dos Níveis de Poluiçã o e m Funçã o dos Agentes Polue ntes 
f': Crité rio 2.2..t .3. Pre vi são de Impac tos em Residê ncias e Outra s Ár e ns Sens íve is aos Limites ele DOA 

Lirn ill• !> At.lnut11Jos 1'-l e,; tn Vo11Ílv•~ l > M,í )(rrn•' 

Mrruru u [I 

M"rhdn Srm,IN rín 

Continuar 

Figura 8 .06: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo 8-2-2) 

~Inserir • Projeto/Alternativa( si · Contexto da Avaliação (8-2-3) 13 
Identificação de Metas . Objetivos e Critérios Projeto 

Me l" 3. Ma nter o Crc•cimcnlo Plancj<Jdo o a Vita lid<Jdc (con ômicil 

2 3. I. Cone xãn de A~p e rto~ f coniim l rO~ n e larJOnado~ à h e raçao de ~ tnrlrl!qo e He odil 
f7 Crité rio 2.3 I I Acessibilida de à s Op01 tu nida de s tle Emprego 
w Cuté rio 2. 3.1.2. I e mpo de Vragcm e ntre os Ce ntros r conõmrcos Prmc1pa rs 

2.3.2 Ma nute nção da Consistê nc ia e ntr e o Uso do Solo e os Pla nos Dire tore s 
f7 Crit é rio 2.3.2. 1. Consistê nc ia da OcujJação com os Pla nos de PldnP. jamento Existe ntes 
f7 Cuté11o 2 3 2 ? Ve rificação de Pote ncia is para Muda nça s Significc~nles no Uso do Solo 

2.3.3. Imple me ntação de Áre as de Cresc imento Projetado 

í Crité rio 2.3.3. 1 Consistê nc ia com as Le is e Ato s de Controle do Planl' jame nto 
f' Cri tério 2.3.3? Pote nc ialt>ara Ma nte r o Oesenvolv irnP.nto de Empregos 
[7 Crité rio 2 3 3 3 Potenc ia l para Ma nte r o Desenvolvimento Populaciona l 

l irn rtn s Ad 11 nlrdtr!; 1-J,n, ln V n ll !lVJd > Mw!IIII U 

Mrn1n10 lJ 

M r> rhdu S rm/ N áo 

Continuar 

Figura 8 .07: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo 8 -2-3) 
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·~> Inserir - Projeto/Aiternaliva(s)- Contexto da Avaliação (B-2-4) EJ 
Identificação de Melas. Objetivos e Critérios 

Meta 4: Otimizar o Investimento 

2.4. 1. Minimização dos Custos de Capital 
r;; Critério 2.4.1.1. Custos das Obras de Engenharia 
r;; Critério 2.4.1.2. Custos de Implantação da Faixa de Domínio 
P' Critério 2.4.1.3. Custos de Mitigação dos Impactos 

2.4.2. Miminização de Custos Operacionais e de Manutenção 

r;; Critério 2.4.2.1. Custo Anual de Operação 
r;; Critério 2.4.2.2. Custo Anual de Manutenção 

Lrrnrtes A drorlrdo 5 N e s ta Vurró.vel > Múx11no . 

Mínrm o IJ 

MPdrrln S ir11/ N iíu 

Projeto l lu 

Continuar li! Cancelar 11 

Figura 8 .08: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo B-2-4) 
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~· Inserir- Projeto/Alternativa(s)· Contexto da Avaliação (0 ·3·1) a 
Perfil Social o Econômico da Área de Estudo - I Projeto lliJ 

3.1. Composição ttnica (~I 

Brancos 

Pretos 

Índios 

Hispânicos 

Outras Raças 113 

3.2. Composição Etária(%) 

O- 6 anos 

I - 2t anos 

21 - 65 anos 

Mais de 65 anos 1:: 
3.3. Taxas de Crescimento(~) 

Populacional 

Habitacional 

ll fi:) 

[ conõmico 11 I) 3 

-

3.4. Atividades Econômicas Predominantes (~) 

Agrícola 1.'11 
Industrial lr.1-:-.:- = =j 

Comercial I ~> ! 

Serviços r:-13 __;;,;=.;c:.; 

3.5. Níveis de Segregação(%) 

RiiCÍill 

Baixa Renda 

Deficiência Física 

3.6. Nível Renda Média (US$ ) 

lsm.21 

l 1r111IP" Ad rotrlrdos Nn sll\ Vnr1iwnl > M rnornn lillllllll 

Mírr111ro n 
MPdldll IIS$ i flllíl 

I r Continuar li Cancelar 

Figura 8.09: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo B-3-1) 
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~~ Inserir - P10jeto/Aitemativa(s)- Contexto da Avaliação (0-3-2) Ef 

Perlil Social e Econômico da Área de Estudo - 11 Projeto l tlt 

3. 7. Equipamentos e Facilidades Exis tentes 

Educionais /Cultur ais 

Religiosas 

A ecreacionais 

Eme rge nciais 

M Pdic n · H n.<pit .. la rA$ 

Outro(a)s 

I ~ 
i• 

3.8. Uso e Ocupaçã o do Solo 

Areas Agrícolas (Até 5 acres ) j-:1J1.1 

Areas Agrícolas ( + 5 Acres) r:-1:<-:-(1-t -==-
Res. Baixa Dens idade jh"· 
Res. Média Dens ida de j ,.,_:-r:,·-:. = =-
Res. Alta Dens idade l·m: 

I 

Unidades Comerciais j& 11 :j 

Unidades lndusltiais lr:-,:!-!:::-1,:-, - =] 

Unidades lnstituc tonats l·jJL 
- = 

Clubes e Areas Recrea cionais j ·:o 

Cemité rios jr1- ==;;;l 

Áreas Vagas 

Oultos Usos c Oc upaç õe s 130 

L1m1tcs Admtttdo<> Nw;tr'l 'ln rlf\vrl = > Mó'\xlrn• ' I 00(1 

M1n1rn ro [I 

MPd td!l Alt' tl t'ALIP S ) 

i Conti;:;;_:;-, ~~ 
L. . .J 

Concek;r 

Figura 8.1 O: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo B-3-2) 
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~Inserir • Projeto/Aiternativa(s)· Contexto da Avaliação (8· 4) Ef 
Contexto Polltico e Inst itucional Projeto 11(1 

4.1. Níveis de Financiamento do Projeto (%) 

Privado 

Público · Local 

Público · Es tadual 

Público · Federa l 

4.4. Níve l de Participação Popular no Proces so 

17 Definição de Propósitos e Necessidades 
P. Geração das Alternativas 
[7 Determinação dos Ambientes Afetados 
ív Definição e Estimativa das Conseqüências 
[7 Avaliação e Ordenamento das Alternativas 

4.2. Princ ipa is Instituições Envolvidas 

P" Federal Highwa.l' Adminishation 
17, U. S. Environrne ntal Protection Agenc.l' [USEPAJ 
P Fede ral Eme rge nc.l' Manage ment Agenc.l' [FEMA) 
li7; U. S. Corps of Engineers 
W. U. S. Fish and Wildlife Service (USFWS ) 

4. 3. Principais Regulamentações Consideradas 

P United States Code (U SCJ 
r U. S. Depa rtrne nt of T ransporta tion Act (1 966) 
p; Na tional Environrnental Polic.l' Act (1969) 
r. Code oi Federal Regulations (CFR) 
p; lnte rmodal S.11stem Tra nsportahon Efficienc.l' Act (1 99 11 

L1mtl f!'i Ad n11l1d n!: Nnsto Vurl oJV!! I ~ ~ > Múxl rr to 

MHIIfrlO IJ 

Medtdo !) tnl/Nno 

Cancelar 

Figura B.1 1: Tela de Apresentação das Variáveis de Contexto (Subgrupo B-4) 

~Inserir · Projeto/Aiternativa(s)· rndices de Desempenho (C-1) • Ef 
Va riave is de Me dição dos Impactos da Alte rnativa 

Subgrupo C· I: lnd tces d e Desempenho da Alterna tiva 

1. 1. Índice de Efetividade I• 1 ~ 

1.2. Indicador de Prioridade r:l6,_----

l11mlr>s Adrrutul o •; t·l p·; l <1 V orrttvP I ~ > tv1.t~lrr1•• I ;

Minlm " 

M0!ltrl u Urd o-oro 

Alte rnativa lt 

Concela1 

Figura B.1 2: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-1) 
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~Inserir - Projelo/AIIernativa(s)· Tráfego e Demanda (C-2) I!!II!JEJ 
Variaveis de Medição dos Impactos da Alternativa Projeto 

S ubgrupo C-2: Est ima tiva c Pre vis ão de Trõfego c De ma nda Alte rnativa l t 

2.1. Fatores de Demanda 

Oportunidades de Emprego 

Viagens Diárias por Pessoa 

Oferta Nominal 

Demanda 

IL!I H 

11 · ~ 1)1 'fi 

l t 12(11) 

Volume Diário de Tráfego l ll)r;(ll) 

Maior V ar . Diária de T rá legu l 1 : 15-1 

2.2. fatores de Qua lidade do Tráfego 

Nível Serviço - Pico !J -NS C :.::J 
Razão V/C Pico 11 !).:" 

- ---Atraso Médio Interseções 1 -~~ _j 
Tempo Viagem Horá rro Normal 1-'•:. 
Tempo Viagem Horário Pico ,...I !-i - -='-=1 

Taxa Anual de Acidentes 1::. 
-T aMa Anual de Acrdentes Fatars r-1 ,- = --'-- I 

Veículos e m Vias Locars j:-,~ ,-,,,_ 

2.3. Origem/Destino das Viagens Realizadas 

Viagens lntrazona rs l t ~~lj(J 

Origem na Zona e Destino Fora ~-1 -l l~c,•,,-=-i 

Origem Fora e Destino na Zona lcll11) 

Viagens Passando pe la Z ona .... , ,-,,r-::oJ-t)------"=1 

2.4. Fatores Qualitativos de Seleção da Alternativa 
e/ou Escolha Modal 

[7 Conforto 
[7 Segurança 
r Rapidez 
r Habitualidade 
[7 Facilidade 

~. l llllftl " [I 

Mo•droltr ~ 1111/I'Jflto 

Continuar 

Figura 8.13: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-2) 
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'~' Inserir- Projelo/Aiternaliva(s)· Impactos Sociais e Econômicos (C-3) EJ 
Variaveis de Medição dos Impactos da Alte rnativa Projeto 

Subgrupo C-3: l mpa~tos Sociais e Ec onômic os Alternativa 11 

3.1. Impactos na Comunidade de Ne gócios 

Variação na Arredação 
Comercial 

Variação na Pmdução 
lndusttial 

Variação no Volume de 
Serviços 

Variação na Produção Agríciola 

lo:::s 

lu 07 

3.2. Impactos sobre a Arrecadação de Impostos 

Variação na Arrecadação Local 11 ,et. 
Variação na Arrecadação Estadual r-:12-:.C-,1 - =c"l 

Variação na Arrecadação Federal 11_1111 

3.3. Impactos no Uso do Solo e Cara cterhticas 
Correlatas 
Eq. Educacionais/Culturais l&ouo 
Eq. Religiosos I320U 
Clubes/Áreas Recreacionais l-23,: 

l'""'-6-41....,..:l--.l Equipamentos Emergenciais 

Eq. Médico-Hospitalares 

Áreas Agrícolas até 5 acres 

1-t::nn 
IB.J4 

Áreas Agrícolas acima de 5 acres 1233 

Residências (Baixa Densidade) .-1-2:-:0""":::- = "'1 

Residências (Média Densidade) I I'H 
Residências (Alta Densidade) .-1 ,-11-_:- -==-J 

R elocações/Ampliaçõea Comerciais 1·21'3 ~ 

R elocações/Ampliações I ndustriaisl .-1-:7,-1 r=-_,- -=' 
Áreas Institucionais Atingidas 1 ·23~ 

Cemitérios ri·,-1- -==---

0utros Equipamentos e Usos 1·184 

> Múxrrn n 1 nou 
M1mrt111 I 0011 

M l'd tdn '''' •tt (!\r:rr>':) 

Cancelai 

Figura B.1 4: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-3) 

~ Inserir· Projeto/Alternativa( si· Impactos sobre Recursos Culturais (C-4) EJ 
Variaveis de Mediçã o dos lm1>actos da Alternativa Projeto 

Subgrupo C-4: lrnp<wtos sobre Recursos Cultu rais Alternativa 11 

Recursos Enquadrados nos Critérios de Elegibilidade do "State l~istoric Preservalion Ollicer" 

Recursos no Critério de Recursos no Critério de 
Elegibilidade A 1:.1 Elegibilidade C 

Recursos no Crité11o de Recursos no Critério de 
Elegibilidade B 1: Elegibilidade D 

I tmiiH s Ad tnllldo·, N e·; l >t VtHittVP I - > Muxrr1111 5(1 

Mrn1m rt 11 

MPdldfl t lr o rren1 .lftS 

I!. 

11 

C.,ncelal 

Figura B.15: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-4) 
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~ Inserir- Projeto/Aiternativa(s)- Impactos sobre o Meio Ambiente (C-5-1) Ef 

Variaveis de Medição dos Impactos da Alternativa Projeto 

Subgrupo C-5: Impactos sobre o Meio Ambiente I Alternativa 11 
5.1. Impactos sobre a Topografia. Geologia e Solos 

5.1.1 . Impactos sobre Cursos d'Água 

Recursos de Primeira Ordem 

Recursos de Segunda Ordem 

Recursos de Terceira Ordem 

Recursos de Quarta Ordem 

Recursos de Quinta Ordem 

I~ 
~ 

5.1.2. Impactos em Áreas Sujeitas a Deslizamentos 

Áreas sujeitas à O eslizamentos lt G~. 

5.1. 3. Impactos sobre CompleKos Rochosos 

Restrição Pequena 

Restrição Moderada 

Restrição Severa 

5.1.4. Nível de Impermeabilização 

1-:· 

Área Impermeabilizadas lt.v:. 

5.2. Impactos sobre os Mananciais Hídricos 

5.2.1. Recursos Superficiais 

Recursos Hídricos de Uso I 

Recursos H ldricos de Uso 11 

Recursos Hídricos de Uso 111 

Recursos Hldricos de Uso IV 

5.2.2. Capacidade de Abastecimento 

Relação Oferta/Demanda 

5.2.3. Recursos de Subsolo 

Nível de Recurso Encontrado 

lt -ABUNDANTE 

Continuar 

Figura 8 .16: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-5-1) 
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"*' lnseJir - Projeto/Alternativa( si- Impactos sobre o Meio Ambiente (C-5-2) EJ 

Alternativa 11 

5.3. Impactos sobre Áreas de "W'etlands" 

,, 
5.5. Impactos sobre Ecouistemas 

T euestres/Aquáticos 
''Wetlands" E stuarinos I" 
''Wetlands" Lacustrinos 

''Wetlands" Palushinos 

''Wetlands" Ribeirinhos 

''Wetlands" Marinhos 

r-.--- 5.5.2 . Agrupamentos e Espécies Vegetais 

5.4. Impactos sobre " Fioodplains" 

Áreas de "Fioodplains" Aletadas 12.4~· 

5.5. Impactos sobre Ecossistemas 
T erreslres/Aquáticos 

5.5.1. Agrupamentos e Espécies Animais 

Espécies Terrestres Abundantes 12:: 

Espécies Terrestres Raras .-,,--==-o] 
Es~-t.;cit:> T t:flt:>lrt:~ t:rro [xtinção j1 

Espécies Aquáticas lrt7J:=--: --=.r 
Espécies Aquáticas em EKtinção 12 

l rrnrtes A dmrtrdos Nestu V nrruvnl : => Mf.tx rruu I 0011 

Mrnrrno 11 

Pequenas Plantações 

Plantações Agrlcolas 

Pequenas Reservas Florestais 1 1 .~.~: 

Florestas Contíguas lrl-:1::-c,==--

Área de Segregação Agrícola 11 m:J 

Espécies Teueslres Abundantes 1.-·1-':·---==1 

Espécies Terrestres Raras j6 

Espécies T erreatres em Extinção .-12- -=--
Espécies Aquáticas 11 43 

MP rlrd n Nnrrlf'rll d n F r p{!rir.s 

Cancelar 

Figura B.17: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-5-2) 

o} Inserir - Projeto/Aiternativa(s)· Impactos sobre a Qualidade do Ar (C-6) EJ 
Va riaveis de Medição dos Impactos da Altemativa Projeto ll•l 

:--====----:!;:-u-:-IJ-y-ru-,>-o""'c=-.-=G~: .,-h-.. p-d-c-to-s-so-:IJ-r_c_.:~_Q=-u-..r-:1.,-id:-..r-:d-c-d.,...o-A.,...r--=====-- Alternativd 'j1 _ _ _ 

Lrmrtes Consrderados denho dos Padrões do "National Ambient Air Quality Standards (NAAQs)" 

Nível de Concentração llorária de Monóxido de Carbono (C02) 1.:1 

Nível de Concenhação em B Horas de Monóxido de Carbono (C02) .-1:3-:1-!......;;;;.-==1 

Nível de Concenhaçã o Horária de Oróxrdo de Nrtrogênio (N02) In. O) 

Nível de Conce ntração Horária de Dióxido Sullúrico (502) .-l,)-,1 -=17--~~ 
Nível de ConcP.nlrilçiio Horária de Millerial Pa rticulado (PMl O) 

Nível de Concenhaçiío Horária de Chumuo (Pu) 

I 11111tu ~ Adrn rtru u ·; l'l e ·; lu V•J rr ilvrJI > M .t<llll ll 1 5 

Mrnrrn " U 

MP r.Jrd u C o nr e nlraçi:Íu (rHlÍ IIIl) 

lt 3·1 

lt02 

Cancelar 

Figura B. 18: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-6) 
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-~· Inserir- Projeto/Aitemativa(s)· Impactos Provocados pelos Níveis de Ruído (C-7) a 
Variaveis de Medição dos Impactos da Alternativa Projeto 

Subgrupo C-7: Impactos Provocados pelos Níveis de Ruído 

Classificação Segundo os Padrões da 23 CFR 772 

Alternativa 11 

Categoria A · Nível de Ruído Máximo Exterior de 57 Oba 131 

Categoria B · Nível de Ruído Máximo Exterior de 67 Oba ;..13-4- -== 

Categoria C · Nível de Ruído Máximo Exterior de 72 Oba 16 

Categoria O - Áreas Não Habitadas ;..11-2-.0-S--= 

Categoria E · Nível de Ruído Máximo lnterim de 52 Oba 1112 

Lur11tes /\dmrtld os Nesta Variúvo l =~> Máximo. 500 

Mínimo: O 

Me drd e . Oco rrõ ncms 

Cancelar 

Figura B.19: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-7) 

,~, Inserir - Projeto/Aitemativa(s)· Impactos Provocados no Manejo de Materiais Perigosos (C·BI a 
Variaveis de Me dição dos Impactos da Alternativa 

S1.11Jgrupo C:-0: Impactos Provo cados pelo Mdfíejo de M e~ter ia is Pcri!JOSos 

Critério s de Classifica ção estabelec idos pela M SHTO (1900) 

Manejo de Alto Risco 

Mane 1o de Alto Médio Risco 

Manejo de Mé dio Risco 

Mane jo de Baixo Risco 

I rrn rt;; s :\drnrtr r:t o ·; r·l e ·~ ro 'l fHIUVP I > M ruo rn o SU 

Muumt• (I 

I·· ·-· 

Medidfl. no_o rrê nCIU'i 

Proje to 

1 Alternativa 11 

Cancelar 

Figura B.20: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-8) 
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·~ Inserir · Projeto/Aiternativa(s)· Impactos Provocados no Manejo de Materiais Perigosos (C·B) Ef 

Va riaveis de Medição dos Impactos da Alternativa Projeto 

Subgrupo C-9: Impa ctos sobre a Q~alidade Visual Alternativa 11 

Diminuição Percentual das Áreas Livres na Frente e nas Laterais de Residências e 
Outras Propriedades Significativas 

Redução Percentual do Espaço Verde e Natural Existentes 

Extensão das Barrerras de Proteção Sonora Superiores a 1.50 melros de Altura 112.3 

Percentual de Aumento da Área Pavimentada Exi&tente 

N ivel de Sensibilidade para Impactos em Contruções/Equipamentos" !J·MENOS SENSÍVEL 3 

C.onlinuar IIL Cancela~ Jl 

Figura 8.21: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-9) 

'~· Inserir · Projeto/AIIernaliva(s)· Impactos nas Relações de Plane jamento (C·1 0) l!!lliJ Ef 

Variaveis de Medição dos Impactos da Alternativa Projeto 

r.~-----r~~~--~--~--~~~~----~--~--~--~~~--~~--~ Suhgr11po C-10· lmflaclos ~obre as Re~ções nos Planejamentos de Cwto e I ongo Alle mativa 11 

10 . 1. ltupdLios no Plau.,jame nto d~ Curto Prazo 

P' Mate rial Residual de Esc avaçã o 
I" [fe itos da [IOsóo 
17 Efeitos dos Níveis de Ruído no Período de Construção 
P' Qualidade da Água no Período de Construção 
17 Interferências nas Atividades 

1 0.2. Impactos no Plane1amento de longo Prazo 

P' Perdas de "H abitais" Naturais 
17 Aquisição de "Wetlands" e "Fioodplains" para a Formação da FaiKa 
f"7 Perda de Área s Públic a s e lnstituc10nars 
P Efeitos em Recursos Históricos e no Ambiente Construído 
17 Alterações no Panorama Social e Econômico 

lrwrtH s 1\dlll rtrdo s Nes tu V urrnvPI > MIIXIIrlll 

Minrruo 11 

MPrlrrln ~:rrn/Nno 

Ccrlroar IIL Canc~ Jl 

Figura 8.22: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-10) 
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·~· Inserir· Projeto/Alternativa( si- Comprometimento de Recursos (C-11) Ef 
Variaveis de Medição dos Impactos da Alternativa Projeto 

Subgrupo C-11: Comp rometime nto (le Recursot Revç rs ív<:is e lrrev_ersíveis Alternativa 11 

Wí Aquisição de Áreas Públicas e Privadas para a Formação da Faixa de 
1\1 Materiais Utilizados durante a Construção des Obras de Engenharia 
r;; Utilização de Máquinas e Equipamentos durante a Construção de Obras de Engenharia 
pj Utilização de Mão-de-Obra na Construção. Manutenção e Operação 

lrrn rtns A ri rnrhdos Nestn Vnm i v e l ;=> Mn xrm u 

Mrnm1 11 11 

MerJulu S rrn/Niío 

.ConiinUar 

Figura 8 .23: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-11) 

'* Inserir · Projeto/Aiternativa(s)· Custos e Beneficios Monetários (C-12) Ef 
Variaveis de Me diçã o dos Impac tos da Alte rnativa Projeto 

Subgrupo C- I 2: Cu stos c Be nefícios Mo ne tá rios Alterna tiva 11 

l 2. l . Custos Mone tá rios l 2.2. Benefíc ios Monetá rios 

Ohras de [ ngc nha ua 11.:<.1)) 

Forma ç ão da Fa rxa de Domímo l ~:~llr'l 

Mitigaç ão de Impac tos lr i-=-:.L-11.-.11......:=-. 

Be duç ão do r e mpo de Vlilgem , .. üj(d.l 

Diminuição de Acidentes !1 :,1](11) 

Diminuição de Da nos à 
Propriedade 11 0450 

Custo Anual de Operação I.DJI.!U 

Custo Anual de Manutenção !1 :.onü 

lrrrlltr; & ArlrnrtrtJo ,, rle ·; r11 'ln rtfi'lr'l > M Q(Iflln lliULIUUU 

Mur1111 11 11 

MPrJrdu l J:.:a 111 O OI) 

Cancelar 

Figura 8 .24: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-12) 
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'* ' Inserir - Projeto/Alternativa( si · Custos e Beneficios Mon etários (C-1 2) EJ 
Variaveis de Medição dos Impactos da Alternativa j Projeto 

Subgrupo C-13: Seç ão 4(1) do " U.S. Depattment of Transportation Act (1 966)" Alternativa 11 

13.1. Número de Facilidades Atingidas 

Parques e Reservas Naturais 

Áreas de Lazer e Recreação 

Propriedades Históricas c Arqueológicas 

13.2. Medidas de Mitigação Consideradas 

Medidas referentes à Parques e Reservas Naturais l l ~(ll)fl 

Medidas referentes à Áreas de Lazer e Recreação lr:·l~/f'.::-:)C,..-1 - -=.1 

Medidas referentes à Propriedades Históricas e 
Arquelógicas 115000 

lrrn1te!> Adrnrtrdo ~ Ne~tu Y urrúvel c> Muxrrnu I 0000 0 

Mínrrnn n 
Mrdrdn USS 1 U OUO 

Figura 8.25: Tela de Apresentação das Variáveis de Medição (Subgrupo C-13) 

A alteração permite que, frente ao número excessivo de variáveis, 

o usuário possa selecionar especificamente aquela que ele deseja alterar (Figuras 

8.26 e 8.27}. 

~Alterar - Projeto · Qualilicação(A) EJ 
Definição das Variáveis a Serem Alterados no Protelo I 1 ·r 

Qualificação do Projeto (A) 

000-Amoslta P~oto 
000-Data da Avaliação 
OOO·Descrição do Projeto 
000-Estado de Origem 
000-Mapa de Localização 
OOO·Mapa de Situação 
000-Status da Ava~ação 

001-Tipo de PrO:eto 
002-Núrnero de Alternativas 
003-T écn!ca de Avaliação 

lt Continuar li .CarlCelar 

Figura 8 .26: Tela de Alteração de Dados de Projeto/Alternativas- Seleção 
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'* ' Alterar - Projeto - Qualificação (A) EJ 

·PROJETO 'EsTADO OESCAII;ÃO DATA TIPO ALTERNATIVAS T~CNICA..!. 

~ 1 UT VIESTERN TR.6.NSPORTATION CORRIDC 1996 2 

Jl 
3 

9 OR BELTLI~IE HIGH\vAY 
--

1993 10 j 
lB VT US ROUTE 7 BRIDGE I* 103 1994 12 6 
19 Hl KEAlAKEHE P.h.RKWAY 1993 --9 6 -
23 FL SR 688 · ULMERTON ROAD 1992 11 7 8 

111 NC STONE BRIDGE EXTENSION 1993 9 3 3 - 123 '!.~ I~ITEASTATE B1 1993 3 7 6 - - - 13-1 VA ROUTE 3VI1DENING ~ --14 3 6 
145 .hZ. MAG EXPAESSWAY 1993 1 9 5 

,. 
Atenção: Para Alterar os Campos Solicitados Basta Preencher com um Novo Valor! 

Para Valor Fora dor Limites de Normalização, Será Considerado Valor "NULO". 

[EJj] Navegar pelos Registros iJi!J OK Cancela~ 

Figura 8.27: Tela de Alteração de Dados de Projeto/Alternativas 

A exclusão pode ser efetuada por projeto/alternativa ou somente 

por alternativa (Figura 8.28). Os dados excluídos não podem ser recuperados. 

~· EMcluir - Projelo/Aiternaliva(s) EJ 

ESTADO DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Atenção: A EKclutão será Processada para este Projeto e Todas as suas Alterna tivas. Para 
Isso. selecione o registro e tecle !EXCLUIR I 

L!!L!J ~lavegar pelos Registros :Il!!J 

Figura 8.28: Tela de Exclusão de Dados de Projeto/Alternativas 

Cancelar 
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Já para o caso de consultas, vários mecanismos foram elabora

dos, inclusive com a possibilidade de consulta por seleção específica envolvendo 

um ou mais atributos (tipo de projeto, Estado de origem, técnica de avaliação, sta

tus da avaliação, situação em relação à amostra piloto, número de alternativas e 

data da avaliação (Figuras 8 .29 e 8.30). Pode-se ainda permitir a consulta por va

lor percentual de um determinado atributo (Figura 8.31) ou mesmo uma consulta 

ordenada (Figura 8.32). 

~ Consultar· Projetos· Dados Específicos 13 

Selecione os Dados a Serem Apresentados Nesta Consulta Específica 

í: Tipo de Projeto 

J l Estado de Origem do Projeto 

f7· Técnica de Avaliação 

) 1 Status da Avaliação 

r Situação em Relação à Amostra Piloto 

I Número de Alternativas 

I Data da Avaliação 

Eonsultar •Alterar SbleÇ~o .'·Cancelar ·1 

Figura 8 .29: Tela de Seleção para Consulta Específica 

·~· Consultar- Projetos- Busca Específica 13 

PROJETO T~CNICA DE AVALIAÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJETO ~ 

~ 1 13-0TIM!Zó.Çó.O \!/ESTERN TRI'>.NSPORT.I>.TION CORRIDOR 

I- ~~=: ~>OTIM<ZAÇÁO 8ELTUNE HIGH«AY .18 6TtiTER.6.Çl.o .<11.!_A_!.ISE/DECIS.~~'UfROUTE7iiRIDGE tl1 03 
I- 19 ·s:ifiTEMÇlo AI'IÃusE·;oms.~.o IKEALAKEHEPM K\t/AY 
I- 23 8-RÊS.Õ_ÜJÇÁO D-E cmifüiêi!f - fsR 6lJ8-:-ÜL~IffiTOITRÕ.li.O 

I-
111 3-0TIM!Zli.Ç~O STOIIE BRIDGE EXTENSION 
i23 6-iNTERAÇ.l.o Ai-IÁLISE /ÕECIS~l.~-=--H~frfÃSTME 31 

I- 131 6 1t1TE1t;xÇ.I\o .6.Fr.6.LiSEIOÊCIS.<\o ·RouTE 3v/fDniTNG 
145 5-FUNÇ~ UTILIDADE IMAG EXPRESSWAY 

. 

lHilJ Naveg<>~ pelos Registros ililJ 1-1'-P''· 111 OK !l 

Figura 8.30: Tela de Resultado de Consulta Específica 
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,9> Consultar - Percentual de Projetos por Técnica de Avaliação f3 

Percentual de Projetos por Técnica de 
Avaliação 

11.1 

33.3 

44.4 

I otimizaÇão 

I Função utilillalle 

I Hierarquização 

I Resoluçao de 
Conflitos 

Figura 8.31 : Tela de Resultado de Consulta Percentual 

OK 

t~_'Consultar.:: .. Ploiçl(Js~ Núl!leio 'de~llerpalivas __ _ __ __ _ _ __ _ Ei 

NUM. ALTERNATIVAS I PROJETO DESCRIÇÃO DO PROJETO .!. 

):. ~ ~~3 1 J ELTLINE HIGHWAV 
,_3 - - lú1 ROUTE 3\!/lOEN I~fG 

r- 3 STONE BRIDGE-EXTE~ISION 

1--5 f 
US ROUTE l BRIDGE lllOJ 

~---~ - - - \lli:_S ~EÃtl_ fR_A~ISPORTATiotl CORRIDOR 

r- ? 123 I~HERSTATE SI 

r- Z 23 'fR- 6ss · ULMEÃTO~I ÃOAD 
1145 l.tAG EXPRESS\!/AY 

-
9 
12 119 KEALAKEHE PARI~AY 

:y 

111 DK! I 

Figura 8.32: Tela de Resultado de Consulta Ordenada 
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8.3.2. Tarefa "Aprendizagem e Simulação" 

Quando da utilização do simulador "Neural Planner 4.52', verifi

cou-se que ficaria difícil para um usuário modelar os dados com variáveis tão com

plexas. Além do mais, nenhum simulador de RNA permite uma consistência prévia 

das variáveis ou respectivos limites de normalização, ficando esta tarefa para ser 

executada em tempo de operação. Assim, optou-se pela definição na "Interface de 

Demonstração" de um recurso que permitisse gerar as partições de treinamento, 

validação e teste, verificar e manter os limites de normalização das variáveis e ge

renciar os arquivos a serem utilizados no simulador de RNA com a garantia de que 

todos os dados estão no formato desejado. 

A tarefa de "Aprendizagem e Simulação" é composta pelas ativi

dades de execução do simulador "Neural Planner 4.52', geração das partições, 

normalização das variáveis de avaliação, geração dos arquivos de simulação do 

"Neural Planner 4.52' e verificação do desempenho de uma rede específica (Figura 

B.33). 

? Evaluotor 1!11!1 f3 
ll anco de Dados Ap~endzage~rr.ulaoção Avaiaç~/Qrdenamento Ow asfunções &Wa 

Executa~ tleutol Plamer 4.52 - ----------------~-------, 

Geror P60tiçi5es - -
Norma5zar Varíáveis ~ 

Gerar ArQ~Jivo TTI ~ 

Verfocar Dese~nho da Rede 

' 

Figura B.33: Tela de Descrição da Tarefa "Aprendizagem e Simulação" 
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A execução do simulador permite à "Interface de Apresentação" 

carregar o "Neural Planner 4.52' para que sejam desenvolvidas as atividades de 

simulação e aprendizagem. Neste momento, a interface passa o controle do siste

ma para o simulador de RNA, para que as tarefas que lhe forem pertinentes pos

sam ser executadas (treinamento, validação, teste) . 

Na atividade de geração das partições, pode-se determinar, além 

da combinação de partições, o número de projetos a serem utilizados (Figura 8.34). 

~Aprendizagem/Simulação - lierar Partições f3 
1. Selecione o Padrão de "PRETCHELT" a ser Utilizado na 

lieração das Partições 

r Treinamento (50%). Validação (25%). Teste (25%) 
r Treinamento (50%). Teste (25%). Validação (25%) 
r Validação (25%). Treinamento (50%). Teste (25%) 
r Validação (25%). Teste (25%). Treinamento (50%) 
r Teste (25%). Validação (25%). Treinamento (50%) 
r Teste (25%). Treinamento (50%). Validação (25%) 

2. Selecione o Número de Projetos a Ser Considerado na 
lieração das Partições 

Número de Projetos Encontrados 1
1:30 

F ste Número de Projetos Corresponde a 11 ü05 Alternativas 

r · u Sal To dos os Pmjetos Enconlrados 
r Usar um Número Específico de Projetos 

t''_, .. _,,,_,,_ ...• ~--·, 

Parlir-ionar i Cancelar I 
'··- ···- ····-····- ·········; 

Figura 8.34: Tela de Seleção de Dados para Geração de Partições Aleatórias 

Para a atividade de normalização das variáveis de avaliação, po

dem-se determinar, além do valor absoluto de cada variável, a sua designação, 

grupo e subgrupo. Além disso, existem ainda várias medidas possíveis (Figura 

8.35}. 
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·~· limites de Normalização - Dclinir limite ( si 13 

TIPO MEDIDA MÁXIMO M(NIMD 

3 Tipos 16 O 
2 Ale1nalivas 12 O 
3 T écricas 8 O 

Convenção para o Tipo de Medida 

1 - Freqüencia 2 - Quantidade 
3 - Clanificação 4 · Métrica 
5 - Relação 6 - Monetária OI· 

Figura 8.35: Tela de Descrição das Variáveis com Limites de Normalização 

Na atividade de geração do arquivo para simulação, pode-se de

terminar a seleção de todas as variáveis ou algumas delas (Figura 8.36). Todas 

estas atividades podem ser conduzidas tanto para a simulação através do Índice de 

Prioridade da Alternativa (IPA) quanto do Índice de Ordenamento da Alternativa 

(IOA). 

4 Aprendizagem/Simulação · Gerar TTI - Seleção de Variáveis l!lliJEJ 

:: 
Definição das Variáveis a Serem Utilizadas na Ge~ação do Arquivo TTI 

!i r-------------------------V- o-r-iá-v-ei_s_d_e_A_v_a_li_a_ça-_o __ e_D_e_c_is_ã_o------------------------~ 

ENistentes 
VOOl·Tipo de Pro;eto ~ 
V002·Número de /l.ltem.;tivas =:J 
V003·T écnica de Avaliação 
V004·Fator de Neces~idade ·Segurança 
V005·Fator de Necessidade· Deliciência d< 
VOOG·Fator de Necessidade · T ramporte E f 
VOO?-Fator de Necessidade -Continu:dade 
VOOB·N i vel de Planejamento ou Escala de · 
V009·Relação entre a Rede de Transporte 
VOl O ·Mob~'dade · Critério 01: Nível de Ser•, 
V011 ·Mob~tdade · Critério 02: Tempo de Vi.:..:::J 

Todos> I 
·.t;~ ..• j •• ". , I 

Selecionadas 

Figura 8.36: Tela de Seleção das Variáveis para Geração de Arquivos de Simula

ção 
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Por fim, a atividade de verificação do desempenho de uma rede 

específica (Figura 8 .37) pode determinar o valor do Índice de Confiabilidade da 

Rede (ICR) obtido a partir dos arquivos de resultados gerados pelo simulador. 

~Aprendizagem/Simulação - Desempenho de Rede (ICR) 13 

O "Índice de Confiabilidade da Rede (ICR)" é: 

Figura 8 .37: Tela de Resultado de Cálculo de ICR 

8.3.3. Tarefa "Avaliação e Ordenamento" 

A tarefa de Avaliação e Ordenamento permite que o usuário utili ze 

o simulador para avaliar um projeto e a viabilidade de qualquer alternativa ou um 

conjunto delas (Figura 8.38). Pode-se, a parti r do resultado da avaliação, ordená

las dentro dos princípios da aprendizagem já absorvidos pelo simulador. Para esta 

tarefa podem ser executadas atividades de avaliação e ordenamento de projetos já 

cadastrados na banco de dados, ou de outros que o usuário desejar. Para isto, os 

dados devem ser informados de acordo com as necessidades observadas. Podem 

ser usados tanto os recursos da "Interface de Demonstração" quanto do próprio 

simulador. 
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·~ Evaluator ' I!I[!Jf3 
Avaiação!Qrdenamerdo 

r Projeto [$peclf1Co 
·Ger111 Atq.j.vo TTI [$pecffico 
Projeto no B~nco de Dados .• 

~Getar Resulados e 01denameo1o 

Figura 8.38: Tela de Descrição da Tarefa "Avaliação e Ordenamento" 

A outra atividade diz respeito, exclusivamente, à geração do ar

quivo de resultados onde estão listados os dados do projeto e das alternativas con

sideradas (Figura 8 .39). Nestes resultados, podem ser vistos também os índices de 

prioridades/ordenamentos obtidos por cada alternativa no ordenamento processado 

pela RNA assim como a ordem de implementação das alternativas. Para os casos 

de alternativas consideradas inviáveis pela RNA, não haverá ordenamento. 
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EVALUATOR 
ARQUIVO DE RESULTADOS DE AVALIAÇÃO E ORDEtiAIIEIITO 
Desenvolvido por: lli l de r furtado/ Eij i l<autuOOto 
Data/ Hora r i o da C r iacao: 2 6/05/96 10: 54 : 17 

PROJETO CONSIDERADO: 23 
NÚIIERO DE -'L TER1HTIVAS CONS IDERAD.,S : 'l 
ARQUIVO DE RESULTADO DE ICR C«ISIDERAOO: C:\EVALUATOR\RESULTS\t01 - lOOO.ICR 
RESULTADOS fiNAIS DA AVALIAÇÃO 

• Alternativa Cons iderada: 'l 
Prior i dade par a est a Alternativa : 
Índice par a esta Alte rnativa obtido nas RNA : 3,0147 

• Alternativa Cons iderada: 1 
Pr ioridade para esta Alternativa: 
Índice para es ta Al ternativa obtido nas RNA: 3 ,1766 

• .Uternativa Cons iderada: 3 
Prioridade para esta Alternativa : 3 
Índice para esta Al ternar. i va obtido nas RNA : 3,6646 

• Alte rnativa Cons iderada: 2 
Prio ridade pa r a esta Alternativa: 
Índice pa ra est.a Al t.e rnat.iva obtido nas RNA: 4,6152 

f 111 lJE:;TE ARQUIVO DE RESUL T.'.DOS 

ti I 

Figura 8.39: Arquivo de Resultado de Avaliação e Ordenamento 

8.3.4. Tarefa "Outras Funções" 

.!..J' 
ICAP f • j 

Esta tarefa permite ao usuário a verificação dos princípios de uma 

boa avaliação descritos por f<H ISTY (1990) e utilizados neste trabalho. Também se 

permite a visualização de todos os dados processados pelo simulador e aqueles 

gerados pela "Interface de Demonstração" (Figura 8.40). 
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·9, E valualor 11!11!1 f3 
ªanco'de Dados Aprendzagemfim&ção Avaiação/QrdeMmento I•WMij B.w<"~: . 

l T op®gia de ANA 
AJ~vos de N\XneiO$ Alea!61ios (~ali) 

AJ~vos deApreodtzagern do Neural P1anner '4.52 ('Jbl 

AIQ\Ãvos'de Resullldos do NeUial Plaro11er 4:52 't.npr) 

AJql-iv~s de Resu!ados de ICR"['.kÍ) 
AJrP.vos ,de Rettllados de Avaiação [•.eva) 
Al~o de Regis~os (',iog) 
AIQ\Ãvo de Pa~lic;ões ('.par) 

AlQ\Âvo de Projetos (',pro) 
AJQ\Âvo de T abdação de El<Pt'rimerlos [•.xis) 
Cart<'l de Soic~ação de PrO:etos 
Cartas de EOC60\Wwnedo de Projetos 
Relerêncit~s de Projetos 

• Ve~iCar Plnclpios de Klis\y, 

Figura 8.40: Tela de Descrição da Tarefa "Outras Funções" 

As atividades de visualização envolvem a descrição das topologi · 

as de RNA consideradas, os arquivos de números aleatórios gerados para cada 

experimento/partição utilizada, os arquivos de simulação e resultados do 

"Neural Planner 4.52' e os arquivos de Índice de Confiabilidade da Rede (ICR) ge

rados. Podem-se ainda ser verificados os experimentos, as cartas de solicitações 

de projetos e as principais referências dos projetos utilizados. É possível, ainda, 

acompanhar todas as atividades executadas pela "Interface de Demonstração" 

através do arquivo de registros. 

Para outras informações e procedimentos, deve-se consultar o ar

quivo de ajuda que acompanha a "Interface de Demonstração". Lá estão descritos 

esses procedimentos necessários à execução de cada uma das tarefas anterior

mente apresentadas. 

(()) 
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(1993} Shiloh road interchange. 

(1994} U.S. highway 83: somers to whitefish. 

(1995) U.S. highway 2 between columbia heights and hungry horse. 

(1996} U.S. highway 93: evaro-po/son. 

(1997} U.S. highway 93:hamilton to lo/o. 

NEW JERSEY DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Trenton. 

{1982} New jersey route 24 freeway. 

(1996} Arnot st. bridge. 



(1996) Route 18, section 4E & 6E. 

(1996) Route 21, freeway extension project. 

( 1996) Route 21, section 2N. 

( 1996) Route 4 7, section 50 & 68. 

(1997) Locke avenue. 

(1997) Essex street over route 17. 
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(1997) Route 46-categorial exclusion documentation. 

NORTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Raleigh. 

(1981) US-264 bypass of wilson: draft. 

(1981) US-264 bypass of wilson: final. 

(1983) Transportation project evaluation using the benefits matrix model. 

(1987) lnterstate 85:administrative action. 

(1987) lnterstate 85:finding of no significant impact. 

(1990) US-64 relocation. 

(1992) Eastern!northern urban loop: draft. 

(1992) Eastern!northern urban loop: final. 

(1992) US-23/1-26 corridor studyof wilson: draft. 

(1992) US-64 relocation. 

(1993) NC-87 widening. 

(1994) US-23/I-26 corridor study. 

(1997) Thoughfare plan for the city of morganton. 

(1 997) Elizabeth city thoughfare plan. 

(1 995) NC-87 widening: cumberland, harnett and lee counties. 

OHIO DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Columbus. 

(1988) Mis akron area - key operating comparison -options vs no build alternati

va. 

(1990) lnterstate 71 corridor study - phase 2 evaluation. 

( 1996) Phase 1: greater cincinnati interstate 75 corridor - major investment stu

dy. 

(1997) Draft major new capacity program. 

(1997) lnterstate 77 corridor- major investment study. 

OREGON DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Salem. 

(1995) Beltline highway. 

(1 995) Western bypass study - alternativa analysis. 

(1996) Mt. Hood parkway - alternativas analysis. 
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PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Harrisburg. 

(1962) Blairsvil/e: a bypass study - the economic and social impact of a hi

ghway. 

PFLUM, KLAUSMEIER & GEHRUM CONSULTANTS (1993). Colerain avenue (US 

route 27). Hamilton, Ohio. 

SOUTH CAROLINA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Columbia. 

(1990) lmprovements to SCC-544 anda new bridge over the atlantic intracoastal 

waterway. 

(1994) Multilaning of S. C. route 118: draft environmental assessment. 

(1995) Multilaning of U.S. route 521: final environmental assessment. 

(1996) John f. limehouse bridge replacement. 

( 1996) S. C. route 49//aurens bypass. 

(1997) Stono river bridge replacement: final environmental assessment. 

(1997) Statewide transportation improvement program. 

SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Pierre. 

(1994) Eastern dakota and pierre to 1-90 expressway feasibility study: executive 

summary. 

( 1994) Expressay development plan: executive summary. 

(1995) Eastern dakota and pierre to 1-90 expressway feasibility study: final re

port. 

SOUTH DAKOTA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION e NEBRASKA DEPAR

TMENT OF ROADS, Pierre/Lincoln. 

(1993) Heartland expressay: executive summary. 

TENNESSEE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Nashville. 

( 1993) Environmental assessment for state route 69 from state route 15 (US-

64) to state route 202 south of decaturville, hardin, wayne, decatur coun

ties. 

(1995) lnterstate 24 from briley parkway (SR-155) tosam ridley parkway (SR-

266}. 

( 1995) Major investment study o f 1-24 from hickory hollow to san ridley boule

vard and 1-65 from concord road to south of state route 96. 

UNIVERSITY OF VIRGINIA (1997). A too/ to aid the comparison of improvement 

projects for the virginia department of transportation. Center for Risk Manage

ment of Engineering Systems. 
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UTAH DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Salt Lake City. 

(1994) lnterstate 80: major investment study. 

( 1996) Major investment study summary: 1-15 (from north salt lake city to 200 

north kaysvil/e). 

(1996) University to airport lrt mis. 

(1996) Western transportation corridor study. 

(1997) Environmental impact statement: 5600 west. 

(1997) Southeast highland drive:mis!deis. 

VERMONT AGENCY OF TRANSPORTATION, Montpellier. 

(1996) US route 2 at vt route 100 north waterbury. 

(1996) Vermont route 117/sand hi/1 road. 

{1996) Vermont route 67A-bennington m1000(10). 

( 1997) US route 7 bridge 103 rutland town brf. 

{1997) US route 7: brandon-leiscester. 

{1997) Vermont route 125- cornwa/1 brs 0172(6). 

WEST VIRGINIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION , Charleston. 

(1990) Mason county to kahawha county highway feasibility study. 

(1995) Corridor location study: new river parkway extension. 

(1997) Elkins bypass. 

(1994) WV routes 2 and 68. 

(1995) West virginia route 9. 

WISCONSIN DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Madison. 

(1988) lmpacts of highway bypasses on wisconsin's comunnities. 

{1990) IH-94 to STH-29/CTH-J interchange. 

(1993) Facilities development manual 

{1994) Lake arterial extension. 

(1995) Fremont to USH-45. 

(1996) United states highway 12. 

WYOMING DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Cheyenne. 

{1985) Beverly street feasibility study. 

(1995) Value engineering: vandehi avenue with interstate 1-25. 

(1997) Value engineering proposal: casper streets and cy avenue. 

(1997) Value engineering: laramie marginal (ínterstate 1-80 and 3rd street- US-

287). 
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