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RESUMO 

Esta dissertação trata do problema do projeto de redes de transporte público 

por ônibus, que consiste em estabelecer as linhas de ônibus a serem operadas e 

seus respectivos trajetos e frequências. Busca-se determinar uma rede de tal forma 

a minimizar custos de operadores e usuários, constituindo um problema 

multiobjetivo. O custo dos operadores é representado tanto pela frota como pela 

quilometragem total necessária para atender às frequências exigidas; já o custo dos 

usuários é representado pela soma dos tempos de espera, tempos de viagem dentro 

do veículo e eventuais penalidades de transferência. Dado tratar-se de um problema 

multiobjetivo, de natureza combinatória e complexo, é proposto um método de 

solução baseado na metaheurística Algoritmo Genético. O mesmo baseia-se na 

construção inicial de um banco de rotas viáveis, e cada solução proposta é formada 

selecionando-se um subconjunto de rotas deste banco para formar a rede. São 

aplicadas estratégias de busca por soluções viáveis nos operadores do Algoritmo 

Genético, devido à grande proporção de indivíduos inviáveis. O modelo é avaliado 

através de uma instância de teste da literatura e os resultados são comparados com 

os já obtidos em trabalhos anteriores. A melhor solução encontrada através do 

método descrito deste trabalho é superior às já reportadas na literatura. Uma análise 

de sensibilidade foi realizada para avaliar a influência de parâmetros de entrada do 

modelo na qualidade das soluções. Um Sistema de Visualização foi desenvolvido 

para representar graficamente as linhas de ônibus e demais variáveis das soluções. 

Sugere-se, ao final do trabalho, um conjunto de pesquisas futuras associadas à 

melhoria do modelo. 

 

Palavras-chave: Otimização de Redes de Transporte Público. Planejamento de 

Transporte Público por Ônibus. Algoritmo Genético.   



ABSTRACT 

This dissertation addresses the public transport network design problem, 

which comprises determining the bus routes, their associated itineraries and 

frequencies. The network is designed as to minimize operators and users costs, 

creating a multiobjective problem. Operators costs are represented by the total fleet 

and mileage necessary to address required frequencies while user costs are 

represented by the sum of waiting times, in-vehicle travel times and possible transfer 

penalties. Given the complexity of this combinatorial and multiobjective problem, a 

solution method, based on the genetic algorithm metaheuristic, is proposed. Initially a 

database of feasible routes is built, and each proposed solution is formed by 

selecting a subset of routes from the database to form the network. Feasibility search 

strategies are applied inside genetic algorithms operators to make up for the large 

number of unfeasible individuals. The model is evaluated with a small network and 

the results are compared with those obtained in previous studies. The best solution 

attained with the present method is superior to previously published results. A 

sensitivity analysis was conducted to evaluate the influence of different model input 

parameters on solution quality. A Visualization System was developed to graphically 

represent the solutions’ bus lines and other variables.  A set of future research ideas, 

related to the model improvement, are presented at the end of this study. 

 

Keywords: Transit Network Design Problem. Bus Network Design Planning. Genetic 

Algorithm.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação do Problema 

Esta dissertação trata do problema do projeto de redes de transporte público 

por ônibus. Este problema consiste em determinar uma rede, estabelecendo os 

trajetos das linhas de ônibus a serem operadas em um sistema viário, os pontos de 

parada e suas respectivas frequências de operação, de tal forma que a demanda por 

transporte público seja atendida gerando o menor custo possível, tanto para as 

empresas operadoras como para os usuários. 

Os custos dos operadores são representados pela frota necessária para a 

operação da rede e a quilometragem total percorrida, enquanto que o custo dos 

usuários é representado pela somatória dos custos generalizados de cada viagem 

realizada, ou seja, uma agregação em um único custo de quanto cada parcela da 

viagem representa ao usuário, a saber: tempo de espera, tempo de viagem dentro 

do veículo e penalidades de transferências. Além da natureza combinatória e 

complexa do problema, a necessidade de minimização dos dois custos o torna  

multiobjetivo. 

 

1.2 Objetivo da Pesquisa 

O objetivo da pesquisa é desenvolver um método de solução para o problema 

de projeto de rede de transporte público por ônibus, ou seja, o traçado no sistema 

viário das linhas de ônibus, seus pontos de parada e de suas respectivas 

frequências de operação. 

A rede de transporte público a ser criada procura minimizar os custos dos 

operadores e dos usuários. O custo dos operadores é representado pela frota 

necessária e quilometragem percorrida, enquanto que o custo dos usuários é 

representado pela soma dos custos generalizados das viagens, isto é, o valor que 

representa os tempos totais de viagem, compostos de tempo de espera, tempo 
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dentro do veículo e eventuais penalidades de transferências, quando estas são 

necessárias. Pelo fato das penalidades de transferência serem uma parcela 

representativa do custo generalizado, conforme aplicação no Capítulo 6, minimizar 

custos dos usuários está também fortemente relacionado à minimização do número 

de transferências necessárias para a realização das viagens. 

Para que este sistema venha ser de fato de qualidade e atraia a população a 

utilizá-lo, ele deve possui uma boa avaliação de seus atributos de qualidade 

característicos. Conforme listado por Ferraz e Torres (2004), dentre outros, são 

destacados os atributos de: frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação 

(conforto), confiabilidade, sistema de informações e conectividade. 

Se qualquer um destes atributos for avaliado como ruim do ponto de vista da 

população e usuários, a atratividade do transporte público é reduzida e a migração 

de usuários do transporte privado para o público fica comprometida. De fato, Beirão 

e Cabral (2007) levantaram, em pesquisa qualitativa, que as barreiras para o uso do 

transporte público são longos tempos de viagem, informação fraca, falta de 

confiabilidade, falta de transporte direto e lotação, dentre outras.  

Os atributos de qualidade mencionados serão representados em restrições do 

modelo matemático utilizado no método de solução. Assim, esta pesquisa procura 

projetar uma rede de transporte público com frequências de atendimento atrativas 

nos pontos de parada, restringindo a lotação máxima, e alta conectividade, ou seja, 

permitindo que grande parte dos usuários realizem sua viagem embarcando em uma 

única linha de ônibus.  

Para auxiliar na análise das redes de transporte geradas pelo método de 

solução, esta pesquisa propõe um sistema de visualização aos planejadores de 

transporte. Com este sistema, podem ser analisados o conjunto geral dos traçados 

das rotas, ou seja, uma visão geral da rede, as linhas que servem a cada ponto, os 

carregamentos das linhas ao longo de seus trajetos e o carregamento de cada 

trecho da rede. 

Devido às suas funcionalidades de busca e visualização da oferta, o sistema 

de visualização proposto também será um instrumento de auxílio aos usuários para 

encontrar informações sobre a rede de transporte público já existente. 
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1.3 Relevância do Problema 

No dia 26 de julho de 2013, a cidade de São Paulo registrou o maior índice de 

congestionamento da sua história no período vespertino, mais precisamente às 

19h30 de uma sexta-feira, com um total de 300 km dos 868 km monitorados pela 

Companha de Engenharia de Tráfego (CET-SP, 2013). Esses congestionamentos já 

se tornaram rotina na cidade, pois a média diária no horário referido é de 202 km 

(CET-SP, 2013). Como consequências dos congestionamentos, pode-se citar uma 

menor qualidade de vida da população devido ao aumento do estresse (Hennessy e 

Wiesenthal, 1997), maior emissão de poluentes de automóveis e ônibus devido às 

baixas velocidades (André e Hammarström, 2000) e impactos na atividade 

econômica devido ao aumento dos custos de transporte (Weisbrod et al., 2001).  

O transporte urbano é, de fato, um gerador de externalidades. Dentre as 

principais, estão o congestionamento, a poluição sonora e atmosférica, os acidentes 

de trânsito e a expansão urbana descontrolada, gerando efeitos sobre a qualidade 

de vida, o consumo de energia e a eficiência da cidade (ANTP, 1999). 

Em parte, esses índices de congestionamentos podem estar relacionados à 

aquisição de veículos particulares recentemente pela população brasileira. Em 

especial a cidade de São Paulo ganhou 1,5 milhão de automóveis em uma década, 

por causa da elevação da renda e da redução de impostos sobre os carros 

populares desde 2009, representando um aumento de 43% na frota de automóveis 

da cidade (DETRAN-SP, 2013).  

Não só em São Paulo, mas em todo o Brasil vem ocorrendo esse fenômeno. 

De acordo com o Denatran, o total de veículos no país mais que dobrou nos últimos 

dez anos, um crescimento de 119%, considerando de dezembro de 2000 a 2010 

(DENATRAN, 2011).  

Agravando ainda mais a questão, das cidades brasileiras com mais de 500 mil 

habitantes, 44,7% delas não possuem planos de transporte, de acordo com o Perfil 

dos Municípios Brasileiros de 2012 (IBGE, 2013). Sem um Plano Diretor de 

Transporte, o crescimento da cidade em questão e da região metropolitana 
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associada fica sem uma diretriz clara e pode levar a um desenvolvimento 

desordenado do espaço urbano.  

Assim, considerando o cenário mostrado, percebe-se a clara necessidade da 

mudança de comportamento da população brasileira quanto ao uso do automóvel. 

Existem várias frentes que podem ser seguidas para reduzir o problema dos 

congestionamentos, aumentando a qualidade de vida da população.  

Entre elas, está a melhoria no uso do espaço viário, construindo uma 

infraestrutura que estimule mais deslocamentos com meios de transporte não 

motorizados, como a pé e bicicleta, para trajetos de curta distância. Para distâncias 

mais longas nas áreas urbanas, entretanto, estes modos não atendem às 

necessidades de transporte exigidas pela população, por questões de tempo, 

segurança e conforto da viagem. O transporte público, por sua vez, oferece uma 

alternativa viável à utilização do automóvel nos deslocamentos urbanos. 

1.4 Metodologia Utilizada 

As combinações de itinerários, número de linhas e frequências de operação, 

entre outras, geram uma complexidade combinatória que impede o uso de métodos 

exatos. Assim, é proposto um método de solução, com base na metaheurística 

Algoritmo Genético (AG), para a resolução deste problema multiobjetivo. O método 

de solução baseia-se na construção inicial de um banco de rotas viáveis, ou seja, 

um conjunto de linhas de ônibus candidatas a fazerem parte da rede de transportes, 

e cada solução proposta é formada selecionando-se um subconjunto de rotas deste 

banco para formar a rede. 

Após a geração das soluções propostas, a demanda de transporte público é 

alocada à rede através de um método de alocação que procura minimizar as 

transferências dos usuários. Com os carregamentos das linhas conhecidos após o 

processo de alocação, são calculadas as frequências de operação necessárias para 

evitar lotações excessivas dos veículos. Em seguida é possível calcular a frota 

exigida nas linhas para o atendimento com essas frequências. 
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Cada solução corresponde a um indivíduo da população do AG, que será 

submetida aos operadores de cruzamento e mutação, gerando novas soluções, que 

por sua vez terão a demanda alocada à rede de transportes, caso sejam soluções 

viáveis. Devido à grande proporção de indivíduos inviáveis, são aplicadas 

estratégias de busca de soluções viáveis durante os operadores do AG. 

O AG foi escolhido por ser uma metaheurística de eficiência comprovada para 

tratar o problema na literatura. De fato, Petrelli (2004) reportou que os AGs 

“provaram ser robustos e eficientes e têm produzido configurações de rede 

razoáveis” (tradução própria). Além disso, outros autores relataram que os AGs são 

eficientes para o problema de projeto de rede de transporte público: Chackroborty e 

Dwivedi (2002), Chackroborty (2003), Tom e Mohan (2003). Para mais detalhes 

sobre os AGs, seus operadores e aplicações vide Goldberg (1989), Holland (1975), 

Srinivs e Patnaik (1994) e Talbi (2009). 

1.5 Delineamento do Trabalho 

Neste primeiro Capítulo é apresentado o problema, a metodologia utilizada, a 

relevância do mesmo, o objetivo da pesquisa, e como o trabalho está delineado. O 

Capítulo 2 apresenta conceitos importantes para o entendimento do problema, assim 

como uma contextualização geral com relação aos problemas correlatos existentes 

na literatura. No Capítulo 3 é apresentada a revisão da literatura, mostrando um 

panorama geral das pesquisas sobre o problema e o detalhamento de um trabalho 

selecionado, abrangendo sua formulação do problema, métodos e resultados.  

No Capítulo 4 faz uma caracterização do problema, com sua descrição, 

objetivos, restrições operacionais e variável de decisão, através do modelo 

matemático, assim como uma descrição mais detalhada dos aspectos do modelo.  

No Capítulo 5 apresenta-se o método de solução utilizado, detalhando os 

algoritmos aplicados. No Capítulo 6 apresenta os testes computacionais realizados, 

com os resultados alcançados e a comparação destes com os encontrados na 

revisão da literatura. O Capítulo 7 mostra o sistema de visualização proposto. 

Concluindo, no Capítulo 8, são apresentadas as considerações finais. 
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2 CONCEITOS E CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar conceitos e termos que serão 

recorrentemente utilizados ao longo do texto, e também contextualizar o presente 

trabalho frente aos correlatos encontrados na literatura, mostrando as 

nomenclaturas utilizadas. 

2.1 Conceitos e Termos 

O termo mais utilizado na literatura para a nomenclatura do problema tratado 

neste trabalho é “transit route network design”. A palavra design foi traduzida para 

projeto, enquanto que network foi traduzida para rede, pois se trata do conjunto de 

vias, meios ou serviços de transporte. Route foi traduzida para rota ou linha de 

ônibus, enquanto que transit, que se refere ao transporte coletivo de passageiros, ou  

transporte público, tendo sido traduzido para transporte público. Com base nessa 

explicação, seguem as definições utilizadas neste trabalho: 

Ponto de parada: refere-se a transit stop ou bus stop, ou seja, uma parada do 

serviço para o embarque e desembarque de passageiros. Neste trabalho, assim 

como em grande parte dos trabalhos revisados da literatura, grupos de pontos de 

parada foram agregados em centroides, representados por nós no sistema viário, 

que são os pontos de conexão entre os links (trechos do sistema viário 

representados no modelo). Neste trabalho, usam-se indistintamente os termos 

“ponto”, “ponto de ônibus”, “ponto de parada” e “nó”. A demanda atendida pelo grupo 

de pontos agregados é também agregada ao nó correspondente.  

Rotas: equivalendo a route, rotas, ou linhas, são os serviços de transporte 

público oferecidos à população. Cada rota possui um local específico de início e fim 

do serviço e segue um trajeto (ou traçado ou itinerário) no sistema viário, atendendo 

a uma sequência pré-estabelecida de pontos de parada  (Muñoz e Giesen, 2010). 

Além disso, cada veículo tem um limite de carregamento (load limit), e, portanto, está 

sujeita a lotação, implicando que os níveis de serviço decaem com o aumento do 
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uso (Muñoz e Giesen, 2010). Neste trabalho os termos “linha” e “rota” são usados 

indistintamente, assim como os termos “trajeto”, “traçado” e “itinerário”. 

A definição dos trajetos das linhas corresponde a quais pontos de ônibus 

serão atendidos durante o serviço e a sequência de vias utilizadas entre os pontos. 

Para isso, é necessário uma definição anterior de quais são os nós possíveis de 

atendimento e quais as ligações entre eles, ou seja, o sistema viário. Neste trabalho 

o sistema viário considerado é uma simplificação do sistema real, com centroides 

que estão conectados entre si por vias por onde podem circular as rotas. No 

presente trabalho, o sistema viário é um dado de entrada do problema. Os tempos 

de viagem entre os nós são fixos e também considerados dados de entrada. 

Rede: correspondendo a network, representa, neste trabalho, o conjunto de 

rotas ou linhas de ônibus formando uma infraestrutura de serviços de transporte 

público oferecidos à população, associado aos componentes do sistema viário, os 

nós, ou seja, a representação dos pontos de parada, e os links, as ligações entre os 

nós. De igual importância é o termo projeto de rede (“network design”), que significa 

a definição do conjunto dos trajetos das linhas de ônibus a serem operadas. 

Frequência: cada rota, ou linha, só existe no momento que um ônibus efetivamente 

percorre seu itinerário. A frequência de uma rota é a quantidade de vezes em um 

intervalo de tempo que a viagem é realizada. É uma característica importante já que 

a oferta de transporte desse serviço é o produto da capacidade de passageiros de 

um veículo pela frequência da linha operada. Uma baixa frequência, além de reduzir 

a oferta, aumenta o tempo de espera médio dos usuários e a lotação do veículo, 

reduzindo a qualidade do serviço. Também é utilizado o termo “partida”, 

correspondendo a uma viagem realizada. 

Demanda: representa a quantidade de viagens que surgem das necessidades 

das pessoas de realizarem atividades em locais espacialmente distribuídos em 

horários específicos, e para qual há um limite máximo de pagamento pela viagem 

(Muñoz e Giesen, 2010). Neste trabalho, quando mencionada, corresponderá 

apenas à demanda de transporte público no período de 1 hora. O ponto de início da 

demanda é a origem da viagem e o ponto final é o destino, formando um par origem-

destino.  
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Quanto a seus padrões, a demanda pode ser de muitas origens para um 

único destino, como um centro financeiro de uma cidade, ou pode ser de muitas 

origens para muitos destinos, como ocorre em cidades com vários polos residenciais 

e comerciais. Neste trabalho será considerada de muitas origens para muitos 

destinos. 

Quanto à variabilidade da demanda, esta pode ser considerada como fixa ou 

como variável em função do nível de serviço, atraindo-se mais demanda conforme 

aumenta a atratividade das linhas, ou seja, pela melhoria dos seus atributos de 

qualidade, mencionados na Seção 1.2. Neste trabalho, a demanda será considerada 

como fixa, já fornecida como dado de entrada do problema e não afetada pela 

qualidade do serviço oferecido. 

Carregamento: significa a demanda existente em um trecho de rota 

(segmento entre dois pontos de parada), ao longo de um intervalo de tempo 

específico. No presente trabalho este intervalo corresponde a uma hora. Nos 

capítulos posteriores a noção de carregamento é importante para a definição de 

lotação máxima permitida (load factor, ou fator de carregamento) e para análises do 

uso da capacidade das linhas através do sistema de visualização.  

Transferências: quando a demanda de um par origem-destino não pode ser 

atendida através de uma única linha de ônibus, deve ser realizada uma parada 

intermediária para o embarque em outro serviço que ligue este ponto intermediário 

ao destino final. Este procedimento é a realização de uma transferência, que causa 

penalidades em termos de desconforto e tempo, tanto pela necessidade de 

interrupção da viagem para a troca de veículo como por ter que esperar o 

atendimento de um segundo serviço.  

Assim, o termo minimizar transferências significa encontrar uma solução do 

problema do projeto da rede onde a quantidade de transferências (ou número) seja a 

mínima possível, independente do tempo total levado no processo. 

Alocação: representa a alocação da demanda de cada modo às suas redes 

correspondentes, sendo tipicamente transporte público e individual (Ortúzar e 

Willumsen, 2011). Neste trabalho, está ligado a alocação da demanda por transporte 

público às rotas da rede proposta em cada solução. Essa alocação à rede traz o 
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subproblema das linhas em comum (common lines problem), mencionado em 

Ortúzar e Willumsen (2011), onde cada passageiro escolhe previamente um 

conjunto de linhas atrativas para sua viagem e deixa com que o primeiro veículo que 

chegue determine qual opção ele realmente vai utilizar.  

O subproblema da alocação (um outro problema dentro do projeto da rede de 

transporte público) dificulta a modelagem, sendo complexo, exigindo um tratamento 

detalhado (Ortúzar e Willumsen, 2011). Neste trabalho resolvemos o problema da 

alocação da demanda em um único modo, considerando o problema das linhas em 

comum. Mais detalhes acerca da alocação da demanda serão fornecidos na Seção 

5.4. 

Custos:  quanto aos custos, existem os conceitos de custos de usuários, de 

operadores e custo generalizado dos usuários. Os custos dos operadores 

representam a frota necessária para a operação da rede e a quilometragem total 

percorrida, já o custo dos usuários é representado pela somatória dos custos 

generalizados de cada viagem realizada, ou seja, uma agregação em um único 

custo de quanto cada parcela da viagem representa ao usuário, que são o tempo de 

espera, o tempo de viagem dentro do veículo e as penalidades de transferências.  

 

2.2 O Problema de Projeto de Redes Otimizadas de Transporte Público 

por Ônibus no Processo de Planejamento de Transportes 

Com relação ao planejamento de transportes, Ortúzar e Willumsen (2011) 

apresentam uma estrutura de tomada de decisão racional no processo contínuo de 

planejamento de transportes, reproduzido na Figura 2.1. 

Conforme verificado na Figura 2.1, o problema é inicialmente formulado, 

dados são coletados e modelos analíticos são construídos e calibrados. Segue-se a 

geração de soluções alternativas, que são testadas no modelo, avaliadas e, por fim, 

recomenda-se a melhor, que é então implementada. O processo é contínuo, com o 

surgimento de novos problemas, novas formulações e adaptações dos modelos. 
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Neste cenário, o tradicional modelo de quatro etapas entra como ferramenta 

em algumas fases da estrutura, como na construção do modelo, calibração e 

avaliação das soluções. Ele é composto de uma sequência de submodelos, que são 

geração de viagens, distribuição de viagens, divisão modal e alocação (Ortúzar e 

Willumsen, 2011).  

 

Figura 2.1: Estrutura de tomada de decisão no processo de planejamento de 
transportes.  

Fonte: Ortúzar e Willumsen (2011) 

 

O modelo de quatro etapas, entretanto, não está ligado à parte de geração de 

soluções para testes de novas redes de transporte. Novamente Ortúzar e Willumsen 

(2011) relatam que esta etapa pode ser alcançada com a construção de um modelo 

de projeto de rede de larga escala, provavelmente usando técnicas de otimização. 
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Assim, o problema da geração de redes de transporte público insere-se 

justamente neste ponto, gerando redes de transporte como entrada para modelos de 

simulação de transportes, que podem ser utilizados tanto para procurar a melhor 

modificação otimizada da rede atual ou como uma ferramenta de auxílio à busca da 

melhor alternativa de rede em um cenário futuro. 

 

2.3 Inserção do Problema de Projeto de Redes Otimizadas de 

Transporte Público por Ônibus no Processo de Planejamento 

Operacional do Transporte Público 

Os sistemas de transporte público são tipicamente analisados das 

perspectivas de demanda e oferta. A demanda por viagens de transporte público 

surge das necessidades de indivíduos em acessar destinos espacialmente 

distribuídos para a realização de atividades. Esta demanda tem uma estrutura 

espacial e temporal exibindo variações ao longo do dia. Como esta demanda se 

traduz em viagens reais depende do nível de serviço oferecido pelo sistema de 

transporte (Munõz e Giesen, 2010). 

A oferta, por sua vez, representa a existência de rotas para aqueles dispostos 

a viajar. Cada serviço tem um ponto de início e fim específico e uma sequência de 

paradas. Adicionalmente, cada serviço tem uma capacidade de passageiros 

limitada, gerando queda no nível de serviço com o maior uso (Muñoz e Giesen, 

2010).  

A oferta está inserida num processo mais amplo, que é o de planejamento 

das operações de transporte público. Ceder e Wilson (1986) apresentam o processo 

de planejamento da oferta de transporte público como uma sequência de decisão 

sistemática. São cinco elementos no processo, cada um com suas entradas e 

saídas, e dependência mútua, ou seja, cada processo gera uma entrada para o 

próximo, ou decisões mais posteriores na sequência geram influências no início na 

próxima iteração do processo completo. 
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As cinco etapas das atividades de planejamento, conforme Ceder e Wilson (1986), 

são: projeto da rede (network design), atribuição das frequências, elaboração do 

quadro de horários de partidas, agendamento dos ônibus e agendamento dos 

motoristas.

 

Figura 2.2: Processo de Planejamento da Operação de Ônibus 

Fonte: Muñoz e Giesen (2010) adaptado de Ceder e Wilson (1986) 

Muñoz e Giesen (2010) complementam o processo de planejamento, 

adicionando níveis de estruturas de decisão para o problema. São elas: estratégica, 

tática, operacional e de controle. A definição das rotas e das frequências, objeto de 

estudo deste trabalho, está inserida no nível estratégico, influenciando fortemente 

sobre todos os outros níveis e problemas do processo completo. A Figura 2.2 
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apresenta este processo de planejamento conforme complementado por Muñoz e 

Giesen (2010). 

Nas decisões estratégicas devem ser estabelecidos: a estrutura de mercado 

que vai governar o sistema, os modos de transporte que vão configurar o sistema 

(metrô, metrô leve, BRT, ônibus, inserção de transportes não motorizados), o tipo de 

estrutura de rotas da rede de transporte, e as rotas especificamente. Para cada rota, 

devem ser determinados o itinerário, o tipo de veículo, a frequência e as paradas 

(Muñoz e Giesen, 2010). É esse o foco deste trabalho dentro do escopo mais geral 

apresentado. 

2.4 Nomenclaturas Existentes e Problemas Relacionados 

Mais recentemente, Faharani et al. (2013) apresentaram uma revisão das 

definições, classificações, objetivos, restrições e métodos dos que o autor denomina 

como Urban Transportation Network Design Problem (UTNDP), que incluiria tanto o 

Road Network Design Problem (RNDP), problema sobre o projeto do sistema viário e 

traçado de rodovias, como o Public Transit Network Design Problem (PTNDP), que é 

o problema de projeto da rede de transporte público. 

Guihaire e Hao (2008) propõem nomenclaturas para os problemas correlatos 

ao Public Transit Network Design Problem (PTNDP), em função de quais etapas do 

processo de planejamento operacional do transporte público (Ceder e Wilson, 1986) 

eles tratam. Conforme mencionado na Seção anterior, as cinco etapas são: projeto 

da rede (network design), atribuição das frequências às linhas, elaboração do 

quadro de horários de partidas, agendamento dos ônibus e agendamento dos 

motoristas.  

Idealmente, as cinco etapas deste processo de planejamento operacional do 

transporte público deveriam ser tratadas simultaneamente para garantir feedback e 

integração, levando a resultados de maior qualidade, ou seja, a geração de redes 

com melhores indicadores dos atributos de qualidade. 

Entretanto, devido à excepcional complexidade das cinco etapas, este 

enfoque global parece ainda intratável na prática. Até mesmo os subproblemas de 



14 

cada etapa são NP-hard (Guihaire e Hao, 2008). Desta forma, na classificação 

proposta pelos autores, foram consideradas apenas as três primeiras etapas (projeto 

da rede, estabelecimento de frequências e quadro de horários). 

A classificação proposta por Guihaire e Hao (2008) segue na Figura 2.3. O 

presente trabalho está na categoria de TNDFSP (transit network design and 

frequency setting problem), que é a união de TNDP (design) e TNFSP (frequencies 

setting). Esta categoria busca definir as rotas da rede e suas frequências. 

 

Figura 2.3: Classificação e Nomenclatura dos problemas correlatos ao PRTP. 

Fonte: Guihaire e Hao (2008) 

Neste trabalho, adota-se a nomenclatura mais geral Projeto de Rotas de 

Transporte Público (PRTP) na língua portuguesa, equivalendo ao problema TNDFSP 

(transit network design and frequency setting problem). 

Kepaptsoglou e Karlaftis (2009) fizeram uma revisão da literatura mais 

direcionada ao problema do projeto das rotas da rede de transporte público, que o 

autor denomina TRNDP (transit route network design problem), sem diferenciação se 

o trabalho calcula também a frequência ou não.  

Faharani et al. (2013) propõem mais uma categoria, a do Multi-modal Network 

Design Problem (MMNDP), que incluiria ao menos dois modos de transporte. De 

fato, Guihaire e Hao (2008), na parte sobre pesquisa futura, destacam a importância 

da intermodalidade em redes de transporte público, ou seja, da possibilidade de 

trocas entre diferentes modos de transporte público para a realização das viagens, 

como entre ônibus e linhas de metrô e trem. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Etapas para Solução do Problema 

Neste capítulo será inicialmente explorado como o problema é resolvido na 

literatura por meio das diferentes propostas e abordagens dos autores com relação 

às etapas de um método de solução comumente utilizado. Em seguida, será feita 

uma análise cronológica dos trabalhos. Finalmente, devido à maior relevância dentre 

os trabalhos revisados, será descrito o principal artigo utilizado como referência para 

a elaboração deste trabalho. 

Kepaptsoglou e Karlaftis (2009) fizeram uma extensa revisão da literatura, 

descrevendo as diferentes abordagens dos autores ao longo das etapas de solução 

do problema. A Figura 3.1 mostra uma adaptação do diagrama criado pelos autores 

para organizar as principais considerações em cada etapa do problema. Nela estão 

separadas as seis etapas do método de solução genérico utilizado nos trabalhos que 

resolvem este problema, que são detalhadas a seguir. Em cada etapa, estão listadas 

as principais considerações dos principais autores em cada item. A primeira etapa 

trata da definição da função objetivo e como resolver a questão do problema ser 

multiobjetivo, conforme já mencionado na Seção 1.2. Na segunda etapa estão as 

restrições mais consideradas nos trabalhos, divididas em de desempenho 

(performance) e de recursos.  

Na terceira etapa está a definição dos dados de entrada e das variáveis de 

decisão mais comuns encontradas nos trabalhos. Na quarta etapa está qual foi o 

método utilizado para a construção das soluções, as principais metaheurísticas 

utilizadas e os principais métodos de alocação existentes nos trabalhos. 

Na quinta etapa segue um resumo de como foi aplicado o Algoritmo Genético 

na resolução do problema, uma das principais metaheurísticas utilizadas nos 

trabalhos revisados. A sexta etapa, que é proposta neste trabalho, representa a 

visualização e análise, tanto da rede atual como da rede futura, proposta pelo 

método de solução, ilustrando possibilidades de análise e comparações entre redes 

para uma melhor tomada de decisão por parte dos planejadores de transporte. 
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Figura 3.1: Diagrama das etapas do método de solução do problema de projeto de rede de transporte público. 

Fonte: Adaptado de Kepaptsoglou e Karlaftis (2009). 
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3.1.1 Função Objetivo 

Quanto à função objetivo, a maioria dos trabalhos a considera multiobjetivo, já 

que o modelo deve minimizar tanto os custos dos operadores como os custos dos 

usuários (Ngamchai e Lovell, 2003; Petrelli, 2004; Fan e Machemehl, 2006).  

Existem diferentes formas de resolução de problemas multiobjetivo. Nos 

trabalhos revisados, ele foi resolvido com a aplicação de modelos de otimização de 

Pareto, como em Mauttone e Urquhart (2010) e Blum e Mathew (2011), ou com 

modelos de Soma Ponderada (weighted sum), como em Fan e Machemehl (2006) e 

Afandizadeh et al. (2013), assim como boa parte dos outros trabalhos pesquisados. 

 

3.1.2 Restrições 

Para a resolução do problema do projeto de redes de transporte público, a 

maioria dos autores dos trabalhos revisados propõem modelos matemáticos. Nestes 

modelos matemáticos são consideradas restrições, que dizem respeito ao que uma 

rede real deve atender, de tal forma a encontrar soluções que sejam viáveis de 

serem aplicadas nas cidades. Kepaptsoglou e Karlaftis (2009) separam as restrições 

em dois tipos: de desempenho e de recursos. Quanto às de desempenho, estas são:  

 Viabilidade de operação das frequências de cada linha da rede: não podem ser 

nem muito baixas e nem muito altas. As frequências não podem ser muito baixas 

para evitar longos tempos de espera dos usuários. Já não devem ser muito altas 

pelas dificuldades adicionais de operação e manutenção do headway (intervalo), 

pois, devido às variabilidades dos tempos parados em pontos de ônibus e 

semáforos, pode ocorrer o efeito de sanfonamento dos ônibus. No sanfonamento 

os ônibus se agrupam, prejudicando a oferta de um intervalo constante ao 

usuário, reduzindo a confiabilidade do serviço e gerando prejuízos na operação, 

já que um dos ônibus não vai ter passageiros para conduzir ao passar 

imediatamente após um primeiro veículo, variando a lotação. 

  

 Limite de lotação dos veículos: na literatura é utilizado o termo load factor, que 

corresponde à razão entre número de passageiros no veículo pela capacidade de 

passageiros sentados. O valor padrão encontrado foi de 1,25, como em Mandl 
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(1980), Shih e Mahmassani (1994) e Afandizadeh et al. (2013). Nenhum trecho 

de nenhuma rota pode ter um carregamento maior que 1,25 de load factor. No 

Brasil a métrica utilizada é de passageiros/m2, o ideal para ser oferecido um 

mínimo de conforto seria 2 passageiros/m2, porém nas grandes cidades são 

praticados valores que chegam a 6 e 7 passageiros/m2. 

 

 Extensão máxima e mínima da rota: os modelos têm de restringir o tamanho das 

linhas por questões operacionais, pois uma linha muito extensa dificulta o 

controle dos intervalos entre os veículos. Isto ocorre devido ao fato de, quanto 

maior a extensão da linha, mais semáforos existem ao longo do itinerário e mais 

pontos de parada são atendidos. Com isso, aumenta a variabilidade do tempo de 

ciclo da linha, causando, por sua vez, um aumento da variabilidade do intervalo 

efetivamente verificado pelo usuário. Esse aumento causa uma redução da 

confiabilidade da linha de ônibus, um dos atributos de qualidade (seção 1.2) que 

deve ser atendido para um bom nível de serviço.  

 

Já linhas muito curtas podem ser ineficientes, pois não agregariam uma 

demanda suficiente para serem rentáveis. Esta é uma generalização adotada, 

pois, em redes reais onde existam barreiras geográficas naturais (como rios e 

morros) ou construções como viadutos, a demanda entre pares onde a origem e 

o destino são próximos pode ser representativa e deve ser considerada. 

 

A definição do fato da linha ser curta ou longa é relativa ao tamanho da rede real 

considerada. Em uma grande cidade, uma linha de 10 km não é longa, enquanto 

que a mesma linha em uma cidade média pode ser considerada longa.  

 

 Itinerário da Rota: a questão do traçado da rota é levantado: podem existir 

restrições de rotas muito sinuosas, por exemplo. Uma rota sinuosa é aquela em 

que existem muitas curvas durante o trajeto, que ocorre geralmente dentro de 

bairros. Algumas rotas muito sinuosas podem exigir um tempo muito maior para 

percorrer um mesmo par origem-destino que outra rota mais direta.  

 

Área de cobertura: é representada pela porcentagem estimada da demanda que 

pode, em teoria, ser servida por transporte público, pois tem acesso a um ponto 

de ônibus. Nem toda a demanda pode ser servida, já que ela pode se localizar 



19 

em um local onde não existem pontos de ônibus nas proximidades. Guihaire e 

Hao (2008) consideram que pessoas vivendo a 400-500 metros de um ponto de 

ônibus se enquadrem nesta percentagem de cobertura de área. 

 

Essa cobertura de área indica apenas a percentagem da demanda que tem 

acesso ao transporte. No caso do presente trabalho, considera-se que 100% da 

demanda tem acesso ao sistema através de um dos nós da rede, e a demanda 

total já é dado de entrada.  

 

Vale ressaltar que, embora uma demanda esteja na área de cobertura do 

sistema, para alguns pares origem-destino a viagem necessitará de três ou mais 

transferências. Apesar de que, na teoria, ela possa ser realizada, para efeitos de 

análise da qualidade da rede é considerada uma demanda não atendida (vide 

restrição atendimento da demanda posteriormente). Esta demanda não atendida 

é considerada na função objetivo do Algoritmo Genético de Afandizadeh et al. 

(2013). 

 

Essa cobertura de área depende de características como extensão da rota, 

espaçamento dos pontos de parada e espaçamento entre rotas paralelas 

(Guihaire e Hao, 2008). Caso o espaçamento entre os pontos de parada seja 

maior que o dobro da distância que as pessoas estariam dispostas a caminhar, 

cria-se uma área não atendida entre os mesmos. Caso as rotas paralelas sejam 

espaçadas também em uma distância maior que o dobro da distância que as 

pessoas estão dispostas a caminhar, ocorre uma falta de atendimento entre as 

linhas. 

  

Assim, como é considerado 400-500 metros de acesso, 800-1000 metros de 

distância seria o máximo possível permitido para distâncias entre pontos de 

parada ou entre as rotas paralelas. Na prática, principalmente em regiões 

densamente urbanizadas, praticam-se distâncias menores a fim de se evitar 

superlotação dos pontos de parada. 

  

Pode-se pensar a cobertura também como qual a área urbanizada que é possível 

chegar através do transporte público, ou mesmo uma análise mais avançada, 

considerando, por exemplo, número de empregos e equipamentos urbanos 
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acessíveis a um determinado tempo de viagem de uma origem qualquer. Esse 

conceito de cobertura está relacionado à acessibilidade espacial que a rede 

permite; 

 

 Ligações diretas promovidas pelas rotas (route and trip directness): devem 

permitir aos passageiros viajarem da maneira mais direta possível entre sua 

origem e seu destino, caminhando o mínimo possível para acesso ao sistema e 

com o mínimo de transferências, se possível nenhuma. Diferentes definições 

podem ser usadas para esta avaliação, como o quanto uma rota difere do menor 

caminho e o número de transferências médio (Guihaire e Hao, 2008). Neste 

trabalho, não serão avaliadas as distâncias de acesso ao sistema, já que será 

utilizado uma rede simplificada, com agregação de pontos de parada de uma 

região em nós. 

 

 Atendimento da demanda: se uma viagem necessitar de mais de duas 

transferências, é assumido que o usuário vai trocar para outro meio de 

transporte, não utilizando o transporte público (Guihaire e Hao, 2008). Ou mesmo 

a viagem não será realizada, sendo uma demanda reprimida, por exemplo 

quando o usuário não tem acesso a outro meio de transporte que possa realizar 

aquela viagem de forma competitiva quanto a custo, conforto e tempo de viagem 

total. 

O segundo tipo de restrição, segundo a classificação de Kepaptsoglou e 

Karlaftis (2009) é a de recursos, correspondendo ao tamanho da frota e ao 

orçamento de quem seja responsável pela aquisição da frota. Restrições de 

orçamento levam a frota a ser limitada a um número máximo de veículos possível 

para operar na rede. Assim, a frota futura proposta em um projeto de uma nova rede 

deve atender a esta limitação da quantidade de novos veículos que podem ser 

adquiridos. 

A frota é uma restrição, pois os operadores já dispõem de uma certa 

quantidade de veículos. Além disso, a frota utilizada é um dos principais 

componentes dos custos dos operadores, influenciando fortemente o custo total do 

sistema, que deve ser minimizado. Desta forma, como mencionado na Seção 1.2, 
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busca-se, neste trabalho, a minimização da frota, juntamente com a minimização 

dos custos dos usuários. 

Tais restrições são as mais comuns nos modelos encontrados na literatura. 

Porém, Guihaire e Hao (2008) apresentam outras restrições importantes para que o 

projeto de uma rede real atenda aos atributos de qualidade do transporte público de 

Ferraz e Torres (2004), a saber: frequência de atendimento, tempo de viagem, 

lotação (conforto), confiabilidade, sistema de informações e conectividade. As 

restrições adicionais mencionadas em Guihaire e Hao (2008) são: 

 Histórico: a rede atual, se existente, pode ter um papel no sentido de que, por 

alguma razão (política), pode não ser desejável acabar com o serviço de 

algumas linhas já existentes (Guihaire e Hao, 2008). Empresários podem ter 

resistência a mudar ou eliminar algumas linhas que tenham alta demanda ou que 

historicamente sejam muito rentáveis, mesmo que ofereçam um serviço com alto 

tempo de viagem quando comparado com a mesma viagem de automóvel, pelo 

fato de ser um itinerário sinuoso (vide restrição de itinerário da rota), por 

exemplo. 

 

Adiciona-se a isso a dificuldade de implantação de grandes mudanças repentinas 

para a população, que já possui um certo conhecimento sobre a rede de 

transportes. Implantar mudanças significa uma modificação do sistema de 

transporte público pelas autoridades locais, principalmente das rotas de ônibus, 

com a modificação dos itinerários, pontos de parada e códigos das linhas. Uma 

implantação de um novo sistema gera uma grande mudança, e não pode ser 

feita de uma única vez, pois acarreta uma situação caótica de desinformação. 

Jirón (2012) mostrou que a implementação da modernização do sistema de 

transporte de Santiago, Chile, com o novo Transantiago, em 2007, se provou ser 

“altamente problemático”, resultando em “caos das viagens” (“travel chaos”) para 

centenas de milhares de habitantes. 

 

Desta forma, principalmente nas grandes cidades, mudanças devem ser graduais 

e baseadas em um sistema de informação que auxilie a população sobre as 

mudanças, mostrando as suas novas opções de serviços de transporte, para 

evitar esse caos relatado por Jirón (2012).  
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Além disso, pode-se utilizar esta restrição de histórico da rede para otimizar o 

sistema mudando apenas, por exemplo, 20% das rotas. Com esta medida, 

poderia ser feita uma otimização da rede, ou seja, a redução dos custos dos 

usuários e operadores, sem grandes impactos para a população, pois trocar 

todas as linhas acarreta em um problema para a população conforme retratado 

na descrição do que ocorreu com a implantação do Transantiago no Chile.  

 

 Número de linhas: pode ser um fator limitador da complexidade do sistema para 

o usuário, para facilitar a informação do sistema ao usuário e que este possa ter 

um conhecimento maior da oferta disponível. Além disso, uma rede com um 

grande número de linhas geralmente está associado a existência de uma alta 

proporção de linhas com tempos de espera elevados.  Cabe ressaltar que não 

existe uma definição de um número elevado de linhas, pois é um conceito 

relativo à extensão da área urbanizada da cidade, ao número de nós, entre 

outros fatores. 

 

 Objetivos específicos do operador: por algum motivo, as agências de transporte 

podem querer desenvolver uma rede com um formato particular, como radial, 

retangular ou grid (Guihaire e Hao, 2008). Entretanto, sugere-se que seja melhor 

não especificar um formato de rede a priori, mas sim um formato adequado ao 

sistema viário das cidades onde está sendo feito o planejamento. Acredita-se que 

esta definição de rede com um formato particular mencionada por Guihaire e Hao 

(2008) esteja, de fato, ligado ao próprio formato do sistema viário das cidades. 

Além dessas mencionadas, a rede determinada pelo algoritmo deve ser 

verificada quanto à restrição de viabilidade de rede, ou seja, o conjunto de rotas a 

serem operadas associado ao sistema viário. Conforme detalhado em Fan (2009) e 

em Chew e Lee (2012), o conjunto escolhido de rotas compondo uma rede só a 

torna viável se atender aos seguintes critérios: 

 Nós devem ser únicos nas rotas, mas podem ser repetidos na rede: ou seja, 

cada nó pode ser usado por mais de uma rota. Essa restrição evita rotas que 

atendem a um ponto duas vezes em uma única viagem. Vale salientar que esta 

restrição pode ser flexibilizada em modelos mais complexos, pois sua definição 

inibe rotas conhecidas como circulares, onde o ponto inicial e final da rota é o 
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mesmo, como explorado em Ciaffi et al (2012) e Kuo (2013). Nesses artigos, os 

autores avaliam redes com rotas circulares, com um mínimo de 3 nós atendidos. 

Neste trabalho, entretanto, não serão consideradas rotas circulares; 

 

 Todos os nós da rede são atendidos por ao menos uma rota: desta forma, todos 

os passageiros podem chegar a todos os nós da rede, proveniente de algum 

conjunto de outros nós. Um exemplo de uma rede inviável por não atender esta 

restrição é mostrada na Figura 3.2; 

 

 As rotas devem estar conectadas entre si: Uma rede conectada possibilita que 

passageiros possam chegar a qualquer ponto de destino partindo de qualquer 

ponto de origem. Destaca-se que esta restrição não impede, contudo, que sejam 

necessárias três ou mais transferências para que a viagem se realize. Um 

exemplo de rede inviável por não considerar esta restrição está na Figura 3.3; 

 

 A mesma rota não pode aparecer repetida em uma rede: isto pode acontecer 

caso não sejam levadas as devidas precauções durante os operadores do 

Algoritmo Genético. 

Em síntese, embora o conjunto das restrições seja extenso, essas são 

importantes para que o modelo matemático do método de solução gere redes que 

atendam aos atributos de qualidade do transporte público, mencionados 

anteriormente na Seção 1.2. 

 

Figura 3.2: Rede Inviável pois nem todos os nós são atendidos. Os nós 
destacados pelos dois círculos maiores não são atendidos. 
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Figura 3.3: Rede Inviável pois as rotas não estão conectadas. Os nós que 
compõem a rota em verde destacada à esquerda da figura estão isolados dos 

demais nós da rede. 

 

3.1.3 Variáveis de Decisão 

Na revisão de Kepaptsoglou e Karlaftis (2009), as principais variáveis de 

decisão que aparecem nos trabalhos sobre o problema de projeto de redes de 

transporte público foram listadas. As variáveis de decisão (terceira etapa do método 

de solução mostrado na Figura 3.1) encontradas nos trabalhos são o traçado das 

rotas, a frequência de operação, as tarifas a serem cobradas pelo uso do sistema de 

transporte público, a localização dos pontos de parada e o tamanho dos veículos por 

linha. 

Idealmente, os métodos de solução deveriam considerar, nos modelos 

utilizados, todas essas cinco variáveis de decisão. Entretanto, devido à 

complexidade de se considerar todas essas variáveis, os modelos dos trabalhos 

revisados consideram apenas o traçado das rotas e a frequência de operação. 

A fim de permitir considerar a tarifa como variável de decisão no modelo, 

devem ser considerados outros modelos econômicos de elasticidade da demanda 

quanto ao preço da tarifa, que estão fora do escopo deste trabalho. No tocante à 

localização dos pontos de parada, poderia ser feita uma análise mais detalhada dos 

mesmos para efeito de aumentar a área de cobertura (vide restrição correspondente 
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na Subseção 3.1.2). Entretanto, neste trabalho os pontos de parada são 

considerados fixos e agregados em nós da rede. 

O tamanho dos veículos mencionado, por sua vez, significa qual tipo de 

veículo (ônibus convencional, padron, articulado ou bi-articulado, por exemplo) vai 

ser utilizado em cada partida de cada linha. Cada tipo de veículo tem capacidades 

associadas de passageiros em pé e sentados diferentes. Numa rede real, 

principalmente nas grandes cidades, a frota é, de fato, dividida em veículos de 

diferentes tipos. Entretanto, para simplificação do modelo, é considerada uma frota 

com veículos de tamanho único, sendo sua capacidade um dado de entrada do 

modelo. 

 

3.1.4 Dados de Entrada 

Os dados de entrada encontrados nos trabalhos revisados são: a demanda de 

transporte público, a demanda de transporte individual, o sistema viário por onde 

podem trafegar os ônibus, os tempos de viagem na rede e a rede de transporte 

público já existente. 

Conforme comentado anteriormente na Seção 2.1, a demanda pode ser 

considerada fixa ou variável. Nos modelos que consideram a demanda como 

variável, isto significa que uma parte da demanda total de transporte pode ser 

atraída ao sistema de transporte público, em função dos atributos de qualidade do 

mesmo. Dessa forma, em um modelo que considere esta divisão, deve ser incluído 

como dado de entrada tanto a demanda por transporte público como a demanda por 

transporte individual, para que se possa trabalhar com a somatória das duas no 

modelo. Neste trabalho será considerada como dado de entrada a demanda de 

transporte público e esta será fixa e independente da configuração resultante da 

rede e das frequências das linhas. 

O sistema viário onde podem ser operados serviços de transporte público por 

ônibus também é um dos dados de entrada, com os nós e links ligando os nós.   

Caso existam faixas exclusivas para ônibus, estas também devem ser dados de 

entrada. Neste trabalho, foi adotada uma simplificação da rede, onde cada nó pode 
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representar uma agregação de pontos de parada e os links da rede conectam 

essses nós entre si.  

O tempo de viagem na rede é outro dado de entrada. Podem ser 

consideradas, igualmente, as distâncias entre os nós e as velocidades médias 

praticadas no horário de ocorrência da demanda considerada, que no caso do 

experimento computacional aplicado foi o período de 1 hora no horário de pico da 

manhã. Estes tempos de viagem poderiam ser considerados variáveis em função do 

carregamento do trecho em questão, ou seja, quanto mais ônibus circularem por um 

link maior seu tempo de viagem. Entretanto, esta consideração aumenta a 

complexidade do método de alocação. Neste trabalho é utilizado o tempo de viagem 

nos links como fixo e dado de entrada do problema. 

Caso se pretenda uma modelagem do problema mais complexa, pode ser 

incluída nos dados de entrada a rede atual de transporte, ou seja, a infraestrutura já 

existente e suas capacidades associadas, como corredores de ônibus e linhas 

metro-ferroviárias já implantadas. Cipriani et al. (2012) fizeram essa consideração no 

trabalho, quando, no processo de geração de rotas candidatas ao banco de rotas 

(métodos detalhados na próxima Seção), já eliminou todas as viagens utilizando o 

sistema metro-ferroviário da matriz de origem-destino das viagens que deveriam ser 

atendidas originalmente. 

 

3.1.5 Métodos de Solução 

O PRTP é um problema de otimização NP-hard complexo e difícil de resolver, 

onde formulações de programação matemática tradicionais não podem ser aplicados 

de forma eficiente (Baaj e Mahmassani, 1991). Os autores também mencionam 

aspectos que adicionam à complexidade do PRTP: sua natureza combinatória e 

multiobjetivo e as não-linearidades do problema, como, por exemplo, a inserção de 

mais ônibus na rede pode gerar um tempo de viagem maior aos usuários devido à 

redução da velocidade operacional, aumentando ambos os custos dos usuários e 

dos operadores. Isso pode acontecer pois, uma maior quantidade de veículos na 

rede pode reduzir as velocidades médias das vias por problemas de saturação das 

mesmas, gerando um maior tempo de viagem aos passageiros. Ou seja, tanto os 
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custos dos usuários como dos operadores seria aumentado com a adição de mais 

veículos.  

Quanto aos métodos de solução, devido à natureza combinatória do 

problema, a maior parte dos trabalhos recentes encontrados na literatura propõe 

métodos heurísticos. De fato, Fiss (2012) propôs uma formulação de programação 

inteira mista para a solução do problema, aplicando à rede de Mandl de 15 nós, 

onde concluiu que seriam necessárias semanas de processamento para gerar a 

rede ótima para apenas 4 rotas. 

Kepaptsoglou e Karlaftis (2009) separaram estes métodos heurísticos em dois 

grupos diferentes. Um deles aborda o problema da criação de soluções através da 

geração de um banco (conjunto) de rotas fixo e único, onde cada solução conterá 

um subgrupo de rotas deste banco, como em Pattnaik et al. (1998), Cipriani et al. 

(2012) e Afandizadeh et al. (2013). O outro grupo dos métodos heurísticos promove 

a construção das rotas com base em heurísticas ou metaheurísticas diretamente e 

segue com uma melhoria das rotas ao longo do processo de busca, como em Bielli 

et al. (2002), Chakroborty e Dwivedi (2002), Hu et al (2005) e Yang et al. (2007). 

Nos trabalhos que utilizam banco de rotas, estas devem ser geradas no início 

do processo, em um procedimento que já leve em conta as restrições pertinentes à 

criação das rotas descritas na Subseção 3.1.2. Os principais algoritmos utilizados 

para esta geração das rotas são os de caminho mínimo. São aplicados os algoritmos 

de caminho mínimo de Dijkstra (1959) e os que consideram k caminhos mínimos, 

como o de Yen (1971). 

Nos métodos de criação e melhoria das rotas, metaheurísticas podem ser 

utilizadas diretamente para a construção das rotas, por exemplo, como em Yang et 

al. (2007) e Nikolić e Teodorović (2013), com colônia de abelhas. Ainda neste 

método de criação e melhoria de rotas, Chien et. al (2001), Chakroborty e Dwivedi 

(2002), Ngamchai e Lovell (2003) e Mumford (2013) utilizaram os operadores do 

Algoritmo Genético na parte de melhoria de soluções, gerando novas rotas através 

da recombinação de trechos de rotas entre elas, trocados em nós em comum. 

No método de banco de rotas, o utilizado neste trabalho, por sua vez, 

heurísticas são utilizadas para a geração de rotas candidatas e uma outra heurística 
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ou metaheurística são utilizadas para a busca pela configuração de rotas. 

Especificamente na parte de busca pela configuração de rotas (definição de quais 

rotas formarão uma solução) no método usando banco, as metaheurísticas mais 

aplicadas são o Algoritmo Genético, Busca Tabu (Zhao e Gan, 2003; Fahn e 

Machemehl, 2004) e Simulated Annealing (Fahn e Machemehl, 2004). 

A utilização do Algoritmo Genético na parte de escolha de rotas para a 

formação das soluções (configuração de rotas) na metodologia de banco de rotas é 

aplicada por, entre outros, Pattnaik et al. (1998), Tom e Mohan (2003), Agrawai e 

Mathew (2004), Petrelli (2004), Cipriani et al. (2005), Fan e Machemehl (2006), 

Szeto et al. (2011), Chew e Lee (2012), Cipriani et al. (2012), Fiss (2012), Chew et 

al. (2013) e Afandizadeh et al. (2013). 

Com a solução formada, a demanda deve ser alocada à rede, ou seja, 

distribuir os passageiros entre as diferentes possibilidades de trajetos para realizar 

suas viagens, que é o subproblema da alocação, mencionado na Seção 2.1. Essa 

parte e seus detalhes são frequentemente não relatadas nos trabalhos. Baaj e 

Mahmassani (1991), em sua metodologia, alocam a demanda de cada par origem-

destino procurando, primeiramente, se ela pode ser atendida por uma ligação direta 

(sem transferência). Caso não exista, é procurada uma possibilidade com uma 

transferência, e finalmente com duas transferências. Essa será a base da 

metodologia de alocação aplicada neste trabalho, detalhada na Seção 5.4. 

Alguns trabalhos revisados aplicaram um método de solução que seguiram 

uma estrutura semelhante, com três etapas principais (Baaj e Mahmassani, 1991; 

Fahn e Machemehl, 2006; Afandizadeh et al., 2013). O primeiro procedimento é o de 

Geração de Rotas Candidatas, cuja finalidade é gerar rotas viáveis considerando as 

restrições consideradas e compor o banco de rotas; segue-se com o procedimento 

de Análise de Rede, responsável pela alocação da demanda, cálculo de frequências 

das linhas e de dados sobre desempenho e dos atributos de qualidade da rede; e, 

por último, é aplicada a metaheurística de busca adotada para procurar a melhor 

configuração de rede. Alguns trabalhos incluem uma etapa de um algoritmo de 

melhoria de rotas, como em Baaj e Mahmassani (1991), Hu et al (2005) e Yang et al. 

(2007). 



29 

3.1.6 Visualização e Análise 

A última etapa do método de solução é a de Visualização e Análise (vide 

Figura 3.1). Conforme mencionado, esta é uma etapa adicional proposta, já que 

foram pontos de melhoria que apareceram como sugestões de trabalhos futuros em 

artigos, como em Fan e Machemehl (2006). A literatura sobre esta parte de 

visualização é limitada, dado que as ferramentas que podem ser utilizadas são 

recentes. Entende-se como ferramenta para esta etapa de visualização e análise, 

um conjunto de técnicas e linguagens de programação de computadores. 

Com relação às ferramentas, o enfoque principal dos trabalhos que tratam de 

visualização em transporte público é no GTFS (General Transit Feed Specification) 

(Google, 2013), que é um formato de dados de transporte público padronizado, 

utilizado para a inserção das informações da rede de transporte público das cidades 

no Google Transit, que é o serviço online de pesquisa por trajetos utilizando-se 

transporte público dentro do Google Maps (Google, 2013).  

Antrim e Barbeau (2013) e Hillsman e Barbeau (2011), em trabalhos não 

vinculados ao PRTP, mencionam o uso do GTFS em diversas ferramentas, porém 

essas focam em oferecer informações ao usuário, em sites ou diretamente em 

aplicativos para smartphones. Entretanto, ainda parece incipiente a aplicação desta 

ferramenta para análise da rede atual de oferta e demanda pelos planejadores.  

Dos trabalhos pesquisados, apenas Catalá (2011) identifica oportunidades de 

usar os dados GTFS como suporte ao planejamento dos serviços e atividades de 

operação. O autor também destaca o impacto da arquitetura de dados aberta, não 

estando sujeita a softwares proprietários.  

 

3.2 Aplicações a Problemas Reais 

Os resultados das aplicações dos métodos de solução dos trabalhos 

revisados da literatura são importantes para destacar o benefício destas soluções a 

problemas de transporte em cidades reais. Alguns trabalhos já aplicaram estes 

métodos a cidades de médio porte, como Agrawal e Mathew (2004), para Nova Déli, 
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na Índia; Zhao (2006) para Miami, Estados Unidos, Szeto e Wu (2011) para uma 

região de Hong Kong, China, e Afandizadeh et al. (2013) para a cidade de Mashhad, 

Irã. 

A aplicação de maior escala encontrada na literatura foi de Cipriani et al. 

(2012), que aplicou o método de banco de rotas e algoritmo para a cidade de Roma, 

na Itália. A comparação entre os desempenhos das redes atual e otimizada mostrou, 

apesar de um aumento de 3,7% no número de transferências, reduções de 60% no 

número de linhas (redução da percepção de complexidade da rede pelo usuário); de 

20% no veículo-km; de 16,6% nos tempos de viagem dentro dos veículos e de 33% 

no tempo de espera médio (93% das linhas tem intervalo menor que 10 minutos na 

rede proposta contra 60% na rede original); adicionalmente, a demanda atendida 

aumentou 60%.  

Esses números da aplicação do método de solução à cidade de Roma 

mostram alguns dos benefícios quantificáveis advindos da possível aplicação da 

otimização das rotas e suas respectivas frequências na rede de transporte público, 

fornecendo à população um serviço com menor tempo de viagem total, devido ao 

menor tempo de espera, menor tempo de viagem dentro do veículo e atendimento a 

uma maior parcela dos habitantes. 

Outra aplicação do método é feita em Afandizadeh et al. (2013), para 

Mashhad, segunda maior região metropolitana do Irã, com aproximadamente 3 

milhões de habitantes, reduzindo o número de linhas em 6%, a frota total em 8,5% e 

o tempo de viagem total médio na rede em 46%. Não foi possível identificar, 

entretanto, se foi apenas uma aplicação teórica do modelo ou se a rede foi de fato 

reestruturada.  

A grande parte dos trabalhos, no entanto, não faz uma aplicação real do 

método de solução do problema do PRTP. Possivelmente devido ao excessivo 

tempo de processamento do algoritmo provocados por uma rede de maior tamanho. 

Somente nos últimos anos o crescimento do poder computacional disponível 

aumentou drasticamente, tornando cada vez mais possível trabalhar com redes reais 

de grandes cidades.   
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Alguns dos trabalhos revisados aplicaram o método de solução proposto a 

uma rede menor, originalmente presente no trabalho de Mandl (1979), que se 

mostrou um benchmark do problema PRTP. É uma rede composta de 15 nós e 21 

arcos bidirecionais, representando uma região da Suíça, com demanda total de 

15570 viagens, simétrica, distribuídas em 1 hora, com 76% de pares origem-destino 

não nulos. 

Artigos que aplicaram seus métodos de solução na rede de Mandl (1979) são: 

Baaj e Mahmassani (1991), Kidwai (1998), Chakroborty e Dwivedi (2002), Zhao e 

Gan (2003), Zhao (2006), Zhao e Zeng (2008), Mauttone e Urquhart (2010), Fan e 

Mumford (2010), Alt e Weidmann (2011), Blum e Mathew (2011), Fiss (2012) e 

Afandizadeh et al. (2013), Mumford (2013), Chew et al. (2013), Nikolić e Teodorović 

(2013), Yan et al (2013) e Kechagiopoulos e Beligiannis (2014).  

 

3.3 Revisão Cronológica dos Trabalhos 

Tradicionalmente, planejadores de transporte público desenvolvem redes de 

linhas de ônibus e tabelas de horários através de experiências e conhecimentos 

anteriores, diretrizes simples e demandas das comunidades locais (Fan et al., 2009). 

Algumas vezes, redes de rotas apenas evoluem ao longo do tempo, com novas 

rotas sendo gradualmente adicionadas, assim como o aumento das frequências das 

rotas já existentes, de modo a atender à demanda crescente, sem que uma revisão 

ou reestruturação maior da rede seja feita para eliminar ineficiências e 

inconsistências.  

Recentemente, entretanto, o poder computacional cresceu bastante e 

planejadores agora podem utilizar ferramentas baseadas em computadores para 

fazer o projeto de sistemas de transporte público de forma a otimizar o uso dos 

recursos disponíveis. Muitas agências de transporte público estão utilizando redes 

de rotas que não foram revistas ou revisadas nos últimos 20 a 50 anos (Bagloee e 

Ceder, 2011). 
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Uma extensa revisão sobre o projeto, estabelecimento de frequências das 

linhas e criação das tabelas de horários e as possíveis combinações desses 

subproblemas podem ser encontradas no artigo de Guihaire e Hao (2008), que 

classificaram 69 abordagens lidando com esses problemas e o método de solução 

utilizado. Neste trabalho é adotado a mesma terminologia proposta pelos autores 

para os subproblemas.  

Kepaptsoglou e Karlaftis (2009) apresentaram uma revisão sistemática e 

abrangente sobre a pesquisa em projeto de redes de transporte público, baseadas 

em três aspectos distintos do problema: objetivos do design, parâmetros 

operacionais e restrições, e por último o método de solução. Os autores também 

apresentaram fluxogramas descrevendo típicas soluções heurísticas e 

características chave dos modelos.  

Mais recentemente, Farahani et al. (2013) apresentou uma extensa revisão 

das definições, classificações, objetivos, restrições, variáveis de decisão da 

topologia da rede e métodos de solução do problema de Projeto de Redes de 

Transporte Urbanas (Urban Transportation Network Design Problem - UTNDP), que 

inclui não só projeto de redes para transporte público mas também o de projetar 

redes de estradas. 

O primeiro algoritmo heurístico proposto para resolver o problema de TNDP 

foi Lampkin e Saalmans (1967). Na primeira etapa, uma rota inicial esqueleto 

(tronco) era produzida; outros nós eram então adicionados, um a um na rota 

esqueleto nos passos seguintes e frequências eram então atribuídas ao conjunto de 

rotas geradas. Mandl (1979) desenvolveu uma abordagem de dois estágios: 

primeiro, um conjunto viável de rotas foi criado; então, heurísticas eram aplicadas 

para incrementar a qualidade do conjunto inicial de rotas. Apenas custos de viagem 

dentro do veículo foram consideradas para avaliar a qualidade das rotas. No 

trabalho pioneiro de Mandl uma instância benchmark da rede de 15 cidades suíças 

foi proposta, a qual tem sido usada extensivamente para comparação de resultados. 

Baaj e Mahmassani (1991) propuseram um algoritmo baseada numa solução 

de inteligência artificial (AI), composta de três componentes principais: um algoritmo 

de geração de rotas (RGA), um procedimento de análise denominado TRUST, um 

analista de rotas e um algoritmo de melhorias de rotas. A solução proposta 
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combinava o conhecimento e a experiência do planejador de rede para reduzir o 

espaço de busca e apresentava técnicas de busca de soluções usando ferramentas 

de inteligência artificial. 

Ceder e Israeli (1998) propuseram um modelo de programação mista não 

linear que leva em consideração tanto custos de passageiros como de operadores. 

Na primeira etapa, um conjunto muito grande de rotas viáveis conectando todos os 

nós é gerada; então um problema de cobertura é resolvido para achar subconjuntos 

mínimos de rotas aos quais é aplicado uma análise multiobjetivo para encontrar o 

subconjunto mais adequado. 

Pattnaik et al. (1998) propuseram um algoritmo de duas fases para resolver o 

problema de definir a rede de ônibus; na primeira fase um conjunto de rotas é 

gerado; na segunda fase um Algoritmo Genético é aplicado para determinar qual o 

melhor conjunto de rotas que minimiza o custo geral do sistema. O algoritmo foi 

aplicado à rede de transporte em Madras, Índia, com 25 nós e 39 links. 

Bielli et al. (2002) aplicaram um Algoritmo Genético (AG) para o problema de 

otimização de redes de ônibus. A abordagem por eles adotada permitia o cálculo da 

função de aptidão (fitness) do AG por meio de uma análise multicritério baseada em 

uma série de indicadores de performance e foi aplicada à cidade de Parma, Itália.  

Fusco et al. (2002) propuseram uma metodologia prática para identificar uma 

configuração de rede de transporte público consistindo de um conjunto de rotas e 

suas frequências associadas que se aproximava do custo geral mínimo do sistema. 

Essa abordagem, também baseada em Algoritmo Genético, combinava métodos de 

projeto de redes de transporte público propostos por Baaj e Mahmassani (1991) e 

Pattnaik et al. (1998). O método de Fusco et al. (2002) considera uma seleção de 

um conjunto de rotas candidatas e uma melhoria da rede, mas também incluía 

diferentes critérios para geração de rotas. Uma rede de transporte público 

hierárquica é também proposta por adequadamente relaxar um conjunto de 

restrições de forma a considerar a estrutura da cidade. Isso permitiu aos 

planejadores a incluir seus conhecimentos atuais da rede já existente. 

Tom e Mohan (2003) seguiram a estrutura de método básica de Pattnaik et al. 

(2003) e propuseram a minimização do custo total do sistema, incluindo custos 
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operacionais de ônibus e tempo total de viagem dos passageiros, usando um 

processo de solução de duas fases. Primeiro, um grande conjunto de rotas 

candidatas é gerado usando um algoritmo de geração de rotas candidatas. Um 

conjunto de rotas para compor a solução é então selecionado do conjunto de rotas 

candidatas usando um Algoritmo Genético, considerando frequência da rota como 

uma variável. O modelo é aplicado à rede de tamanho médio de Chennai, Índia, com 

75 nós e 125 links.  

Ngamchai e Lovell (2003) propuseram sete operadores de Algoritmo Genético 

especificamente para a parte de melhoria de rotas de seu algoritmo proposto para 

facilitar a busca, incluindo rota-fundir (route-merge), rota-quebrar (route-break), rota-

broto (route-sprout), adicionar-link (add-link), remover-link (remove-link), rota-

cruzamento (route-crossover) e um último que tratava da questão da localização da 

transferência (transfer-location). Os autores também aplicaram coordenação de 

headway ranqueando demandas por transferência em terminais. 

Chakroborty e Dwivedi (2002) descreveram propriedades de uma rede de 

rotas eficiente e propuseram um processo iterativo de três etapas para o problema. 

Primeiro, vários conjuntos de rotas razoáveis para uma dada rede de vias e matriz 

de demanda são determinadas. Segundo, a qualidade de uma rede (conjunto de 

rotas) como um todo é determinada na etapa de avaliação. Terceiro, a rede é 

modificada usando um procedimento de modificação proposto. Em um trabalho 

posterior, Chakroborty (2003) consideraram tanto roteamento como a programação 

horária, aplicando o método à rede benchmark de Mandl (1979). 

Lee e Vuchic (2005) consideraram o problema de PRTP no caso de demanda 

variável (ou seja, a demanda por transporte público depende da configuração da 

rede e das frequências das rotas) considerando uma demanda total fixa já dada. No 

método dos autores, um modelo de divisão modal é adicionado ao modelo básico 

para gerar a rede ótima e estimar a demanda por transporte público 

simultaneamente. Fan e Machemehl (2006) propuseram um método baseado em 

Algoritmo Genético que também lida com uma demanda variável, usando um 

método de solução de três componentes principais: um procedimento de geração de 

um conjunto de rotas candidatas, um procedimento de análise de rede e por último o 

Algoritmo Genético para combinar as duas primeiras partes. 
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Zhao (2006) usou o método de Simmulated Annealing para minimizar custos 

de usuários e transferências; de acordo com o autor, esse método é mais adequado 

que métodos baseado em AG, comumente encontrados na literatura, para grandes 

redes de transporte público. Zhao e Zeng (2008) propuseram um espaço de busca 

local para soluções definida iterativamente, combinada com algoritmos de busca 

integrados incluindo Simmulated Annealing, Busca Tabu e Busca Gulosa (greedy 

search) para otimizar redes de transporte público, incluindo projeto de rede, 

determinação das frequências das rotas e programação dos veículos. A metodologia 

foi aplicada a um problema de larga escala de uma rede realista e se mostrou capaz 

de produzir soluções melhoradas à problemas de projeto de redes de larga escala 

em um tempo razoável. 

Mais recentemente, Fan et al. (2009) propuseram um algoritmo de otimização 

multiobjetivo evolucionário para resolver o PRTP, buscando minimizar tanto custos 

de passageiros e de operadores. O algoritmo se baseia no procedimento make-

small-change, que modifica uma rede existente para produzir um novo conjunto de 

rotas viáveis, baseado em simples movimentos de vizinhança: adicionando um nó ao 

final de uma rota e removendo um nó no início de uma rota. Fan e Mumford (2010) 

propuseram um framework metaheurístico básico para resolver o PRTP, consistindo 

num esquema de representação, um procedimento de inicialização e um conjunto 

simples de movimentos de vizinhança. O método das autoras melhora resultados 

publicados anteriormente para a instância de benchmark de Mandl (1979), tendo 

sido testada também em algumas instâncias maiores, geradas por elas mesmas. 

Bagloee e Ceder (2011) estudaram o problema do projeto de uma rede de 

rotas de transporte público para abranger redes de tamanho real. O método também 

considera aspectos importantes como categorização de pontos de parada, considera 

veículos de diferentes capacidades, trabalha com hierarquia e modos de transporte 

com a capacidade de cada sistema. Primeiro, o processo começa com a construção 

de um conjunto de pontos de parada potenciais utilizando um conceito de 

agrupamento. Então um conjunto de rotas candidatas é formado usando teoria da 

gravidade de Newton e um procedimento de caminho mínimo especial. Finalmente 

um mecanismo de busca metaheurística baseado em Algoritmo Genético e Colônia 

de Formigas é aplicado às rotas candidatas até que uma boa solução seja 
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encontrada. Os autores aplicam o método à rede benchmark de Mandl (1979) e à 

cidade de Winnipeg, Canadá. 

Szeto e Wu (2011) investigaram o projeto de uma rede troncal de ônibus para 

uma área residencial da cidade de Hong Kong, procurando reduzir o número de 

transferências e o tempo total de viagem da rede. Eles investigaram um Algoritmo 

Genético específico que procura otimizar o projeto da rede, e uma heurística de 

busca de vizinhança que procura otimizar a frequência das rotas. Para ilustrar a 

robustez e qualidade das soluções obtidas, experimentos computacionais foram 

aplicados a 1000 matrizes de origem destino perturbadas, ou seja, que tiveram seus 

valores multiplicados por um pequeno fator, variando os dados de entrada. Os 

resultados mostraram que o projeto obtido pelo método de solução proposto é 

robusto considerando incerteza na matriz de demanda, e o projeto é melhor que a 

configuração atual naquela época da rede, assim como também se mostrou melhor 

que se tivesse sido solucionado sequencialmente para primeiro projetar a rede e 

depois calcular as frequências das linhas. 

Cipriani et al. (2012) descreveram um procedimento e sua aplicação ao 

TNDFSP (transit network design and frequency setting problem) na cidade de Roma, 

considerando a complexa rede viária, o sistema de transporte público multimodal, e 

a demanda de transporte público muitos-para-muitos. O procedimento inclui um 

algoritmo de geração de rotas candidatas e um Algoritmo Genético paralelo para 

achar o conjunto subótimo de rotas e suas frequências associadas, compondo uma 

rede. Os autores relataram uma melhoria da rede proposta pelo algoritmo sobre a 

rede existente.  

Blum e Mathew (2012) aplicaram um sistema de otimização por agentes 

inteligentes no problema de reprojetar a rede de transporte público, considerando 

que rotas já existentes na rede sejam mantidas, aceitando possivelmente uma 

redução de suas frequências. O método destes autores resultou numa melhora 

significativa na rede de rotas quando aplicado à rede de Mumbai, Índia. 

Afandizadeh et al. (2013) aplicaram Algoritmo Genético para resolver o PRTP 

considerando também a determinação das frequências das rotas, procedimento de 

alocação e de avaliação da rede. Os autores usaram uma função objetivo que 

também levou em consideração alocação dos veículos às garagens mais próximas, 
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penalidade para lugares vazios para otimizar a capacidade dos veículos e uma 

penalidade para demanda não atendida. Os autores também consideram uma 

alocação da demanda usando uma função de utilidade de tempo para quando mais 

de uma opção de trajeto era possível para um mesmo par de origem e destino. O 

modelo logit foi usado para estimar uma função utilidade ao invés do caminho mais 

curto na alocação da demanda às linhas, como tinha sido a forma mais comum 

encontrada nos outros trabalhos até então. 

Nikolić e Teodorović (2013) desenvolveram um modelo de inteligência coletiva 

(Swarm Intelligence) para o problema do PRTP, baseado na metaheurística de 

otimização de colônia de abelhas (Bee Colony optimization), procurando maximizar 

o número de passageiros atendidos, minimizar o tempo de viagem dentro do veículo 

para todos os passageiros e minimizar o número total de transferências na rede.  

Chew et al. (2013) propuseram um método baseado em Algoritmo Genético 

para minimizar os custos de passageiros e de operadores. Os autores conduziram 

experimentos computacionais na rede benchmark de Mandl (1979), relatando 

resultados que superaram os previamente publicados na maioria dos casos. 

Kechagiopoulos e Beligiannis (2014) apresentaram um método competitivo 

comparado aos métodos existentes baseado na metaheurística de otimização por 

inteligência coletiva (particle swarm). 

 

3.4 Trabalho de Afandizadeh et al. (2013) 

A seguir é detalhado o trabalho identificado como o mais relevante dentre os 

que tratam do problema que é objeto da presente pesquisa. O trabalho de 

Afandizadeh et al. (2013) merece destaque, pois ele aplicou um método de solução 

que gerou bons resultados, tanto para os operadores como para os usuários do 

transporte público. Além disso, seu método de alocação considerou um modelo logit 

multinomial para a seleção das rotas pelos usuários nos pares de origem e destion 

(OD) que tivessem mais de uma opção de transporte. 
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3.4.1 Função Objetivo 

Quanto à função objetivo, os autores fazem a mesma consideração dos 

outros trabalhos pesquisados, utilizando uma função multiobjetivo baseada em soma 

ponderada (weighted sum) dos custos de usuários e custos dos operadores.  

Os custos dos usuários considerados foram tempo de espera, tempo de 

viagem dentro do veículo, desconforto de transferências e demanda não atendida, 

sendo que essa última ocorre quando seriam necessárias duas ou mais 

transferências para que a demanda seja atendida por transporte público. Já os 

custos dos operadores considerados foram frota total necessária e capacidade não 

utilizada dos veículos, ou seja, lugares vazios não ocupados, pois eles representam 

uma oferta não utilizada. 

Um dos diferenciais que os autores procuram colocar no trabalho é a 

otimização de alocação de ônibus nas garagens da rede, conceito inédito não 

verificado nos outros trabalhos. Outra consideração diferenciada que os autores 

propõem é a penalidade para lugares vazios, item adicionado aos custos dos 

operadores que procurou otimizar a ocupação dos veículos. Embora esta última 

penalidade seja inédita, acredita-se que uma otimização da redução de lugares 

vazios possa gerar uma rede que já se encontre muito próxima da saturação, ou 

seja, um aumento da demanda provoque uma lotação acima do permitido em várias 

linhas da rede. 

Os autores também assumiram uma penalidade para demanda não atendida, 

que procurou melhorar a rede da perspectiva do usuário, assim como outros autores 

anteriormente, como Fan e Machemehl (2006). Afandizadeh et al. (2013) destacam 

o pioneirismo do trabalho deles em considerar essas três funções objetivos 

conjuntamente (custos dos operadores, dos usuários, incluindo demanda não 

atendida, e lugares vazios). 
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3.4.2 Restrições 

As restrições levantadas nos trabalhos revisados e seu detalhamento estão 

na Seção 3.1.2. Especificamente quanto às restrições consideradas por Afandizadeh 

et al. (2013), estão:  

 Intervalo (headway) máximo de operação para cada rota; 

 Limite superior e inferior do fator de carregamento (load factor), que 

cria um limite no número de passageiros que podem ser transportados 

em cada trecho de cada rota, evitando tanto a superlotação (limite 

superior) como o veículo percorrer o itinerário vazio (limite inferior); 

 Tempo de viagem máximo até a garagem, para prevenir tempos de 

dead-head altos (dead-head significa o tempo que um veículo trafega 

sem oferecer serviço de transporte à população por motivos 

operacionais, como ir e voltar da garagem, por exemplo); 

 Frota máxima permitida; 

 Tempo de viagem da rota entre um mínimo e um máximo, para evitar 

gerar rotas muito curtas ou muito longas; 

 Número máximo de rotas. 

 

3.4.3 Método de Solução 

Afandizadeh et al. (2013) aplicaram um método de solução de três etapas, 

como Baaj e Mahmassani (1991) e Fan e Machemehl (2006). Um diagrama deste 

método está representado na Figura 3.4, em que cada etapa está representada por 

um retângulo pontilhado. São as seguintes etapas: 

 Projeto de Rede (network design procedure: NDP): etapa em que as 

rotas candidatas são criadas (route production), verificadas quanto à 

viabilidade (route evaluation) e armazenadas em um banco de rotas 

(candidate route selection), para posteriormente serem formadas redes 

com a seleção de algumas rotas deste banco (network generation); 

 Determinação e atribuição de frequências (frequency determination and 

assignment procedure: FDAP); onde as frequências das rotas são 

determinadas (determination of routes frequency), o quadro de horários 
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é definido (timetable setting), a alocação da demanda à rede é feita 

(buses path assignment) e são determinados os valores de 

desempenho da rede (determination of network parameters); 

 Avaliação da Rede (network evaluation procedure: NEP): cálculo da 

função de aptidão de cada solução (determination of network fitness 

function) e avaliação da rede (network evaluation). 

 

O Algoritmo Genético gera mais soluções ao longo das gerações enquanto 

não seja atingido um determinado critério de parada no algoritmo, quando ele é 

atingido, está determinada a rede proposta. 

 

3.4.3.1 Procedimento de Projeto de Rede (NDP) 

A primeira etapa do método de solução dos autores é a criação das rotas 

candidatas a fazerem parte das soluções. Esta etapa é dividida em duas partes: a 

identificação das rotas possíveis e a seleção das rotas permitidas para o banco de 

rotas.  

A identificação das rotas possíveis baseia-se em dados da rede, como a 

matriz de demanda por transporte público e a matriz de tempos de viagem entre os 

nós. Inicialmente todos os caminhos mínimos entre todos os pares origem-destino 

são determinados, e, em seguida, caminhos dentro de um limite de tempo 

(usualmente caminhos com tempo de viagem até 20% maior que o do menor 

caminho) são selecionados como caminhos iniciais. São utilizados os algoritmos de 

Dijkstra (1959) e Yen (1971) nesta etapa.  

Depois de selecionados, estes caminhos sãoavaliados quanto à restrição de 

extensão mínima e máxima de rotas e, se válidas, se tornam rotas permitidas a 

fazerem parte da solução, ou seja, são adicionadas ao banco de rotas. 

Os autores utilizaram o Algoritmo Genético para a geração da rede, que é 

criar uma solução do problema, ou seja, um conjunto de rotas e suas frequências 

associadas. A solução representa o cromossomo no Algoritmo Genético. No AG 

utilizado cada cromossomo representa todas as linhas do banco de rotas, e cada 
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gene é uma representação binária onde 0 significa que a linha não está presente na 

solução e 1 se está presente. 

 

 

Figura 3.4: Método de solução aplicado em Afandizadeh et al. (2013) 

Fonte: Afandizadeh et al. (2013) 
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A geração da população inicial (conjunto de soluções) é aleatória. Após sua 

geração, elas seguem para o procedimento de determinação de frequências das 

rotas e da alocação da demanda (FDAP). Estranhamente, não são mencionadas as 

verificações de viabilidade da rede no processo, conforme comentado sua 

importância na Seção 3.1.2. 

 

3.4.3.2 Procedimento de Determinação das Frequências e Alocação (FDAP) 

Os autores utilizam a metodologia presente em Ceder (1987) para o cálculo 

da frequência. Chamado de point-check, Ceder (1987) calcula a frequência como a 

razão entre o carregamento de passageiros no trecho de carregamento máximo da 

rota e a ocupação desejada dos veículos. Esse trecho de carregamento máximo 

pode ser da demanda de um dia completo ou de um período específico, como é 

usado pelo trabalho (os autores adotaram 1h de demanda). Por meio do método de 

cálculo da frequência de Ceder(1987), o carregamento não excede a ocupação 

média em nenhum trecho de nenhuma linha. 

Os autores mencionam a definição de quadro de horários (timetable) no 

diagrama resumo do método de solução (Figura 3.4), porém não o detalham no 

texto. 

Quanto ao método de alocação, os autores aplicaram um modelo logit para a 

alocação dos passageiros às rotas. Primeiramente, os passageiros são alocados às 

rotas diretas que podem atender às suas demandas origem-destino. Em seguida, 

para aquelas viagens onde são necessárias transferências, uma função utilidade 

definida por um modelo logit foi utilizada para separar as demandas entre as opções 

concorrentes. A utilidade do modelo logit aplicada foi o tempo de viagem. 

Afandizadeh et al. (2013) não consideram que as linhas diretas vão competir com 

opções que exigem transferências. No caso, elas são escolhidas diretamente pela 

demanda quando são opções possíveis. 

Uma opção é concorrente de outra quando existem duas ou mais linhas que 

podem levar o passageiro da sua origem ao seu destino. Caso na viagem seja 

necessária uma transferência, as opções concorrentes são aqueles pares de linhas 

que permitem que a viagem seja realizada. 
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Ressalta-se que a utilidade do modelo logit calculada apenas com o tempo de 

viagem é uma simplificação. É necessário um valor que considere o custo total da 

viagem ao usuário, com as devidas proporções entre tempo de espera, tempo de 

viagem e transferências. De fato, o valor do tempo de espera é duas vezes maior 

que o valor do tempo dentro do veículo (Abrantes e Wardman, 2011). 

 

3.4.3.3 Procedimento de Avaliação de Rede (NEP) 

Nesta etapa final ocorre a avaliação das funções de aptidão dos indivíduos, 

ou seja, dos custos das soluções. O AG ordena o conjunto de soluções com base na 

função de aptidão, atualiza a população, isto é, elimina as piores soluções dentre o 

conjunto de modo a manter uma quantidade fixa de soluções, e segue para a 

próxima iteração, com a aplicação dos operadores do AG, gerando novos indivíduos. 

 

3.4.4 Aplicações do Método 

O artigo segue com a aplicação do método de solução ao benchmark de 

Mandl (1979) e compara os resultados com a literatura, onde obteve bons resultados 

frente aos outros trabalhos. Após a aplicação, os autores apresentam uma análise 

de sensibilidade do AG utilizado.  

O método de solução também foi aplicado pelos autores à cidade de 

Mashhad, no Irã, com bons resultados, incluindo redução de 8,5% na frota 

necessária para operação e uma rede com 46% menor tempo de viagem total. 

 

3.4.5 Conclusões do Trabalho de Afandizadeh et al. (2013) 

Os destaques no referido trabalho foram os bons resultados para a rede de 

benchmark em comparação com outros trabalhos, a consideração de mais variáveis 

na função objetivo, como penalidade por ônibus vazios, a aplicação de um modelo 

logit para escolha dentre diferentes alternativas concorrentes de transporte num 

mesmo par OD e uma efetiva aplicação do método a uma cidade real de médio 

porte.  
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O resultado bem expressivo quanto à redução de tempo de viagem da 

população no estudo de caso mostra a grande importância do desenvolvimento e 

aplicação destes métodos ao problema do PRTP das cidades de forma geral. 

3.5 Conclusão da Revisão da Literatura 

Resumindo, a maior parte dos artigos encontrados na literatura propõem 

heurísticas e metaheurísticas para resolver o problema de projeto de redes de 

transporte público devido à dificuldade de resolver o problema de forma ótima pela 

sua natureza combinatória. 

Os dados de entrada mais comumente utilizados são compostos da matriz de 

tempos de viagem e uma demanda por transporte público fixa por origem e destino 

(matriz de origem-destino). As variáveis de decisão são a sequência de nós de cada 

rota e suas frequências associadas. Os métodos que criam rotas candidatas têm 

como variável de decisão quais rotas vão compor a rede final. 

As funções objetivo focam em minimizar tanto os custos dos operadores e 

usuários, muitas vezes aplicando pesos para reduzir a natureza multiobjetivo do 

problema a uma única função objetivo; custos dos usuários geralmente 

correspondem a tempo total de viagem, incluindo tempo de espera, tempo de 

viagem dentro do veículo e penalidades de transferência, enquanto os custos dos 

operadores podem corresponder ou ao comprimento total em termos de distância de 

todas as rotas juntas ou ao tamanho da frota. As restrições mais frequentemente 

consideradas são a viabilidade de operação das frequências, restrição do fator de 

carregamento para limitar a lotação máxima, restrições de tamanho de frota, número 

de linhas máximo e viabilidade da rede. 

Alguns autores não tratam a parte de determinação de frequências, 

considerando que existem veículos suficientes para a operação da rede. O número 

de veículos necessário para operar um conjunto de rotas é essencial para 

adequadamente representar os custos gerais de operação. A frota é calculada do 

carregamento máximo de cada rota. Em artigos recentes, parâmetros de qualidade 

da solução não tem incluído o número de veículos, que é um parâmetro muito 

relevante para atingir a otimização de recursos e do orçamento disponível. Em 
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alguns trabalhos que comparam seus resultados da aplicação do método de solução 

à rede de Mandl (1979), são apresentados apenas os parâmetros d0, d1, d2, dun (% 

da demanda atendida com linha direta, uma transferência, duas transferências e não 

atendida, respectivamente) e ATT (average travel time, tempo médio das viagens), 

sem comparar a frota necessária. Pelo fato da frota ser o principal componente dos 

custos dos operadores, esta omissão da frota prejudica a credibilidade do método de 

solução aplicado. 

Com relação aos modelos de alocação de demanda, a maioria dos trabalhos 

fazem suposições simplificadas e usam métodos de caminho mais curto. Idealmente, 

um modelo logit de escolha discreta, baseado nos custos generalizados como 

utilidade, deveria ser utilizado para calcular a melhor opção de rotas para os 

passageiros. Além disso, grande parte dos trabalhos não mostram detalhadamente 

os métodos de alocação aplicados. Essa deficiência de detalhe afeta a credibilidade 

dos resultados da aplicação do método de solução e dificulta a reprodução dos 

resultados obtidos pelos autores. 

Nos artigos, também pouco se ressalta a questão da inviabilidade da rede, 

como o problema de que todos os nós precisam ser atendidos e das rotas 

precisarem serem conectadas entre si, sem mostrar as abordagens adotadas para 

contornar este problema. As rotas devem ser conectadas entre si para que, a partir 

de qualquer nó de origem, seja possível chegar a qualquer nó de destino, 

eventualmente realizando as transferências necessárias. Dos trabalhos revisados, 

apenas Fan (2009) e Chew et al. (2013) mostram realmente a importância da análise 

da inviabilidade, destacando a grande percentagem de indivíduos inviáveis durante a 

execução do algoritmo de otimização.  

Outra consideração importante que não foi encontrada nos trabalhos foi a 

escolha do melhor ponto de transferência, dentre os equivalentes em menor tempo 

de viagem, para os trajetos que exigem transferências. Quando da necessidade de 

utilização de duas linhas, estas podem ter vários pontos de parada em comum. O 

problema que existe no processo de alocação é em qual ponto em comum o 

passageiro vai, de fato, efetuar a transferência. Isto é relevante, já que afeta o 

carregamento trecho a trecho das linhas, influenciando o dimensionamento da 

frequência, e, portanto, afetando também a frota. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Conforme classificação apresentada anteriormente na Seção 2.4, o problema 

tratado neste trabalho se enquadra na categoria de TNDFSP (transit network design 

and frequency setting problem), isto é, o problema do projeto da rede de transporte 

público e determinação das frequências, onde se procura definir o traçado das rotas 

de transporte público na rede e suas respectivas frequências de operação. 

A parte de projeto de rede consiste em determinar uma série de rotas que, em 

conjunto, formam uma rede de transporte público eficiente, atendendo às demandas 

de transporte dos usuários, representado por uma matriz origem-destino, com o 

mínimo de tempo de viagem total dos usuários, incluindo minimização de 

transferências. Rotas de transporte público consideram a rede viária existente e 

permitem o embarque e o desembarque de passageiros em pontos de parada pré-

definidos.  

A segunda parte, de determinação das frequências de operação, estabelece o 

tempo de espera necessário para usar o serviço em cada parada, assim como 

define os níveis de capacidade máxima das rotas. Após o processo de alocação da 

demanda às rotas existentes, é possível o cálculo da frota necessária para a 

operação da rede através dos valores das frequências de cada rota.  

Maiores frequências de operação dos serviços afetam diretamente os custos 

dos operadores, uma vez que elas diretamente influenciam a frota total necessária; 

por outro lado, frequências maiores também contribuem para um sistema de 

transporte público de melhor qualidade, já que os passageiros vão esperar menos 

tempo para usar o serviço. Esses objetivos conflitantes de custos de usuários e 

operadores tornam o TNDFSP multiobjetivo por natureza. 

Assim, não há uma única solução ótima, mas um conjunto de soluções 

conhecidas como soluções ótimas de Pareto, que representam as soluções que 

melhor atendem tanto aos operadores como aos usuários (Talbi, 2009). O objetivo 

principal do TNDFSP é encontrar um conjunto de soluções que promova: (i) do 

ponto de vista dos usuários, tempos de viagem curtos para todo par de origem-

destino com demanda existente, o menor possível tempo médio de espera e a 
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menor quantidade possível de transferências para completar as viagens, 

maximizando as viagens diretas; (ii) para os operadores, operar a rede com menos 

veículos e minimizar as distâncias totais percorridas pelos mesmos. 

4.1 Modelo Matemático 

De forma geral, um sistema de transporte público pode ser descrito em 

termos de nós (nodes), arcos (links) e rotas (routes) ou linhas. Considere um grafo 

conexo direcionado  G = { S, A }, que consiste de um número finito de S nós e A 

arestas que conectam pares de nós. 

Um grafo corresponde a um par de conjuntos de nós e arestas. Uma grafo 

dito conexo é aquele em que a partir de qualquer nó é possível atingir qualquer outro 

nó através de, no mínimo, um caminho (sequencia de arestas no grafo). O grafo 

denominado direcionado é aquele em que todas as arestas são arcos, ou seja, são 

pares ordenados de nós distintos, onde a orientação é importante.  

A rede representa, neste trabalho, o conjunto de rotas ou linhas de ônibus 

resultantes da otimização formando uma infraestrutura de serviços de transporte 

público oferecidos à população, associado aos componentes do sistema viário, os 

nós e os links. Os nós representam os pontos de parada de uma região, agregados 

em centroides. Já os links representam as ligações viárias com orientações entre os 

nós, com seu respectivo tempo de viagem fixo.  

Os dados de entrada, que são geralmente utilizados nos artigos, foram 

descritos anteriormente na Subseção 3.1.4. Para o presente trabalho, foi 

considerada a matriz OD de demanda como fixa, ou seja, que não muda com 

relação à qualidade do serviço. A matriz de tempos de viagem entre os nós (de cada 

link) também é dado de entrada e fixa, sem mudar com um eventual maior 

congestionamento da rede em decorrência de uma maior frota circulando. A frota de 

veículos é homogênea em termos de desempenho e capacidade de transporte de 

passageiros. 
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O modelo matemático proposto neste trabalho parte de um conjunto de rotas 

candidatas já definido. Esse conjunto de rotas canditadas é criado em uma etapa do 

método de solução detalhado na Seção 5.2. A ideia na qual se baseia a questão de 

criar um banco de rotas é para formar um grande conjunto de rotas de ônibus 

possíveis na rede viávia que sejam atrativas aos usuários, de forma que ofereçam 

tempos de viagem tão próximos quanto ao mais rápido de acordo com o par origem-

destino em questão. Baseado nesse pressuposto, qualquer rota que seja usada em 

uma solução será uma opção de transporte eficente para todos os pares origens-

destino que ela conecta.  

Com base nessa explicação, o modelo matemático proposto não gera a 

solução ótima caso o conjunto de linhas seja pequeno, insuficiente ou inadequado 

de alguma forma. Para o modelo matemático proposto, o conjunto de rotas 

candidatas é conhecido e definido a priori (R). O número de rotas na solução 

também é fixo. As seguintes notações são utilizadas, adaptadas de Fan e 

Machemehl (2006). 
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Variável de Decisão: 

                                                                   

             

Parâmetros calculados a partir de uma solução dada por um conjunto de rotas 
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4.1.1 Função Objetivo 

A função objetivo (4.1) procura maximizar o bem-estar social promovido pelo 

sistema de transportes, equilibrando tanto a minimização dos custos dos operadores 

como dos custos dos usuários. Tendo em vista tratar-se de um problema 

multiobjetivo, a função objetivo considera duas parcelas, z1 e z2.  

A função objetivo z1 inclui os custos dos trajetos em rotas diretas e em rotas 

que exigem transferências. Os custos dos usuários consistem da soma do valor dos 

tempos de viagens equivalentes, ou seja, o tempo de espera, multiplicado por um 

fator relativo ao seu maior peso no custo, o tempo de transferências (e penalidade 

associada) e o tempo de viagem no veículo. Essa soma representa, de fato, os 

custos generalizados de um passageiro. A função objetivo z1 corresponde, logo, à 

soma dos custos generalizados dos usuários. 

Conforme ressaltado na Subseção 3.1.2, a demanda não atendida, onde são 

necessárias três ou mais transferências, também foi incorporada à função objetivo 

z1, dos custos dos usuários, para reproduzir a necessidade ideal de atendimento a 

toda a demanda por transporte público existente na rede. Ela é calculada subtraindo-

se da demanda total as demandas já atendidas por ligações diretas e por até duas 
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transferências.A função objetivo z2 está relacionada aos custos dos operadores, que 

são os custos de operação dos veículos necessários para o funcionamento da rede 

proposta. Estes custos se compõem de custos fixos e variáveis, onde os custos fixos 

estão representados pela frota e os custos variáveis pela quilometragem total 

percorrida por todas as linhas no período. No caso, foi considerada apenas a frota 

necessária, pois representa a maior parte dos custos dos operadores. 

 

4.1.2 Restrições 

A primeira das restrições consideradas (4.3) está ligada a viabilidade de 

operação das frequências, sendo utilizados limites máximos e mínimos de 

frequências de operação. Valores menores de partidas por hora não serão 

considerados no modelo (headway de 20 minutos ou mais, por exemplo), pois 

diminuem fortemente a atratividade do transporte público urbano, uma vez que 

geram uma menor confiabilidade dos serviços devido à maior variação do tempo de 

viagem total para o usuário. Isto ocorre pois, considerando chegadas aleatórias aos 

pontos, caso um usuário chegue assim que um ônibus realizou atendimento em um 

ponto, este usuário terá de esperar pelo próximo veículo, aumentando o tempo total 

de viagem em igual valor ao headway da linha. Assim, o tempo total de viagem tem 

uma maior variabilidade, fazendo com que o usuário tenha que dedicar mais tempo 

a seu trajeto caso queira chegar no horário planejado com segurança na maior parte 

das vezes. 

A segunda restrição do conjunto (4.4) refere-se ao limite de lotação dos 

veículos: O fator de carregamento é o quociente entre o total de passageiros no 

veículo e o número de passageiros sentados. O cálculo do fator de carregamento é 

feito conforme o método aplicado em Afandizadeh et al. (2013), explicado na Seção 

3.4.3.2, onde Ceder (1987) calcula a frequência como a razão entre o carregamento 

de passageiros no trecho de carregamento máximo e a capacidade de passageiros 

sentados dos veículos. O carregamento máximo pode corresponder à demanda de 

um período inteiro, como um dia ou uma hora. Neste trabalho foi aplicado a 1h de 

demanda. 
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Nos experimentos computacionais para o caso do transporte público urbano 

será adotado um fator de carregamento mais baixo, pois o conforto é um dos 

requisitos de qualidade do transporte público (Ferraz e Torres, 2004), e um dos 

atributos que devem ser atendidos para melhorar a atratividade do mesmo (Beirão e 

Cabral, 2007), conforme comentado anteriormente  na Seção 1.2.  

Assim, foi considerado um fator de 1,25 para o fator de carregamento (load 

factor). Fazendo um paralelo com a frota brasileira, em que um ônibus básico 

(convencional) tem capacidade de 66 passageiros, sendo 36 sentados e 30 em pé 

(EMTU, 2013), o fator de carregamento deste tipo de veículo, de acordo com 

especificações da EMTU, seria de 1,83. Optou-se por utilizar o fator de 

carregamento ao invés de só limitar a ocupação mínima e máxima para reproduzir o 

mesmo conceito como parâmetro adotado em trabalhos similares de PRTP. 

Para o mesmo tipo de veículo, a São Paulo Transportes considera 

capacidade de 75 passageiros (PMSP, 2013), o que levaria a um fator de 

carregamento de 2.08, considerando a mesma capacidade de pessoas sentadas. A 

capacidade calculada com o fator de carregamento de 1,25 seria de 36 sentados, 

mais 9 em pé, igualando a 45 passageiros.  

A terceira restrição (4.5) refere-se à extensão mínima da rota. No caso do 

transporte urbano, por exemplo, uma linha com extensão mínima poderia ser uma 

que liga um terminal a um bairro próximo, com alguns pontos de ônibus, por 

exemplo. Não foram consideradas restrições quanto ao limite máximo das rotas, já 

que esta é atendida indiretamente, pois quando da geração das rotas, estas são 

criadas considerando os caminhos mínimos entre pares de origem-destino que 

efetivamente possuem demanda entre si, significando que podem ser linhas diretas 

atrativas aos usuários. 

A quarta restrição (4.6) está relacionada ao número de linhas da rede. O 

modelo pressupõe que o número de linhas da rede seja dado de entrada. A razão 

pela limitação do número de linhas da rede é descrita na Subseção 3.1.2. No caso 

do transporte público urbano, restringir o número de linhas é importante para facilitar 

a informação ao usuário e permitir melhor gerenciamento dos serviços pelos 

operadores e planejadores. 
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A quinta restrição (4.7) corresponde à frota disponível para operação na rede. 

É uma restrição que corresponde também à própria função objetivo, pois esta 

procura minimizar o custo total dos operadores, que corresponde à frota necessária. 

Porém, deve-se limitar a frota para fins de otimização da busca, descartando as 

soluções com frota maior que o máximo especificado nesta restrição. O número 

considerado foi de 100 veículos para a rede de Mandl (1979), coerentes com os 

trabalhos dos autores anteriores. 

Uma vez formada uma solução com um conjunto de rotas, a rede formada 

pela união dessas rotas no sistema viário deve ser viável também. Devido à 

complexidade de formular matematicamente essas restrições adicionais, como 

apontado por Chakroborty (2003) e também mencionado em Fan (2009) e Chew e 

Lee (2013), elas não foram incorporadas ao modelo matemático. Caso uma delas 

não seja atendida a solução como um todo é inviável. Essas restrições são de 

formação de rede viável, conforme destacadas e explicadas no final da Seção 3.1.2, 

são (no Capítulo 5 são detalhados como são verificadas e atendidas): 

(4.8) Os nós devem ser únicos nas rotas, mas podem ser repetidos na rede; 

(4.9) Todos os nós da rede são atendidos por ao menos uma rota; 

(4.10) As rotas da rede devem estar conectadas entre si e 

(4.11) A mesma rota não pode aparecer repetida em uma rede. 

 

4.1.3 Variável de Decisão 

A variável de decisão do modelo está associada à decisão de se a rota está 

ou não inclusa na solução. O traçado das diferentes rotas dentro da rede 

considerada (  )  já está definido no banco de rotas e as frequências associadas a 

elas (   ) serão calculadas em função dos resultados de alocação da demanda. O 

traçado se refere a quais nós serão atendidos e em que ordem. As rotas operam 

tanto no sentido de ida e de volta. A frequência é a quantidade de vezes que o 

serviço é oferecido em uma hora. 

Outras variáveis são resultantes das rotas escolhidas pelo modelo: as 

demandas das rotas (   
  ) e nos trajetos com transferências (   

  ), assim como as 
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rotas diretas possíveis entre os nós (    ), os conjuntos de trajetos com 

transferências entre os nós (    ) e os tempos totais de viagem nas rotas diretas 

(   
  ) e nos trajetos com transferência (   

  ). 

O tamanho dos veículos, é um dado como fixo e toda a frota consiste deste 

veículo padrão. No experimento computacional na rede de Mandl (1979), os autores 

em geral utilizam 40 passageiros, sendo mais 10 em pé, gerando uma capacidade 

total de 50 passageiros por veículo. 

Com o traçado também é possível calcular o tempo de ciclo associado a cada 

rota (    ), dado que é conhecida a velocidade de operação das mesmas. Com o 

tempo de ciclo calcula-se a frota necessária para operação da linha (    ), conforme 

fórmula da restrição (4.7). Para a aplicação na rede de Mandl (1979), entretanto, já 

são fornecidos os valores de tempos de viagem na rede diretamente. 

Como resultado da escolha de rotas do modelo estão também a demanda de 

cada rota, a demanda total e segregada por cada trecho de operação da mesma 

(   
  ), permitindo obter seu máximo (   

   ) e o fator de carregamento (    ), além 

da frota necessária para operação. É possível obter dados específicos para os 

trajetos que utilizam transferências (   
             

  ). 

Para a obtenção desses dados de demanda (   
    e    

  ), entretanto, a etapa 

de alocação é essencial para que seja distribuída a demanda pelas diversas opções 

de transporte possíveis para cada ligação OD. Detalhes acerca do método de 

alocação aplicado neste trabalho encontram-se na Seção 5.4. 

Todas essas variáveis de decisão, resultados e dados relativos à operação 

das linhas da rede proposta serão utilizados na etapa final de visualização para 

compor um sistema de análise visual e interativa dos planejadores, como 

instrumento de auxílio à tomada de decisão. 
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5 MÉTODO DE SOLUÇÃO 

5.1 Estrutura do Método 

Conforme apresentado anteriormente na Subseção 3.1.5, os métodos de 

solução se dividem, basicamente, entre aqueles que consideram banco de rotas 

com seleção de linhas compondo as soluções e aqueles que envolvem a estratégia 

de construção e posterior melhoria de rotas ao longo do método. Neste trabalho é 

proposta uma estratégia de solução que considera como uma das etapas a geração 

prévia de um banco de rotas, o que permite separar o problema em duas etapas 

distintas, e com isso, buscar-se obter um controle melhor sobre a qualidade das 

soluções geradas. Nas estratégias que envolvem melhoria das rotas, pode-se perder 

o controle sobre o itinerário de uma linha ao longo das gerações do Algoritmo 

Genético, já que o trajeto da rota é modificado continuamente ao longo do método 

de solução . 

Uma vez gerado o banco de rotas, devem ser então criadas soluções 

diversificadas e entre elas procurar a que minimiza as funções objetivo propostas. 

Por ser um problema multiobjetivo, será utilizada uma estratégia diferenciada para 

refletir a necessidade de minimizar ora uma função objetivo, ora outra.  

Neste trabalho é utilizada a metaheurística Algoritmo Genético (AG). 

Conforme mencionado na Subseção 3.1.5, pelo fato do problema ser NP-hard, 

formulações de programação matemática tradicionais não podem ser aplicados de 

forma eficiente (Baaj e Mahmassani, 1991). Metaheurísticas são estratégias de alto 

nível que guiam uma heurística subjacente mais específica de um problema, para 

melhorar o seu desempenho e encontrar soluções de alta qualidade, podendo 

utilizar decisões probabilísticas nas buscas, de uma forma inteligente (Stützle, 1999). 

O AG pertence à categoria de algoritmos evolucionários, que são 

metaheurísticas baseadas em população de soluções que têm sido aplicados com 

sucesso em muitos problemas reais e complexos. Eles são baseados na noção de 

competição, representando uma classe de algoritmos de otimização iterativos que 

simulam a evolução das espécies (Talbi, 2009). 



56 

Nas seções que se seguem será descrito o processo de elaboração de um 

banco de rotas, posteriormente a aplicação do AG será analisada para o problema 

do PRTP. 

5.2 Banco de Rotas 

A ideia da construção de um banco de rotas é justamente formar um conjunto  

de linhas de ônibus candidatas que sejam as mais atrativas aos usuários, ou seja, 

sempre oferecem tempos de viagem muito próximos do tempo de viagem mínimo 

para qualquer par origem-destino. Dessa forma, qualquer rota que venha a ser 

incorporada em uma solução será de boa qualidade quando considerada 

isoladamente. Desse conjunto (banco) de rotas, o Algoritmo Genético escolhe as 

linhas para formar uma rede que compõe a solução do problema.  

É proposto o seguinte procedimento para a geração de linhas que devem 

compor o banco em si, como mostrado na  Figura 5.1: para cada par de origem e 

destino com demanda não nula (passos 1-3), são adicionadas a rota que 

corresponde ao menor tempo de viagem total (passo 5 a 6), e todas aquelas cujo 

tempo de viagem total seja igual ou inferior ao tempo mínimo acrescido de 20% 

(passos 10 a 14). 

O critério de acréscimo de tempo de viagem de 20% baseia-se numa análise 

da influência da razão entre o tempo de viagem por transporte público e por 

automóvel na divisão modal, feita por Ven den Heuvel (1993) apud Immers e Stada 

(2004). Nesse trabalho foram avaliadas as divisões modais de diversas localidades 

na Holanda, sendo plotados em um gráfico que cruza a participação do transporte 

público (share public transport, eixo y) e o VF (journey time factor, eixo x), sendo o 

VF a razão entre os tempos de viagem de transporte público e automóvel. O gráfico 

está reproduzido na Figura 5.2. Percebe-se uma clara tendência de menor utilização 

do transporte público conforme a razão entre os tempos de viagem de transporte 

público e automóvel aumenta.  

O trabalho ainda comenta a existência das classes de “car captives” (usuários 

cativos de automóvel, não importando outros fatores), “choice-travellers” (usuários 

que efetivamente escolhem entre automóvel ou transporte público) e “public 
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transport captives” (passageiros que sempre utilizam transporte público). Para mais 

informações a respeito destes conceitos de “captivity” (ser “cativo”) e escolha modal, 

sugere-se consultar o trabalho de  Jin et al. (2005). 

Para a obtenção do menor caminho é utilizado o algoritmo de Dijkstra (1959) 

e para os outros k menores caminhos entre i (origens) e j (destinos) é aplicado o 

algoritmo de Yen (1971). O valor de k não é limitado, de tal forma que quaisquer 

possibilidades de caminhos que se enquadrem no limite de 20% farão parte do 

banco de rotas. O pseudocódigo do algoritmo de Geração do Banco de Rotas está 

representado na Figura 5.1. 

 

Figura 5.1: Pseudocódigo do algoritmo de Geração do Banco de Rotas 

 

Observando os dados do gráfico da Figura 5.2, as proporções entre tempo de 

viagem de automóvel e transporte público de 30% e 40% já geram divisões modais 

menores para o transporte público. A queda da atratividade do transporte público 

parece ser bastante sensível a esse fator de tempo de viagem. 
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Figura 5.2: Gráfico relacionando proporção de tempos de viagem entre 
automóvel e transporte público e divisão modal. 

Fonte: Ven den Heuvel (1993) apud Immers e Stada (2004). 

 

A análise da pesquisa com entrevistas de Beirão e Cabral (2007) demonstra 

que esses resultados da Figura 5.2 são coerentes com o que foi observado na 

análise das entrevistas, onde foi descoberto que uma das principais barreiras para o 

uso do transporte público são longos tempos de viagem (em comparação com o 

automóvel). Por ser uma análise qualitativa, no entanto, não é possível confirmar se 

a distribuição e a tendência é a mesma. Seria necessário um trabalho à parte para 

validar essa distribuição para o caso brasileiro, por exemplo.  

Esse critério de 20% é arbitrário e poderia assumir tanto um valor maior, a fim 

de possibilitar considerar mais alternativas, levando em conta aspectos do custo do 

transporte para os operadores, ou mesmo um valor menor, retirando linhas que não 

sejam tão competitivas na visão dos usuários em termos de tempo de viagem. Será 

feita uma análise de sensibilidade desse valor durante os testes computacionais. 

Após serem criados os bancos completos, com todas as rotas de interesse 

possíveis, por uma necessidade computacional, são criados também dois sub-

bancos, ou seja, sub-conjuntos de rotas agregadas do banco original. O primeiro 
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sub-banco criado é das rotas por origem, ou seja, todas as rotas possíveis partindo 

de determinado nó de origem estão neste sub-banco.  

Já o segundo sub-banco é mais específico, agregando todas as possíveis 

rotas entre algum par de origem e destino do banco. Estas agregações separadas 

serão necessárias na elaboração da população inicial e nos operadores do AG, 

compondo uma “vizinhança” de busca. 

 

5.3 Algoritmo Genético 

Conforme Talbi (2009), o Algoritmo Genético é baseado na evolução de uma 

população de indivíduos. Cada indivíduo possui um cromossomo, que representa 

uma solução do problema. Geralmente, essa população é gerada aleatoriamente, 

onde cada indivíduo da população é uma versão codificada de uma possível solução 

do problema. Um valor de aptidão (fitness) associa, para cada indivíduo, a qualidade 

da solução do problema, permitindo avaliar e selecionar os indivíduos mais aptos a 

sobreviverem ao longo das gerações.  

A cada geração, indivíduos são selecionados para compor pais, através de 

um paradigma de seleção onde aqueles com melhor valor de aptidão tem maior 

probabilidade de serem selecionados. Em seguida, operadores de cruzamento e 

mutação atuam em indivíduos selecionados a fim de gerar novos indivíduos. 

Finalmente, um processo de evolução, através da sobrevivência do mais apto, 

determina quais indivíduos da população vão sobreviver para a próxima geração, 

considerando os indivíduos já existentes e os novos gerados, e suas respectivas 

funções de aptidão. Esse processo é repetido até que um critério de parada seja 

alcançado. 

Talbi (2009) descreve os componentes principais dos Algoritmos 

Evolucionários que caracterizam a sua aplicação a um determinado problema. Ao 

longo das próximas seções os componentes serão detalhados, assim como sua 

aplicação ao PRTP. Para facilitar a compreensão, apresenta-se a seguir um resumo 

destes elementos: 
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 Representação: a codificação utilizada para representar uma solução 

do problema de forma computacional; 

 Inicialização da População: procedimento heurístico para a construção 

de soluções iniciais do problema de forma direcionada, sendo 

geralmente aleatório; 

 Fitness: valor real que representa a função objetivo do problema; 

 Estratégia de Seleção: procura responder a seguinte questão: “Quais 

pais devem ser escolhidos para a próxima geração considerando um 

viés para melhores fitness (aptidões)”? 

 Estratégia de Reprodução: designar operadores de cruzamento e 

mutação que gerem novos indivíduos; 

 Atualização da População: como os novos indivíduos competem com 

os antigos por um lugar na próxima geração (sobrevivência do mais 

apto); 

 Critério de Parada: definição de quais critérios devem ser atendidos 

para que o algoritmo conclua o processamento. 

 

5.3.1 Representação do Cromossomo 

Uma vez criado o banco de rotas, é necessário definir a forma de 

representação de uma solução para o Algoritmo Genético. Para facilitar tal tarefa, 

durante a fase de criação do banco de rotas, a cada linha ou rota é atribuída um 

número identificador. Esse identificador é agora utilizado na representação das 

linhas que compõem uma solução. 

Talbi (2009) salienta que o AG possibilita muitas representações alternativas 

para um problema, mas que elas devem ter as seguintes características: 

completude, conectividade e eficiência. Completude significa que esta deve 

representar todo o espaço de soluções. A conectividade implica que um caminho 

deve existir entre quaisquer duas soluções do espaço, ou seja, mudando-se os 

valores do cromossomo é possível passar de uma solução para outra. Já a eficiência 

procura garantir uma facilidade de manipulação da representação pelos operadores 

da metaheurística, isto é, os operadores poderem modificar os valores dos genes 

dos indivíduos. 
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Cada indivíduo é então representado por um vetor de rotas de quantidade 

fixa. Detalhando, cada rota é composta por uma sequência de nós de atendimento 

(vetor de vértices da rede), uma extensão total, um tempo de viagem total, sua 

identificação no banco, sua frequência e headway associado, o tempo de ciclo, o 

carregamento em cada trecho, o carregamento crítico, a demanda total da linha e a 

frota necessária para sua operação.  

A Figura 5.3 mostra a representação de um indivíduo. A representação em si 

são apenas os identificadores das rotas no banco de rotas. As sequências dos nós 

encontram-se na descrição de cada linha no banco. As outras informações de 

demanda e carregamento são calculadas posteriormente.  

 

Figura 5.3: Exemplo de um indivíduo representando uma solução para o 
problema da rede de Mandl (1979), composto de 5 linhas. 
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Na Figura 5.3 está representado um indivíduo do AG para o exemplo da rede 

de Mandl (1979), com 5 rotas. Na figura mostrada não estão representadas todas as 

ligações viárias, apenas as rotas. Uma sequência de pontos de parada representam 

uma rota. Dessa forma, a representação deste indivíduo seria, por exemplo: 

 Vetor de Rotas do Banco: 23, 102, 230, 318, 440; (cada número é o 

identificador da linha no banco de rotas). Cada rota é composta por 

uma sequência de nós: 

o Rota 23 (azul): 1-2-4-6-8-10-14-13. 

o Rota 102 (rosa): 5-4-2-3-6-8-10-11. 

o Rota 230 (verde escuro): 12-4-6-15-8. 

o Rota 318 (verde clara): 3-6-15-7. 

o Rota 440 (vermelha): 6-15-9.  

As informações de carregamento máximo e por trecho, demanda total das 

linhas, tempos de viagem e frotas necessária de cada linha serão analisados 

visualmente mais adiante na  Seção 6.8, correspondente ao sistema de visualização 

das informações das redes e das linhas. 

Além das linhas, os indivíduos também possuem os componentes da função 

objetivo (custos dos usuários, dos operadores, frota total, e a demanda não 

atendida) e outras estruturas de dados relativas às linhas e opções de transferência. 

Além destes, os indivíduos possuem todos os descritores de viabilidade e 

parâmetros de desempenho da rede, detalhados nos parágrafos a seguir. 

Os indivíduos possuem etiquetas indicadoras de viabilidade quanto às 

restrições de rede, ou seja, aquelas em que todos os nós devem ser atendidos, 

nenhum nó pode ser repetido em uma linha, não deve haver rotas repetidas na rede 

e todas as rotas devem ser conectadas,  conforme detalhado na Seção 3.1.2. 

Os indivíduos também possuem descritores de desempenho da rede: 

 demanda total por zero, uma ou duas transferências e percentagens 

relativas; 

 demanda não atendida;   



63 

 somatório de todos os usuários dos tempos de viagem nos veículos, 

tempos de espera, penalidades de transferência e suas respectivas 

percentagens relativa ao tempo total; 

 índice que procura refletir o fator de ligação direta (route directness, 

restrição descrita na Seção 3.1.2)). 

São definidas, ainda, estruturas de dados adicionais com a finalidade de 

armazenar informações da rede para posterior visualização e análise. São elas: um 

mapa de carregamento de cada trecho viário da rede, tanto de veículos como de 

demanda; mapas das linhas que atendem cada nó e o conjunto de nós atendidos e 

não atendidos.  

Finalizando, todas as soluções possuem estruturas de dados para armazenar 

todas as possíveis opções de trajetos com ligações diretas, utilizando uma 

transferência e duas transferências, para cada par origem-destino, que serão criadas 

durante o processo de alocação conforme necessário, como será detalhado 

posteriormente. 

 

5.3.2 População Inicial 

De acordo com Talbi (2009), as metaheurísticas baseadas em população são 

naturalmente mais exploratórias. Desta forma, o critério principal para considerar na 

inicialização é a diversificação de soluções. Se o conjunto de soluções não for 

diversificado, pode ocorrer uma convergência prematura.  

As diferentes estratégias de inicialização da população são, em resumo: a 

aleatória, a diversificada e a heurística (Talbi, 2009). A aleatória simplesmente 

seleciona rotas do banco randomicamente, até que o número de linhas do sistema 

atinja o número requerido. O número de rotas é fixo e é um dado de entrada. 

A diversificada considera uma heurística que gera uma maior diversificação 

inicial das soluções. Isto é, cada indivíduo deveria estar tão distante quanto um certo 

fator pré-determinado das outras soluções. Essa distância significa que os valores 

dos genes entre os diferentes indivíduos da população devem ser tão mais 

diferentes quanto possível, sem genes iguais. 
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A última estratégia de inicialização menciona por Talbi (2009) é a heurística, 

que aplica características do problema para gerar boas soluções iniciais, embora 

podendo reduzir a diversidade dos indivíduos. 

No presente trabalho foi considerada a estratégia heurística, pois grande 

parte das soluções aleatórias não é viável, principalmente na verificação de que 

todos os nós devem ser atendidos. Dessa forma, foi aplicada uma heurística para a 

geração da população inicial. A diversidade é garantida na medida em que são 

incluídas aleatoriedades (nos passos 5, 9, 14 e 24 do pseudocódigo da Figura 5.4) 

durante o processo de geração da população inicial, detalhados a seguir.  

Conforme mostrado no pseudocódigo da Figura 5.4, primeiro são escolhidas 

rotas que atendem aos nós da rede que estão isolados dos outros, ou seja, aqueles 

que só podem ser alcançados a partir de um único outro nó (passos 4 a 6). Por 

serem nós de extremidade, necessariamente uma rota deve partir ou chegar neste 

nó. Assim, este é o primeiro critério de atribuição de rotas a um indivíduo inicial. Para 

tanto, é sorteada uma rota aleatoriamente do sub-banco que atende aquele nó. 

Em seguida são listados os nós atendidos pelas rotas adicionadas (passo 7), 

e os nós não atendidos são armazenados em um vetor. Esse vetor é então 

ordenado aleatoriamente (passo 9), e, para cada par de nós não atendidos, é 

buscada uma rota sem transferência pertencente ao sub-banco de rotas por par OD. 

Caso exista mais de uma, é feita uma escolha aleatória (passos 13 a 15); caso 

contrário, são buscadas outras combinações de nós não atendidos (passos 17 a 19). 

Restando apenas um nó sem atendimento, é escolhido aleatoriamente do 

sub-banco dessa origem uma linha para atendê-lo (passo 23 a 26), isto caso exista 

mais de uma linha no sub-banco.  

Caso falte um par de nós ainda não atendidos, e esse par OD correspondente 

não possua ligação com nenhuma rota do sub-banco, o indivíduo é considerado 

inviável (passo 22). Caso haja inviabilidade, o indivíduo é descartado para a 

população inicial e outros sorteios são feitos até que se encontre um viável (loop do 

passo 2), a fim de assegurar a geração de indivíduos viáveis. Esses casos de 

inviabilidade poderiam ser ainda tratados, procurando-se no banco alguma linha que 
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apenas passe por um nó não atendido. Contudo, a heurística aplicada já garante 

boa porcentagem de indivíduos viáveis. 

Essa heurística, entretanto, pode gerar indivíduos com um número de rotas 

que seja maior que o estabelecido a priori devido à adição de rotas conforme 

necessidade, assim, caso isso ocorra, o indivíduo é também descartado e outros 

sorteios são feitos.  

 

Figura 5.4: Pseudocódigo para geração da População Inicial . 
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Embora o procedimento de geração da população inicial garante que sejam 

gerados indivíduos viáveis, ao longo das gerações do AG podem surgir indivíduos 

inviáveis. Esses indivíduos são automaticamente descartados e é executado um 

procedimento igual a esse de geração de população inicial para gerar um indivíduo 

viável em seu lugar. Não é utilizada nenhuma função de penalização em indivíduos 

inviáveis, já que não faz sentido alocar demanda à uma rede onde existam pontos 

de parada nos quais não passam ônibus e exista demanda. 

Cabe ressaltar que esse método de inicialização da população inicial adotado 

não foi encontrado nos artigos revisados, caracterizando uma heurística nova 

proposta por este trabalho. 

 

5.3.3 Viabilidade dos Indivíduos 

Uma vez  inicializada a população, e também após qualquer geração de um 

novo indivíduo, seja por cruzamento, mutação ou em substituição aos indivíduos 

inviáveis, ele devem ser verificados quanto à sua viabilidade. O atendimento às 

restrições consideradas deve sempre ser verificado, porém algumas ocorrem em 

etapas diferentes do algoritmo (a numeração corresponde às restrições da Seção 

4.1.2): 

 Viabilidade dos Headways (4.3): esta restrição será verificada durante o 

processo de alocação, após o cálculo do headway necessário de cada 

linha para atender a demanda no trecho crítico. Caso seja inviável a 

solução será descartada; 

 

 Restrição do fator de carregamento (4.4): o atendimento à restrição é 

automático, pois o próprio cálculo do headway da rota já leva em conta o 

fator de carregamento máximo permitido no trecho crítico; 

 

  Extensão da rota (4.5): o atendimento ao número mínimo de nós 

atendidos é feito durante a formação do banco, e o número máximo de 

nós é o necessário para formar uma rota entre os pares OD mais distantes 

em termos de número de nós, considerando um caminho cujo tempo de 



67 

viagem é até 20% do menor caminho, portanto, este critério é atendido 

pela própria formação do banco; 

 

 Número máximo de rotas (4.6): quando da elaboração da população 

inicial, se um indivíduo possui um número de rotas maior que o 

estabelecido, ele é descartado. Já os operadores do AG não acarretam 

mudanças no número de rotas. Os operadores do AG e sua aplicação 

neste problema serão descritos com detalhes na Seção 5.3.6. 

 

 Frota Disponível (4.7): é feita a verificação depois do processo de 

alocação; caso a rede resulte em uma necessidade de uma frota superior 

à disponível o indivíduo é eliminado; 

 

 Nós únicos nas rotas (4.8): é atendida durante a criação do banco de 

rotas, que pressupõe sempre algum dos menores caminhos entre dois 

pontos, ou seja, não considera trajetos em que um nó foi visitado duas 

vezes, pois existirá um outro trajeto de menor tempo de viagem; 

 

 Todos os nós atendidos (4.9): juntamente com a conectividade das rotas, 

exige algoritmos de verificação, que são aplicados durante a geração da 

população inicial e após os operadores do AG. Conforme detalhado no 

pseudocódigo da Figura 5.4, são feitas diversas tentativas de correção 

desta inviabilidade durante o processo de geração da população inicial 

(loop do passo 2). Nos operadores do AG, estes são efetuados com uma 

busca inteligente até que sejam encontrados novos indivíduos viáveis. 

Para esta verificação, são agregados em uma estrutura de dados todos os 

nós de todas as rotas, e então se verifica cada nó da rede com os servidos 

pelas linhas. Caso não conste algum nó da rede, logo existem nós não 

atendidos. 

 

 Rotas conectadas entre si (4.10): Com a restrição de todos os nós 

atendidos satisfeita, espera-se que a rede formada seja conectada. Caso 

não seja, o indivíduo é eliminado. O processo de verificação da 

conectividade das rotas é descrito na Figura 5.5 e detalhado a seguir. 
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 Rotas distintas na rede (4.11): é verificada varrendo-se o vetor de rotas do 

indivíduo e procurando por rotas repetidas. 

A verificação de rotas conectadas, descrita no pseudocódigo da Figura 5.5, 

aplica o conceito da breadth-first search, que é uma estratégia de busca em um 

grafo que utiliza dois operadores: i) visita e inspeção de um nó no grafo e ii) ganhar 

acesso para visitar os nós que são vizinhos do nó atual. Para mais informações 

sobre breadth-first search e outros algoritmos de busca em grafo vide Even (2011). 

 

Figura 5.5: Pseudocódigo da Verificação de Rotas Conectadas. 

 



69 

O algoritmo de verificação de rotas conectadas deste trabalho procede da 

seguinte forma: um nó inicial de qualquer linha é definido como o primeiro nó a 

explorar (passo 4). Em seguida, para cada linha que o atende (passo 10), são 

visitados todos os nós dessas linhas (passo 13). Esses nós entram na lista de nós já 

encontrados (passo 14), que representam também a lista dos nós futuros a serem 

explorados.  

Caso ainda existam nós a serem explorados (passo 18), ou seja, o número de 

nós encontrados é menor que o de nós explorados, então volta-se ao início do 

algoritmo (loop do passo 7), para que sejam visitados os nós das linhas desse novo 

nó a explorar.  

Ao final do algoritmo, caso o número dos nós explorados seja igual ao total da 

rede (passo 21), então a rede tem linhas conectadas entre si; caso já tenham sido 

explorados todos os nós, então as linhas são desconexas e o indivíduo é inviável. 

 

5.3.4 Aptidão (ou fitness) 

A aptidão de um indivíduo representa, em um único valor, a qualidade da 

solução, permitindo um ordenamento da população para a atuação da estratégia de 

seleção. Nesta aplicação ela equivale ao cálculo da função objetivo do problema. 

Para esse cálculo, é necessária a alocação da demanda, e posteriormente devem 

ser encontrados os parâmetros de desempenho da rede, descritos anteriormente na 

Subseção 5.3.1. Esses procedimentos de alocação e cálculo dos parâmetros de 

desempenho exigem mais detalhes e serão melhor descritos nas seções 5.4 e 5.5. 

Além disso, por representar a qualidade da solução, a aptidão permite 

identificar e selecionar a melhor solução encontrada quando da finalização da 

execução do AG. 

No método utilizado neste trabalho, foi aplicada otimização alternada, ou seja, 

a cada geração a avaliação da aptidão dos indivíduos ora segue a função objetivo 

z1, que representa a minimização dos custos dos usuários, ora segue a função 

objetivo z2, que representa a frota necessária para operação da rede. Assim, nas 

gerações pares (incluindo a solução inicial) as melhores soluções serão aquelas que 
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minimizarem os custos dos usuários. Já nas gerações ímpares as melhores serão 

aquelas que minimizarem a frota necessária para operação da rede de transporte 

público. Esta alternância das funções objetivo também foi adotada em Zou e Lung 

(2004). 

 

5.3.5 Método de Seleção 

O método de seleção é um dos principais componentes dos algoritmos 

evolucionários. O princípio central da estratégia de seleção é “quanto melhor o 

indivíduo, maiores são as suas chances de ser pai”. Esta pressão seletiva 

direcionará a população a soluções melhores. Entretanto, os piores indivíduos 

também têm de ter uma chance de serem selecionados (Talbi, 2009), pois a 

diversidade leva, muitas vezes, a soluções melhores, escapando de ótimos locais. 

Neste trabalho, é aplicada a estratégia de seleção por Ranking Linear (Linear 

Ranking Selection) (Talbi, 2009). Ela associa a cada indivíduo uma probabilidade de 

seleção que é proporcional à sua posição no ranking de adequação (fitness). Como 

no PRTP procuramos uma minimização, a probabilidade de seleção é inversamente 

proporcional ao seu fitness.  

Para a seleção por ranking linear os indivíduos são inicialmente ordenados de 

acordo com o valor de aptidão e a pontuação N é designada ao melhor indivíduo r(1) 

= N, e a pontuação 1 ao pior indivíduo r(N) = 1, sendo N o número de indivíduos. A 

probabilidade de seleção é linearmente atribuída aos indivíduos de acordo com sua 

pontuação. A probabilidade de cada indivíduo ser selecionado é determinada pelo 

quociente entre a sua posição no ranking e a soma de todas as posições: 

Seja    a pontuação de um indivíduo na população P e a sua probalidade de 

escolha seja    Sua probabilidade de ser selecionado é      (∑   
 
   )⁄ . Assim, a 

probabilidade de se escolher o melhor indivíduo é     (∑   
 
   )⁄  e de se escolher 

o pior indivíduo é     (∑   
 
   )⁄   
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5.3.6 Método de Reprodução 

Depois que os indivíduos foram selecionados para serem os pais, o papel 

destsa etapa de reprodução é a aplicação dos operadores, como o cruzamento e a 

mutação. Neste trabalho foram implementados os dois operadores, tomando a 

devida atenção quanto à correção das inviabilidades dos indivíduos gerados (Talbi, 

2009). 

5.3.6.1 Cruzamento 

O papel dos operadores de cruzamento é gerar novos indivíduos por meio do 

cruzamento. O desenho desse operador depende principalmente da representação 

usada. A taxa de cruzamento pc varia entre 0% e 100% e representa em qual 

proporção dos pais o operador vai atuar, sendo comum o intervalo entre 45% e 95%. 

Os operadores de cruzamento básicos são o cruzamento de 1-ponto (um ponto de 

troca), n-pontos (n pontos de troca), e uniforme (50% de chance de herdar cada 

gene de cada pai) (Talbi, 2009). No caso um gene representa uma linha de ônibus 

da solução. 

O operador de cruzamento escolhido foi o de 1-ponto. Nesse operador, um 

ponto de cruzamento k é selecionado aleatoriamente, e dois filhos são gerados 

intercambiando-se os segmentos da representação dos pais.  

Na representação deste trabalho, cada indivíduo possui um vetor de linhas 

representadas pelo código do Banco de Rotas. Assim, seja um indivíduo formado 

por 4 rotas: 40, 130, 277 e 403 e outro formado pelas rotas 34, 111, 265 e 301 

(Figura 5.6). Caso eles venham a se cruzar e o ponto de troca selecionado 

aleatoriamente seja 2 (poderia ser 1, 2 ou 3), os novos indivíduos gerados serão os 

que contém as linhas 40, 130, 265 e 301 e 34, 111, 277 e 403.  

 

Figura 5.6: Exemplo de cruzamento. Os números representam as linhas. 
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Quando da geração dos filhos, estes devem ser verificados quanto à 

viabilidade, conforme descrito anteriormente na Subseção 5.3.3. Entretanto, devido 

às restrições de formação de rede viável, muitos filhos não são viáveis. Desta forma, 

montou-se uma estratégia de busca local dentro do operador para melhorar a 

proporção de indivíduos viáveis resultantes. Este processo é detalhado no 

pseudocódigo da Figura 5.7. 

O pseudocódigo da Figura 5.7 funciona da seguinte forma: para cada par de 

pais do conjunto original de pais selecionados pela roleta, é promovido o cruzamento 

normalmente em um ponto (passo 9), gerando-se dois filhos, que em seguida são 

avaliados quanto à viabilidade de composição da rede e sua conectividade (passo 

10). Caso não seja viável, são buscados todos os outros pontos de corte possíveis 

para aquela troca de forma aleatória (loop do passo 7), tomando-se o devido 

cuidado de armazenar cada ponto de corte já testado em uma estrutura de dados 

para evitar repetições.  

Caso alguma dessas outras opções gere um indivíduo viável, ele é 

armazenado temporariamente (passo 11). A busca continua até que sejam 

esgotadas todas as opções de pontos de troca. Se forem gerados, assim, dois filhos 

viáveis, então para este par de pais original é finalizada a operação. 

Entretanto, devido à baixa probabilidade de geração de redes viáveis, ainda é 

possível que tenha sido gerado apenas uma ou nenhuma solução viável. Nesse 

cenário, quando todos os pontos de corte tiverem sido testados, são feitas novas 

seleções de pais pelo operador de seleção (com o viés da aptidão, passo 17), e, 

para cada novo par de pais, são testadas todas as combinações de corte até que 

sejam encontrados os dois indivíduos viáveis. 

Essa busca por novos pais é feita até um limite de 80% do número de pais 

possíveis originalmente (o passo 2 define o limite como o produto 

(População)*(População-1), pois considera-se que tenham de ser indivíduos 

distintos). Este valor de 80% foi considerado pois permite uma ampla busca das 

combinações de pais possíveis. 

A fim de se evitarem buscas repetidas, todos os pais originais, assim como os 

novos que forem sendo selecionados, são armazenados em uma estrutura de dados 
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(passo 20). Assim, na busca por novos pais, o possível novo par é verificado nesta 

lista de pais já considerados em algum momento do operador (passo 18). Isto é feito 

para que um mesmo par de pais não seja selecionado duas vezes. 

Essa estratégia diferenciada foi utilizada para maximizar o encontro de 

indivíduos viáveis. Embora não garanta a viabilidade em si, reduz o constante 

descarte de indivíduos gerados durante o operador de cruzamento. 

 

 

Figura 5.7: Pseudocódigo do Cruzamento com busca interna por Viabilidade. 
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5.3.6.2 Mutação 

A mutação é um operador do AG que tem por finalidade evitar que a busca 

fique estagnada em uma região de ótimo local, na medida em que introduz novos 

genes (linhas de ônibus) na população. 

Os operadores de mutação atuam em um único indivíduo. As mutações 

representam pequenas mudanças nos indivíduos selecionados da população. A 

probabilidade pm define a chance de mutar cada gene da representação, ou mutar 

um indivíduo em si. No geral, são recomendados pequenos valores para esta 

probabilidade (Talbi, 2009).  

A definição da proporção de pequena probabilidade depende de cada 

problema considerado e sobre qual representação é feito o cálculo. Neste trabalho, 

foi adotado que a mutação deve mutar um número de indivíduos da população, e 

não um dos genes aleatoriamente. Desta forma,  a proporção é de número de 

indivíduos mutados sobre o total de indivíduos da população. Os valores adotados 

estão apresentados na Seção 6.1, na aplicação do método. 

Neste trabalho, os operadores de mutação atuam em uma percentagem baixa 

pmutarPopulacao pré-definida da população, através do sorteio de indivíduos até que se 

chegue a esta quantia correspondente (passo 1 da Figura 5.8). Depois de sorteados, 

esses indivíduos sofrerão mutação.  

Neste problema, a mutação basicamente seleciona uma pequena 

percentagem protasMutacao de rotas da solução e as troca por outras rotas do banco 

(passo 15 a 19). Porém, para evitar o não atendimento dos nós já servidos pelas 

rotas anteriores, principalmente a origem e o destino, a mutação escolhe outra rota 

que pertença ao mesmo sub-banco, ou seja, procura, no sub-banco específico 

daqueles pares origem-destino, por outra rota e efetua a troca. Ressalta-se que só 

será escolhida uma nova rota caso existam ao menos duas no sub-banco por OD 

(passo 17), pois senão a rota será trocada por ela mesma.  

Devido à baixa probabilidade de formação de rede viável causada depois da 

atuação do operador de mutação, novamente empregou-se uma busca dentro do 

próprio operador de mutação por indivíduos que sejam viáveis (loops dos passos 5, 

14 e 20). O operador de mutação procura retornar um indivíduo mutado viável ao 
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testar as várias possibilidades de mutação dos diferentes genes do indivíduo, como 

descrito nos próximos parágrafos.  

Conforme detalhado no pseudocódigo da Figura 5.8, o operador de mutação 

inicialmente troca, para cada rota a ser mutada, a rota original do indivíduo por outra 

rota do sub-banco do mesmo par OD (passos 15 a 19). Caso a mutação gere um 

indivíduo inviável, é sorteada aleatoriamente uma outra rota do sub-banco para 

aquele par OD (passo 23). No limite, são buscadas todas as outras opções de rotas 

do sub-banco para aquela OD (loop do passo 22).  

Se mesmo depois de esgotadas todas as opções de rotas do sub-banco não 

for gerado nenhum indivíduo mutado que seja viável, então são escolhidas outras 

rotas do indivíduo para a vizinhança ser avaliada (loop do passo 14). Isso é feito até 

que todas as opções do sub-banco de rotas do indivíduo a ser mutado original sejam 

avaliadas. 

Caso finalmente nenhuma vizinhança da solução de um indivíduo gere um 

uma solução viável, então são selecionados outros indivíduos a serem mutados, até 

ser testada toda a população caso seja necessário (passos 6 a 13). No limite, estes 

procedimento varre toda a vizinhança (deste movimento de troca de rota do mesmo 

par OD) de toda a população (loop do passo 5). 

São feitas as devidas verificações para evitar buscar as mesmas rotas que o 

indivíduo já tem dentro do sub-banco e de buscar os mesmos indivíduos que já 

foram originalmente selecionados para serem mutados nas outras tentativas. Este 

procedimento procura maximizar o encontro de indivíduos viáveis durante o 

operador de mutação. 

Nos testes executados, todos os indivíduos gerados pelos operadores de 

cruzamento, assim como por este operador de mutação, foram viáveis. A viabilidade 

das soluções é importante para a continuação dos operadores ao longo das 

gerações do AG, por isso foi dada uma maior importância neste procedimento.  
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Figura 5.8: Pseudocódigo da Mutação com busca interna. 
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5.3.7 Atualização da População 

Este procedimento de substituição diz respeito à seleção dos sobreviventes 

entre os pais e os descendentes para formar a nova geração. Esta etapa do AG tem 

por finalidade decidir quais indivíduos seguirão para a próxima geração, já que a 

população é fixa. Assim, este procedimento também tem como objetivo manter a 

população constante. 

Como o tamanho da população é fixo, alguns indivíduos vão ser eliminados 

de acordo com uma certa estratégia. Nos extremos, tem-se a estratégia de 

substituição completa (onde toda a população antiga é substituída pela nova gerada) 

e a de estado estacionário (steady-state) onde apenas um novo indivíduo é 

introduzido na população a cada geração. Entre estas duas estratégias, existem 

outras que substituem uma parcela da população. O conceito de Elitismo na 

substituição consiste de selecionar os melhores indivíduos do conjunto 

compreendido pela geração atual e a dos descendentes (Talbi, 2009). 

Yaman e Yilmaz (2012) destacam a importância do elitismo no Algoritmo 

Genético, pois os operadores de seleção, crossover e mutação podem corromper os 

genes dos indivíduos, reduzindo sua aptidão. Utilizando um AG elitista, este efeito 

pode ser reduzido. Entretanto, os autores ressaltam que a taxa de elitismo deve ser 

manipulada de forma inteligente para melhorar o desempenho do algoritmo. 

No presente trabalho foi aplicada a estratégia de substituição completa por 

Elitismo, ou seja, toda a população da geração atual e da prole é reunida, e um 

número de indivíduos, igual ao tamanho pré-estabelecido da população, segue para 

a próxima geração.  

Talbi (2009) menciona que essa estratégia leva a uma convergência mais 

rápida, podendo ocorrer o problema da convergência prematura em um ótimo local. 

Para evitar que isso aconteça, adota-se uma estratégia de reinicialização da 

população toda vez que um determinado critério é atingido, conforme detalhado na 

próxima Seção. 
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5.3.8 Estratégias de Exploração do Espaço de Solução 

Para melhorar a eficiência do algoritmo e evitar ótimos locais, são adotadas 

duas estratégias. Adotou-se a nomenclatura de estratégias de exploração pois foram 

procedimentos adotados para explorar mais o espaço de soluções. 

 Reinicialização da população: toda vez que todas as soluções são 

idênticas por N gerações, ou seja, nenhum novo indivíduo consegue 

entrar com melhor aptidão durante N gerações. Nesse caso a 

população é reinicializada, exceto o melhor indivíduo.  

 Clones: durante a atualização da população, toda vez que um indivíduo 

seja idêntico a um outro, ou seja,  caso tenham as mesmas linhas do 

banco, um deles é reinicializado. Isto permite a busca continuar sempre 

verificando pontualmente regiões distintas do espaço de busca ao 

longo do processo. Caso não fosse feita essa eliminação, a população 

convergiria muito rapidamente. 

5.3.9 Critério de Parada 

Muitos critérios de parada baseados na evolução da população podem ser 

utilizados. Alguns são similares aos utilizados em metaheurísticas de solução única, 

como procedimentos estáticos (onde o fim da procura está relacionado a um número 

fixo de iterações ou a um tempo limite de processamento), ou procedimentos 

adaptativos (onde o fim da procura não é conhecido a priori, podendo ser um 

número fixo de iterações sem melhoria, por exemplo) (Talbi, 2009). 

Outros critérios de parada são específicos para metaheurísticas baseadas em 

população. Eles são geralmente baseados em alguma estatística relativa à 

população da geração atual ou da sua evolução, sendo principalmente relacionados 

à diversidade da população. Quando a população estagna, continuar o algoritmo não 

é útil (Talbi, 2009). O conceito de população estagnada adotado no presente  

trabalho é quando não ocorre a entrada de novos indivíduos na população, ou seja, 

as soluções são idênticas por um número N de gerações. O critério de parada final 

será por quantidade de gerações a executar. Para simplificação, considera-se a 

comparação da média dos valores de aptidão de todos os indivíduos da população 

ao longo das gerações ao invés de se comparar os indivíduos um a um. 
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Neste trabalho, foi adotado um procedimento adaptativo. A repetição da 

busca é considerada concluída quando, mesmo depois de um número N de 

gerações, não é encontrada nenhuma nova solução melhor. Ou seja, quando a 

população está estagnada a N gerações. São feitas M reinicializações da população 

antes do algoritmo ser considerado concluído, de forma a se procurar em várias 

regiões do espaço de busca. 

5.4 Alocação da Demanda 

Uma vez definidas as linhas que compõem a rede, a demanda por transporte 

público que será atendida deve ser alocada à rede, ou seja, para cada par origem-

destino, a quantidade de passageiros procura o melhor trajeto para chegar da 

origem ao destino considerando as linhas existentes na solução. Este melhor trajeto 

procura minimizar o tempo de espera, tempo de viagem dentro do veículo e 

transferências necessárias. O principal destaque da alocação é qual método deve 

ser aplicado para efetivamente escolher essa “melhor opção” para os usuários. Esse 

procedimento de alocação deve ser feito para cada novo indivíduo gerado e utiliza 

boa parte do tempo computável empregado na busca. 

 

5.4.1 Estratégia de Alocação 

A alocação da demanda é um subproblema do PRTP que por si só suscita 

diversos conceitos e considerações importantes. O problema tem sido estudado nos 

últimos anos com novas abordagens, vide referências do trabalho de Szeto et al. 

(2011). Os autores mencionam que o método mais comum é o baseado em 

frequência (frequency-based) de Chriqui e Robillard (1975), que foi generalizado nos 

conceitos de estratégia e hipercaminhos (hyperpath) de Spiess e Florian (1989). 

Os conceitos importantes mencionados, sendo explorados em artigos 

recentes, são: a consideração de incertezas na demanda e na oferta, como as 

variabilidades dos tempos de viagem dentro do veículo, em espera e no 

congestionamento; a incorporação do comportamento de aversão a risco dos 

passageiros; e a lotação do veículo (Szeto et al., 2011). Estas considerações, 
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entretanto, envolvem uma maior complexidade dos modelos de alocação, e, neste 

momento, não serão consideradas. 

Embora o método baseado em frequência ignore os horários detalhados de 

chegadas e partidas, estes modelos são mais eficientes computacionalmente e 

podem comportar redes maiores, sendo apropriadas para o planejamento 

estratégico e de longo prazo das redes de transporte público (Szeto et al., 2011). 

A estratégia utilizada será uma adaptação dos modelos de alocação utilizados 

em Baaj e Mahmassani (1991), Fahn e Machemehl (2006) e Afandizadeh et al. 

(2013). Primeiramente, o usuário procura uma alternativa de transporte que o leve 

diretamente de sua origem ao seu destino, evitando-se as transferências. Caso não 

haja uma opção de ligação direta para a origem-destino em questão, o usuário 

escolherá uma dentre as opções de ligações com uma transferência para seu 

trajeto. Caso não exista nenhuma opção com uma transferência, então ele escolherá 

uma dentre as opções que envolvem duas transferências. Se novamente não existir 

nenhuma opção, então a viagem é considerada não atendida. 

Quando ocorrer mais de uma opção dentre as ligações diretas, o usuário 

escolherá uma rota com uma probabilidade proporcional à sua frequência de 

atendimento (frequency-based). Caso não haja uma ligação direta, mas existam 

mais de uma opção de trajetos com uma transferência, então a proporção é 

calculada aplicando-se um modelo logit multinomial (McFadden, 1973), sendo a 

função utilidade Ui o custo generalizado da opção de trajeto em questão. 

Como a frequência de operação depende da demanda, este processo será 

calculado através de iterações no processo de alocação, até que haja um equilíbrio 

na rede. 

O modelo aplicado neste trabalho difere do aplicado em Afandizadeh et al. 

(2013), pois, no referido, os autores utilizam o tempo de viagem total. Em outros 

trabalhos são considerados apenas o tempo de viagem dentro do veículo, sem 

aplicar o modelo logit, como em Baaj e Mahmassani (1991) e Fan e Machemehl 

(2006). 

Já neste trabalho, para cada opção concorrente de transporte entre dois 

pares de nós que exigem uma ou duas transferências, será calculado o custo 
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generalizado para cada opção (5.2), e a probabilidade de escolha da opção será 

resultado do modelo logit aplicado (5.1). 

                
   

∑                
 

 

                                                             

                                    

 

O custo generalizado de cada opção é calculado somando-se os custos 

relativos a uma opção de transporte, ou seja, o tempo total equivalente de viagem 

multiplicado pelo valor da hora do passageiro. Não se soma a tarifa do sistema pois 

não acarreta mudança na escolha de rotas, já que é a mesma para todas. É 

considerado um fator multiplicador do tempo de espera, pois este custa 1,7 vezes 

mais, em média, que o tempo de viagem dentro do veículo (Abrantes e Wardman, 

2011). Para as transferências foi considerada uma penalidade fixa (valores na 

aplicação da Seção 6.1) além dos tempos de espera, como nos trabalhos revisados. 

O pseudocódigo do algoritmo de alocação está resumido na Figura 5.9. 

Embora não conste no pseudocódigo por motivos de concisão, quando uma 

demanda é alocada, todos os parâmetros de tempo de espera total da rede, tempos 

de transferências, tempos dentro dos veículos e demandas totais de zero, uma e 

duas transferências são atualizadas. 

O algoritmo de alocação exige iterações (passo 4), pois as frequências são 

atualizadas para atender as demandas das linhas, através da fórmula (5.3), afetando 

os tempos de espera dos trajetos. Essa mudança pode alterar a atratividade de cada 

opção, já que o custo generalizado reflete um alto tempo de espera acumulado. 

Foram consideradas duas iterações, já que a terceira não compensa o custo 

computacional, pois não ocorrem mudanças consideráveis nos valores das 

frequências. 
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Onde: 

   
                                                              

                                       

                                                                     

                                      (         )  (    ⁄       ) 

 

No pseudocódigo da Figura 5.9 são mencionados três métodos, a saber: 

criaLigacoesDiretas (passo 3), criaLigacoes1Transfer  (passo 16) e 

criaLigacoes2Transfer (passo 24). Esses métodos são chamados durante a 

execução do algoritmo de alocação para preencher as estruturas de dados que 

contém todas as opções de trajetos entre cada par origem-destino. 

Inicialmente, são calculadas todas as opções de trajetos diretos (passo 3 da 

Figura 5.9). Em seguida, Para cada par OD não nulo (passos 5 a 7) é procurada a 

disponibilidade de trajetos diretos para que seja alocada a demanda (passo 8). Caso 

exista mais de uma opção de trajeto direto, é aplicada a regra de frequência 

compartilhada entre os ônibus, gerando uma frequência equivalente (frequency-

based, passo 12). 

Quando não existir trajetos diretos, o algoritmo chama o método que calcula 

as opções que exigem uma transferência do usuário (passo 16). Quando existirem 

mais de uma opção de transporte utilizando uma transferência, então é feito o 

cálculo da probabilidade de cada opção considerando o modelo logit e a utilidade de 

custo generalizado (passo 21). 

Se nesse par OD não existir uma opção que exija uma transferência (passo 

23), então é chamada a busca por opções que exigem duas transferências (passo 

24). Caso não haja ligações com duas transferências para aquela demanda de par 

OD então é considerada uma demanda como não atendida. 

Os métodos são chamados a cada par OD que necessita da informação, 

evitando-se um gasto computacional intenso para calcular todas as opções. Devido 

a sua importância dentro do modelo de alocação, os algoritmos de busca por opções 

de trajeto serão detalhados nas seções a seguir. 
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Figura 5.9: Pseudocódigo do algoritmo de Alocação 
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Quanto ao cálculo do tempo de espera, ele é calculado após cada atualização 

de carregamento e é feito da seguinte forma, conforme o tipo de trajeto do usuário:  

 1 opção com 1 rota direta: metade do intervalo; 

 2 ou mais opções com rotas diretas: metade do intervalo equivalente 

(soma das frequências de todas as linhas diretas); 

 1 opção com 1 ou 2 transferências necessária: soma da metade dos 

intervalos de passagem das linhas na origem, no 1º e no 2º ponto de 

transferência; 

 2 ou mais opções com 1 ou 2 transferências necessária: soma da 

metade dos intervalos equivalentes do conjunto de linhas da origem, 

das que servem o usuário no 1º ponto de transferência e das que 

servem o usuário no 2º ponto de transferência. 

 

5.4.2 Métodos de Busca por Opções de Transporte 

5.4.2.1 Cria Ligações Diretas 

Este método é chamado durante o início do processo de alocação para cada 

solução, sendo executado apenas uma única vez. Sua finalidade é estabelecer uma 

estrutura de dados com todas as opções de conexões diretas a partir de qualquer nó 

da rede, mostrando todos os outros nós que podem ser alcançados diretamente 

deste e as respectivas linhas que realizam este trajeto. Seu pseudocódigo está 

representado na Figura 5.10. 

 

Figura 5.10: Pseudocódigo do criaLigacoesDiretas. 
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O algoritmo varre, para cada nó da rede (passo 1), todas as linhas que o 

atendem (passo 2), e, para cada linha (passo 3), visita todos os nós que ela serve, 

armazenando na estrutura de dados (passo 4). 

 

5.4.2.2 Cria Ligações com Uma Transferência 

Juntamente com o método que cria ligações que exigem duas transferências, 

este procedimento é um dos mais importantes de todo o processo de alocação. Ele 

faz as buscas por opções, estabelece um conjunto delas e faz o cálculo da 

proporção da demanda que utilizará cada uma, calculando tempos médios de 

espera, e, inclusive, os melhores pontos de transferência das opções. Este último 

item influenciará a demanda dos trechos das linhas envolvidas, afetando o 

carregamento e a frequência das mesmas. Ressalta-se que esta análise do melhor 

ponto de transferência dentro de uma opção com uma transferência não foi 

mencionada em nenhum dos trabalhos encontrados. Entretanto, acredita-se que, 

para uma alocação mais realista, deva ser levada em consideração. Portanto, será 

um método novo proposto neste trabalho. 

Com relação à estrutura de dados, a ligação com uma transferência é 

representada por um conjunto de opções de uma transferência para cada par OD. 

Cada uma destas opções é formada por: 

 1ª e 2ª linhas da opção; 

 Ponto de Transferência ou de Troca; 

 Conjunto de Pontos de Transferência equivalentes em gerar o menor 

tempo de viagem total; 

 Frequência da 1ª e 2ª linhas; 

 Tempo de Espera médio das 1ª e 2ª linhas. 

 Custo generalizado da opção; 

 Probabilidade de escolha da opção dentro do conjunto de opções. 

O algoritmo de criação de ligações está representado pelo pseudocódigo na 

Figura 5.11. Em resumo, para cada destino direto possibilitado pelas linhas na 

origem (passo 1), são visitados todos os outros destinos, que são representados 
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como SegundoNivel (passo 3). Caso algum deste destino de SegundoNivel seja o 

destino final (passo 4), então temos uma opção com uma transferência. 

O conjunto de destinos oferecidos pelas linhas na origem possui, cada um 

dos destinos, mais linhas que o atendem. Estas linhas adicionais servem outros 

destinos finais que podem não corresponder aos destinos no nó inicial considerado. 

Assim, estes destinos finais adicionais são possíveis através de uma transferência. 

Após ser encontrado o nó intermediário que possibilita chegar ao destino com 

outra linha, então são verificadas todas as opções de linha que servem no primeiro 

nível (ligando a origem ao ponto de troca, passo 5) e, para cada uma dessas linhas, 

é percorrido cada uma das outras linhas, que agora ligam o ponto de troca até o 

destino (passo 6). 

 Para cada par de linhas (uma que ligue origem ao ponto de troca e outra que 

ligue este até o destino final) são atribuídas as informações relacionadas, como 

frequência e tempo de viagem total (passo 7), é calculado o custo generalizado da 

opção (passo 8) e esta é adicionada a uma estrutura de dados que representa todas 

as opções daquela OD (passo 9).  

Caso aquele par de linhas já conste na estrutura de dados (passo 10), então 

agora elas aparecem com um outro ponto de troca. Nessa situação é verificado se a 

nova opção possui um tempo de viagem menor que a anterior e novo ponto de 

transferência é adicionado aos pontos de transferências possíveis daquela opção 

(passo 12). 

São feitas verificações para evitar problemas, como uma opção que envolve 

embarcar no sentido contrário de uma linha para depois usar uma segunda linha 

voltando, ou seja, passando novamente pela origem, gerando um tempo de viagem 

desnecessariamente alto. Assim, são procurados os pontos de transferência que 

geram o menor tempo de viagem (passos 20 a 26). Este discernimento do ponto 

efetivo de troca é necessário para estabelecer os carregamentos nos trechos das 

linhas, já que pontos de transferências distintos acarretam um carregamento de 

trechos diferente nas linhas. 

Após ser obtido os pontos de troca que geram o menor tempo de viagem 

daquele par de linhas, então é aplicado um método para determinar qual seria o 
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efetivo ponto de troca escolhido pelos usuários. Determinou-se que seria aquele que 

gerasse o maior número de opções de troca para o destino final. Para isso, foi feito 

uma soma do número de opções que cada um dos pontos de troca equivalentes em 

menor tempo de viagem permitisse (passo 27).  

Após essa determinação, o ponto de transferência efetivo de uma opção era 

atualizado (passo 28). Vale ressaltar que, apesar dessas considerações mais 

específicas, ainda assim podem existir dois pontos de troca equivalentes em tempos 

de viagem e equivalentes em gerar o maior número de opções. Nesse caso, embora 

não considerado neste trabalho, a demanda não deve ser distribuída igualmente 

entre esses pontos, mas sim se concentrará ou na primeira, ou na última 

oportunidade de troca de veículos. Seria necessária uma análise mais minuciosa de 

dados de uma grande rede real para estabelecer a efetiva distribuição da demanda. 

Depois de obtidas todas as opções de transporte com uma transferência, é 

feito o cálculo da percentagem de atendimento da demanda de cada opção (passos 

29 a 31), com base na fórmula (5.4) (reproduzida a seguir). Este cálculo é baseado 

no custo generalizado de cada opção calculado anteriormente (passo 8). 

Quanto ao custo generalizado (expressão 5.5, reproduzida em seguida), este 

é calculado tomando como base os tempos de espera somados das duas linhas da 

opção e os tempos de viagem somados, assim como a penalidade da transferência. 

O valor do custo vai permitir a divisão da demanda entre as opções com a aplicação 

do modelo logit. 

                    
   

∑                
 

             (                                         

                                                     ) 

Neste procedimento, foi adotado que todos os usuários conhecem a rede por 

completo, sabendo os tempos de viagem das opções. Embora não ocorra numa 

rede real, pois as pessoas não conhecem toda a rede, esta decisão foi tomada para 

simplificar o modelo.  
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Figura 5.11: Pseudocódigo do criaLigacoes1Transfer. 
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Embora o tempo de espera de uma opção seja a soma da metade dos 

headways das linhas, na prática um passageiro pode eleger um conjunto de opções 

atrativas, e utilizar a primeira linha que serve até o ponto de transferência, e deste 

ponto qualquer linha que o leve ao destino final. Considerando isto, o tempo efetivo 

de espera na origem é a metade do headway equivalente do conjunto de linhas que 

ligam até o ponto de transferência e igualmente deste até o destino. 

A explicação do parágrafo anterior mostra que embora se considere uma 

opção como, por exemplo, linha 10 até o ponto de transferência A, e em seguida 

linha 14 até o destino final, o tempo de espera do passageiro no ponto de origem 

não é necessariamente a metade do headway da linha 10, já que este pode utilizar 

um conjunto (caso exista) de opções de linhas da origem até o ponto de 

transferência A, que, considerados em conjunto, oferecem um tempo de espera 

menor que de uma única linha. 

Salienta-se que os métodos de alocação merecem muito mais destaque neste 

problema do PRTP do que têm recebido nos trabalhos revisados. Neste trabalho, 

espera-se ter apresentado o método de alocação de forma mais detalhada que em 

estudos anteriores de PRTP.  

 

5.4.2.3 Cria Ligações com Duas Transferências 

Quanto ao método de ligações com duas transferências, este é chamado 

quando não é possível fazer aquela viagem com uma transferência. Basicamente 

segue o mesmo princípio do método anterior, com a adição de mais uma camada de 

visita de nós no passo 3 do pseudocódigo da Figura 5.11, com um TerceiroNivel. 

Nesta condição de duas transferências, não foi diferenciado o melhor conjunto de 

pontos de troca, sendo escolhido um dos que geram o menor tempo de viagem.  

Com relação à estrutura de dados, a ligação com duas transferência é 

representada por um conjunto de opções de duas transferência para cada par OD.  

Cada uma destas opções é formada por: 

 1ª, 2ª e 3ª  linhas da opção; 

 Pares de Pontos de Transferência possíveis para cada trio de linhas; 
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 Conjunto de Pares de Pontos de Transferência equivalentes em gerar 

o menor tempo de viagem total; 

 Frequência da 1ª, 2ª e 3ª linhas; 

 Tempo de Espera médio das 1ª, 2ª e 3ª linhas. 

 Custo generalizado da opção; 

 Probabilidade de escolha da opção dentro do conjunto de opções. 

 

5.5 Avaliação da Solução 

A avaliação da solução representa o cálculo dos parâmetros da rede para a 

obtenção do valor da aptidão do indivíduo, possibilitando sua ordenação e 

competição com os demais da população. Esse valor está associado à função 

objetivo do problema, conforme descrito anteriormente na Subseção 4.1.1.   

Além do cálculo da função objetivo, os parâmetros de descrição e 

desempenho da rede são calculados, alguns durante o processo de alocação e 

outros posteriormente ao seu término. Estes são: 

 Demanda Total de Passageiros com 0 transferências (ligação direta); 

 Demanda Total de Passageiros com 1 transferência; 

 Demanda Total de Passageiros com 2 transferências; 

 Demanda Não Atendida; 

 Percentagens relativas das demandas 0,1,2 transferências; 

 Tempo total de viagem dentro do veículo em toda a rede; 

 Tempo total de espera em toda a rede; 

 Tempo de penalidade devido às transferências total na rede; 

 Tempo total de viagem completa em toda a rede; 

 Percentagem relativa dos tempos; 

 Índice de rotas diretas (routeDirectnessIndex): calculado dividindo-se a 

soma dos tempos de viagem do início ao término de todas as linhas 

pela soma dos tempos de viagem caso essas linhas ligassem suas 

mesmas origens e destinos com o trajeto de menor caminho. 

 Custos dos Usuários; 
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 Custos dos Operadores; 

 Quilometragem total percorrida pela frota; 

 Frota necessária; 

 Carregamento por Trecho da Rede; 

 Carregamento por Trecho de cada Linha; 

 Carregamento máximo e por trecho de cada Linha; 

Apesar de não fazerem diretamente parte da função objetivo, esses 

parâmetros são relevantes para a análise da rede como um todo, considerando a 

natureza multiobjetivo do problema. Eles serão devidamente analisados no Capítulo 

7, que trata da visualização e análise da rede, permitindo uma avaliação mais 

interativa dos valores e a comparação entre diferentes propostas de redes. Além 

disso, as análises comparativas da literatura mostram diversos parâmetros da rede, 

não apenas os valores da função objetivo, já que esta não é comparável diretamente 

por diferenças de considerações entre os trabalhos nos cálculos dos custos de 

usuários e operadores. 
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6 EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS 

Neste capítulo serão apresentados a rede de teste para benchmark, os 

parâmetros da análise de sensibilidade realizada, os resultados obtidos, o conceito 

de fronteira de Pareto, as soluções na fronteira de Pareto dos cenários da análise de 

sensibilidade, a comparação com os resultados existentes na literatura e a escolha 

da melhor rede para implantação, na qual será aplicado o Sistema de Visualização. 

6.1 Rede de Mandl (1979) 

A Figura 6.1 apresenta a rede teste de Mandl (1979), com a numeração dos 

nós e os tempos de viagem. Ela é composta de 15 nós e 21 arcos bidirecionais, 

representando um conjunto de cidades de uma região da Suíça. Os números ao lado 

dos arcos representam seu tempo de viagem em minutos. Esta rede tem sido usada 

por diversos autores para avaliarem seus métodos de solução do problema do 

PRTP, comparando-os com resultados publicados previamente na literatura. 

Exemplos de autores que aplicaram seus métodos a esta rede: Baaj e Mahmassani 

(1991), Chakroborty (2003), Bagloee e Ceder (2011), Chew et al. (2013), Mumford 

(2013) e Nikolić e Todorović (2013). 

A matriz de demanda por transporte público (OD) para a hora pico nesta rede 

está apresentada na Figura 6.2. As maiores demandas estão concentradas no eixo 

que passa pelos nós 1-2-3-6-8-10-13. Apesar desta maior concentração, quase 

todos os pares origem destino têm demanda não-nula. Nos nós 10, 6 e 1, nessa 

ordem, se originam as maiores demandas. 

As linhas de desejo, que representam a intensidade do fluxo nos caminhos 

mais curtos correspondentes a todos os pares origem-destino, está representada na 

Figura 6.3. A espessura das linhas representam a intensidade da demanda entre os 

nós que são ligados. É possível visualizar nessa figura que as maiores demandas se 

originam dos nós 1, 6 e 10.  
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Figura 6.1: Rede de Mandl. 

 

 

Figura 6.2.: Matriz de Origem Destino na rede de Mandl 
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Figura 6.3.: Linhas de desejo para a matriz origem-destino da rede de Mandl 

Para aplicar o método nesta rede e matriz de demanda devem ser adotados 

parâmetros específicos do problema. Parte das restrições nas quais estes 

parâmetros se baseiam foram discorridos na Subseção 3.1.2. Assim, nos 

experimentos computacionais, foram considerados os seguintes parâmetros do 

problema: 

 Número de assentos no ônibus: 40 (para manter comparabilidade com 

outras aplicações a esta rede) 

 Load factor máximo: 1,25  (para manter comparabilidade com outras 

aplicações a esta rede) 

 Penalidade da 1ª/2ª transferências: 15 e 20 minutos (estudo de 

Wardman (2001), escolha dos valores descrita na próxima Seção) 

 Multiplicador do valor do tempo de espera com relação ao do tempo de 

viagem dentro do veículo: 2 (aproximado do 1,7 de Wardman (2001)) 

 Número mínimo de nós de atendimento: 3 (evitar rotas muito curtas)  
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Além dos parâmetros do problema, foram adotados os seguintes parâmetros 

do Algoritmo Genético utilizado: 

 Número máximo de gerações: 4000 (para limitar a busca em um 

período de tempo) 

 Reinicialização da população: toda vez que há 200 gerações não 

ocorre melhoria dos custos dos usuários (representa estagnação da 

busca em um ótimo local) 

 Probabilidade de Crossover (cruzamento): 100%  

 Probabilidade de Mutação: 10%  

No Algoritmo Genético desenvolvido, diversos parâmetros afetam a solução 

final gerada. Uma análise de sensibilidade, descrita a seguir, foi realizada de forma a 

estudar a influência na qualidade das soluções finais geradas devido a mudanças 

nos parâmetros de entrada. Este procedimento permitiu gerar um conjunto de 

soluções que serão apresentadas e analisadas mais adiante neste capítulo. 

O algoritmo foi desenvolvido na linguagem C++ e a parte de visualização em 

JavaScript em conjunto com a API do Google Maps. Foram utilizados computadores 

Windows 7 com processor Intel Core i7 3770 3.40Ghz e 16 Giga de memória para 

todos os processamentos. 

6.2 Análise de Sensibilidade Aplicada à Rede de Mandl (1979) 

Para a realização da Análise de Sensibilidade, foram considerados os 

seguintes parâmetros e sua faixa de variação: 

 População: Entre 10 e 18 indivíduos com incremento de 4 a cada 

cenário. Portanto, foram consideradas as quantidades de 10, 14 e 18 

indivíduos nas soluções (3 valores); 

 Critério de razão tempo de transporte individual (TI) dividido pelo tempo 

no transporte público (TP) para geração de linhas do banco: razão 

mínima de 1,0 (todas as linhas utilizam o menor caminho entre os 

pontos) e razão máxima de 1,5 entre tempo de viagem no transporte 

público e transporte individual, com incremento de 0,1 (6 valores); 
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 Número de linhas nas soluções: foram considerados 4 a 12 linhas, com 

incremento de 1 linha a cada cenário. Assim, foram consideradas 

soluções que utilizassem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 linhas (9 valores); 

 Penalidade da 1ª/2ª transferências: 5 e 17 minutos, 15 e 20 minutos e 

30 e 40 minutos (3 valores); e 

 Multiplicador do valor do tempo de espera com relação ao do tempo 

dentro do veículo: 2 e 3 (2 valores). 

O valor da população variando de 10 a 18 foi escolhido baseado em uma 

análise de sensibilidade anterior onde foram variados apenas o tamanho da 

população: de 6 a 28 indivíduos. Os valores de 10 a 18 foram os que mais 

contribuiram com boas soluções. Para valores de 22, 26 e 28 indivíduos, o tempo de 

processamento para a ordenação da função de aptidão foi proporcionalmente maior 

que a etapa de alocação, portanto, foram desconsiderados. 

O critério da razão TI/TP foi discorrido com detalhes na Subseção 5.2, sobre a 

criação do banco de rotas. No método é proposto o valor de 1,2 (20%), mas como 

não se conhecia a influência desse valor na qualidade das soluções buscou-se 

aplicar uma faixa maior nesta análise de sensibilidade.  

Com relação ao número de linhas, os autores que aplicam seus métodos à 

esta rede utilizaram 4, 6 e 8 linhas. Como também não se conhecia a influência 

deste valor nos resultados, procurou-se testar uma maior variação na análise de 

sensibilidade. 

Para a penalidade das 1ª/2ª transferências, os valores 15 e 20 minutos e 30 e 

40 minutos foram escolhidos para melhor representar o comportamento dos 

usuários, conforme estudo de Wardman (2001), que fez uma meta-análise dos 

valores do tempo e observou que a penalidade da transferência por si só era de 

17,61 minutos com desvio padrão de 10,93 minutos. Devido ao alto desvio padrão 

encontrado, foram escolhidas essas duas combinações que procuram reproduzir o 

valor da penalidade de transferência encontrado na pesquisa de Wardman (2001). 

Com relação ao multiplicador do valor do tempo de espera com relação ao do 

tempo dentro do veículo, no estudo de Wardman (2001), foi avaliado que este valia 
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1,47 com desvio padrão de 0,52. Para melhor representar esta variação encontrada 

no multiplicador, os valores arrendodados de 2 e 3 foram escolhidos. 

Nesta análise de sensibilidade o algoritmo foi executado 10 vezes para cada 

combinação de valores específica, a saber: um número de população, critério de 

tempo de geração das linhas do banco, número de linhas nas soluções, um valor de 

penalidades de transferência e um multiplicador do valor do tempo de espera. Para 

cada uma das 10 vezes foi utilizada uma semente aleatória diferente para que as 

soluções iniciais geradas fossem distintas de outras execuções com parâmetros de 

entrada semelhantes.  

Quanto aos dois últimos parâmetros (penalidade de transferências e 

multiplicador do tempo de espera), apenas a combinação 5 e 17 minutos de 

penalidade e multiplicador 3 não foi executada, já que a penalidade de 5 e 17 

minutos foi escolhida apenas para representar os valores já adotados na literatura 

para as penalidades de transferência. Assim, são 5 valores considerando estes dois 

parâmetros. Desta forma, um total de 8.100 combinações de valores foram 

executadas (=3*6*9*10*5).  

Os resultados desses 5 grupos de soluções serão analisados separadamente 

em cenários distintos (com 1.620 combinações de parâmetros em cada cenário), 

pois tanto a penalidade de transferência como o multiplicador do valor do tempo de 

espera influenciam nos valores dos custos generalizados totais dos usuários, que é 

uma das variáveis que procura-se minimizar. Desta forma, não é possível a 

comparação direta entre os cenários destas diferentes análises de sensibilidade com 

relação a custos totais. Uma descrição da análise de sensibilidade e os 5 cenários 

avaliados está na Tabela 6.1. 

Apesar disso, outros parâmetros das soluções são comparados com esses 

resultados, como a proporção de ligações diretas e com transferências e os 

intervalos médios e máximos das linhas da rede, que são duas variáveis que 

representam uma boa qualidade da solução, conforme já mencionado anteriormente 

na Subseção 3.1.2. 

Nos testes computacionais foi implementada a reinicialização de toda a 

população quando os custos dos usuários da melhor solução estiver estagnado há 
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mais de 200 gerações (valores acima reduziam o número de reinicializações, 

enquanto que valores abaixo de 200 evitaram a busca atingir os ótimos locais). Este 

procedimento permite que a busca fuja de um ponto de ótimo local, através da 

reinicialização da mesma. 

 

Cenário 

Penalidade 

1ª transfer. 

(min) 

Penalidade 

2ª transfer. 

(min) 

Multiplicador  

do Valor do 

Tempo de 

Espera 

População 

do AG 

Razão TP/TI na 

Geração do Banco de 

Rotas 

Número de Linhas 

na Solução 

1 15 20 2 10, 14, 18 1,0;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

2 30 40 2 10, 14, 18 1,0;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

3 15 20 3 10, 14, 18 1,0;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

4 30 40 3 10, 14, 18 1,0;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

5 5 17 2 10, 14, 18 1,0;1,1;1,2;1,3;1,4;1,5 4,5,6,7,8,9,10,11,12 

 

O tempo médio de processamento foi de 256 segundos (4 minutos e 16 

segundos) para cada cenário, com baixa variação entre as execuções das diferentes 

combinações de parâmetros. As execuções foram divididas em 4 computadores 

para reduzir o tempo de processamento total. Foram executadas 4.000 gerações 

para cada combinação de parâmetro, sendo esse o critério de parada, levando 0,064 

segundos por geração, em média. Observou-se que o tempo de processamento em 

função do número de gerações é proporcional. Na Seção 6.4 é analisado o ganho na 

qualidade da melhor solução do cenário conforme mais gerações são executadas. 

Conforme apresentado anteriormente na Subseção 5.3.4, foram adotados 

dois valores de fitness isoladamente, baseado nos custos dos usuários e na frota 

necessária para operação da rede da solução. A cada geração, a população foi 

ordenada alternativamente, ora com relação ao valor dos custos dos usuários 

(solução inicial e gerações pares) e ora com o valor da frota necessária (gerações 

ímpares). Essa avaliação alternada da aptidão dos indivíduos permitiu tanto evitar 

que a população ficasse estagnada muito rapidamente, assim como direcionou as 

melhores soluções convergir para as desejadas, que atendiam a minimização das 

duas funções objetivo. Essa estratégia de ordenação de forma alternada da função 

de aptidão foi adotada também no Algoritmo Genético proposto em Zou e Lung 

(2004) para um problema de outra área de estudo. 

Tabela 6.1: Descrição dos Cenários avaliados 



99 

6.3 Resultados da Análise de Sensibilidade 

6.3.1 Painel de Análise de Soluções 

A cada 100 gerações de cada cenário, a melhor solução foi exportada para 

um arquivo externo que as armazenava para posterior análise. Como foi adotado a 

avaliação alternada para custos de usuários e frota, a cada 100 gerações eram 

armazenadas duas soluções: a melhor solução encontrada até o momento que 

minimizava os custos dos usuários e a melhor solução que minimizava a frota 

necessária. Dessa forma, nas 4.000 gerações executadas, foram exportadas 81 

soluções, sendo 1 representando a população inicial, 40 representando as melhores 

para usuários e 40 representando as melhores para operadores. 

Assim, ao todo foram exportadas 131.220 (1620 x 81) soluções (para cada 

cenário). Em cima deste conjunto de soluções válidas foi criado um painel para 

análise dos diferentes parâmetros de entrada e como estes influenciam os 

resultados finais das redes quanto a custos dos usuários e frota, assim como outros 

parâmetros importantes, a saber: a proporção de usuários atendidos com viagens 

diretas (1 único ônibus), percentagem da demanda atendida com 1 e 2 

transferências, o headway (intervalo) médio das linhas da rede e o headway máximo 

entre as linhas da solução.  

O painel, mostado na Figura 6.4, representa esta visualização conjunta das 

variáveis de entrada e resultados, sendo criado utilizando a biblioteca JavaScript 

dc.js (Zhu, 2013). Um painel, também conhecido como dashboard, é um elemento 

de representação visual de variáveis relacionadas entre si que permite avaliar 

rapida, visual e dinamicamente seus valores e a situação encontrada no momento 

para um dado problema. Em geral são coloridos, procurando representar valores 

fora do padrão esperado com vermelho e dentro do padrão com cores verdes. 

O objetivo do uso deste painel é procurar entender quais os intervalos dos 

parâmetros de entrada que mais geraram soluções de boa qualidade, assim como 

possibilita rápidas análise do conjunto das soluções do algoritmo. A análise visual 

dos resultados é de extrema importância dada a complexidade e grande variação 

dos dados de entrada.  
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Figura 6.4: Painel de Análise de Sensibilidade das Soluções do Algoritmo Genético para Projeto de Redes de Transporte 
Público por Ônibus. 
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Foi escolhido esse tipo de análise neste trabalho pois os autores que 

aplicaram seus métodos a esta rede utilizam valores fixos conforme aplicações 

anteriores. Como não foi encontrada nenhuma análise similar, foi necessário realizá-

la para encontrar como variações nos parâmetros de entrada refletem nas 

qualidades das soluções de forma a propor faixas de valores adequadas nas 

próximas aplicações do método. 

Nesse painel estão as soluções das 1.620 execuções da análise de 

sensibilidade com penalidades da 1ª e 2ª transferência como 15 e 30 minutos e 

multiplicador do valor do tempo de espera de 2. As outras 4 análises de 

sensibilidade serão comparadas com esta na Seção 6.5. O painel pode ser aplicado 

a qualquer cenário, mas não é possível visualizar todos em um mesmo painel pois 

os valores de custos não são comparáveis devido às diferentes penalidades, como 

comentado anteriormente. 

Na metade superior, o painel é composto pelos dados de entrada utilizados 

para a análise de sensibilidade. Na metade inferior, são gerados histogramas 

dinâmicos dos parâmetros listados a seguir. Os histogramas são ditos dinâmicos 

pois é permitida a seleção de uma faixa de valores, e todos os outros gráficos 

refletirão os dados do filtro instantaneamente.  Os parâmetros da solução com 

histogramas são: 

 Frota total necessária na solução 

 Custos dos Usuários 

 Proporção 0, 1 e 2 transferências 

 Headway médio e máximo das linhas 

Além disso, foi representado um gráfico de dispersão entre os dois objetivos 

conflitantes (frota necessária e custos dos usuários), onde cada ponto representa a 

média dos custos dos usuários e da frota das 81 soluções de uma execução (1 

representando a população inicial, 40 representando as melhores para usuários e 40 

representando as melhores para operadores).  

O grande diferencial da biblioteca gráfica escolhida para criar o painel é que é 

possível escolher quaisquer combinações de parâmetros de entrada e os 

histogramas com as variáveis dos resultados refletirão apenas o subconjunto de 
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parâmetros selecionados. Os histogramas e o gráfico de dispersão são dinâmicos, 

assim, selecionando-se quaisquer intervalos de dados, todos os outros gráficos do 

painel serão recalculados para refletir apenas a seleção. Desta forma, é possível 

analisar quantitativa e visualmente quais são os parâmetros de entrada que geraram 

as melhores soluções. 

Foi adotado como primeiro filtro para gerar um grupo de melhores soluções 

para análise aquelas onde a proporção de ligações diretas seja igual ou maior que 

95% e onde o headway máximo das linhas seja de até 20 minutos (o número de 

ligações diretas deve ser maximizado para melhorar a qualidade do serviço, 

eliminando as penalidades associadas às transferências no sistema. O headway 

(intervalo) não pode ser maior que o valor comentado pois reduz muito a atratividade 

do serviço devido ao tempo dispendido pelo usuário apenas esperando), conforme 

discutido na Subseção 3.1.2. Fazendo esta seleção no painel, obtemos um novo 

conjunto de dados de entrada que geraram estas melhores soluções, conforme 

reproduzido na Figura 6.5. Essa restrição de percentagem de atendimento à 

demanda diretamente e headways máximos permitidos já eliminou grande parte das 

soluções ineficientes e dominadas, com altas frotas e altos custos total dos usuários, 

como pode ser observado na mesma figura.  

A comparação entre a Figura 6.4 e a Figura 6.5 mostra que houve uma 

eliminação de grande parte das soluções com frota maior que 80 veículos, assim 

como das soluções com mais de 225 mil minutos de custos dos usuários. Além 

disso, o intervalo médio das linhas nas soluções reduziu, agora com soluções até 10 

minutos, em média. 

Como pode ser visualizado na Figura 6.5, 18.977 (14,5%) das soluções estão 

nesse filtro (percentagem ligações diretas maior ou igual a 95% e headway máximo 

menor que 20 minutos). Cabe ressaltar que, como as soluções foram registradas a 

cada 100 gerações, uma mesma solução pode aparecer repetidas vezes caso não 

tenha sido superada em 100 gerações. Assim, o número de soluções únicas é 

menor. Por esta ser uma análise mais geral, as soluções únicas serão detalhadas 

posteriormente, na Subseção 6.3.2. 
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Figura 6.5: Filtro no painel apenas das soluções com ligações diretas de 95% ou mais e headway máximo de até 20 min.
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A análise dos parâmetros que geraram esse grupo de boas soluções mostra 

que, de forma geral, o número de gerações de boa qualidade cresce conforme 

aumenta o número da geração que a solução foi registrada (parte superior esquerda 

da Figura 6.5), com algumas quedas ao longo da evolução, que estão relacionadas 

à reinicialização e consequente eliminação desta solução durante a evolução. 

Outro fator importante a destacar é que o número de boas soluções sobe 

conforme a razão de tempo de viagem de transporte público por transporte individual 

aumenta, crescendo quase que linearmente entre 1,2 e 1,5 (gráfico de barras em 

azul na parte superior da Figura 6.5). Vale ressaltar que nenhuma dessas soluções 

estão na faixa de 1,0 da razão para gerar as linhas do banco, ou seja, seriam redes 

cujas linhas de ônibus seguem sempre o menor caminho entre seus pontos de 

origem e destino. 

Com relação ao número de linhas na solução (gráfico de barras verticais em 

azul na parte superior da Figura 6.5), percebe-se um aumento gradativo no número 

de boas soluções conforme o número de linhas aumenta, entre 4 e 7 linhas. Após 7 

linhas, ocorre justamente um descréscimo do número de boas soluções, que ocorre 

até 12 linhas na solução. Acredita-se que isto ocorra uma vez que soluções com 

mais de 8 linhas tendem a ter linhas com headways maiores que 20 minutos, devido 

à maior dispersão da demanda nas linhas, reduzindo o carregamento nos trechos 

críticos e, consequentemente, aumentando o intervalo necessário para operação da 

linha, que por sua vez aumenta os custos dos usuários. 

Adicionalmente, conforme esperado, observou-se que o número aleatório de 

entrada do algoritmo não está relacionado à qualidade das soluções (gráfico de 

barras em verde na parte superior da Figura 6.5). 

Outro ponto importante é a quantidade de indivíduos na população do 

Algoritmo Genético (gráfico de barras em laranja na parte superior da Figura 6.5). 

Tanto para 10, como 14 e 18 indivíduos o número de boas soluções foi 

aproximadamente igual.  

Com relação às funções objetivo das soluções, a frota necessária deste grupo 

de soluções teve uma distribuição entre 68 e 81 veículos, sendo 74 a moda. Já com 



105 

relação aos custos dos usuários, este teve uma distribuição variando entre 210 mil e 

230 mil minutos, sendo a moda igual a 217 mil minutos. 

No tocante ao percentual de atendimento da demanda, 112.243 soluções 

(85,5%) atendem a demanda com menos de 95% de ligações diretas. Apesar de 

existirem soluções com baixa frota entre estas soluções, observou-se que 95% é um 

bom ponto de corte para descartar a maioria das soluções que não atendem aos 

usuários através de ligações diretas. Cabe ressaltar que essa percentagem está 

diretamente relacionada ao custo total dos usuários, variável que procura-se 

minimizar efetivamente durante o processo de otimização. 

Com relação aos outros parâmetros da rede, o headway médio das linhas 

dessas soluções teve uma distribuição entre 4 e 12 minutos, sendo a moda igual a 7 

minutos. Já o headway máximo teve uma distribuição mais dispersa, com valores 

variando de 5 a 20 minutos, sendo o próprio limite de 20 minutos a moda. 

Apesar de agora serem pouco mais de 10% das soluções originais, ainda 

assim é um número expressivo para se escolher um grupo menor de melhores 

soluções. Para escolher esse grupo de melhores soluções, usa-se o conceito de 

otimalidade de Pareto. Uma solução ótima de Pareto é aquela onde é impossível 

encontrar uma solução que aumente o desempenho em um critério sem decrescer a 

qualidade da mesma em pelo menos um outro critério (Talbi, 2009). As soluções 

ótimas de Pareto são também conhecidas por soluções não-dominadas (Figura 6.6). 

Já o conceito de Fronteira de Pareto é uma curva que representa o conjunto 

de soluções ótimas de Pareto no espaço das funções objetivo (Talbi, 2009). 

Segundo o autor, obter a fronteira de Pareto de um problema multi-objetivo é a 

principal meta da otimização multi-objetivo. Entretanto, dado que uma fronteira de 

Pareto contém um número alto de pontos (por ser uma curva de soluções), uma boa 

aproximação da fronteira de Pareto pode conter um número limitado de soluções de 

Pareto, que devem ser tão próximas quanto possível da fronteira de Pareto exata, 

assim como devem estar uniformemente distribuídas sobre a fronteira de Pareto 

(Talbi, 2009).  
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Figura 6.6: Soluções de Pareto (não-dominadas) no espaço das  

funções objetivo f1 e f2 (Talbi, 2009). 

 

Assim, para várias soluções com a mesma frota, caso exista uma outra 

solução onde se melhora (reduzindo) tanto a frota como os custos dos usuários, a 

primeira solução é dita dominada pela segunda, de tal forma que, apenas quando 

não é possível a melhoria de ambas as funções objetivo, denomina-se uma solução 

não-dominada. Assim, pode existir uma única solução não-dominada para uma 

mesma quantidade de frota, desde que não existam outras soluções com a mesma 

frota e custos dos usuários mais baixos. 

 

6.3.2 Soluções na Fronteira de Pareto 

Na Figura 6.7 é mostrado o gráfico de dispersão entre Frota Necessária (em 

número de veículos) e o Custo dos Usuários em minutos, que corresponde à soma 

dos custos generalizados de todos os usuários. Nesse gráfico estão destacadas as 

11 soluções que representam a fronteira de Pareto obtida pelo conjunto de soluções 

desta análise de sensibilidade (131.220 soluções das 1.620 execuções da análise de 

sensibilidade com penalidades da 1ª e 2ª transferência como 15 e 20 minutos e 

multiplicador do valor do tempo de espera de 2). 
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Nessas soluções estão apenas aquelas que tenham o headway máximo das 

linhas de até 20 minutos (55,3% do total), porém quaisquer valores de custos de 

usuários e frota, assim como qualquer percentagem de atendimento de ligações 

diretas (sem o filtro de 95%), justamente para poder encontrar a fronteira de Pareto. 

Essas treze soluções estão apresentadas na Tabela 6.2. As soluções variam 

de 66 a 76 veículos necessários para a operação da rede. Já os custos dos usuários 

total variam de 209.004,1 a 239.130,5 minutos. Cabe ressaltar que, conforme são 

reduzidos os custos dos usuários nas soluções, a frota necessária para operar a 

rede aumenta. Os custos médios dos usuários variam de 13,42 a 15,36 minutos. A 

proporção de ligações diretas varia de 88,05% a 97,95%. O headway médio varia 

entre 5,55 e 10,53 minutos. Já o headway máximo entre 10 e 20 minutos. 

A razão TP/TI de tempo de viagem nas soluções da fronteira de Pareto 

variam de 1,0 a 1,5, sendo: 1,0 (1 solução), 1,2 (2 soluções), 1,3 (2 soluções), 1,4 (3 

soluções) e 1,5 (3 soluções). De forma geral, a variação deste parâmetro contribuiu 

de forma equilibrada para a formação das soluções de Pareto, ou seja, não é 

possível concluir que fixar um valor deste parâmetro no método é recomendável. 

Acredita-se que, soluções com razão TP/TI altas (1,4 e 1,5) entraram na fronteira de 

pareto devido às múltiplas opções de ligações geradas pelas linhas, fazendo com 

que, por exemplo, para uma linha que ligue um par OD com um tempo de viagem 

maior que o mínimo, exista uma outra que faça outro trajeto com tempo de viagem 

menor. Esse item exige mais estudo futuramente para entender sua influência nas 

melhores soluções encontradas pelo método. 

 A população do Algoritmo Genético variou entre 10 indivíduos (1 solução), 14 

(7 soluções), 18 (3 soluções). A variação deste parâmetro não gerou um número 

similar de soluções de Pareto para cada um, concentrando as soluções nos cenários 

com 14 indivíduos. Essa análise de sensibilidade permite supor que 14 é um bom 

valor para ser usado em aplicações futuras do método, embora também possa ser 

objeto de mais estudo. 

Já o número de linhas na rede apareceu apenas com 8 linhas (5 soluções), 9 

linhas (2 soluções) e 10 linhas (4 soluções). Dessa forma, embora existam boas 

soluções com 4, 5, 6, 7, 11 e 12 rotas, nenhuma delas pertence às soluções ótimas 

de Pareto. Acredita-se que esta seja exatamente a faixa ótima de número de linhas 
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para esta rede, pois observou-se na Figura 6.5 que é justamente na faixa de 5 a 10 

linhas que estão concentradas as boas soluções. 

Assim, justifica-se que não faz sentido restringir as análises a 4, 6 e 8 rotas na 

rede como nos trabalhos anteriores, já que com 8, 9 e 10 rotas atende-se melhor 

aos usuários e operadores. Seria possível argumentar que um número reduzido de 

rotas reduziria os tempos de espera médios (devido à maior concentração da frota 

em poucas linhas), melhorando o atendimento. Embora existam sim algumas 

soluções de 4 rotas com headway médios entre as linhas de até 2 minutos ou 

menos, o número maior de transferências necessárias dessas soluções faz com que 

os custos dos usuários somados seja maior, refletindo uma perda de qualidade ao 

forçar mais usuários a realizarem transferências. 

Para efeito de possibilidade de comparação com estudos futuros, a Tabela 

6.3 e a Tabela 6.4 apresentam detalhes das soluções 1 a 11 da fronteira de Pareto 

obtida nesta análise de sensiblidade que foi realizada. 
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Figura 6.7: Gráfico de Dispersão da frota necessária vs custos dos usuários, com a fronteira de Pareto da análise de 
sensibilidade para as soluções com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo 

de espera e headway máximo de 20 minutos (cenário 1) 
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Tabela 6.2: Soluções ótimas de Pareto, que constituem a fronteira de Pareto encontrada pela análise de sensibilidade para 
as soluções com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e  Multiplicador 2 para o valor do tempo de espera e 

headway máximo de 20 minutos (cenário 1) 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1 18 8 700 frota 2900 66 239130.49 88.05 11.88 0.06 10.00 5.55 11.13 15.36

2 1.2 10 8 956 frota 3900 67 221631.50 95.18 4.82 0.00 19.33 7.50 11.21 14.23

3 1.2 18 9 811 frota 700 68 220960.99 95.44 4.56 0.00 15.00 8.20 11.20 14.19

4 1.3 14 8 516 custos Usuários 3800 69 217070.62 96.47 3.53 0.00 15.00 7.39 11.42 13.94

5 1.5 14 10 700 frota 3900 70 214609.75 95.57 4.43 0.00 20.00 9.69 11.04 13.78

6 1.3 18 9 956 frota 3300 71 214260.07 95.63 4.37 0.00 12.00 7.71 11.01 13.76

7 1.4 14 10 811 frota 700 72 213308.76 97.94 2.06 0.00 17.00 9.90 10.86 13.70

8 1.5 14 8 516 frota 2300 73 211822.93 97.50 2.50 0.00 18.00 8.43 11.29 13.60

9 1.5 14 8 516 custos Usuários 2300 74 210487.89 97.56 2.44 0.00 18.00 8.39 11.29 13.52

10 1.4 14 10 811 frota 2700 75 209060.47 97.94 2.06 0.00 20.00 10.53 10.86 13.43

11 1.4 14 10 811 custos Usuários 3200 76 209004.11 97.94 2.06 0.00 20.00 9.93 10.86 13.42
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Tabela 6.3: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para as 
soluções do cenário com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e  
Multiplicador 2 para o valor do tempo de espera. Soluções 1 a 6. 

 

Número 

da Linha 

na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 10 1-2-3-6-8-10 6 23 16.96 13 3.54 838 3426

2 9 8 9-15-8 3 10 9.00 3 6.67 310 640

3 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 24.78 19 2.42 1183 4272

4 12 3 12-4-2-3 4 15 6.00 3 10.00 286 684

5 7 13 7-10-11-13 4 17 10.59 6 5.67 523 2218

6 10 12 10-11-12 3 15 10.00 5 6.00 428 1122

7 2 13 2-3-6-8-10-14-13 7 25 12.00 10 5.00 597 2868

8 1 7 1-2-3-6-15-7 6 18 11.67 7 5.14 562 2194

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 642 2770

2 9 11 9-15-7-10-11 5 22 6.82 5 8.80 307 938

3 11 4 11-10-8-6-4 5 19 7.89 5 7.60 370 1150

4 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 424 1116

5 9 12 9-15-6-3-2-4-12 7 29 3.10 3 19.33 152 662

6 5 10 5-4-6-8-15-7-10 7 21 12.86 9 4.67 642 2024

7 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 12.19 13 4.92 571 3360

8 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 14.55 16 4.13 727 4304

1 1 10 1-2-4-6-8-10 6 25 10.80 9 5.56 512 2254

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 197 896

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9 5.11 573 2034

4 10 12 10-11-12 3 15 10.00 5 6.00 440 1142

5 5 10 5-2-3-6-8-10 6 21 7.14 5 8.40 301 1266

6 10 9 10-7-15-9 4 17 5.29 3 11.33 255 572

7 2 13 2-3-6-8-10-14-13 7 25 4.80 4 12.50 238 1196

8 1 13 1-2-3-6-15-7-10-11-13 9 35 17.14 20 3.50 855 4936

9 2 13 2-4-6-15-7-10-14-13 8 29 9.31 9 6.44 427 2000

1 1 7 1-2-4-6-8-15-7 7 21 10.00 7 6.00 464 1750

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 197 860

3 3 11 3-6-8-10-11 5 18 5.00 3 12.00 239 842

4 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9 5.11 556 1830

5 13 4 13-14-10-8-6-4 6 24 10.00 8 6.00 482 1966

6 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 9.38 10 6.40 465 1968

7 13 1 13-11-10-8-6-3-2-1 8 33 17.27 19 3.47 858 4832

8 10 5 10-7-15-6-3-2-5 7 23 11.74 9 5.11 542 2076

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 623 2858

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 140 570

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 5.00 4 12.00 219 842

4 12 10 12-11-10 3 15 4.00 2 15.00 177 458

5 10 2 10-8-6-4-2 5 17 5.29 3 11.33 235 704

6 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 8.44 9 7.11 418 2522

7 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 7.50 7 8.00 367 1586

8 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 8.44 9 7.11 398 1584

9 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 14.55 16 4.13 709 3878

10 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 7.83 6 7.67 377 1244

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 624 2760

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 6.56 7 9.14 312 1324

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 6.25 5 9.60 264 1136

4 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 246 852

5 10 5 10-8-6-4-5 5 18 10.00 6 6.00 430 1186

6 13 1 13-11-10-8-6-3-2-1 8 33 14.55 16 4.13 713 3958

7 5 9 5-4-2-3-6-8-15-9 8 24 5.00 4 12.00 217 850

8 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 11.54 10 5.20 566 2338

9 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 7.74 8 7.75 385 1822

Solução 4

Solução 5

Solução 6

Solução 1

Solução 2

Solução 3
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Tabela 6.4: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para as 
soluções dos cenário com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e  
Multiplicador 2 para o valor do tempo de espera. Soluções 7 a 11. 

 

 

Número 

da Linha 

na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 15.45 17 3.88 741 3774

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 6.56 7 9.14 321 1318

3 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 234 850

4 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 17.31 15 3.47 840 3544

5 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 10.80 9 5.56 518 2116

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 195 588

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 193 690

8 1 7 1-2-4-6-8-15-7 7 21 4.29 3 14.00 196 802

9 7 5 7-15-6-3-2-4-5 7 17 3.53 2 17.00 175 610

10 5 10 5-2-3-6-8-10 6 21 10.00 7 6.00 494 1570

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 13.64 15 4.40 664 3624

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 189 764

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 16.96 13 3.54 836 2676

4 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 10.65 11 5.64 500 2662

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 10.31 11 5.82 489 1848

6 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 3.33 4 18.00 137 664

7 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 649 2646

8 7 1 7-15-8-6-4-2-1 7 21 5.71 4 10.50 254 1066

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 13.64 15 4.40 663 3584

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 174 640

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 13.04 10 4.60 624 2034

4 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 14.06 15 4.27 696 3556

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 10.31 11 5.82 499 1870

6 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 3.33 4 18.00 131 624

7 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 644 2626

8 7 1 7-15-8-6-4-2-1 7 21 5.71 4 10.50 241 1004

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 15.45 17 3.88 759 3864

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 10.31 11 5.82 472 2004

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 143 486

4 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 17.31 15 3.47 864 3290

5 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 12.00 10 5.00 595 2382

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 188 530

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 149 530

8 1 7 1-2-4-6-15-7 6 20 3.00 2 20.00 149 516

9 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 5.00 3 12.00 240 856

10 5 10 5-4-6-8-10 5 18 11.67 7 5.14 562 1410

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 15.45 17 3.88 743 3812

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 10.31 11 5.82 472 2002

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 141 468

4 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 17.31 15 3.47 864 3282

5 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 12.00 10 5.00 595 2392

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 189 532

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 146 526

8 1 7 1-2-4-6-8-15-7 7 21 4.29 3 14.00 178 624

9 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 5.00 3 12.00 238 830

10 10 5 10-8-6-4-5 5 18 11.67 7 5.14 562 1404

Solução 11

Solução 7

Solução 8

Solução 9

Solução 10
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Cabe destacar que, das 11 soluções da fronteira, 8 delas possuem uma linha 

idêntica, que faz o trajeto 1-2-3-6-8-10-11-13. Como será visto no Capítulo 7, este 

trajeto é o que concentra a maior demanda de toda a rede, que é entre o nó 6 e 8 

com demanda de 880, sendo percorrido pelo menor caminho. Uma análise mais 

detalhada da frequência com que as linhas foram utilizadas é apresentada mais 

adiante na Seção 6.6. 

6.4 Análise da Melhoria da Fronteira de Pareto em Função do Número 

de Gerações 

Com relação ao número total de iterações executadas (4.000), pode ser 

analisada a evolução da fronteira de pareto das soluções conforme o AG vai 

progredindo e vão sendo executadas mais gerações. Cada iteração equivale a uma 

geração. Essa é uma análise importante a fim de se avaliar o custo-benefício com 

relação ao tempo de processamento do algoritmo. Na análise desta Seção, foram 

consideradas todas as soluções da análise de sensibilidade com intervalo menor 

que 20 minutos. 

Como pode ser verificado na Figura 6.8, inicialmente ocorre uma grande 

evolução da qualidade das novas soluções sendo geradas, a partir da população 

inicial até a geração 100. Em seguida, os ganhos são reduzidos, embora sempre 

estejam presentes, até mesmo entre as gerações finais, 3500 e 4000 (por exemplo, 

nos custos da melhor solução com frota de 67 e 70 veículos). Isto ocorre pois, além 

de permitir mais buscas, podem ocorrer reinicializações da população ao longo das 

gerações, possibilitando a busca a fugir dos ótimos locais. O processamento poderia 

continuar por mais iterações, mas optou-se por limitar a 4000 para reduzir o tempo 

total de processamento da análise de sensiblidade. 

Já a Figura 6.9 mostra, para as soluções que exigem 76 veículos, como os 

custos dos usuários é melhorado em função das novas melhores soluções que 

surgem ao longo da busca. Novamente é possível verificar que a maior parte da 

evolução ocorre até a geração 500. No entanto, mesmo posteriormente na busca ela 

ainda é melhorada (no caso, na geração 3.500, na mesma figura). 
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Figura 6.8: Evolução da Fronteira de Pareto ao Longo das Gerações. 
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Figura 6.9: Evolução dos Custos dos Usuários das soluções da fronteira ao 

longo das gerações para a frota de 76 veículos. 

Assim, o algoritmo pode ser executado até a geração 1.000 com resultados 

bem competitivos (64 seg em média para um conjunto de parâmetros). Porém, para 

obter ainda melhores soluções, a busca deve ser mais extensa, como na análise de 

sensibilidade realizada neste trabalho, que utilizou 4.000 gerações (256 seg em 

média por rodada). 

6.5 Cenários de Penalidades de Transferência e Multiplicador do Valor 

do Tempo de Espera  

Nesta Seção são apresentados, para todos os cenários de penalidades de 

transferência e multiplicador do tempo de espera, os respectivos gráficos de 

dispersão entre a frota e os custos dos usuários, com a fronteira de Pareto 

destacada, assim como a tabela com o detalhe das soluções da fronteira de Pareto, 
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entre outras análises comparativas entre cenários. A Tabela 6.5 apresenta os 

cenários avaliados e as tabelas e figuras correspondentes dos resultados. 

 

 

Cenário 

Penalidade 

1ª transfer. 

(min) 

Penalidade 

2ª transfer. 

(min) 

Multiplicador  

do Valor do 

Tempo de 

Espera 

Tabela das 

Soluções da 

Fronteira de 

Pareto (e com 

autores) 

[ANEXO A] 

Gráfico das 

Soluções e 

Fronteira 

de Pareto 

[ANEXO A] 

Tabelas com 

detalhamento 

das Linhas 

das Soluções 

da Fronteira 

[ANEXO A] 

1 15 20 2 
Tabela 6.6 e 

Tabela 6.21 
Figura 6.15 

Tabela 6.11 e 

Tabela 6.12 

2 30 40 2 
Tabela 6.7 e 

Tabela 6.22 
Figura 6.16 

Tabela 6.13 e 

Tabela 6.14 

3 15 20 3 
Tabela 6.8 e 

Tabela 6.23 
Figura 6.17 

Tabela 6.15 e 

Tabela 6.16 

4 30 40 3 
Tabela 6.9 e 

Tabela 6.24 
Figura 6.18 

Tabela 6.17 e 

Tabela 6.18 

5 5 17 2 
Tabela 6.10 e 

Tabela 6.25 
Figura 6.19 

Tabela 6.19 e 

Tabela 6.20 

 

Por meio da análise dos dados das soluções dos diferentes cenários descritos 

acima, verifica-se que o aumento da penalidade da transferência, com 5, 15 e 30 

minutos para a 1ª transferência, gera uma mudança na proporção média de ligações 

diretas na fronteira de Pareto, conforme pode ser observado na Figura 6.10. Dessa 

forma, foi possível encontrar um grupo de soluções que atendem a demanda com 

maior proporção de ligações diretas. 

No tocante ao aumento do multiplicador do valor do tempo de espera com 

relação ao tempo de viagem, esperava-se que, com o aumento dos custos relativos 

aos tempos de espera, o headway médio das linhas fosse ser reduzido. Essa 

mudança não se verificou, ao se comparar, por exemplo, os cenários 1 e 3, assim 

como na comparação dos cenários 2 e 4. A comparação da média dos headways 

médios é mostrada na Figura 6.11. 

Tabela 6.5: Descrição dos Cenários avaliados 
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Figura 6.10: Comparação entre as médias da proporção de ligações diretas 
em função das penalidades adotadas nas soluções das fronteiras dos 5 cenários 

descritos. 

 

Figura 6.11: Comparação entre a média dos headways médios das soluções 
da fronteira de pareto para os diferentes cenários. Cenários 3 e 4  em vermelho têm 
multiplicador 3 para o tempo de espera em relação ao tempo de viagem no veículo. 
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Entretanto, ao se comparar os tempos médios de espera por indivíduo na 

Figura 6.12, verifica-se que o aumento do multiplicador reduziu ligeiramente o tempo 

médio de espera. Apesar disto, para o Cenário 5 isto não se verificou. Acredita-se 

que, como os valores dos tempos médios de espera são baixos, o multiplicador 

variando de 2 para 3 não influenciou fortemente os custos generalizados, portanto 

não teve “força” para direcionar as soluções para tempos de espera médios 

menores. 

De toda forma, os valores médios para os tempos de espera de cada usuário 

são bem reduzidos, correspondendo a aproximadamente 10,44% do tempo total de 

viagem (média de 1,31 minutos de tempo de espera para todos as soluções da 

fronteira de todos os cenários e média de 11,24 minutos de tempo de viagem dentro 

do veículo).  

Apesar dos custos entre os cenários serem diferentes, podem ser 

comparadas as soluções nas fronteiras de Pareto obtidas em função da proporção 

de atendimentos à demanda com ligações diretas. Esse gráfico está representado 

na Figura 6.14. No gráfico, quanto mais para baixo um ponto a solução é melhor 

(menor a frota) e quanto mais para a direita a solução também é melhor (melhora o 

atendimento com ligação direta). Esta interpretação é diferente dos gráficos de 

dispersão de custos dos usuários e frota anteriores. 

A análise deste gráfico da Figura 6.14 revela que um aumento das 

penalidades de transferência direciona a fronteira de pareto dos cenários para 

soluções com maiores atendimentos por ligações diretas (Cenários 2 e 4 geram 

ainda melhores soluções quanto a ligações diretas que os Cenários 1 e 3). Ou seja, 

ocorre uma minimização das transferências conforme aumenta-se as penalidades de 

transferências. 

A influência do número de linhas na proporção de ligações diretas pode ser 

analisado através da Figura 6.13. Nessa análise estão todas as soluções das 

análises de sensibilidade com intervalos máximos menores que 20 minutos. Como 

pode ser verificado por meio do referido gráfico, ocorre um aumento contínuo da 

proporção média de atendimento sem transferências, até por volta de 8 linhas nas 

soluções. Entre 9 e 12 linhas, não ocorre um aumento significativo da proporção 

média de atendimento com ligações diretas. Os cenários foram dispostos com a 
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ordem 5-1-3-2-4 para também representar as diferenças entre os pesos de 

transferências. Os cenários 2 e 4 possuem os maiores pesos, portanto, a proporção 

média de ligações diretas é maior que os outros cenários, como também pode ser 

verificado na mesma Figura 6.13.  

 

Figura 6.12: Média do Tempo de Espera por Usuário, em minutos, por 
Cenário. Os cenários 3 e 4 possuem multiplicador 3, e os outros, 2. 

 

Figura 6.13: Atendimento com Ligações Diretas Médio em função do número 
de linhas das soluções.  
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Figura 6.14: Gráfico de Dispersão da proporção de ligações diretas e a frota necessária das soluções da fronteira de Pareto 
para os diferentes cenários.
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6.6 Análise da Frequência das Linhas Utilizadas nas Soluções de Pareto 

Uma importante análise que não foi encontrada em trabalhos anteriores da 

literatura é a análise da frequência das linhas que efetivamente fizeram parte das 

melhores soluções. A Figura 6.16 mostra as linhas mais frequentes que apareceram 

em qualquer uma das 61 soluções das fronteiras de Pareto dos 5 cenários. Estão 

representadas aquelas que apareceram em 4 ou mais soluções, somando 43 linhas 

distintas. Ao todo, foram 124 linhas distintas que apareceram nas soluções das 

fronteiras de pareto. Este número pode ser comparado à quantidade total de linhas 

nos bancos de rota, cujo máximo são 588 linhas na razão TP/TI de 1,5, conforme 

gráfico da Figura 6.15. As melhores soluções utilizaram 21,1% das linhas 

disponíveis no Banco de Rotas, ou seja, 78,9% das linhas disponíveis para utilização 

não estiveram presentes nas melhores soluções. 

As linhas mais frequentes foram a 12-11-10 (33 soluções), 9-15-7-10-11-12 

(33 soluções), 5-4-6-8-10-11 (23 soluções) e 1-2-3-6-8-10-11-13 (21 soluções). A 

frequência de existência de linhas repetidas e recorrentes nas soluções é bom 

indicador que a linha é competitiva, atendendo a sua parcela de demanda na rede 

de forma eficiente, conectando diversos pares origens-destino com ligações diretas 

e multiplicando as possibilidades de conexões na rede. 

 

Figura 6.15: Número de Linhas no Banco de Rotas por Razão TP/TI. 
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 Acredita-se que a linha 12-11-10 e 9-15-7-10-11-12  foram as mais 

frequentes pois a ligação 10-12 é muito mais rápida por 10-11-12 (15 minutos de 

tempo de viagem) que por 10-8-6-4-12 (24 minutos).  

 

Figura 6.16: Linhas mais frequentes que aparecem nas soluções da fronteira 
de Pareto de todos os cenários. 
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6.7 Comparação com os Resultados Publicados na Literatura 

Ressalta-se que a comparação entre os resultados não é possível de maneira 

direta, pois os modelos de alocação utilizados pelos autores não são idênticos, e 

ainda mais pelo fato dos autores não explicitarem os modelos de alocação de forma 

clara no trabalho, quando o aplicam. Isto pode comprometer o cálculo da frota 

necessária e consequentemente os custos dos operadores. Além disso, alguns 

autores não apresentam os nós das linhas que compõem as melhores soluções. 

Para a comparação, então, serão utilizados os artigos que mostraram quais 

foram as efetivas rotas geradas como solução, e será feito uma alocação através do 

algoritmo utilizado neste trabalho para tornar possível a comparação. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios para a seleção de trabalhos da 

literatura para comparação de resultados: que o número mínimo de nós atendidos 

na rede de Mandl (1979) seja 3 e não considerar linhas circulares. Estes critérios 

foram estabelecidos para padronizar com os adotados neste trabalho. 

Como mencionado anteriormente, para a devida comparação entre as 

soluções, é necessário que a rede proposta por cada autor passe pelo processo de 

alocação descrito neste trabalho. Desta forma, aqueles trabalhos que descreveram 

os nós das linhas das soluções obtidas puderam ser usados na comparação. 

Trabalhos recentes como de Afandizadeh et al. (2013) e Zhao e Zang (2008) não 

discriminaram os nós das linhas das melhores soluções. 

Assim, foram selecionados os trabalhos de Mandl (1979), Baaj e Mahmassani 

(1991), Chakroborty (2003), Bagloee e Ceder (2011), Chew et al. (2013), Mumford 

(2013) e Nikolić e Todorović (2013). Cabe ressaltar que nos trabalhos de Chew et al. 

(2013) e Mumford (2013) foram apresentadas duas melhores soluções, uma para 

atender de forma otimizada os usuários e outra para os operadores. Foi escolhida a 

melhor para os usuários para alocação utilizando o método descrito neste trabalho, 

já que a melhor para os operadores envolvia rotas que atendiam apenas 2 nós.  

Chew et al. (2013) não trabalha com o problema integrado de definição de 

trajetos das linhas e frequências (TNDFSP, Seção 2.4), relatando que não foram 

consideradas as frequências das linhas, assumindo que existiam “veículos 
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suficientes e capacidade”. Mumford (2013) também não trabalha com o TNDFSP, 

apenas com a definição das rotas (TNDP). Já em Nikolić e Todorović (2013), a 

consideração do número de veículos disponíveis foi apresentado como trabalho 

futuro. Apesar disto, estes autores foram incluídos pois eles procuraram otimizar 

custos dos usuários, que o presente trabalho também se propõe. Conforme 

demonstram os resultados, é melhor otimizar o sistema considerando também as 

frequências, já que estas são importantes para o cálculo da frota total necessária 

para a operação.  

Na Figura 6.17 está representada a fronteira de Pareto encontrada na análise 

de sensibilidade para o Cenário 1 e os resultados da alocação dos autores 

mencionados, com suas diferentes configurações de rede disponíveis. As melhores 

soluções das 17 configurações de rede proposta analisadas são a de Bagloee e 

Ceder (2011) com 78 veículos e 12 rotas, com custo de usuários médio de 16,01 

minutos, e a de Chew et al. (2013) com 8 rotas, com 88 veículos e custos de 

usuários médio de 13,56 minutos. A alocação acima foi feita considerando-se os 

parâmetros do Cenário 1 para penalidades de transferência de 15 e 20 minutos e 

multiplicador do tempo de espera de 2. 

Da Tabela 6.6 até a Tabela 6.10 são mostradas as soluções analisadas da 

literatura e as soluções da fronteira de Pareto da análise de sensibilidade para os 5 

Cenários. Cabe ressaltar que a grande maioria das soluções dos autores possuem 

ótimos indicadores de atendimento à demanda com ligações diretas, chegando a 

99,10%. Entretanto, para todas estas soluções a frota necessária para operá-las é 

maior que as encontradas na análise de sensibilidade.  

Os custos médios dos usuários nas soluções analisadas da literatura também 

são maiores, em média, que as encontradas nas 11 soluções da fronteira de Pareto. 

De forma geral, os headways máximos das linhas nas soluções da literatura são um 

pouco mais baixos que as da fronteira de Pareto (média de 12,08 contra 16,75 

minutos). De igual forma, os headways médios também são, em média, menores 

que as da fronteira (5,56 contra 8,47 minutos). Apesar disto, a média dos custos dos 

usuários das soluções dos autores não são menores que os das soluções 

encontradas neste trabalho (236.994,1 contra 216.486,1 minutos). 



125 

Outro gráfico que é interessante analisar com os resultados da literatura é o 

de dispersão considerando % de ligações diretas com relação à frota necessária 

para operação da rede (Figura 6.18). A análise deste gráfico mostra claramente que, 

embora as soluções da literatura atendam a demanda com alta percentagem de 

ligações diretas, a frota necessária para operação é maior que a obtida nas soluções 

desenvolvidas nos 5 cenários analisados. Além disso, no Cenário 4 foram obtidas 4 

soluções na fronteira que possuem este percentual maior que as melhores nesse 

quesito das analisadas, com 99,55% e 99,29%, conforme Tabela 6.. As soluções 

dos autores e as da fronteira de Pareto deste Cenário 4 estão na Tabela 6.9.  

Para avaliar o tempo médio de viagem dentro do veículo dos usuários foi 

elaborado o gráfico da Figura 6.19. Este gráfico relaciona a percentagem de 

atendimento com ligações diretas com relação ao tempo médio de viagem dentro do 

veículo para os usuários. É possível observar que não existe uma tendência clara 

que indique que algum cenário se sobressai neste ponto, entretanto, para estas 

duas características, a melhor solução foi a de número 11 do Cenário 2, com 

99,29% de atendimento com ligações diretas e 10,48 min de tempo médio dentro do 

veículo, sendo, inclusive, a melhor solução dentre as anteriormente publicadas 

quanto ao tempo médio de viagem dentro do veículo. 

Comparando-se as soluções da fronteira com a de Chew et al. (2013) com 8 

rotas, observou-se que os custos médios dos usuários estão próximos dos obtidos 

nas soluções da fronteira com 73 e 74 veículos. Já a frota da solução de Chew et al. 

(2013), porém, é 20,5% maior que a de 73 veículos obtida na fronteira. Acredita-se 

que isto foi possível com uma melhor distribuição das demandas entre as linhas da 

rede. Desta forma, os carregamentos críticos das linhas são reduzidos, 

possibilitando a operação com uma menor frota.  

Assim, o fato de termos linhas paralelas em determinadas ligações da rede 

não significa que tenhamos que necessariamente troncalizar a rede (criando-se uma 

única linha a percorrer os trechos de maior demanda, por exemplo), pois é 

justamente a presença de várias linhas que contribui para a redução dos 

carregamentos críticos médios das linhas. Além disso, as linhas paralelas reduzem 

os custos generalizados médios dos usuários ao reduzir o tempo de espera nas 

demandas de trechos intermediários, que podem utilizar várias linhas. 
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Figura 6.17: Fronteira de Pareto da Análise de Sensibilidade para o Cenário 1 e resultados selecionados da literatura. 
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Tabela 6.6: Soluções dos autores selecionados da literatura e as 11 soluções da fronteira de Pareto do Cenário 1. 

 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1 18 8 700 frota 2900 66 239130.49 88.05 11.88 0.06 10.00 5.55 11.13 15.36

2 1.2 10 8 956 frota 3900 67 221631.50 95.18 4.82 0.00 19.33 7.50 11.21 14.23

3 1.2 18 9 811 frota 700 68 220960.99 95.44 4.56 0.00 15.00 8.20 11.20 14.19

4 1.3 14 8 516 custos Usuários 3800 69 217070.62 96.47 3.53 0.00 15.00 7.39 11.42 13.94

5 1.5 14 10 700 frota 3900 70 214609.75 95.57 4.43 0.00 20.00 9.69 11.04 13.78

6 1.3 18 9 956 frota 3300 71 214260.07 95.63 4.37 0.00 12.00 7.71 11.01 13.76

7 1.4 14 10 811 frota 700 72 213308.76 97.94 2.06 0.00 17.00 9.90 10.86 13.70

8 1.5 14 8 516 frota 2300 73 211822.93 97.50 2.50 0.00 18.00 8.43 11.29 13.60

9 1.5 14 8 516 custos Usuários 2300 74 210487.89 97.56 2.44 0.00 18.00 8.39 11.29 13.52

10 1.4 14 10 811 frota 2700 75 209060.47 97.94 2.06 0.00 20.00 10.53 10.86 13.43

11 1.4 14 10 811 custos Usuários 3200 76 209004.11 97.94 2.06 0.00 20.00 9.93 10.86 13.42

Mandl (1979) (4 rotas) - - 4 - - - 103 278930.26 69.94 29.93 0.13 6.67 3.48 11.40 17.91

Baaj e Mahmassani (1991) (6 rotas) - - 6 - - - 87 262033.89 78.61 21.39 0.00 11.33 4.11 11.14 16.83

Baaj e Mahmassani (1991) (8 rotas) - - 8 - - - 78 264259.22 79.96 20.04 0.00 10.67 4.65 11.00 16.97

Chakroborty (2003) (4 rotas) - - 4 - - - 105 260609.56 89.98 10.02 0.00 9.00 4.06 13.10 16.74

Bagloee e Ceder (2011) (12 rotas) - - 12 - - - 78 249262.79 86.90 13.10 0.00 11.33 7.23 11.00 16.01

Mumford (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 86 230315.35 91.14 8.86 0.00 9.33 4.43 10.79 14.79

Mumford (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 98 225208.26 96.08 3.92 0.00 8.00 5.06 11.77 14.46

Mumford (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 101 222705.54 99.10 0.90 0.00 15.00 6.91 11.95 14.30

Mumford (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 102 238437.48 98.01 1.99 0.00 6.80 5.32 12.91 15.31

Chew e Lee (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 87 230548.31 92.74 7.26 0.00 5.11 3.64 11.47 14.81

Chew e Lee (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 110 226908.66 98.14 1.86 0.00 8.80 4.86 12.18 14.57

Chew e Lee (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 94 212443.20 99.10 0.90 0.00 10.00 5.89 11.04 13.64

Chew e Lee (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 88 211094.37 99.04 0.96 0.00 31.00 9.67 10.72 13.56

Nikolic e Teodorovic (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 94 233696.87 91.91 8.09 0.00 4.32 3.41 11.71 15.01

Nikolic e Teodorovic (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 102 221672.02 97.24 2.76 0.00 10.29 5.25 11.64 14.24

Nikolic e Teodorovic (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 98 226339.11 98.84 1.16 0.00 17.50 7.00 11.99 14.54

Nikolic e Teodorovic (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 104 234435.24 98.97 1.03 0.00 29.00 9.66 12.65 15.06

Fronteira de Pareto - Cenário 1 e Soluções da Literatura



128 

Tabela 6.7: Soluções dos autores selecionados da literatura e as 12 soluções da fronteira de Pareto do Cenário 2. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 2 

transf. (%)

Headway 

Máximo das 

Linhas (min)

Headway 

Médio das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.1 14 9 956 frota 3700 66 244631.30 93.90 6.10 0.00 20.00 9.14 11.11 15.71

2 1.2 18 9 516 frota 1500 67 233711.87 95.38 4.62 0.00 20.00 9.10 11.15 15.01

3 1.1 14 11 811 custos Usuários 3300 68 231731.78 95.76 4.24 0.00 14.40 8.76 11.10 14.88

4 1.2 10 8 167 custos Usuários 3000 69 227521.18 96.27 3.73 0.00 10.33 7.02 11.24 14.61

5 1.2 14 9 403 frota 2400 70 221479.44 97.69 2.31 0.00 15.00 8.35 11.24 14.22

6 1.2 10 11 700 frota 2400 71 221048.51 97.88 2.12 0.00 15.00 9.32 11.24 14.20

7 1.2 14 10 167 custos Usuários 3800 72 217370.67 98.72 1.28 0.00 20.00 9.44 11.24 13.96

8 1.4 18 12 115 frota 3600 73 214129.19 98.91 1.09 0.00 15.33 10.58 11.24 13.75

9 1.4 14 8 811 frota 4000 74 213682.25 98.65 1.35 0.00 16.00 7.48 11.24 13.72

10 1.4 10 11 395 frota 3200 75 213309.53 99.49 0.51 0.00 18.00 10.27 11.24 13.70

11 1.5 14 10 115 frota 3400 76 211160.72 99.29 0.71 0.00 18.67 9.56 10.48 13.56

12 1.4 10 12 700 frota 4000 77 210042.07 99.42 0.58 0.00 17.00 10.74 11.24 13.49

Mandl (1979) (4 rotas) - - 4 - - - 103 349230.26 69.94 29.93 0.13 6.67 3.48 11.40 22.43

Baaj e Mahmassani (1991) (6 rotas) - - 6 - - - 87 311983.89 78.61 21.39 0.00 11.33 4.11 11.14 20.04

Baaj e Mahmassani (1991) (8 rotas) - - 8 - - - 78 311059.22 79.96 20.04 0.00 10.67 4.65 11.00 19.98

Chakroborty (2003) (4 rotas) - - 4 - - - 105 284009.56 89.98 10.02 0.00 9.00 4.06 13.10 18.24

Bagloee e Ceder (2011) (12 rotas) - - 12 - - - 78 279862.79 86.90 13.10 0.00 11.33 7.23 11.00 17.97

Mumford (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 86 251015.35 91.14 8.86 0.00 9.33 4.43 10.79 16.12

Mumford (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 98 234358.26 96.08 3.92 0.00 8.00 5.06 11.77 15.05

Mumford (2013) (8 rotas) - - 7 - - - 102 243087.48 98.01 1.99 0.00 6.80 5.32 12.91 15.61

Mumford (2013) (7 rotas) - - 8 - - - 101 224805.54 99.10 0.90 0.00 15.00 6.91 11.95 14.44

Chew e Lee (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 87 247498.31 92.74 7.26 0.00 5.11 3.64 11.47 15.90

Chew e Lee (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 110 231258.66 98.14 1.86 0.00 8.80 4.86 12.18 14.85

Chew e Lee (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 94 214543.20 99.10 0.90 0.00 10.00 5.89 11.04 13.78

Chew e Lee (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 88 213344.37 99.04 0.96 0.00 31.00 9.67 10.72 13.70

Nikolic e Teodorovic (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 94 252596.87 91.91 8.09 0.00 4.32 3.41 11.71 16.22

Nikolic e Teodorovic (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 102 228122.02 97.24 2.76 0.00 10.29 5.25 11.64 14.65

Nikolic e Teodorovic (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 98 229039.11 98.84 1.16 0.00 17.50 7.00 11.99 14.71

Nikolic e Teodorovic (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 104 236835.24 98.97 1.03 0.00 29.00 9.66 12.65 15.21

Fronteira de Pareto - Cenário 2 e Soluções da Literatura
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Tabela 6.8: Soluções dos autores selecionados da literatura e as 11 soluções da fronteira de Pareto do Cenário 3. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 2 

transf. (%)

Headway 

Máximo das 

Linhas (min)

Headway 

Médio das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.2 10 5 956 frota 1500 67 247110.63 91.65 8.35 0.00 6.50 4.51 11.47 15.87

2 1.2 10 8 115 frota 4000 68 240268.34 93.96 6.04 0.00 15.00 8.16 11.25 15.43

3 1.5 14 6 700 frota 500 69 235377.22 95.18 4.82 0.00 16.00 7.39 11.39 15.12

4 1.2 10 9 167 custos Usuários 3500 70 235605.80 96.79 3.21 0.00 15.00 8.53 11.92 15.13

5 1.2 14 11 167 custos Usuários 3800 71 234397.52 96.60 3.40 0.00 20.00 11.13 10.89 15.05

6 1.3 14 9 115 frota 3800 72 231889.48 95.83 4.17 0.00 20.00 10.66 10.72 14.89

7 1.5 18 8 956 frota 2200 73 230593.80 95.12 4.88 0.00 15.33 9.43 11.05 14.81

8 1.4 10 9 278 frota 3900 74 230052.09 96.27 3.73 0.00 20.00 10.53 11.33 14.78

9 1.3 14 12 115 frota 3900 75 229415.61 95.89 4.11 0.00 20.00 12.82 11.48 14.73

10 1.3 14 12 115 frota 3800 76 228435.87 95.89 4.11 0.00 20.00 12.45 11.48 14.67

11 1.5 10 11 403 custos Usuários 1500 77 227269.54 96.21 3.79 0.00 16.00 12.26 11.64 14.60

Mandl (1979) (4 rotas) - - 4 - - - 103 294530.54 69.94 29.93 0.13 6.67 3.48 11.40 18.92

Baaj e Mahmassani (1991) (6 rotas) - - 6 - - - 87 281332.24 78.61 21.39 0.00 11.33 4.11 11.14 18.07

Baaj e Mahmassani (1991) (8 rotas) - - 8 - - - 78 286881.30 79.96 20.04 0.00 10.67 4.65 10.98 18.43

Chakroborty (2003) (4 rotas) - - 4 - - - 105 277398.73 89.98 10.02 0.00 9.00 4.06 13.13 17.82

Bagloee e Ceder (2011) (12 rotas) - - 12 - - - 77 272582.13 86.90 13.10 0.00 11.33 7.36 10.98 17.51

Mumford (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 86 251241.62 91.14 8.86 0.00 9.33 4.43 10.81 16.14

Mumford (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 98 241683.85 96.08 3.92 0.00 8.00 5.06 11.77 15.52

Mumford (2013) (8 rotas) - - 7 - - - 102 254845.28 98.01 1.99 0.00 6.80 5.32 12.91 16.37

Mumford (2013) (7 rotas) - - 8 - - - 101 239882.41 99.10 0.90 0.00 15.00 6.91 11.94 15.41

Chew e Lee (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 87 248028.87 92.74 7.26 0.00 5.11 3.64 11.47 15.93

Chew e Lee (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 110 243327.85 98.14 1.86 0.00 8.80 4.86 12.18 15.63

Chew e Lee (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 94 231568.20 99.10 0.90 0.00 10.00 5.89 11.04 14.87

Chew e Lee (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 87 231763.18 99.04 0.96 0.00 31.00 9.97 10.71 14.89

Nikolic e Teodorovic (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 94 249940.15 91.91 8.09 0.00 4.32 3.41 11.71 16.05

Nikolic e Teodorovic (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 102 238583.11 97.24 2.76 0.00 10.29 5.25 11.64 15.32

Nikolic e Teodorovic (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 98 244703.76 98.84 1.16 0.00 17.50 7.00 11.99 15.72

Nikolic e Teodorovic (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 104 251964.71 98.97 1.03 0.00 29.00 9.66 12.67 16.18

Fronteira de Pareto - Cenário 3 e Soluções da Literatura
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Tabela 6.9: Soluções dos autores selecionados da literatura e as 14 soluções da fronteira de Pareto do Cenário 4. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 2 

transf. (%)

Headway 

Máximo das 

Linhas (min)

Headway 

Médio das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.1 10 6 687 frota 1100 65 288703.62 87.86 12.14 0.00 9.00 5.00 11.58 18.54

2 1.2 10 7 278 frota 200 66 277213.96 91.01 8.99 0.00 14.00 7.39 11.04 17.80

3 1.2 18 9 115 frota 2200 67 252684.62 96.60 3.40 0.00 14.40 7.87 10.87 16.23

4 1.2 18 8 700 custos Usuários 3200 69 247006.14 96.66 3.34 0.00 11.33 7.53 11.28 15.86

5 1.2 14 8 115 custos Usuários 2600 70 244158.95 96.60 3.40 0.00 15.00 8.06 11.22 15.68

6 1.2 14 10 687 custos Usuários 3800 71 242655.03 97.75 2.25 0.00 15.00 9.13 10.65 15.58

7 1.5 14 6 956 custos Usuários 3600 72 240279.25 96.98 3.02 0.00 10.29 6.46 11.56 15.43

8 1.5 18 8 687 frota 700 73 237978.44 98.27 1.73 0.00 18.00 8.87 11.63 15.28

9 1.5 18 8 687 frota 800 74 235951.79 98.27 1.73 0.00 18.67 9.79 11.63 15.15

10 1.3 18 11 516 frota 3500 75 233579.25 99.29 0.71 0.00 18.00 9.85 11.16 15.00

11 1.3 18 11 516 frota 3900 76 232961.75 99.29 0.71 0.00 15.00 9.89 11.16 14.96

12 1.3 14 12 956 frota 3900 77 231696.87 98.39 1.61 0.00 18.00 11.06 11.27 14.88

13 1.5 14 12 167 frota 2600 78 230868.81 99.55 0.45 0.00 16.67 10.59 12.03 14.83

14 1.5 14 12 167 custos Usuários 3600 80 230446.53 99.55 0.45 0.00 16.67 10.74 12.03 14.80

Mandl (1979) (4 rotas) - - 4 - - - 103 364830.54 69.94 29.93 0.13 6.67 3.48 11.40 23.43

Baaj e Mahmassani (1991) (6 rotas) - - 6 - - - 87 331282.24 78.61 21.39 0.00 11.33 4.11 11.14 21.28

Baaj e Mahmassani (1991) (8 rotas) - - 8 - - - 78 333681.30 79.96 20.04 0.00 10.67 4.65 10.98 21.43

Chakroborty (2003) (4 rotas) - - 4 - - - 105 300798.73 89.98 10.02 0.00 9.00 4.06 13.13 19.32

Bagloee e Ceder (2011) (12 rotas) - - 12 - - - 77 303182.13 86.90 13.10 0.00 11.33 7.36 10.98 19.47

Mumford (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 86 271941.62 91.14 8.86 0.00 9.33 4.43 10.81 17.47

Mumford (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 98 250833.85 96.08 3.92 0.00 8.00 5.06 11.77 16.11

Mumford (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 102 259495.28 98.01 1.99 0.00 6.80 5.32 12.91 16.67

Mumford (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 101 241982.41 99.10 0.90 0.00 15.00 6.91 11.94 15.54

Chew e Lee (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 87 264978.87 92.74 7.26 0.00 5.11 3.64 11.47 17.02

Chew e Lee (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 110 247677.85 98.14 1.86 0.00 8.80 4.86 12.18 15.91

Chew e Lee (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 94 233668.20 99.10 0.90 0.00 10.00 5.89 11.04 15.01

Chew e Lee (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 87 234013.18 99.04 0.96 0.00 31.00 9.97 10.71 15.03

Nikolic e Teodorovic (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 94 268840.15 91.91 8.09 0.00 4.32 3.41 11.71 17.27

Nikolic e Teodorovic (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 102 245033.11 97.24 2.76 0.00 10.29 5.25 11.64 15.74

Nikolic e Teodorovic (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 98 247403.76 98.84 1.16 0.00 17.50 7.00 11.99 15.89

Nikolic e Teodorovic (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 104 254364.71 98.97 1.03 0.00 29.00 9.66 12.67 16.34

Fronteira de Pareto - Cenário 4 e Soluções da Literatura
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Tabela 6.10: Soluções dos autores selecionados da literatura e as 13 soluções da fronteira de Pareto do Cenário 5. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 2 

transf. (%)

Headway 

Máximo das 

Linhas (min)

Headway 

Médio das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.1 18 6 687 frota 3000 66 217582.67 86.64 13.36 0.00 8.33 5.13 10.65 13.97

2 1.2 14 8 167 frota 3900 67 214327.90 89.72 10.28 0.00 19.00 8.72 11.05 13.77

3 1.2 14 8 395 frota 4000 68 211647.05 93.13 6.87 0.00 19.33 8.91 10.75 13.59

4 1.5 10 9 956 frota 4000 69 210204.12 93.64 6.36 0.00 15.33 8.78 11.05 13.50

5 1.4 14 10 403 custos Usuários 2900 70 207275.47 93.96 6.04 0.00 17.00 9.31 11.06 13.31

6 1.5 14 10 278 frota 3900 71 205962.61 95.12 4.88 0.00 16.50 10.01 11.62 13.23

7 1.4 14 8 115 frota 2300 72 205863.08 94.03 5.97 0.00 17.00 8.81 11.65 13.22

8 1.4 10 8 687 frota 4000 73 205340.69 93.00 7.00 0.00 20.00 8.77 11.24 13.19

9 1.4 14 8 115 frota 3800 74 204457.02 94.80 5.20 0.00 20.00 9.82 11.65 13.13

10 1.5 14 11 956 frota 3900 75 204497.27 94.61 5.39 0.00 20.00 10.19 11.38 13.13

11 1.4 10 9 403 frota 3900 76 203859.55 93.96 6.04 0.00 16.67 9.28 11.92 13.09

12 1.4 14 11 516 custos Usuários 3100 77 204232.58 93.83 6.17 0.00 16.00 10.64 11.11 13.12

13 1.5 18 7 700 custos Usuários 1200 78 203956.02 93.58 6.42 0.00 16.00 7.51 11.18 13.10

Mandl (1979) (4 rotas) - - 4 - - - 103 232270.26 69.94 29.93 0.13 6.67 3.48 11.40 14.92

Baaj e Mahmassani (1991) (6 rotas) - - 6 - - - 87 228733.89 78.61 21.39 0.00 11.33 4.11 11.14 14.69

Baaj e Mahmassani (1991) (8 rotas) - - 8 - - - 78 233059.22 79.96 20.04 0.00 10.67 4.65 11.00 14.97

Chakroborty (2003) (4 rotas) - - 4 - - - 105 245009.56 89.98 10.02 0.00 9.00 4.06 13.10 15.74

Bagloee e Ceder (2011) (12 rotas) - - 12 - - - 78 228862.79 86.90 13.10 0.00 11.33 7.23 11.00 14.70

Mumford (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 86 216515.35 91.14 8.86 0.00 9.33 4.43 10.79 13.91

Mumford (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 98 219108.26 96.08 3.92 0.00 8.00 5.06 11.77 14.07

Mumford (2013) (8 rotas) - - 7 - - - 102 235337.48 98.01 1.99 0.00 6.80 5.32 12.91 15.11

Mumford (2013) (7 rotas) - - 8 - - - 101 221305.54 99.10 0.90 0.00 15.00 6.91 11.95 14.21

Chew e Lee (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 87 219248.31 92.74 7.26 0.00 5.11 3.64 11.47 14.08

Chew e Lee (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 110 224008.66 98.14 1.86 0.00 8.80 4.86 12.18 14.39

Chew e Lee (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 94 211043.20 99.10 0.90 0.00 10.00 5.89 11.04 13.55

Chew e Lee (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 88 209594.37 99.04 0.96 0.00 31.00 9.67 10.72 13.46

Nikolic e Teodorovic (2013) (4 rotas) - - 4 - - - 94 221096.87 91.91 8.09 0.00 4.32 3.41 11.71 14.20

Nikolic e Teodorovic (2013) (6 rotas) - - 6 - - - 102 217372.02 97.24 2.76 0.00 10.29 5.25 11.64 13.96

Nikolic e Teodorovic (2013) (7 rotas) - - 7 - - - 98 224539.11 98.84 1.16 0.00 17.50 7.00 11.99 14.42

Nikolic e Teodorovic (2013) (8 rotas) - - 8 - - - 104 232835.24 98.97 1.03 0.00 29.00 9.66 12.65 14.95

Fronteira de Pareto - Cenário 5 e Soluções da Literatura
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Figura 6.18: Gráfico de Dispersão da % de atendimento com ligações diretas vs Frota, com soluções da literatura. Os 
valores no gráfico representam a % de atendimento com ligações diretas para a solução. 
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Figura 6.19: Gráfico de Dispersão relacionando a percentagem de atendimento com ligações diretas e o tempo médio de 
viagem dentro do veículo em minutos para os diferentes cenários. Destaque para a melhor solução considerando estes atributos.
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6.8 Escolha da Melhor Rede para Análise e Visualização 

Apresentadas as soluções percententes às fronteiras de Pareto dos 5 

cenários, agora cabe escolher uma das soluções para efetiva implantação. Devido 

ao fato de todas pertencerem à fronteira de Pareto de seus respectivos cenários, 

não é possível afirmar que uma seja “melhor” que outra solução. Assim, para 

diferenciar as soluções entre si, além dos custos dos usuários e da frota necessária, 

que serviram de base para o algoritmo de otimização, serão considerados a 

proporção de ligações diretas e o tempo médio de viagem no interior do veículo. 

Mesmo que estes dois atributos das soluções reflitam nos custos 

generalizados médios, influenciando nas melhores soluções do cenário, apenas com 

a fronteira de Pareto não é possível diferenciar qualidade das soluções. Seria 

necessário alguma medida de valor do tempo dos usuários e valor de se operar um 

veículo a mais em determinado período.  

Neste trabalho, como mencionado, será utilizado a proporção de ligações 

diretas e média do tempo de viagem no interior do veículo. Desta forma, estão 

apresentadas na Tabela 6.11 todas as soluções das fronteiras de Pareto dos 5 

Cenários avaliados. A tabela foi ordenada em ordem decrescente da percentagem 

de atendimento à demanda com ligações diretas. A solução que melhor atendeu a 

esse requisito foi com 99,55%, a Solução 13 do Cenário 4. As 7 primeiras soluções 

foram destacadas. 

Agora, na Tabela 6.12, está o mesmo conjunto de soluções ordenado de 

forma crescente com relaçãp ao tempo médio de viagem no veículo. Desta forma, a 

melhor solução corresponde àquela onde os usuários passam, em média, menos 

tempo efetivamente se locomovendo nos veículos. Após esta ordenação, verificou-

se que a Solução 11 do Cenário 2 obteve o menor tempo médio de viagem, com 

10,48 minutos, que inclusive foi menor que o menor valor dentre as soluções da 

literatura, que apareceu na solução de 8 rotas de Chew et al. (2013) com 10,72 

minutos. 
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Tabela 6.11: Soluções das Fronteiras de Pareto agrupadas e ordenadas por 
atendimento a ligações diretas, com destaque para as 7 primeiras. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 2 

transf. (%)

Headway 

Máximo das 

Linhas (min)

Headway 

Médio das 

Linhas (min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Cenário 4 - Solução 13 1.5 14 12 167 frota 2600 78 99.55 0.45 0.00 16.67 10.59 12.03

Cenário 4 - Solução 14 1.5 14 12 167 custos Usuários 3600 80 99.55 0.45 0.00 16.67 10.74 12.03

Cenário 2 - Solução 10 1.4 10 11 395 frota 3200 75 99.49 0.51 0.00 18.00 10.27 11.24

Cenário 2 - Solução 12 1.4 10 12 700 frota 4000 77 99.42 0.58 0.00 17.00 10.74 11.24

Cenário 2 - Solução 11 1.5 14 10 115 frota 3400 76 99.29 0.71 0.00 18.67 9.56 10.48

Cenário 4 - Solução 10 1.3 18 11 516 frota 3500 75 99.29 0.71 0.00 18.00 9.85 11.16

Cenário 4 - Solução 11 1.3 18 11 516 frota 3900 76 99.29 0.71 0.00 15.00 9.89 11.16

Cenário 2 - Solução 8 1.4 18 12 115 frota 3600 73 98.91 1.09 0.00 15.33 10.58 11.24

Cenário 2 - Solução 7 1.2 14 10 167 custos Usuários 3800 72 98.72 1.28 0.00 20.00 9.44 11.24

Cenário 2 - Solução 9 1.4 14 8 811 frota 4000 74 98.65 1.35 0.00 16.00 7.48 11.24

Cenário 4 - Solução 12 1.3 14 12 956 frota 3900 77 98.39 1.61 0.00 18.00 11.06 11.27

Cenário 4 - Solução 8 1.5 18 8 687 frota 700 73 98.27 1.73 0.00 18.00 8.87 11.63

Cenário 4 - Solução 9 1.5 18 8 687 frota 800 74 98.27 1.73 0.00 18.67 9.79 11.63

Cenário 1 - Solução 7 1.4 14 10 811 frota 700 72 97.94 2.06 0.00 17.00 9.90 10.86

Cenário 1 - Solução 10 1.4 14 10 811 frota 2700 75 97.94 2.06 0.00 20.00 10.53 10.86

Cenário 1 - Solução 11 1.4 14 10 811 custos Usuários 3200 76 97.94 2.06 0.00 20.00 9.93 10.86

Cenário 2 - Solução 6 1.2 10 11 700 frota 2400 71 97.88 2.12 0.00 15.00 9.32 11.24

Cenário 4 - Solução 6 1.2 14 10 687 custos Usuários 3800 71 97.75 2.25 0.00 15.00 9.13 10.65

Cenário 2 - Solução 5 1.2 14 9 403 frota 2400 70 97.69 2.31 0.00 15.00 8.35 11.24

Cenário 1 - Solução 9 1.5 14 8 516 custos Usuários 2300 74 97.56 2.44 0.00 18.00 8.39 11.29

Cenário 1 - Solução 8 1.5 14 8 516 frota 2300 73 97.50 2.50 0.00 18.00 8.43 11.29

Cenário 4 - Solução 7 1.5 14 6 956 custos Usuários 3600 72 96.98 3.02 0.00 10.29 6.46 11.56

Cenário 3 - Solução 4 1.2 10 9 167 custos Usuários 3500 70 96.79 3.21 0.00 15.00 8.53 11.92

Cenário 4 - Solução 4 1.2 18 8 700 custos Usuários 3200 69 96.66 3.34 0.00 11.33 7.53 11.28

Cenário 4 - Solução 3 1.2 18 9 115 frota 2200 67 96.60 3.40 0.00 14.40 7.87 10.87

Cenário 3 - Solução 5 1.2 14 11 167 custos Usuários 3800 71 96.60 3.40 0.00 20.00 11.13 10.89

Cenário 4 - Solução 5 1.2 14 8 115 custos Usuários 2600 70 96.60 3.40 0.00 15.00 8.06 11.22

Cenário 1 - Solução 4 1.3 14 8 516 custos Usuários 3800 69 96.47 3.53 0.00 15.00 7.39 11.42

Cenário 2 - Solução 4 1.2 10 8 167 custos Usuários 3000 69 96.27 3.73 0.00 10.33 7.02 11.24

Cenário 3 - Solução 8 1.4 10 9 278 frota 3900 74 96.27 3.73 0.00 20.00 10.53 11.33

Cenário 3 - Solução 11 1.5 10 11 403 custos Usuários 1500 77 96.21 3.79 0.00 16.00 12.26 11.64

Cenário 3 - Solução 9 1.3 14 12 115 frota 3900 75 95.89 4.11 0.00 20.00 12.82 11.48

Cenário 3 - Solução 10 1.3 14 12 115 frota 3800 76 95.89 4.11 0.00 20.00 12.45 11.48

Cenário 3 - Solução 6 1.3 14 9 115 frota 3800 72 95.83 4.17 0.00 20.00 10.66 10.72

Cenário 2 - Solução 3 1.1 14 11 811 custos Usuários 3300 68 95.76 4.24 0.00 14.40 8.76 11.10

Cenário 1 - Solução 6 1.3 18 9 956 frota 3300 71 95.63 4.37 0.00 12.00 7.71 11.01

Cenário 1 - Solução 5 1.5 14 10 700 frota 3900 70 95.57 4.43 0.00 20.00 9.69 11.04

Cenário 1 - Solução 3 1.2 18 9 811 frota 700 68 95.44 4.56 0.00 15.00 8.20 11.20

Cenário 2 - Solução 2 1.2 18 9 516 frota 1500 67 95.38 4.62 0.00 20.00 9.10 11.15

Cenário 1 - Solução 2 1.2 10 8 956 frota 3900 67 95.18 4.82 0.00 19.33 7.50 11.21

Cenário 3 - Solução 3 1.5 14 6 700 frota 500 69 95.18 4.82 0.00 16.00 7.39 11.39

Cenário 3 - Solução 7 1.5 18 8 956 frota 2200 73 95.12 4.88 0.00 15.33 9.43 11.05

Cenário 5 - Solução 6 1.5 14 10 278 frota 3900 71 95.12 4.88 0.00 16.50 10.01 11.62

Cenário 5 - Solução 9 1.4 14 8 115 frota 3800 74 94.80 5.20 0.00 20.00 9.82 11.65

Cenário 5 - Solução 10 1.5 14 11 956 frota 3900 75 94.61 5.39 0.00 20.00 10.19 11.38

Cenário 5 - Solução 7 1.4 14 8 115 frota 2300 72 94.03 5.97 0.00 17.00 8.81 11.65

Cenário 5 - Solução 5 1.4 14 10 403 custos Usuários 2900 70 93.96 6.04 0.00 17.00 9.31 11.06

Cenário 3 - Solução 2 1.2 10 8 115 frota 4000 68 93.96 6.04 0.00 15.00 8.16 11.25

Cenário 5 - Solução 11 1.4 10 9 403 frota 3900 76 93.96 6.04 0.00 16.67 9.28 11.92

Cenário 2 - Solução 1 1.1 14 9 956 frota 3700 66 93.90 6.10 0.00 20.00 9.14 11.11

Cenário 5 - Solução 12 1.4 14 11 516 custos Usuários 3100 77 93.83 6.17 0.00 16.00 10.64 11.11

Cenário 5 - Solução 4 1.5 10 9 956 frota 4000 69 93.64 6.36 0.00 15.33 8.78 11.05

Cenário 5 - Solução 13 1.5 18 7 700 custos Usuários 1200 78 93.58 6.42 0.00 16.00 7.51 11.18

Cenário 5 - Solução 3 1.2 14 8 395 frota 4000 68 93.13 6.87 0.00 19.33 8.91 10.75

Cenário 5 - Solução 8 1.4 10 8 687 frota 4000 73 93.00 7.00 0.00 20.00 8.77 11.24

Cenário 3 - Solução 1 1.2 10 5 956 frota 1500 67 91.65 8.35 0.00 6.50 4.51 11.47

Cenário 4 - Solução 2 1.2 10 7 278 frota 200 66 91.01 8.99 0.00 14.00 7.39 11.04

Cenário 5 - Solução 2 1.2 14 8 167 frota 3900 67 89.72 10.28 0.00 19.00 8.72 11.05

Cenário 1 - Solução 1 1 18 8 700 frota 2900 66 88.05 11.88 0.06 10.00 5.55 11.13

Cenário 4 - Solução 1 1.1 10 6 687 frota 1100 65 87.86 12.14 0.00 9.00 5.00 11.58

Cenário 5 - Solução 1 1.1 18 6 687 frota 3000 66 86.64 13.36 0.00 8.33 5.13 10.65

Soluções das Fronteiras de Pareto - Todos os Cenários
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Tabela 6.12: Soluções das Fronteiras de Pareto agrupadas e ordenadas por 
menores tempos de viagem nos veículos (in-vehicle travel time). 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 2 

transf. (%)

Headway 

Máximo das 

Linhas (min)

Headway 

Médio das 

Linhas (min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Cenário 2 - Solução 11 1.5 14 10 115 frota 3400 76 99.29 0.71 0.00 18.67 9.56 10.48

Cenário 4 - Solução 6 1.2 14 10 687 custos Usuários 3800 71 97.75 2.25 0.00 15.00 9.13 10.65

Cenário 5 - Solução 1 1.1 18 6 687 frota 3000 66 86.64 13.36 0.00 8.33 5.13 10.65

Cenário 3 - Solução 6 1.3 14 9 115 frota 3800 72 95.83 4.17 0.00 20.00 10.66 10.72

Cenário 5 - Solução 3 1.2 14 8 395 frota 4000 68 93.13 6.87 0.00 19.33 8.91 10.75

Cenário 1 - Solução 7 1.4 14 10 811 frota 700 72 97.94 2.06 0.00 17.00 9.90 10.86

Cenário 1 - Solução 10 1.4 14 10 811 frota 2700 75 97.94 2.06 0.00 20.00 10.53 10.86

Cenário 1 - Solução 11 1.4 14 10 811 custos Usuários 3200 76 97.94 2.06 0.00 20.00 9.93 10.86

Cenário 4 - Solução 3 1.2 18 9 115 frota 2200 67 96.60 3.40 0.00 14.40 7.87 10.87

Cenário 3 - Solução 5 1.2 14 11 167 custos Usuários 3800 71 96.60 3.40 0.00 20.00 11.13 10.89

Cenário 1 - Solução 6 1.3 18 9 956 frota 3300 71 95.63 4.37 0.00 12.00 7.71 11.01

Cenário 4 - Solução 2 1.2 10 7 278 frota 200 66 91.01 8.99 0.00 14.00 7.39 11.04

Cenário 1 - Solução 5 1.5 14 10 700 frota 3900 70 95.57 4.43 0.00 20.00 9.69 11.04

Cenário 5 - Solução 2 1.2 14 8 167 frota 3900 67 89.72 10.28 0.00 19.00 8.72 11.05

Cenário 5 - Solução 4 1.5 10 9 956 frota 4000 69 93.64 6.36 0.00 15.33 8.78 11.05

Cenário 3 - Solução 7 1.5 18 8 956 frota 2200 73 95.12 4.88 0.00 15.33 9.43 11.05

Cenário 5 - Solução 5 1.4 14 10 403 custos Usuários 2900 70 93.96 6.04 0.00 17.00 9.31 11.06

Cenário 2 - Solução 3 1.1 14 11 811 custos Usuários 3300 68 95.76 4.24 0.00 14.40 8.76 11.10

Cenário 2 - Solução 1 1.1 14 9 956 frota 3700 66 93.90 6.10 0.00 20.00 9.14 11.11

Cenário 5 - Solução 12 1.4 14 11 516 custos Usuários 3100 77 93.83 6.17 0.00 16.00 10.64 11.11

Cenário 1 - Solução 1 1 18 8 700 frota 2900 66 88.05 11.88 0.06 10.00 5.55 11.13

Cenário 2 - Solução 2 1.2 18 9 516 frota 1500 67 95.38 4.62 0.00 20.00 9.10 11.15

Cenário 4 - Solução 10 1.3 18 11 516 frota 3500 75 99.29 0.71 0.00 18.00 9.85 11.16

Cenário 4 - Solução 11 1.3 18 11 516 frota 3900 76 99.29 0.71 0.00 15.00 9.89 11.16

Cenário 5 - Solução 13 1.5 18 7 700 custos Usuários 1200 78 93.58 6.42 0.00 16.00 7.51 11.18

Cenário 1 - Solução 3 1.2 18 9 811 frota 700 68 95.44 4.56 0.00 15.00 8.20 11.20

Cenário 1 - Solução 2 1.2 10 8 956 frota 3900 67 95.18 4.82 0.00 19.33 7.50 11.21

Cenário 4 - Solução 5 1.2 14 8 115 custos Usuários 2600 70 96.60 3.40 0.00 15.00 8.06 11.22

Cenário 5 - Solução 8 1.4 10 8 687 frota 4000 73 93.00 7.00 0.00 20.00 8.77 11.24

Cenário 2 - Solução 10 1.4 10 11 395 frota 3200 75 99.49 0.51 0.00 18.00 10.27 11.24

Cenário 2 - Solução 12 1.4 10 12 700 frota 4000 77 99.42 0.58 0.00 17.00 10.74 11.24

Cenário 2 - Solução 8 1.4 18 12 115 frota 3600 73 98.91 1.09 0.00 15.33 10.58 11.24

Cenário 2 - Solução 7 1.2 14 10 167 custos Usuários 3800 72 98.72 1.28 0.00 20.00 9.44 11.24

Cenário 2 - Solução 9 1.4 14 8 811 frota 4000 74 98.65 1.35 0.00 16.00 7.48 11.24

Cenário 2 - Solução 6 1.2 10 11 700 frota 2400 71 97.88 2.12 0.00 15.00 9.32 11.24

Cenário 2 - Solução 5 1.2 14 9 403 frota 2400 70 97.69 2.31 0.00 15.00 8.35 11.24

Cenário 2 - Solução 4 1.2 10 8 167 custos Usuários 3000 69 96.27 3.73 0.00 10.33 7.02 11.24

Cenário 3 - Solução 2 1.2 10 8 115 frota 4000 68 93.96 6.04 0.00 15.00 8.16 11.25

Cenário 4 - Solução 12 1.3 14 12 956 frota 3900 77 98.39 1.61 0.00 18.00 11.06 11.27

Cenário 4 - Solução 4 1.2 18 8 700 custos Usuários 3200 69 96.66 3.34 0.00 11.33 7.53 11.28

Cenário 1 - Solução 9 1.5 14 8 516 custos Usuários 2300 74 97.56 2.44 0.00 18.00 8.39 11.29

Cenário 1 - Solução 8 1.5 14 8 516 frota 2300 73 97.50 2.50 0.00 18.00 8.43 11.29

Cenário 3 - Solução 8 1.4 10 9 278 frota 3900 74 96.27 3.73 0.00 20.00 10.53 11.33

Cenário 5 - Solução 10 1.5 14 11 956 frota 3900 75 94.61 5.39 0.00 20.00 10.19 11.38

Cenário 3 - Solução 3 1.5 14 6 700 frota 500 69 95.18 4.82 0.00 16.00 7.39 11.39

Cenário 1 - Solução 4 1.3 14 8 516 custos Usuários 3800 69 96.47 3.53 0.00 15.00 7.39 11.42

Cenário 3 - Solução 1 1.2 10 5 956 frota 1500 67 91.65 8.35 0.00 6.50 4.51 11.47

Cenário 3 - Solução 9 1.3 14 12 115 frota 3900 75 95.89 4.11 0.00 20.00 12.82 11.48

Cenário 3 - Solução 10 1.3 14 12 115 frota 3800 76 95.89 4.11 0.00 20.00 12.45 11.48

Cenário 4 - Solução 7 1.5 14 6 956 custos Usuários 3600 72 96.98 3.02 0.00 10.29 6.46 11.56

Cenário 4 - Solução 1 1.1 10 6 687 frota 1100 65 87.86 12.14 0.00 9.00 5.00 11.58

Cenário 5 - Solução 6 1.5 14 10 278 frota 3900 71 95.12 4.88 0.00 16.50 10.01 11.62

Cenário 4 - Solução 8 1.5 18 8 687 frota 700 73 98.27 1.73 0.00 18.00 8.87 11.63

Cenário 4 - Solução 9 1.5 18 8 687 frota 800 74 98.27 1.73 0.00 18.67 9.79 11.63

Cenário 3 - Solução 11 1.5 10 11 403 custos Usuários 1500 77 96.21 3.79 0.00 16.00 12.26 11.64

Cenário 5 - Solução 9 1.4 14 8 115 frota 3800 74 94.80 5.20 0.00 20.00 9.82 11.65

Cenário 5 - Solução 7 1.4 14 8 115 frota 2300 72 94.03 5.97 0.00 17.00 8.81 11.65

Cenário 3 - Solução 4 1.2 10 9 167 custos Usuários 3500 70 96.79 3.21 0.00 15.00 8.53 11.92

Cenário 5 - Solução 11 1.4 10 9 403 frota 3900 76 93.96 6.04 0.00 16.67 9.28 11.92

Cenário 4 - Solução 13 1.5 14 12 167 frota 2600 78 99.55 0.45 0.00 16.67 10.59 12.03

Cenário 4 - Solução 14 1.5 14 12 167 custos Usuários 3600 80 99.55 0.45 0.00 16.67 10.74 12.03

Soluções das Fronteiras de Pareto - Todos os Cenários
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Dessa forma, foi escolhida a Solução 11 do Cenário 2 como a mais adequada 

à implantação, já que atende tanto aos usuários, considerando custos generalizados 

e ligações diretas, como aos operadores, com a minimização da frota necessária à 

operação da rede.  

Esta solução foi gerada com uma razão de tempo de viagem entre TI/TP de 

1,5, com 14 indivíduos na população do A.G. e utiliza 10 linhas na solução, com 76 

veículos necessários, 211.160,72 minutos de custos totais dos usuários, 99,29% de 

ligações diretas, 0,71% de ligações com 1 transferência, 9,56 minutos de intervalo 

médio das linhas e 18,67 minutos de intervalo máximo entre as linhas, 

aproximadamente.  

Detalhando a solução, da demanda de 15.570, 15.460 viagens são atendidas 

sem transferência, enquanto que 110 precisam utilizar duas linhas. O tempo médio 

de espera pelo veículo é de 1,41 minutos. Este valor é menor que o do headway 

médio das linhas pois existe um número de linhas paralelas na rede tal que 

possibilita esta redução do tempo de espera. A solução está destacada em amarelo 

na Tabela 6.12 e na Figura 6.19. 

É importante destacar que, neste algoritmo, mesmo otimizando de forma 

alternada custos de usuários e frota, foi possível obter uma solução de custos de 

usuários ainda menor que a melhor solução da literatura, de Chew et al. (2013) 

(213.344,37 minutos). Assim, a metodologia utilizada se mostrou eficiente. 

Concluindo, neste capítulo foi realizada a análise dos resultados dos 5 

Cenários executados, sendo que cada um foi composto de 1.620 execuções com 

diferentes parâmetros de entrada do algoritmo para uma análise de sensibilidade. 

Através da análise das soluções foi possível compreender melhor a influência dos 

parâmetros na geração das soluções de boa qualidade. Em seguida, as soluções da 

fronteira de Pareto foram definidas e apresentadas. Posteriormente, a comparação 

com os resultados da literatura foi realizada. Por fim, definou-se qual seria a melhor 

solução para implantação. No Capítulo 7 esta melhor solução terá a rede e as linhas 

analisadas com detalhes por meio do Sistema de Visualização desenvolvido neste 

trabalho. 
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7 SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO DE RESULTADOS 

7.1 Relevância de um Sistema de Visualização 

A análise da literatura mostrou que um sistema de visualização de resultados 

era um fator recorrentemente mencionado, principalmente na parte de conclusões e 

recomendações para pesquisas futuras. Conforme recomendam Kepaptsoglou e 

Karlaftis (2009), na sua extensa revisão de trabalhos de PRTP, uma potencial 

direção de pesquisa seria o desenvolvimento de sistemas de suporte a decisão que 

poderiam interagir com os planejadores e representar graficamente os resultados 

produzidos pelos modelos. 

Fan e Machemehl (2004) também mencionam a visualização de resultados, 

incluindo que, caso a rede ótima e a distribuição espacial das linhas da solução 

ótima ou da melhor solução encontrada (no caso de heurísticas) fosse visualizada 

gráfica e dinamicamente no processo de busca, os planejadores poderiam ver um 

retrato instantâneo da distribuição das rotas e os custos correspondentes dos 

usuários e operadores, assim como das medidas de desempenho da rede em 

construção. Os autores também mencionam que tal recurso permitiria aos 

planejadores desenvolver uma percepção do desempenho da rede notando 

rapidamente as mudanças nas soluções resultantes de diferentes conjuntos de 

parâmetros de entrada do modelo.  

 Essa forma de visualização dos resultados traria uma nova perspectiva aos 

operadores ou decisores sobre os efeitos nas medidas de qualidade e desempenho 

da rede em decorrência das mudanças promovidas durante a execução do algoritmo 

e para diferentes valores de dados de entrada. Isso aumentaria a transparência dos 

resultados do modelo e facilitaria a análise durante a sua execução. 

 Outros autores também abordam a questão da visualização, como Shih e 

Mahmassani (1994), que relataram que mostrar os resultados graficamente é 

extremamente importante para qualquer problema de projeto de rede. Barra et al. 

(2007) também mencionaram, novamente na parte de recomendações, que o 

sistema de projeto de rede de transporte público deve ser “amigável ao especialista”, 
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de forma a ampliar as possiblidades de planejadores e agências de transporte 

público interessadas. Especialmente comenta que deve ser feito um esforço para a 

visualização das rotas candidatas e do espaço de busca. 

A finalidade de um sistema de visualização mencionado na literatura 

pesquisada foi de ser uma plataforma de auxílio aos planejadores para o uso da 

ferramenta de projeto de redes de transporte público. Nesta pesquisa, 

adicionalmente, propõe-se que este sistema seja também utilizado como uma forma 

de visualização dos dados da rede de transporte para o usuário, de modo a facilitar 

a divulgação e a comunicação dos serviços de transporte público oferecidos à 

população, para que os usuários possam planejar melhor seus trajetos. 

Uma nota de política para transportes da Civitas (CIVITAS, 2010), que é uma 

instituição cofinanciada pela União Europeia tendo como tema um transporte mais 

limpo e melhor para as cidades, relata que uma boa estratégia de informação ao 

usuário ajuda a facilitar o acesso à rede de transporte público para cada pessoa, 

seja ele usuário atual ou não. 

O documento menciona que o acesso à informação deve ser disponibilizado 

no momento certo, nos locais apropriados, que, entre outros, são: a internet, folhetos 

informativos, painéis sensíveis a toque em diferentes locais da cidade e em 

smartphones. O fornecimento das informações da rede para todos esses canais 

pode ser automatizado por meio deste sistema de informação ao usuário proposto. 

Assim, além de ser uma plataforma de análise dos resultados da otimização da rede 

de transporte público, é um painel de informações da rede. 

O sistema de visualização proposto neste trabalho cria uma estrutura que 

permite também a visualização de resultados de cálculos de diversas métricas de 

desempenho da rede atual, para que possam ser comparados com a rede futura, ou 

mesmo para que sejam resolvidos problemas pontuais que venham a ser 

observados. Índices de conectividade, análise da frequência dos serviços, 

integrações entre modos de transporte, entre outras análises podem ser feitos tendo 

como base esse sistema de visualização.  

O sistema permite a realização de buscas conforme a necessidade do usuário 

do sistema, seja ver quais rotas passam em um determinado ponto, quais pontos 
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são atendidos por uma rota, quais áreas de cidade são atendidas a partir de um 

ponto ou região e frequência de atendimento das diferentes linhas. 

7.2 Visualizações Desenvolvidas 

O sistema de visualização proposto neste trabalho foi desenvolvido utilizando 

um aplicativo Web que mostra as informações em um mapa através da API 

(application programming interface ou interface de programação de aplicativos, para 

usar serviços de outro software) do Google Maps. Esse recurso permite a utilização 

de diversas linhas com espessura e cores variáveis em desenhos esquemáticos da 

rede, assim como possibilita a interação do usuário com o sistema. 

As visualizações de dados da rede desenvolvidas são: 

 (1) Rotas do Banco de Rotas 

 (2) Linhas de Desejo da Rede (demanda de viagens/hora) 

 (3) Linhas de Desejo a partir de um Ponto (demanda de viagens/hora) 

 (4) Todas as Linhas da Rede (visualização completa da rede) 

 (5) Carregamento de Uma Linha (passageiros/hora) 

 (6) Carregamento da Rede (passageiros/hora/trecho)  

 (7) Mapa de Frequências de Ônibus da Rede (frequência/hora/link) 

 (8) Mapa de Frequências das Linhas de um Ponto (frequência/hora)  

 

Tabela 7.1: Detalhes das Linhas da Solução Escolhida para Implantação. 

 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 10.91 12.00 5.50 526 2784

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 8.44 9.00 7.11 403 1646

3 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 6.67 4.00 9.00 309 1096

4 2 14 2-4-6-8-10-11-13-14 8 29 9.31 9.00 6.44 461 2114

5 13 4 13-14-10-8-6-3-2-4 8 28 8.57 8.00 7.00 406 1808

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 3.21 3.00 18.67 131 346

7 11 1 11-10-7-15-6-3-2-1 8 30 13.00 13.00 4.62 649 2948

8 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9.00 5.11 579 1674

9 13 1 13-11-12-4-5-2-1 7 43 3.49 5.00 17.20 167 708

10 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4.00 15.00 158 546

Cenário 2 - Solução 11
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A seguir serão descritas cada uma das visualizações desenvolvidas, incluindo 

seus conceitos e seu uso, assim como exemplos ilustrativos. Todos os exemplos no 

presente Capítulo terão como base a solução escolhida para implantação 

anteriormente na Seção 6.8, destacada em amarelo na primeira posição da Tabela 

6.12. As informações relativas às linhas da solução para implantação e visualização 

estão na Tabela 7.1. 

 

7.2.1 Rotas do Banco de Rotas 

Conforme descrito anteriormente na Seção 5.2, a ideia da utilização na 

metodologia de um banco de rotas é justamente criar um conjunto que seja, a priori, 

atrativo aos usuários, já que se garente que as linhas adicionadas ao banco sejam 

até determinada proporção do tempo mínimo de viagem entre os pontos de 

demanda de interesse. Assim, a visualização das linhas do banco de rotas é 

interessante para a obtenção de uma confirmação visual pelo analista do que é 

possível fazer parte da rede por meio da observação do padrão das linhas contidas 

no banco para um dado par de origem e destino. 

Pelo fato do número de linhas no banco de rotas ser elevado, chegando a 588 

linhas no caso da razão TP/TI ser igual a 1,5, a visualização desenvolvida possibilita 

analisar as linhas de um par de origem e destino de cada vez. Além disso, para 

pares muito distantes a visualização é dificultada pois o número de linhas é 

consideravelmente elevado, chegando a 30 ou mais (por exemplo, o par ligando o 

nó 1 ao 13 na rede considerada). 

O exemplo das linhas do banco que ligam os nós 1 ao nó 9 estão mostradas 

na Figura 7.1. O banco de rotas da melhor solução tem razão TP/TI de 1,5, portanto, 

várias linhas são geradas para cada par origem destino. A análise da distribuição 

espacial das linhas do banco entre os nós 1 e 9 da Figura 7.1 mostra que, de fato, 

são todos caminhos visualmente aceitáveis como trajetos possíveis entre os nós. 

Destaca-se que não foram utilizados os nós 12, 10 e 7, que, apesar de existirem 

possíveis caminhos entre 1 e 9 que os utilizem, estes não entraram no banco de 

rotas considerando a razão TP/TI de 1,5. 
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Dessa forma, garante-se que não entraram na rede linhas como, por exemplo, 

1-2-4-12-11-10-7-15-9, que ligaria os nós 1 e 9, porém fazendo “uma volta” na parte 

sul da rede (53 minutos de tempo de viagem). Embora seja uma linha útil para as 

demandas nos trechos intermediários, a ligação 1-9 fica comprometida, uma vez que 

os custos aos usuários iriam subir proporcionalmente ao maior tempo de viagem 

necessário entre estes nós. 

A Tabela 7.2 relaciona as linhas que compõem o banco deste par 1-9. 

Ressalta-se que os tempos de viagem crescem desde o caminho mínimo (24 

minutos) até o caminho mais longo considerado  (34 minutos), o que resulta a razão 

de 1,42 para o tempo de viagem da linha sobre o menor tempo. 

 

7.2.2 Linhas de Desejo da Rede (demanda de viagens/hora) 

As Linhas de Desejo são representações espaciais da demanda por 

transporte através de linhas retas, unindo-se diretamente a origem e o destino final 

de interesse, sendo a espessura da linha proporcional à demanda de viagens para 

aquele par. As Linhas de Desejo permitem identificar as principais necessidades de 

deslocamentos na rede em questão, sendo um dos produtos usuais das Pesquisas 

de Origem e Destino tradicionais que são realizadas para planejamento de 

transportes. A representação da rede de Mandl (1979) com as Linhas de Desejo 

estão representadas na Figura 7.2. A matriz de demanda a ser atendida totaliza 

15.570 viagens é mostrada na Tabela 7.3. 

Na elaboração da Figura 7.2, o trecho de maior demanda foi representado 

através da linha mais espessa da figura, com espessura igual ao diâmetro do círculo 

que representa o nó, a saber: o trecho entre os nós 6-8, com demanda de 880 

viagens. Todas as outras representações têm uma espessura proporcional à maior 

delas (demanda do par 6-8).  
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Figura 7.1: Linhas do Banco de Rotas para a razão TP/TI igual a 1,5 ligando 
os nós 1 a 9. Estas 6 linhas foram adicionadas ao Banco de Rotas. 

 

Tabela 7.2: Linhas do Banco de Rotas Ligando o nó 1 ao 9. 

 

Linha Início Término
Número de 

Pontos

Tempo de 

Viagem
Trajeto Cor

Razão 

TP/menorTempo

1 1 9 6 24 1-2-3-6-15-9 Vermelha 1.00

2 1 9 7 25 1-2-3-6-8-15-9 Verde 1.04

3 1 9 6 26 1-2-4-6-15-9 Azul 1.08

4 1 9 7 27 1-2-4-6-8-15-9 Marrom 1.13

5 1 9 7 33 1-2-5-4-6-15-9 Amarela 1.38

6 1 9 8 34 1-2-5-4-6-8-15-9 Rosa 1.42
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Figura 7.2: Linhas de Desejo para a demanda da rede Mandl (1979)  

Tabela 7.3: Demanda a ser atendida na rede de Mandl (1979). 

 

 

Origem/

Destino
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soma

1 0 400 200 60 80 150 75 75 30 160 30 25 35 0 0 1320

2 400 0 50 120 20 180 90 90 15 130 20 10 10 5 0 1140

3 200 50 0 40 60 180 90 90 15 45 20 10 10 5 0 815

4 60 120 40 0 50 100 50 50 15 240 40 25 10 5 0 805

5 80 20 60 50 0 50 25 25 10 120 20 15 5 0 0 480

6 150 180 180 100 50 0 100 100 30 880 60 15 15 10 0 1870

7 75 90 90 50 25 100 0 50 15 440 35 10 10 5 0 995

8 75 90 90 50 25 100 50 0 15 440 35 10 10 5 0 995

9 30 15 15 15 10 30 15 15 0 140 20 5 0 0 0 310

10 160 130 45 240 120 880 440 440 140 0 600 250 500 200 0 4145

11 30 20 20 40 20 60 35 35 20 600 0 75 95 15 0 1065

12 25 10 10 25 15 15 10 10 5 250 75 0 70 0 0 520

13 35 10 10 10 5 15 10 10 0 500 95 70 0 45 0 815

14 0 5 5 5 0 10 5 5 0 200 15 0 45 0 0 295

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Soma 1320 1140 815 805 480 1870 995 995 310 4145 1065 520 815 295 0



145 

A análise da Figura 7.2 permite a compreensão das principais demandas de 

transporte público da rede em questão. Conforme também pode ser verificado nos 

destaques da Tabela 7.3 (em vermelho e laranja), as maiores demanda estão nos 

trechos 6-8, 10-7, 10-8, 10-11 e 10-13.  

A análise visual das linhas de desejo permite já pensar quais poderiam ser 

boas linhas que possibilitam atender a demanda: por exemplo, o trajeto 1-2-3-6-8-

10-11-13 é uma sugestão de trajeto, já que começa em um extremo da rede, com 

demanda total originando em 1 de 1.320, e termina em outro extremo, passando 

pelos trechos com maiores demandas. De fato, na Seção 6.6 esta linha se mostrou 

presente em boa parte das soluções da fronteira de Pareto dos cenários. Ou seja, a 

visualização das Linhas de Desejo é um elemento importante para a análise do 

problema de projeto de redes de transporte público, possibilitando uma visão global, 

abrangente, do problema. Futuramente pode ser incluído no método uma forma de 

permitir sugestões de linhas dos planejadores para serem incluídas em algumas 

inicializações de soluções. 

As linhas de desejo também são úteis para visualizar quais ligações não são 

atendidas diretamente na rede resultante obtida. Na Tabela 7.4 estão representados 

os valores das demandas de pares origens e destinos que não são atendidos 

diretamente neste solução adotada, ou seja, exigem uma única transferência e a sua 

visualização está na Figura 7.3. 

 

Tabela 7.4: Demanda das ligações atendidas com 1 transferência (0,71%). 

 

Origem/Destino 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Soma

1 30 1320

2 1140

3 815

4 805

5 10 480

6 1870

7 10 5 995

8 995

9 30 10 310

10 4145

11 1065

12 520

13 10 815

14 5 295

15 0

Soma 1320 1140 815 805 480 1870 995 995 310 4145 1065 520 815 295 0
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Figura 7.3: Linhas de Desejo destacando as demandas sem ligação direta. 

7.2.3 Linhas de Desejo a partir de um Ponto (demanda de viagens/hora) 

Conforme aumenta-se a complexidade da rede, a visualização das Linhas de 

Desejo fica comprometida devido ao maior número de ligações que devem ser 

representadas. Dessa forma, pode ser feito um agrupamento de origens, ou então a 

visualização apenas da demanda que tem origem em um determinado nó.  

Essa visualização de Linhas de Desejo a partir de um determinado ponto 

permite a construção de um mapa que mostra onde estão as maiores demandas 

partindo do nó de estudo. O uso importante desta visualização é comparar com a 

oferta de lugares que são oferecidos a partir deste nó para verificar se as principais 

demandas estão sendo atendidas. O exemplo na solução escolhida é exibido na 

Figura 7.4, que mostra a demanda com origem no nó 1, que não gera demanda 

apenas para os nós 14 e 15. No final deste Capítulo, na Subseção 7.2.8, serão 

mostradas as visualizações das Linhas de Desejo partindo de cada um dos nós da 

rede, assim como as linhas que os servem. 
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Figura 7.4: Visualização das Demandas Originadas no Nó 1. 

7.2.4 Todas as Linhas da Rede (visualização completa da rede) 

O principal resultado do projeto de redes de transporte público é o traçado 

das linhas no mapa, assim como as frequências resultantes para atender aos 

carregamentos. Desta forma, a visualização de todas as linhas da rede da Figura 

7.5, associado à Tabela 7.5, que contém as informações detalhadas das linhas, 

compreendem o resultado final do processo.  

Como pode ser verificado na figura e tabela referida, esta solução, que atende 

a 99,29% da demanda, com 76 veículos, sendo parte das soluções da fronteira de 

pareto do Cenário 2, possui uma boa distribuição de linhas em toda a rede.  

O trecho 10-13 não é utilizado por nenhuma linha, pois seu tempo de viagem 

equivale tanto ao tempo entre 10-11-13 como 10-14-13, portanto, não há nenhum 

ganho na utilização desse trecho. Dos demais trechos, apenas o 6-15 possui uma 

única linha. Apesar disto, nenhum nó é servido por apenas uma única linha. Todos 

possuem ao menos 2 linhas que o atendem (nó 14), chegando a 8 linhas (nó 2). Nos 
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nós que geram (e atraem) maior demanda, sendo 4.145 (nó 10) e 1.870 (nó 6) 

viagens, passam 6 e 7 linhas, respectivamente. 

O número de nós atendidos pelas linhas variou entre 5 (linha número 6) a 8 (6 

linhas). Os tempos de viagem variam entre 18 e 43 minutos. A frota mínima 

necessária para atender aos limites de lotação estabelecidos foi de 3 veículos (linha 

6), chegando a 13 veículos (linha 7). Os carregamentos críticos estão bem 

distribuídos entre as linhas, sendo apenas 3 linhas com carregamento crítico abaixo 

de 200 em uma hora, sendo o limite superior na linha 7 com 649 passageiros. Os 

trechos críticos das linhas se concentraram no eixo 1-2-3-6-8-10-11 (Tabela 7.5). 

As linhas com maiores carregamentos críticos também foram aquelas que 

apresentaram as maiores demandas totais. O Fator de Renovação das linhas, 

definido como a divisão entre a demanda total e o carregamento crítico (Ferraz e 

Torres, 2004), variou de 2,64 (linha 12) até 5,29 (linha 1). Os valores demonstram 

que, no geral, as linhas atendem a diversas demandas entre trechos próximos. 

Valores mais próximos de 1 indicariam que a linha atende a demandas mais 

concentradas em poucas origens e destinos que seriam próximas aos pontos de 

origem e destino final da linha em questão.  
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Figura 7.5: Visualização de todas as linhas da rede da solução escolhida 
para implantação. 

Tabela 7.5: Detalhes e descrição das linhas da solução. 

 

Número 

da Linha 

na Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Trecho 

Crítico

Demanda 

Total

Cor no 

Mapa das 

Linhas 

Índice de 

Renovação

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 10.91 12.00 5.50 526 6-8 2784 Vermelha 5.29

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 8.44 9.00 7.11 403 10-11 1646 Verde Clara 4.08

3 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 6.67 4.00 9.00 309 6-3 1096 Azul Escuro 3.55

4 2 14 2-4-6-8-10-11-13-14 8 29 9.31 9.00 6.44 461 10-11 2114 Marrom 4.59

5 13 4 13-14-10-8-6-3-2-4 8 28 8.57 8.00 7.00 406 10-8 1808 Amarela 4.45

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 3.21 3.00 18.67 131 1-2 346 Rosa 2.64

7 11 1 11-10-7-15-6-3-2-1 8 30 13.00 13.00 4.62 649 10-7 2948 Laranja 4.54

8 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9.00 5.11 579 10-8 1674 Azul Claro 2.89

9 13 1 13-11-12-4-5-2-1 7 43 3.49 5.00 17.20 167 1-2 708 Roxo 4.24

10 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4.00 15.00 158 6-3 546 Verde Escuro 3.46

Cenário 2 - Solução 11
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7.2.5 Carregamento de Uma Linha (passageiros/hora) 

A melhor solução escolhida é composta de 10 linhas. Para a melhor 

compreensão da distribuição da demanda das linhas, é importante analisar o perfil 

do carregamento das mesmas ao longo de seus trajetos. Através da análise do 

carregamento das linhas é possível avaliar em quais trechos a oferta total da linha 

está sendo plenamente utilizada ou não.  

A Figura 7.6 demonstra o carregamento da Linha 1 da solução escolhida. Já a 

Figura 7.7 mostra o carregamento de cada uma das linhas da solução. Nas figuras,  

o trecho crítico é destacado em amarelo. 

 

Figura 7.6: Carregamento ao longo da linha 1 da solução escolhida. O Trecho 
crítico está destacado em amarelo. 
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Figura 7.7: Carregamento de Cada Linha da Solução; os trechos críticos de cada linha estão destacados em amarelo.
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De uma forma geral, as linhas estão tão carregadas quanto ao seu trecho 

crítico em boa parte do trajeto. Apenas em alguns trechos finais ocorre um menor 

carregamento na maior parte das linhas, exceto na linha 9, cujo trecho 4-12 não 

apresenta carregamento próximo ao crítico.  

Assim, o carregamento de cada linha individualmente permite observar que a 

frota está sendo, de fato, utilizada de modo eficiente, já que não ocorrem grandes 

trechos onde o carregamento é muito mais baixo que o crítico. Caso isso ocorresse 

seria necessário a operação de uma determinada frota apenas para cobrir um 

pequeno trecho da linha, deixando os demais trechos com uma capacidade ociosa. 

 

7.2.6 Carregamento da Rede (passageiros/hora/trecho) 

Para a visualização de quais trechos do sistema viário a demanda 

efetivamente está utilizando é importante a análise do carregamento da rede como 

um todo. A Figura 7.8 representa o carregamento de roda a rede, sendo que o 

trecho de maior carregamento é aquele cuja espessura da linha é o mesmo do 

diâmetro dos círculos que representam o nó, ou seja, o trecho 6-8, com demanda de 

2.184. Embora a demanda entre os trechos 6-8 seja de 100, mais 1304 usuários 

utilizam ônibus que passem neste trecho para seus deslocamentos. As demais 

linhas representam a demanda proporcionalmente a este valor máximo de 2.184. 

Por meio da análise da Figura 7.8 é possível observar que os trechos mais 

carregados estão localizados no eixo 1-2-3-6-8-10-11-13, assim como no trecho 15-

7-10. Os demais trechos da rede possuem um carregamento bem menor que os 

mencionados. Comparando-se o carregamento da rede com as Linhas de Desejo na 

Figura 7.2, de fato as maiores demandas levaram aos maiores trechos de 

carregamento da rede. 

Cabe ressaltar o trecho 10-13, que, conforme também salientado na 

Subseção 7.2.4, não é utilizado por nenhuma linha, portanto, não existe nenhuma 

demanda de deslocamento na rede neste trecho. Isto ocorre já que o tempo de 

viagem entre os nós 10 e 13 é equivalente ao tempo nos trechos 10-11-13 e 10-14-

13, portanto, qualquer linha que utilize o trecho 10-13 poderia utilizar os trechos 10-

11-13 e 10-14-14 com o mesmo tempo de viagem e atender a mais um nó na rede. 
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Figura 7.8: Carregamento da Rede da Solução escolhida. 

 

7.2.7 Mapa de Frequências de Ônibus da Rede (frequência/hora/link)  

De maneira complementar ao Carregamento da Rede, o mapa de Frequência 

de Ônibus da Rede da Figura 7.9 permite visualizar onde estão os trechos onde 

passam mais veículos em uma hora, fornecendo a utilização do sistema viário pelo 

sistema de transporte público em questão. No caso do modelo desenvolvido, o 

trecho com a maior frequência de passagem de veículos foi o 10-11 com 53 

veíc./hora, seguido do trecho 6-8 com 51 veíc./hora e os trechos 2-3 e 3-6, com 43 

veíc./hora. 
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Embora não tenha sido feita nenhuma restrição quanto ao uso do sistema 

viário, o modelo futuramente poderia considerar também um limite máximo de 

utilização da via, comportando no máximo 150 veíc./hora, por exemplo,. 

Cabe ressaltar que, apesar do headway médio das linhas desta solução ser 

de 9 minutos, o tempo de espera nos trechos com maiores ofertas é efetivamente 

menor, já que a existência de diversas linhas servindo um mesmo nó oferece ao 

usuário mais opções de linhas até determinado destino na maior parte dos pares 

origem-destino, reduzindo então o tempo médio efetivo de espera, conforme já 

ressaltado no gráfico da Figura 6.12. 

 

Figura 7.9: Mapa de Oferta de Ônibus em frequência/hora por link. 
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7.2.8 Mapa de Frequências das Linhas de um Ponto (frequência/hora) 

Concluindo o Sistema de Visualização, acredita-se que um dos mapas mais 

importantes, tanto para o gestor como para ser apresentado ao usuário para este 

conhecer as linhas que lhe são oferecidas, é o Mapa de Frequências das Linhas a 

partir de um Ponto (tanto das linhas que se originam nele como as que passam por 

ele). Este mapa apresenta todas as linhas que servem a um determinado ponto, com 

a espessura em função da frequência de atendimento daquela linha em uma hora. 

Desta forma, é possível observar ao mesmo tempo as linhas que atendem ao ponto, 

assim como seu intervalo médio através de uma única imagem.  

No lado esquerdo da Figura 7.10 está representado este mapa para o Ponto 

1. No lado direito da mesma figura estão as Linhas de Desejo a partir do ponto em 

questão. A espessura das linhas segue a mesma lógica descrita anteriormente. 

Assim, a linha que possuir a maior frequência em um ponto será representada com 

uma espessura equivalente ao diâmetro do círculo que o representa. De igual forma, 

no mapa de linhas de desejo aquele par que representar o máximo valor dos pares 

que tem origem no nó 1 será representado na espessura equivalente ao diâmetro do 

círculo que o representa. 

Da Figura 7.10 até a Figura 7.24 estão representados estes mapas para todos 

os pontos da rede (1 até 15). Para cada um, estão descritas os únicos 8 pares (110 

viagens) que não possuem a demanda atendida diretamente.  

Por meio da análise das referidas figuras, pode ser observado que, de forma 

geral, as demandas representadas pelas linhas de desejo mais expressivas dos nós 

são atendidas com as linhas de ônibus cuja frequência relativa dentre as linhas que 

atendem aquele nó é maior. Na Figura 7.10, que representa o nó 1, por exemplo, as 

linhas verde e marrom possuem uma frequência relativamente menor que as outras 

duas que atendem este nó, pois a demanda a ser atendida pelas ligações que elas 

promovem é menor que das outras duas, a vermelha e a azul.  

Quanto à informação ao usuário, este mapa de frequências é interessante 

para apresentar as opções de transporte que o usuário possui a partir de um ponto, 

de tal forma que este possa planejar melhor suas atividades e viagens em função 

das possibilidades de transporte público que tem a sua disposição naquela região. 
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Figura 7.10: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 1 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). A 
demanda 1-9 (30 viagens de 1320) é a única não atendida a partir deste ponto. 
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Figura 7.11: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 2 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita).  
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Figura 7.12: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 3 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.13: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 4 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.14: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 5 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). A 
demanda 5-9 (10 viagens de 480) é a única não atendida a partir deste nó. 
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Figura 7.15: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 6 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.16: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 7 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). As 
demandas 7-13 (10 viagens de 995) e 7-14 (5 viagens de 995) são as únicas não atendidas a partir deste ponto. 
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Figura 7.17: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 8 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.18: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 9 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). As 
demandas 9-1 (30 viagens de 310) e 9-5 (10 viagens de 310) são as únicas não atendidas a partir deste ponto. 
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Figura 7.19: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 10 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.20: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 11 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.21: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 12 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
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Figura 7.22: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 13 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). A 
demandas 13-7 (10 viagens de 815) é a única não atendida a partir deste ponto. 
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Figura 7.23: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 14 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). A 
demandas 14-7 (5 viagens de 295) é a única não atendida a partir deste ponto. 
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Figura 7.24: Mapa das Frequências das Linhas que servem ao Ponto 15 (esquerda) e suas Linhas de Desejo (direita). 
Ressalta-se que o Ponto 15 não gera nem atrai viagens. 
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8 CONCLUSÕES 

8.1 Considerações Finais 

Este trabalho procurou resolver o problema do projeto de redes de transporte 

público (PRTP) por ônibus, com diversas contribuições ao estudo do problema. 

Inicialmente foi feita a introdução do tema, mostrando sua relevância atual, 

explicando conceitos e contextualizando o mesmo. Um posicionamento do PRTP 

com relação ao processo de planejamento de transporte público como um todo é 

importante para a inserção deste trabalho em um panorama mais geral.  

Em seguida foi apresentada a revisão da literatura referente ao tema. Nesta 

revisão, foram apontadas as principais entradas de dados, restrições, metodologias 

e aplicações de trabalhos encontrados na literatura. Uma visão crítica dos trabalhos 

foi elaborada considerando algumas questões de metodologia e apresentação dos 

resultados pelos autores, como a importância do cálculo da frota e da visualização 

de resultados. Em seguida, o problema foi melhor caracterizado e o método de 

solução proposto foi descrito em detalhes. 

Quanto ao método de solução proposto neste trabalho, destacam-se algumas 

propostas metodológicas que se mostraram eficientes nos experimentos 

computacionais. Primeiramente, a metodologia de Algoritmo Genético com banco de 

rotas se mostrou eficiente, com resultados melhores que anteriormente publicados 

na literatura.  

As duas funções de aptidão que são utilizadas alternativamente se mostraram 

bastante eficazes para gerar soluções que atendem tanto à necessidade de 

minimização dos custos dos usuários como dos operadores. 

Foram aplicadas novas estratégias para a inicialização da população, assim 

como verificações contínuas para viabilidade das soluções geradas pelos 

operadores de cruzamento e mutação através de buscas locais. Estas escolhas 

permitiram uma evolução mais rápida da população, pois foram gerados indivíduos 

viáveis ao longo das iterações do AG, algo aparentemente não considerado em 
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outros trabalhos que usam AG. A reinicialização da população também auxiliou a  

encontrar melhores soluções por meio da reinicialização da busca sempre que 

necessário. 

Além disso, o método de alocação proposto avança frente aos encontrados 

em trabalhos anteriores de PRTP. Ao aplicar um modelo logit considerando os 

custos generalizados, buscou-se melhor representar as escolhas de rotas dos 

usuários frente as opções de trajetos oferecidos na rede. O método considera os 

tempos de espera e as transferências com maiores penalidades que o tempo dentro 

do veículo, ao invés de somente considerar o tempo total de viagem como fizeram a 

maioria dos autores. 

Experimentos computacionais comprovaram a eficiência do método por meio 

da resolução de uma instância de testes de Mandl (1979)  que é usada como 

benchmark, para a qual foram obtidos resultados melhores que os já anteriormente 

publicados em outros estudos. A melhor solução adotada atende a toda a demanda 

de 15570 viagens com 99,29% de ligações diretas e 76 veículos, sendo a melhor 

solução já determinada tanto para os usuários como para os operadores. 

Este trabalho também contribuiu significativamente por meio de uma 

abrangente análise de sensibilidade aplicada à instância de Mandl (1979), para a 

qual foram executadas ao todo 8.100 combinações diferentes de parâmetros de 

entrada do modelo, gerando ao todo 131.220 soluções que foram analisadas em um 

painel de visualização interativa e dinâmica proposto. Este painel possibilita avaliar 

rapida e visualmente a influência de diferentes parâmetros de entrada nos 

resultados com auxílio de  histogramas responsivos a filtros. Essa análise permitiu 

desmistificar questões como o número de linhas na rede (antes fixado apenas em 4, 

6 e 8 para a instância de teste), assim como levantar outras questões, como a razão 

TP/TI para gerar linhas para o banco de rotas.  

Por fim, um sistema de visualização da rede de transporte público gerada com 

os resultados da alocação da demanda foi desenvolvido e apresentado. O sistema 

de visualização proposto permite avaliar diversas variáveis da rede, como demanda, 

oferta e carregamentos em geral. O sistema tem muito potencial adicional a ser 

desenvolvido, pois pode juntar-se à solução anterior do painel, mostrando no mapa 

apenas o que corresponder aos filtros escolhidos. 
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Assim, cabe destacar as possibilidades de aplicação do Sistema de 

Visualização desenvolvido a redes de transporte público de médias e grandes 

cidades, de modo a facilitar aos gestores a análise e visualização da rede atual, 

assim como de propostas futuras. A aplicação dos mapas desenvolvidos aos dados 

dos sistemas de transporte público gera visualizações que permitem uma análise em 

conjunto da oferta e da demanda da rede, como, por exemplo, por meio do mapa de 

frequências e linhas de desejo de cada ponto, e do painel para mostrar 

segmentações dos dados com os filtros. 

Concluindo, com este trabalho foi possível compreender melhor o problema 

do projeto de redes de transporte público, entender os objetivos principais a serem 

alcançados, os principais dados de entrada para o método de solução, as 

características do problema e as restrições a serem consideradas. Espera-se que 

este trabalho contribua para uma compreensão melhor do problema por futuros 

pesquisadores e também seja um começo para o desenvolvimento de soluções de 

transporte público mais eficientes e atrativas. 

 

8.2 Trabalhos Futuros 

O tema da elaboração de um projeto de redes de transporte público é 

extenso, e a representação de todas as características das redes reais nos modelos 

é complexa. Para que seja feita uma consideração mais completa das 

características do problema, devem ser incluídas mais restrições e parâmetros nas 

função objetivo, assim como mais variáveis de decisão. Esta Seção aborda 

considerações para possíveis trabalhos futuros. 

Conforme apresentado na Seção 2.3, Ceder e Wilson (1986) separam em 

cinco fases o planejamento operacional do sistema de transporte público por ônibus. 

Essas fases são: (1) projeto da rede de rotas de transporte público; (2) atribuição de 

frequências; (3) elaboração dos quadros de horários; (4) agendamento da frota e (5) 

agendamento da tripulação. O presente trabalho propôs um método para o problema 

das etapas (1) e (2).  
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Desta forma, um dos trabalhos futuros sugeridos é justamente a integração 

das cinco fases nos métodos de solução, para uma maior redução dos custos do 

sistema por meio da otimização conjunta dos processos de planejamento. Conforme 

salienta Afandizadeh et al. (2013), entretanto, essa união ainda não foi feita em 

virtude da grande complexidade de cada etapa. 

Como trabalho futuro imediato, tem-se a aplicação do modelo à cidade de 

São Paulo, com os devidos aprimoramentos metodológicos, pertinentes à maior 

extensão do problema. Isso devido à grandiosidade do sistema de ônibus local, que 

opera com uma frota de mais de 15 mil ônibus, distribuídos em aproximadamente 

1300 linhas, oferendo serviço em mais de 16 mil pontos de paradas (SPTRANS, 

2013).  

A aplicação de metaheurísticas paralelas, no caso o Algoritmo Genético, é 

uma das propostas de pesquisa futura: a utilização de vários computadores 

operando paralelamente, cada um constituindo uma população de soluções, com 

troca de indivíduos entre elas. Seriam utilizadas as bibliotecas computacionais 

adequadas, como MPI (Message Passing Interface) e OpenMP. Detalhes acerca de 

metaheurísticas paralelas e seus conceitos podem ser encontrados em Talbi (2009). 

Especificamente com relação ao Algoritmo Genético, como trabalhos futuros 

podem ser considerados novos operadores, como em Blum e Mathew (2010), além 

de novas estratégias de substituição da população e outras estratégias para 

exploração do espaço de busca. 

A análise da distribuição da demanda nas linhas da rede é também um tema 

de pesquisa futura, possibilitada pelo sistema de visualização proposto neste 

trabalho. Com os dados de demanda por par origem-destino, frequências por linhas 

e tipo de veículo por partida por linha, é possível avaliar o desempenho de cada 

linha em termos de sua participação no atendimento da demanda na rede. 

Outra possibilidade de trabalho futuro permitida pelo sistema de visualização 

e análise é um estudo sobre acessibilidade da demanda à rede, considerando o que 

foi discutido na restrição de área de cobertura (seção 3.1.2). O cálculo da demanda 

que tem acesso ao sistema, espaçamento médio entre pontos por região, 
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espaçamentos entre rotas paralelas por área da cidade e a criação de uma mapa de 

áreas não atendidas podem ser exemplos de estudos a serem feitos. 

Para essa avaliação de desempenho seriam criados indicadores de eficiência 

ou ineficiência de uma linha em função de parâmetros como existência de linhas 

paralelas, lugares ofertados por origem-destino, demanda da linha por origem-

destino, entre outras. Por meio do aprimoramento do modelo proposto, poderia ser 

estudado um método de otimização de uma rede atual através da supressão dessas 

linhas mais ineficientes (por exemplo, de uma parcela delas), e da realocação da 

frota das linhas suprimidas em outras rotas existentes ou novas, de forma a 

maximizar a redução de custos de operadores e usuários. 

O aspecto da conectividade também pode ser melhor estudado: o quanto uma 

região possui uma oferta de transporte que a conecta com os modos de transporte 

de massa da cidade, como às linhas de metrô e trens urbanos. Índices e métricas 

seriam criados para esta análise e poderiam ser elencadas áreas com maior 

necessidade de melhorias. 

Poderia ser estudado também o desempenho de rotas circulares na rede, 

como em Ciaffi et al (2012) e Kuo (2013). A generalização do método de solução do 

PRTP, para incluir rotas circulares no banco de rotas iniciais, é interessante para 

aumentar as possibilidades de serviços de transporte que gerem redes mais 

otimizadas quanto a custos de usuários e operadores. 

 A distribuição dos diferentes tipos de veículos, com suas diferentes 

capacidades, na frota da rede é um estudo futuro de interesse. Isso é importante 

principalmente pelo fato das redes de transporte público reais terem, de fato, uma 

frota heterogênea. Seria incluído no modelo uma variável de decisão que 

respondesse a pergunta de qual deveria ser a distribuição dessa frota heterogênea 

disponível entre as partidas das linhas. 

Outro aspecto do sistema que influencia no desempenho da rede são as 

diferentes estratégias operacionais que podem ser adotadas. Principalmente para a 

operação de corredores, a criação de linhas expressas, semi-expressas e limited-

stop (paradas limitadas), oferece uma maior velocidade operacional, devido tanto ao 
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menor número de paradas, como a possibilidade de utilizar vias expressas, faixas e 

corredores exclusivos para ônibus.  

Este tema foi tratado em Leiva et al. (2010), onde foi feita uma otimização de 

custos totais tendo como variáveis de decisão a frequência, o tipo de veículo e quais 

serviços deveriam ser oferecidos de um conjunto a priori atrativos. Esses serviços a 

priori atrativos eram justamente de linhas expressas, semi-expressas e de paradas 

limitadas (limited-stop). Essa análise tem espaço em uma pesquisa futura, 

integrando com o método desenvolvido. Cabe ressaltar a importância dessa 

consideração em função da grande quantidade de corredores de ônibus que estão 

sendo propostos e construídos nas grandes cidades brasileiras, conforme relatório 

da NTU (2011), e dos projetos para a cidade de São Paulo que somam 130 km de 

novos corredores de ônibus (SPTRANS, 2013). 

Além disso, considerações sobre a demanda, que neste trabalho foi 

considerada como sendo fixa e apenas a demanda de transporte público, poderia 

ser estendida para uma análise com demanda dependente do tempo, e dependente 

do serviço. Artigos  que consideram a demanda em função do serviço aparecem em 

Cipriani et al (2004), Lee e Vuchic (2005) e Fan e Machemehl (2006).  

Quanto à dependência do tempo, não foram encontrados artigos que 

consideram a variabilidade da demanda ao longo do tempo, em geral é utilizada a 

demanda do pico. Em parte isso “esconde” do método demandas exclusivas do pico 

do almoço, por exemplo. Além disso, ocorrem variações ao longo do ano da 

demanda, com picos exclusivos em determinadas épocas do ano, principalmente na 

Europa. Estas variações não foram consideradas nos trabalhos encontrados. 

Considerações sobre a demanda de transporte individual são igualmente 

relevantes, na medida em que uma parcela desta demanda pode ser potencial 

usuária do sistema de transporte público proposto pelos métodos de resolução do 

problema do PRTP. Estudos sobre cenários de migração proporcional de usuários e 

seus impactos nas redes de transporte público e no sistema viário segue como 

sugestão de trabalho futuro. 

Quanto ao método de alocação, poderiam ser melhor consideradas a 

utilização de veículos que chegam à zona com sua capacidade já esgotada, 
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reduzindo sua atratividade para embarques. Quando isto ocorre, os passageiros 

tendem a não embarcar no veículo, devido ao baixo conforto em que a viagem será 

realizada. Caso isso se repita por diversas vezes os usuários podem procurar, caso 

existam, outras opções de transporte para evitar o desconforto. Diversas 

abordagens que procuram ser mais realistas na alocação estão mencionadas em 

Szeto et al. (2011).  

Além disso, conforme mencionado por Farahani et al. (2013), os trabalhos de 

PRTP “ignoram o efeito de sistemas de informação avançada aos passageiros, 

informação de trânsito em tempo real e disponibilidade de lugares para sentar” 

(tradução própria). Com o avanço da compreensão da influência desses fatores na 

tomada de decisão do usuário, eles poderiam vir a ser incorporados ao algoritmo 

futuramente. 

Novamente no método de alocação, pode ser pensado de forma diferente a 

parte do algoritmo de alocação em que os passageiros vão primeiro procurar o 

trajeto de menor número de transferências. Caso esta opção tenha um tempo de 

espera alto, pode ser que outra opção com uma transferência tenha custo 

generalizado menor. Cabe então juntar todas as opções para o cálculo da utilidade 

no modelo logit como trabalho futuro. 

Além dessas sugestões mencionadas, pode-se incluir também a própria 

utilização de outra metaheurística para trabalhar com as rotas do banco de rotas, ou 

mesmo a utilização de outro método de solução, como o de criação de linhas e 

melhoria. Para uma rede muito extensa, acredita-se que a estratégia de criação de 

linhas por heurísticas pode ser ineficiente caso este processo consuma muito tempo 

de processamento. Quanto à melhoria das rotas, pode também ser uma estratégia a 

ser incorporada ao método de solução. 

Outro destaque como tendência para trabalhos futuros aparece em Guihaire e 

Hao (2008), que é a intermodalidade, ou seja, a consideração de mais de um modo 

de transporte nos métodos de solução do problema do PRTP. Essa consideração é 

de extrema importância nas grandes cidades e nas aplicações do método e solução 

a redes reais de grande porte. Faharani et al. (2013) já classifica este problema 

através de uma nova nomenclatura: Multi-modal Network Design Problem (MMNDP). 

Dentro do conceito de multimodalidade está também a análise de estruturas de rede 
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para transporte público do tipo tronco-alimentador (trunk-feeder), pois essa incorpora 

a multimodalidade quando associa os ônibus ao sistema de metrô e trens, por 

exemplo. 

Em resumo, a área de abrangência do tema de projeto de redes de transporte 

público é muito vasta e as vantagens provenientes do desenvolvimento e aplicação 

dos modelos são bastante promissoras, tendo em vista as aplicações a redes reais 

mencionadas. Espera-se que, com o maior destaque que a importância do 

transporte público tem recebido nos últimos anos, juntamente com o avanço 

contínuo do poder computacional disponível, o tema venha a ser mais difundido e 

estudado no Brasil. 
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ANEXO A TABELAS E GRÁFICOS DAS FRONTEIRAS DE PARETO DAS SOLUÇÕES DOS CENÁRIOS 

Tabela 6.6: Soluções ótimas de Pareto, que constituem a fronteira de Pareto encontrada pela análise de sensibilidade para 
o cenário com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo de espera e 

headway máximo de 20 minutos. 

 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1 18 8 700 frota 2900 66 239130.49 88.05 11.88 0.06 10.00 5.55 11.13 15.36

2 1.2 10 8 956 frota 3900 67 221631.50 95.18 4.82 0.00 19.33 7.50 11.21 14.23

3 1.2 18 9 811 frota 700 68 220960.99 95.44 4.56 0.00 15.00 8.20 11.20 14.19

4 1.3 14 8 516 custos Usuários 3800 69 217070.62 96.47 3.53 0.00 15.00 7.39 11.42 13.94

5 1.5 14 10 700 frota 3900 70 214609.75 95.57 4.43 0.00 20.00 9.69 11.04 13.78

6 1.3 18 9 956 frota 3300 71 214260.07 95.63 4.37 0.00 12.00 7.71 11.01 13.76

7 1.4 14 10 811 frota 700 72 213308.76 97.94 2.06 0.00 17.00 9.90 10.86 13.70

8 1.5 14 8 516 frota 2300 73 211822.93 97.50 2.50 0.00 18.00 8.43 11.29 13.60

9 1.5 14 8 516 custos Usuários 2300 74 210487.89 97.56 2.44 0.00 18.00 8.39 11.29 13.52

10 1.4 14 10 811 frota 2700 75 209060.47 97.94 2.06 0.00 20.00 10.53 10.86 13.43

11 1.4 14 10 811 custos Usuários 3200 76 209004.11 97.94 2.06 0.00 20.00 9.93 10.86 13.42

Fronteira de Pareto - Cenário 1
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Tabela 6.7: Soluções ótimas de Pareto, que constituem a fronteira de Pareto encontrada pela análise de sensibilidade para 
o cenário com Penalidade de 30 e 40 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo de espera e 

headway máximo de 20 minutos. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.1 14 9 956 frota 3700 66 244631.30 93.90 6.10 0.00 20.00 9.14 11.11 15.71

2 1.2 18 9 516 frota 1500 67 233711.87 95.38 4.62 0.00 20.00 9.10 11.15 15.01

3 1.1 14 11 811 custos Usuários 3300 68 231731.78 95.76 4.24 0.00 14.40 8.76 11.10 14.88

4 1.2 10 8 167 custos Usuários 3000 69 227521.18 96.27 3.73 0.00 10.33 7.02 11.24 14.61

5 1.2 14 9 403 frota 2400 70 221479.44 97.69 2.31 0.00 15.00 8.35 11.24 14.22

6 1.2 10 11 700 frota 2400 71 221048.51 97.88 2.12 0.00 15.00 9.32 11.24 14.20

7 1.2 14 10 167 custos Usuários 3800 72 217370.67 98.72 1.28 0.00 20.00 9.44 11.24 13.96

8 1.4 18 12 115 frota 3600 73 214129.19 98.91 1.09 0.00 15.33 10.58 11.24 13.75

9 1.4 14 8 811 frota 4000 74 213682.25 98.65 1.35 0.00 16.00 7.48 11.24 13.72

10 1.4 10 11 395 frota 3200 75 213309.53 99.49 0.51 0.00 18.00 10.27 11.24 13.70

11 1.5 14 10 115 frota 3400 76 211160.72 99.29 0.71 0.00 18.67 9.56 10.48 13.56

12 1.4 10 12 700 frota 4000 77 210042.07 99.42 0.58 0.00 17.00 10.74 11.24 13.49

Fronteira de Pareto - Cenário 2
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Tabela 6.8: Soluções ótimas de Pareto, que constituem a fronteira de Pareto encontrada pela análise de sensibilidade para 
o cenário com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 3 para o valor do tempo de espera e 

headway máximo de 20 minutos. 

 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.2 10 5 956 frota 1500 67 247110.63 91.65 8.35 0.00 6.50 4.51 11.47 15.87

2 1.2 10 8 115 frota 4000 68 240268.34 93.96 6.04 0.00 15.00 8.16 11.25 15.43

3 1.5 14 6 700 frota 500 69 235377.22 95.18 4.82 0.00 16.00 7.39 11.39 15.12

4 1.2 10 9 167 custos Usuários 3500 70 235605.80 96.79 3.21 0.00 15.00 8.53 11.92 15.13

5 1.2 14 11 167 custos Usuários 3800 71 234397.52 96.60 3.40 0.00 20.00 11.13 10.89 15.05

6 1.3 14 9 115 frota 3800 72 231889.48 95.83 4.17 0.00 20.00 10.66 10.72 14.89

7 1.5 18 8 956 frota 2200 73 230593.80 95.12 4.88 0.00 15.33 9.43 11.05 14.81

8 1.4 10 9 278 frota 3900 74 230052.09 96.27 3.73 0.00 20.00 10.53 11.33 14.78

9 1.3 14 12 115 frota 3900 75 229415.61 95.89 4.11 0.00 20.00 12.82 11.48 14.73

10 1.3 14 12 115 frota 3800 76 228435.87 95.89 4.11 0.00 20.00 12.45 11.48 14.67

11 1.5 10 11 403 custos Usuários 1500 77 227269.54 96.21 3.79 0.00 16.00 12.26 11.64 14.60

Fronteira de Pareto - Cenário 3
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Tabela 6.9: Soluções ótimas de Pareto, que constituem a fronteira de Pareto encontrada pela análise de sensibilidade para 
o cenário com Penalidade de 30 e 40 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 3 para o valor do tempo de espera e 

headway máximo de 20 minutos. 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.1 10 6 687 frota 1100 65 288703.62 87.86 12.14 0.00 9.00 5.00 11.58 18.54

2 1.2 10 7 278 frota 200 66 277213.96 91.01 8.99 0.00 14.00 7.39 11.04 17.80

3 1.2 18 9 115 frota 2200 67 252684.62 96.60 3.40 0.00 14.40 7.87 10.87 16.23

4 1.2 18 8 700 custos Usuários 3200 69 247006.14 96.66 3.34 0.00 11.33 7.53 11.28 15.86

5 1.2 14 8 115 custos Usuários 2600 70 244158.95 96.60 3.40 0.00 15.00 8.06 11.22 15.68

6 1.2 14 10 687 custos Usuários 3800 71 242655.03 97.75 2.25 0.00 15.00 9.13 10.65 15.58

7 1.5 14 6 956 custos Usuários 3600 72 240279.25 96.98 3.02 0.00 10.29 6.46 11.56 15.43

8 1.5 18 8 687 frota 700 73 237978.44 98.27 1.73 0.00 18.00 8.87 11.63 15.28

9 1.5 18 8 687 frota 800 74 235951.79 98.27 1.73 0.00 18.67 9.79 11.63 15.15

10 1.3 18 11 516 frota 3500 75 233579.25 99.29 0.71 0.00 18.00 9.85 11.16 15.00

11 1.3 18 11 516 frota 3900 76 232961.75 99.29 0.71 0.00 15.00 9.89 11.16 14.96

12 1.3 14 12 956 frota 3900 77 231696.87 98.39 1.61 0.00 18.00 11.06 11.27 14.88

13 1.5 14 12 167 frota 2600 78 230868.81 99.55 0.45 0.00 16.67 10.59 12.03 14.83

14 1.5 14 12 167 custos Usuários 3600 80 230446.53 99.55 0.45 0.00 16.67 10.74 12.03 14.80

Fronteira de Pareto - Cenário 4
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Tabela 6.10: Soluções ótimas de Pareto, que constituem a fronteira de Pareto encontrada pela análise de sensibilidade para 
o cenário com Penalidade de 5 e 17 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo de espera e 

headway máximo de 20 minutos. 

 

 

Solução
Razão 

TP/TI
População

Número de 

Linhas 
Aleatório

Geração com 

minimização de

Obtida 

na 

Geração

Frota 

Necessária 

(núm. Veic)

Custos dos 

Usuários 

(min)

Proporção 0 

transferência 

(%)

Proporção 1 

transferência 

(%)

Proporção 

2 transf. 

(%)

Headway 

Máximo 

das 

Linhas 

(min)

Headway 

Médio 

das 

Linhas 

(min)

Tempo 

Médio de 

Viagem no 

Veículo 

(min)

Custos dos 

Usuários 

Médio (min)

1 1.1 18 6 687 frota 3000 66 217582.67 86.64 13.36 0.00 8.33 5.13 10.65 13.97

2 1.2 14 8 167 frota 3900 67 214327.90 89.72 10.28 0.00 19.00 8.72 11.05 13.77

3 1.2 14 8 395 frota 4000 68 211647.05 93.13 6.87 0.00 19.33 8.91 10.75 13.59

4 1.5 10 9 956 frota 4000 69 210204.12 93.64 6.36 0.00 15.33 8.78 11.05 13.50

5 1.4 14 10 403 custos Usuários 2900 70 207275.47 93.96 6.04 0.00 17.00 9.31 11.06 13.31

6 1.5 14 10 278 frota 3900 71 205962.61 95.12 4.88 0.00 16.50 10.01 11.62 13.23

7 1.4 14 8 115 frota 2300 72 205863.08 94.03 5.97 0.00 17.00 8.81 11.65 13.22

8 1.4 10 8 687 frota 4000 73 205340.69 93.00 7.00 0.00 20.00 8.77 11.24 13.19

9 1.4 14 8 115 frota 3800 74 204457.02 94.80 5.20 0.00 20.00 9.82 11.65 13.13

10 1.5 14 11 956 frota 3900 75 204497.27 94.61 5.39 0.00 20.00 10.19 11.38 13.13

11 1.4 10 9 403 frota 3900 76 203859.55 93.96 6.04 0.00 16.67 9.28 11.92 13.09

12 1.4 14 11 516 custos Usuários 3100 77 204232.58 93.83 6.17 0.00 16.00 10.64 11.11 13.12

13 1.5 18 7 700 custos Usuários 1200 78 203956.02 93.58 6.42 0.00 16.00 7.51 11.18 13.10

Fronteira de Pareto - Cenário 5
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Figura 6.15: Gráfico de Dispersão da frota necessária vs custos dos usuários, com a fronteira de Pareto da análise de 
sensibilidade para o cenário com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo de 

espera e headway máximo de 20 minutos (Cenário 1). 
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Figura 6.16: Gráfico de Dispersão da frota necessária vs custos dos usuários, com a fronteira de Pareto da análise de 
sensibilidade para o cenário com Penalidade de 30 e 40 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo de 

espera e headway máximo de 20 minutos (Cenário 2). 
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Figura 6.17: Gráfico de Dispersão da frota necessária vs custos dos usuários, com a fronteira de Pareto da análise de 
sensibilidade para o cenário com Penalidade de 15 e 20 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 3 para o valor do tempo de 

espera e headway máximo de 20 minutos (Cenário 3).
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Figura 6.18: Gráfico de Dispersão da frota necessária vs custos dos usuários, com a fronteira de Pareto da análise de 
sensibilidade para o cenário com Penalidade de 30 e 40 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 3 para o valor do tempo de 

espera e headway máximo de 20 minutos (Cenário 4).
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Figura 6.19: Gráfico de Dispersão da frota necessária vs custos dos usuários, com a fronteira de Pareto da análise de 
sensibilidade para o cenários com Penalidade de 5 e 17 min. na 1ª e 2ª transferências e Multiplicador 2 para o valor do tempo de 

espera e headway máximo de 20 minutos (Cenário 5). 
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Tabela 6.11: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 1. Soluções 1 a 6. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 10 1-2-3-6-8-10 6 23 16.96 13 3.54 838 3426

2 9 8 9-15-8 3 10 9.00 3 6.67 310 640

3 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 24.78 19 2.42 1183 4272

4 12 3 12-4-2-3 4 15 6.00 3 10.00 286 684

5 7 13 7-10-11-13 4 17 10.59 6 5.67 523 2218

6 10 12 10-11-12 3 15 10.00 5 6.00 428 1122

7 2 13 2-3-6-8-10-14-13 7 25 12.00 10 5.00 597 2868

8 1 7 1-2-3-6-15-7 6 18 11.67 7 5.14 562 2194

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 642 2770

2 9 11 9-15-7-10-11 5 22 6.82 5 8.80 307 938

3 11 4 11-10-8-6-4 5 19 7.89 5 7.60 370 1150

4 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 424 1116

5 9 12 9-15-6-3-2-4-12 7 29 3.10 3 19.33 152 662

6 5 10 5-4-6-8-15-7-10 7 21 12.86 9 4.67 642 2024

7 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 12.19 13 4.92 571 3360

8 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 14.55 16 4.13 727 4304

1 1 10 1-2-4-6-8-10 6 25 10.80 9 5.56 512 2254

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 197 896

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9 5.11 573 2034

4 10 12 10-11-12 3 15 10.00 5 6.00 440 1142

5 5 10 5-2-3-6-8-10 6 21 7.14 5 8.40 301 1266

6 10 9 10-7-15-9 4 17 5.29 3 11.33 255 572

7 2 13 2-3-6-8-10-14-13 7 25 4.80 4 12.50 238 1196

8 1 13 1-2-3-6-15-7-10-11-13 9 35 17.14 20 3.50 855 4936

9 2 13 2-4-6-15-7-10-14-13 8 29 9.31 9 6.44 427 2000

1 1 7 1-2-4-6-8-15-7 7 21 10.00 7 6.00 464 1750

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 197 860

3 3 11 3-6-8-10-11 5 18 5.00 3 12.00 239 842

4 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9 5.11 556 1830

5 13 4 13-14-10-8-6-4 6 24 10.00 8 6.00 482 1966

6 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 9.38 10 6.40 465 1968

7 13 1 13-11-10-8-6-3-2-1 8 33 17.27 19 3.47 858 4832

8 10 5 10-7-15-6-3-2-5 7 23 11.74 9 5.11 542 2076

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 623 2858

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 140 570

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 5.00 4 12.00 219 842

4 12 10 12-11-10 3 15 4.00 2 15.00 177 458

5 10 2 10-8-6-4-2 5 17 5.29 3 11.33 235 704

6 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 8.44 9 7.11 418 2522

7 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 7.50 7 8.00 367 1586

8 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 8.44 9 7.11 398 1584

9 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 14.55 16 4.13 709 3878

10 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 7.83 6 7.67 377 1244

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 624 2760

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 6.56 7 9.14 312 1324

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 6.25 5 9.60 264 1136

4 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 246 852

5 10 5 10-8-6-4-5 5 18 10.00 6 6.00 430 1186

6 13 1 13-11-10-8-6-3-2-1 8 33 14.55 16 4.13 713 3958

7 5 9 5-4-2-3-6-8-15-9 8 24 5.00 4 12.00 217 850

8 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 11.54 10 5.20 566 2338

9 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 7.74 8 7.75 385 1822

Cenário 1 - Solução 4

Cenário 1 - Solução 5

Cenário 1 - Solução 6

Cenário 1 - Solução 1

Cenário 1 - Solução 2

Cenário 1 - Solução 3
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Tabela 6.12: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 1. Soluções 7 a 11. 

 

  

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 15.45 17 3.88 741 3774

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 6.56 7 9.14 321 1318

3 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 234 850

4 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 17.31 15 3.47 840 3544

5 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 10.80 9 5.56 518 2116

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 195 588

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 193 690

8 1 7 1-2-4-6-8-15-7 7 21 4.29 3 14.00 196 802

9 7 5 7-15-6-3-2-4-5 7 17 3.53 2 17.00 175 610

10 5 10 5-2-3-6-8-10 6 21 10.00 7 6.00 494 1570

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 13.64 15 4.40 664 3624

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 189 764

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 16.96 13 3.54 836 2676

4 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 10.65 11 5.64 500 2662

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 10.31 11 5.82 489 1848

6 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 3.33 4 18.00 137 664

7 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 649 2646

8 7 1 7-15-8-6-4-2-1 7 21 5.71 4 10.50 254 1066

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 13.64 15 4.40 663 3584

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 174 640

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 13.04 10 4.60 624 2034

4 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 14.06 15 4.27 696 3556

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 10.31 11 5.82 499 1870

6 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 3.33 4 18.00 131 624

7 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 644 2626

8 7 1 7-15-8-6-4-2-1 7 21 5.71 4 10.50 241 1004

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 15.45 17 3.88 759 3864

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 10.31 11 5.82 472 2004

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 143 486

4 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 17.31 15 3.47 864 3290

5 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 12.00 10 5.00 595 2382

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 188 530

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 149 530

8 1 7 1-2-4-6-15-7 6 20 3.00 2 20.00 149 516

9 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 5.00 3 12.00 240 856

10 5 10 5-4-6-8-10 5 18 11.67 7 5.14 562 1410

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 15.45 17 3.88 743 3812

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 10.31 11 5.82 472 2002

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 141 468

4 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 17.31 15 3.47 864 3282

5 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 12.00 10 5.00 595 2392

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 189 532

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 146 526

8 1 7 1-2-4-6-8-15-7 7 21 4.29 3 14.00 178 624

9 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 5.00 3 12.00 238 830

10 10 5 10-8-6-4-5 5 18 11.67 7 5.14 562 1404

Cenário 1 - Solução 11

Cenário 1 - Solução 7

Cenário 1 - Solução 8

Cenário 1 - Solução 9

Cenário 1 - Solução 10
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Tabela 6.13: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 2. Soluções 1 a 6. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 10 1-2-4-6-8-10 6 25 13.20 11 4.55 617 2514

2 9 10 9-15-7-10 4 17 5.29 3 11.33 242 598

3 13 5 13-14-10-8-6-4-5 7 28 16.07 15 3.73 801 3988

4 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 5.00 6 12.00 226 1082

5 9 11 9-15-8-10-11 5 23 3.91 3 15.33 167 706

6 11 2 11-10-8-6-3-2 6 20 10.50 7 5.71 508 2306

7 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 500 1094

8 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 16.80 14 3.57 816 3806

9 12 7 12-4-6-8-15-7 6 20 3.00 2 20.00 145 444

1 1 13 1-2-3-6-15-7-10-11-13 9 35 16.29 19 3.68 804 4716

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 8.08 7 7.43 393 1360

3 3 13 3-6-15-7-10-14-13 7 25 6.00 5 10.00 293 1408

4 7 12 7-15-8-6-4-12 6 20 3.00 2 20.00 131 524

5 10 5 10-8-6-4-5 5 18 6.67 4 9.00 297 914

6 5 13 5-4-2-3-6-8-10-11-13 9 32 12.19 13 4.92 606 3188

7 2 14 2-3-6-8-10-14 6 23 3.91 3 15.33 185 828

8 10 1 10-8-6-4-2-1 6 25 10.80 9 5.56 516 2270

9 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 408 1082

1 1 9 1-2-3-6-8-15-9 7 25 6.00 5 10.00 298 1124

2 9 11 9-15-7-10-11 5 22 6.82 5 8.80 337 974

3 7 5 7-15-8-6-4-5 6 14 4.29 2 14.00 179 620

4 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 14.35 11 4.18 706 2464

5 6 11 6-8-10-11 4 15 6.00 3 10.00 249 778

6 2 13 2-3-6-15-7-10-14-13 8 27 7.78 7 7.71 376 1940

7 1 13 1-2-4-6-8-10-14-13 8 35 12.00 14 5.00 600 3216

8 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 425 948

9 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 4.17 5 14.40 208 1088

10 2 10 2-3-6-8-10 5 15 6.00 3 10.00 258 926

11 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 9.60 8 6.25 480 2150

1 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 6.67 8 9.00 296 1176

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 8.08 7 7.43 393 1380

3 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 11.11 10 5.40 536 2456

4 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 410 908

5 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 5.81 6 10.33 272 1550

6 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 20.77 18 2.89 1033 4816

7 4 13 4-6-15-7-10-11-13 7 26 10.38 9 5.78 499 2182

8 4 13 4-2-3-6-8-10-14-13 8 28 6.43 6 9.33 318 1700

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 19.62 17 3.06 960 4396

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 9.23 8 6.50 427 1476

3 5 11 5-4-2-3-6-8-10-11 8 27 12.22 11 4.91 587 2550

4 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 407 914

5 13 5 13-11-10-7-15-6-4-5 8 30 11.00 11 5.45 513 2282

6 13 2 13-14-10-7-15-6-3-2 8 27 5.56 5 10.80 275 1374

7 5 1 5-4-2-1 4 15 4.00 2 15.00 189 462

8 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 4.17 5 14.40 197 902

9 2 13 2-4-6-8-10-14-13 7 27 6.67 6 9.00 324 1574

1 1 5 1-2-4-5 4 15 4.00 2 15.00 189 472

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 5.77 5 10.40 251 910

3 12 10 12-11-10 3 15 8.00 4 7.50 373 838

4 4 14 4-6-8-10-11-13-14 7 26 8.08 7 7.43 393 1492

5 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 7.50 8 8.00 373 1986

6 10 1 10-7-15-8-6-3-2-1 8 26 20.77 18 2.89 1034 4586

7 13 2 13-11-10-8-6-4-2 7 27 6.67 6 9.00 302 1394

8 10 5 10-7-15-6-4-5 6 20 7.50 5 8.00 350 1086

9 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 4.17 5 14.40 197 884

10 9 11 9-15-7-10-11 5 22 5.45 4 11.00 209 684

11 5 13 5-2-3-6-8-10-11-13 8 31 6.77 7 8.86 322 1560

Cenário 2 - Solução 1

Cenário 2 - Solução 2

Cenário 2 - Solução 3

Cenário 2 - Solução 4

Cenário 2 - Solução 5

Cenário 2 - Solução 6
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Tabela 6.14: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 2. Soluções 7 a 12. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 9 1-2-3-6-8-15-9 7 25 7.20 6 8.33 344 1204

2 9 11 9-15-7-10-11 5 22 5.45 4 11.00 271 766

3 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 15.65 12 3.83 780 2388

4 12 10 12-11-10 3 15 8.00 4 7.50 391 884

5 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 4.17 5 14.40 181 770

6 12 7 12-4-6-8-15-7 6 20 3.00 2 20.00 131 418

7 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 15.94 17 3.76 772 3856

8 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 660 2682

9 1 5 1-2-4-5 4 15 4.00 2 15.00 187 470

10 2 13 2-3-6-15-7-10-11-13 8 27 10.00 9 6.00 492 2318

1 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 4.17 5 14.40 203 752

2 9 5 9-15-6-3-2-4-5 7 23 3.91 3 15.33 177 578

3 4 14 4-2-3-6-8-10-11-13-14 9 30 10.00 10 6.00 489 2338

4 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 19.62 17 3.06 939 4204

5 6 13 6-8-10-11-13 5 20 4.50 3 13.33 183 700

6 13 2 13-14-10-7-15-6-3-2 8 27 6.67 6 9.00 324 1460

7 12 10 12-11-10 3 15 4.00 2 15.00 186 418

8 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 7.83 6 7.67 389 1228

9 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 5.00 4 12.00 221 696

10 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 6.56 7 9.14 303 1202

11 5 13 5-4-6-8-10-11-13 7 28 8.57 8 7.00 427 1672

12 1 5 1-2-4-5 4 15 4.00 2 15.00 195 484

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 12.00 10 5.00 591 2464

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 10.31 11 5.82 508 1888

3 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 13.93 13 4.31 685 2686

4 5 9 5-4-2-3-6-8-15-9 8 24 3.75 3 16.00 177 638

5 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 13.64 15 4.40 669 3666

6 1 13 1-2-5-4-12-11-13 7 43 5.58 8 10.75 276 1142

7 5 7 5-4-2-3-6-8-15-7 8 18 6.67 4 9.00 297 1022

8 11 4 11-10-8-6-3-2-4 7 23 13.04 10 4.60 627 2268

1 1 11 1-2-3-6-15-7-10-11 8 30 13.00 13 4.62 609 2620

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 8.44 9 7.11 403 1626

3 5 13 5-2-3-6-8-10-14-13 8 31 6.77 7 8.86 332 1562

4 5 7 5-4-2-3-6-15-7 7 17 3.53 2 17.00 173 592

5 1 13 1-2-5-4-12-11-13 7 43 4.19 6 14.33 203 888

6 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 9.09 10 6.60 414 2220

7 1 11 1-2-3-6-8-10-11 7 28 7.50 7 8.00 355 1634

8 4 14 4-6-8-10-11-13-14 7 26 11.54 10 5.20 529 2162

9 9 1 9-15-8-6-4-2-1 7 27 3.33 3 18.00 163 622

10 5 10 5-4-6-8-10 5 18 8.33 5 7.20 386 1000

11 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 185 700

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 10.91 12 5.50 526 2784

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 8.44 9 7.11 403 1646

3 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 6.67 4 9.00 309 1096

4 2 14 2-4-6-8-10-11-13-14 8 29 9.31 9 6.44 461 2114

5 13 4 13-14-10-8-6-3-2-4 8 28 8.57 8 7.00 406 1808

6 1 12 1-2-5-4-12 5 28 3.21 3 18.67 131 346

7 11 1 11-10-7-15-6-3-2-1 8 30 13.00 13 4.62 649 2948

8 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 11.74 9 5.11 579 1674

9 13 1 13-11-12-4-5-2-1 7 43 3.49 5 17.20 167 708

10 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 158 546

1 1 13 1-2-3-6-15-7-10-14-13 9 35 11.14 13 5.38 547 2826

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 8.44 9 7.11 419 1526

3 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 11.74 9 5.11 549 1628

4 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 181 404

5 7 5 7-15-6-3-2-4-5 7 17 3.53 2 17.00 160 522

6 1 11 1-2-3-6-8-10-11 7 28 7.50 7 8.00 369 1668

7 9 5 9-15-8-6-3-2-4-5 8 24 3.75 3 16.00 159 582

8 1 13 1-2-5-4-12-11-13 7 43 4.19 6 14.33 207 866

9 1 10 1-2-3-6-8-10 6 23 5.22 4 11.50 232 988

10 1 13 1-2-4-6-8-10-14-13 8 35 8.57 10 7.00 413 1982

11 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 3.75 3 16.00 170 616

12 13 3 13-11-10-8-6-4-2-3 8 29 9.31 9 6.44 453 2038

Cenário 2 - Solução 7

Cenário 2 - Solução 8

Cenário 2 - Solução 9

Cenário 2 - Solução 10

Cenário 2 - Solução 11

Cenário 2 - Solução 12
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Tabela 6.15: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 3. Soluções 1 a 7. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 9.23 8 6.50 439 1544

2 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 26.54 23 2.26 1321 6572

3 12 10 12-11-10 3 15 12.00 6 5.00 598 1470

4 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 10.71 10 5.60 493 2396

5 5 13 5-4-2-3-6-8-10-11-13 9 32 18.75 20 3.20 892 4890

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 26.54 23 2.26 1319 5982

2 9 11 9-15-7-10-11 5 22 6.82 5 8.80 324 1012

3 4 13 4-6-8-10-14-13 6 24 5.00 4 12.00 239 1004

4 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 8.44 9 7.11 411 2246

5 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 422 1108

6 4 11 4-6-8-10-11 5 19 6.32 4 9.50 309 1018

7 13 5 13-11-10-8-6-3-2-4-5 9 32 13.13 14 4.57 648 3410

8 12 9 12-4-2-3-6-8-15-9 8 30 4.00 4 15.00 167 706

1 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 9.17 11 6.55 454 2204

2 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 26.67 32 2.25 1321 7576

3 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 3.75 3 16.00 178 706

4 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 9.13 7 6.57 447 1552

5 13 4 13-14-10-8-6-3-2-4 8 28 8.57 8 7.00 424 2210

6 10 5 10-7-15-6-3-2-4-5 8 24 10.00 8 6.00 491 2066

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 20.77 18 2.89 1030 4508

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 9.23 8 6.50 428 1472

3 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 253 692

4 12 10 12-11-10 3 15 4.00 2 15.00 198 440

5 5 13 5-2-3-6-15-7-10-11-13 9 33 8.18 9 7.33 409 2200

6 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 5.83 7 10.29 290 1162

7 13 4 13-14-10-7-15-6-4 7 26 5.77 5 10.40 273 1294

8 5 11 5-4-2-3-6-8-10-11 8 27 11.11 10 5.40 535 2376

9 13 4 13-14-10-8-6-3-2-4 8 28 7.50 7 8.00 371 1910

1 1 11 1-2-3-6-8-15-7-10-11 9 31 23.23 24 2.58 1158 5750

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 6.92 6 8.67 340 1194

3 7 12 7-10-11-12 4 22 5.45 4 11.00 238 702

4 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 8.44 9 7.11 408 2228

5 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 191 426

6 10 6 10-8-6 3 10 3.00 1 20.00 115 248

7 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 5.83 7 10.29 272 1190

8 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 6.43 6 9.33 301 1362

9 13 4 13-14-10-8-6-4 6 24 3.75 3 16.00 182 820

10 5 10 5-4-6-15-7-10 6 20 6.00 4 10.00 285 914

11 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 4.84 5 12.40 212 1208

1 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 27.50 33 2.18 1362 7606

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 5.63 6 10.67 253 1186

3 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 173 460

4 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 158 600

5 12 9 12-4-2-3-6-8-15-9 8 30 3.00 3 20.00 127 534

6 10 5 10-7-15-6-4-5 6 20 6.00 4 10.00 298 904

7 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 6.52 5 9.20 321 1034

8 13 4 13-14-10-8-6-4 6 24 8.75 7 6.86 412 1640

9 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 10.00 9 6.00 494 2240

1 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 26.67 32 2.25 1323 7586

2 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 5.83 7 10.29 260 1298

3 12 7 12-4-2-3-6-15-7 7 23 3.91 3 15.33 163 626

4 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 7.50 8 8.00 360 1934

5 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 8.89 8 6.75 403 1760

6 2 13 2-4-6-8-10-14-13 7 27 5.56 5 10.80 243 1146

7 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 6.52 5 9.20 280 940

8 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 4.69 5 12.80 232 1018

Cenário 3 - Solução 3

Cenário 3 - Solução 4

Cenário 3 - Solução 5

Cenário 3 - Solução 6

Cenário 3 - Solução 7

Cenário 3 - Solução 1

Cenário 3 - Solução 2
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Tabela 6.16: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 3. Soluções 8 a 11. 

 

 

  

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 5.63 6 10.67 253 1176

2 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 26.67 32 2.25 1320 7126

3 14 4 14-13-11-10-8-6-4 7 26 6.92 6 8.67 322 1352

4 5 13 5-4-2-3-6-15-7-10-14-13 10 34 9.71 11 6.18 482 2324

5 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 171 450

6 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 142 642

7 5 10 5-2-4-6-8-10 6 23 5.22 4 11.50 240 828

8 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 5.22 4 11.50 256 818

9 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 6.67 6 9.00 333 1424

1 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 108 436

2 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 26.67 32 2.25 1321 7324

3 7 3 7-15-8-6-3 5 9 3.33 1 18.00 26 84

4 4 14 4-6-8-10-11-13-14 7 26 5.77 5 10.40 274 1156

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 6.56 7 9.14 286 1302

6 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 178 634

7 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 5.63 6 10.67 278 1412

8 14 2 14-10-8-6-4-2 6 25 3.60 3 16.67 168 586

9 13 5 13-14-10-8-6-4-5 7 28 4.29 4 14.00 204 838

10 5 11 5-4-2-3-6-8-10-11 8 27 7.78 7 7.71 368 1598

11 10 4 10-8-6-4 4 14 4.29 2 14.00 157 372

12 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 169 444

1 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 109 436

2 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 26.67 32 2.25 1319 7148

3 7 3 7-15-6-3 4 8 3.75 1 16.00 21 62

4 4 14 4-6-8-10-11-13-14 7 26 4.62 4 13.00 212 910

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 6.56 7 9.14 286 1286

6 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 178 634

7 13 5 13-14-10-8-6-3-2-4-5 9 32 5.63 6 10.67 276 1374

8 14 2 14-13-11-10-8-6-4-2 8 29 5.17 5 11.60 240 1146

9 13 5 13-14-10-8-6-4-5 7 28 4.29 4 14.00 203 812

10 5 11 5-4-2-3-6-8-10-11 8 27 7.78 7 7.71 358 1554

11 10 4 10-8-6-4 4 14 4.29 2 14.00 157 372

12 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 162 428

1 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 5.00 6 12.00 244 1034

2 1 13 1-2-3-6-8-15-7-10-11-13 10 36 26.67 32 2.25 1321 7224

3 11 4 11-10-8-6-4 5 19 4.74 3 12.67 189 572

4 5 9 5-4-2-3-6-8-15-9 8 24 3.75 3 16.00 136 514

5 14 3 14-10-8-6-4-2-3 7 27 4.44 4 13.50 216 866

6 12 8 12-11-10-8 4 23 3.91 3 15.33 134 412

7 5 13 5-4-6-15-7-10-14-13 8 30 6.00 6 10.00 299 1260

8 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 154 638

9 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 3.75 4 16.00 160 704

10 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 4.29 4 14.00 212 874

11 5 13 5-4-2-3-6-8-10-11-13 9 32 8.44 9 7.11 414 2036

Cenário 3 - Solução 8

Cenário 3 - Solução 9

Cenário 3 - Solução 10

Cenário 3 - Solução 11
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Tabela 6.17: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 4. Soluções 1 a 7. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 26.40 22 2.27 1319 6098

2 9 10 9-15-8-10 4 18 6.67 4 9.00 311 766

3 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 15.65 12 3.83 758 3112

4 12 10 12-11-10 3 15 12.00 6 5.00 594 1486

5 2 13 2-4-6-8-10-14-13 7 27 12.22 11 4.91 558 3036

6 2 13 2-3-6-8-10-11-13 7 25 12.00 10 5.00 595 2956

1 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 8.08 7 7.43 402 1466

2 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 26.54 23 2.26 1321 6298

3 13 5 13-14-10-8-6-3-2-5 8 31 9.68 10 6.20 480 2502

4 11 14 11-13-14 3 7 4.29 1 14.00 38 92

5 12 10 12-11-10 3 15 12.00 6 5.00 565 1450

6 13 6 13-14-10-8-6 5 20 4.50 3 13.33 207 736

7 13 4 13-11-10-8-6-3-2-4 8 28 17.14 16 3.50 854 4428

1 1 10 1-2-4-6-8-10 6 25 8.40 7 7.14 390 1728

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 8.08 7 7.43 402 1390

3 11 5 11-10-7-15-6-4-5 7 25 10.80 9 5.56 520 1862

4 12 10 12-11-10 3 15 8.00 4 7.50 380 852

5 13 2 13-11-10-7-15-6-3-2 8 27 6.67 6 9.00 329 1560

6 10 1 10-7-15-8-6-3-2-1 8 26 15.00 13 4.00 747 3516

7 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 10.31 11 5.82 489 2956

8 2 13 2-3-6-8-10-11-13 7 25 6.00 5 10.00 299 1290

9 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 4.17 5 14.40 205 932

1 1 11 1-2-3-6-8-15-7-10-11 9 31 22.26 23 2.70 1085 5524

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 8.08 7 7.43 395 1354

3 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 7.83 6 7.67 375 1276

4 13 5 13-14-10-7-15-6-4-5 8 30 8.00 8 7.50 398 1930

5 10 2 10-7-15-6-3-2 6 17 5.29 3 11.33 257 880

6 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 5.83 7 10.29 278 1296

7 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 10.31 11 5.82 511 2956

8 12 10 12-11-10 3 15 8.00 4 7.50 391 870

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 21.92 19 2.74 1092 5010

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 9.23 8 6.50 421 1442

3 12 10 12-11-10 3 15 4.00 2 15.00 196 436

4 5 13 5-4-2-3-6-8-10-11-13 9 32 13.13 14 4.57 649 3358

5 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 5.83 7 10.29 290 1096

6 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 269 746

7 13 5 13-14-10-7-15-6-4-5 8 30 9.00 9 6.67 450 2238

8 13 2 13-11-10-8-6-4-2 7 27 7.78 7 7.71 378 1740

1 1 5 1-2-4-5 4 15 4.00 2 15.00 189 462

2 9 11 9-15-6-8-10-11 6 26 8.08 7 7.43 396 1394

3 12 10 12-11-10 3 15 6.00 3 10.00 209 470

4 12 7 12-11-10-7 4 22 5.45 4 11.00 266 724

5 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 19.62 17 3.06 975 4280

6 13 2 13-11-10-7-15-6-3-2 8 27 6.67 6 9.00 329 1526

7 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 11.11 10 5.40 544 2378

8 13 2 13-14-10-8-6-4-2 7 27 5.56 5 10.80 276 1324

9 5 13 5-4-6-8-15-7-10-14-13 9 31 11.61 12 5.17 560 2438

10 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 4.17 5 14.40 197 908

1 1 11 1-2-3-6-8-15-7-10-11 9 31 24.19 25 2.48 1198 5948

2 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 9.17 11 6.55 442 2028

3 11 4 11-10-8-6-4 5 19 6.32 4 9.50 286 912

4 5 13 5-4-6-15-7-10-11-13 8 30 12.00 12 5.00 560 2508

5 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 12.19 13 4.92 609 3566

6 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 5.83 7 10.29 262 1066

Cenário 4 - Solução 5

Cenário 4 - Solução 6

Cenário 4 - Solução 7

Cenário 4 - Solução 1

Cenário 4 - Solução 2

Cenário 4 - Solução 3

Cenário 4 - Solução 4
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Tabela 6.18: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 4. Soluções 8 a 14. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 3.33 4 18.00 154 668
2 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 10.00 12 6.00 495 2172
3 13 5 13-11-10-8-6-3-2-4-5 9 32 11.25 12 5.33 536 2820
4 5 10 5-4-6-15-7-10 6 20 7.50 5 8.00 313 902
5 11 1 11-10-7-15-8-6-3-2-1 9 31 21.29 22 2.82 1053 5364
6 13 4 13-14-10-7-15-6-3-2-4 9 30 8.00 8 7.50 400 2046
7 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 6.43 6 9.33 297 1336
8 1 12 1-2-5-4-12 5 28 4.29 4 14.00 196 534

1 1 13 1-2-5-4-12-11-13 7 43 4.19 6 14.33 193 860
2 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 10.00 12 6.00 489 2112
3 13 5 13-14-10-7-15-6-3-2-4-5 10 34 12.35 14 4.86 597 3182
4 5 10 5-4-6-8-10 5 18 5.00 3 12.00 249 686
5 11 1 11-10-7-15-8-6-3-2-1 9 31 24.19 25 2.48 1198 5964
6 13 4 13-14-10-8-6-4 6 24 5.00 4 12.00 218 962
7 5 13 5-4-6-8-10-11-13 7 28 7.50 7 8.00 370 1662
8 1 12 1-2-5-4-12 5 28 3.21 3 18.67 145 420

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 15.00 13 4.00 733 3016
2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 190 658
3 5 13 5-4-6-8-10-11-13 7 28 6.43 6 9.33 305 1342
4 5 13 5-4-2-3-6-15-7-10-14-13 10 34 9.71 11 6.18 472 2360
5 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 3.33 4 18.00 161 658
6 14 2 14-13-11-10-8-6-4-2 8 29 9.31 9 6.44 460 1940
7 5 11 5-4-6-15-7-10-11 7 25 7.20 6 8.33 347 1138
8 2 11 2-4-6-8-10-11 6 22 5.45 4 11.00 249 854
9 1 11 1-2-3-6-8-10-11 7 28 7.50 7 8.00 372 1808

10 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 8.44 9 7.11 404 1444
11 5 1 5-4-2-1 4 15 4.00 2 15.00 189 450

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 19.62 17 3.06 938 4140
2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 188 656
3 5 13 5-4-6-8-10-11-13 7 28 6.43 6 9.33 304 1304
4 5 13 5-4-2-3-6-15-7-10-14-13 10 34 9.71 11 6.18 469 2212
5 13 1 13-11-12-4-2-1 6 36 4.17 5 14.40 201 776
6 14 2 14-13-11-10-8-6-4-2 8 29 8.28 8 7.25 387 1678
7 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 6.52 5 9.20 307 1030
8 2 11 2-3-6-8-10-11 6 20 6.00 4 10.00 251 970
9 4 13 4-6-15-7-10-14-13 7 26 4.62 4 13.00 220 904

10 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 9.38 10 6.40 457 1552
11 5 1 5-4-2-1 4 15 4.00 2 15.00 194 470

1 1 11 1-2-3-6-8-15-7-10-11 9 31 21.29 22 2.82 1056 5024
2 9 5 9-15-8-6-3-2-4-5 8 24 3.75 3 16.00 148 544
3 5 13 5-2-3-6-8-10-11-13 8 31 5.81 6 10.33 289 1366
4 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 5.63 6 10.67 272 1102
5 13 5 13-14-10-7-15-6-4-5 8 30 8.00 8 7.50 391 1536
6 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 175 392
7 6 14 6-8-10-14 4 18 3.33 2 18.00 109 298
8 2 14 2-3-6-8-10-11-13-14 8 27 6.67 6 9.00 303 1264
9 1 13 1-2-4-12-11-13 6 36 5.83 7 10.29 276 972

10 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 180 580
11 10 5 10-8-6-3-2-4-5 7 22 6.82 5 8.80 320 1206
12 2 14 2-4-6-8-10-11-13-14 8 29 7.24 7 8.29 340 1540

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 4.80 4 12.50 213 920
2 9 1 9-15-8-6-3-2-1 7 25 3.60 3 16.67 162 574
3 5 13 5-4-6-8-15-7-10-14-13 9 31 9.68 10 6.20 455 1792
4 13 1 13-11-12-4-5-2-1 7 43 4.19 6 14.33 197 844
5 12 9 12-11-10-8-6-15-9 7 36 5.83 7 10.29 289 1178
6 14 4 14-13-11-10-7-15-6-3-2-4 10 32 6.56 7 9.14 293 1526
7 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 4.69 5 12.80 211 756
8 1 11 1-2-3-6-8-15-7-10-11 9 31 9.68 10 6.20 464 2082
9 1 13 1-2-3-6-15-7-10-11-13 9 35 6.00 7 10.00 292 1588

10 4 13 4-2-3-6-8-10-11-13 8 28 5.36 5 11.20 264 1260
11 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 7.78 7 7.71 372 1606
12 1 13 1-2-4-6-8-10-14-13 8 35 6.00 7 10.00 295 1490

1 1 10 1-2-3-6-8-10 6 23 3.91 3 15.33 167 722
2 9 1 9-15-8-6-3-2-1 7 25 3.60 3 16.67 151 532
3 5 13 5-4-6-8-15-7-10-14-13 9 31 9.68 10 6.20 459 1794
4 13 1 13-11-12-4-5-2-1 7 43 4.19 6 14.33 190 856
5 12 9 12-11-10-8-6-15-9 7 36 5.83 7 10.29 291 1198
6 14 4 14-13-11-10-7-15-6-3-2-4 10 32 7.50 8 8.00 355 1852
7 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 4.69 5 12.80 220 790
8 1 11 1-2-3-6-8-15-7-10-11 9 31 10.65 11 5.64 485 2092
9 1 13 1-2-3-6-15-7-10-11-13 9 35 6.86 8 8.75 309 1638

10 13 1 13-14-10-8-6-3-2-1 8 33 4.55 5 13.20 195 1046
11 11 5 11-10-8-6-3-2-4-5 8 27 7.78 7 7.71 387 1680
12 1 13 1-2-4-6-8-10-14-13 8 35 6.00 7 10.00 287 1416

Cenário 4 - Solução 10

Cenário 4 - Solução 11

Cenário 4 - Solução 12

Cenário 4 - Solução 13

Cenário 4 - Solução 14

Cenário 4 - Solução 8

Cenário 4 - Solução 9
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Tabela 6.19: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 5. Soluções 1 a 7. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 26.40 22 2.27 1320 6164

2 9 12 9-15-6-4-12 5 25 7.20 6 8.33 312 920

3 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 13.93 13 4.31 694 3498

4 11 2 11-10-8-6-3-2 6 20 10.50 7 5.71 523 2162

5 12 10 12-11-10 3 15 10.00 5 6.00 478 1224

6 13 2 13-11-10-8-6-4-2 7 27 14.44 13 4.15 706 3684

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 26.54 23 2.26 1325 6310

2 9 12 9-15-6-3-2-4-12 7 29 4.14 4 14.50 199 972

3 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 14.35 11 4.18 713 2666

4 2 13 2-4-6-8-10-11-13 7 27 14.44 13 4.15 693 3302

5 13 3 13-14-10-7-15-6-3 7 25 7.20 6 8.33 359 1702

6 10 12 10-11-12 3 15 10.00 5 6.00 465 1194

7 13 7 13-14-10-7 4 17 5.29 3 11.33 211 624

8 9 5 9-15-6-4-5 5 19 3.16 2 19.00 112 386

1 1 10 1-2-3-6-8-15-7-10 8 26 26.54 23 2.26 1321 6098

2 9 11 9-15-7-10-11 5 22 6.82 5 8.80 325 1030

3 3 7 3-6-8-15-7 5 9 3.33 1 18.00 76 232

4 10 12 10-11-12 3 15 10.00 5 6.00 422 1118

5 9 12 9-15-6-3-2-4-12 7 29 3.10 3 19.33 152 658

6 5 13 5-4-6-8-10-11-13 7 28 11.79 11 5.09 545 2378

7 13 4 13-11-10-8-6-4 6 24 8.75 7 6.86 411 1750

8 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 12.19 13 4.92 600 3372

1 1 13 1-2-3-6-15-7-10-14-13 9 35 13.71 16 4.38 675 4052

2 9 12 9-15-6-8-10-11-12 7 36 8.33 10 7.20 398 1886

3 12 8 12-4-2-3-6-15-8 7 23 3.91 3 15.33 169 614

4 12 10 12-11-10 3 15 4.00 2 15.00 187 480

5 10 2 10-7-15-6-4-2 6 19 9.47 6 6.33 470 1674

6 5 11 5-2-3-6-8-10-11 7 26 5.77 5 10.40 286 1420

7 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 8.57 8 7.00 426 1886

8 10 5 10-8-6-4-5 5 18 6.67 4 9.00 285 884

9 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 13.64 15 4.40 673 3652

1 1 13 1-2-3-6-8-10-14-13 8 33 13.64 15 4.40 675 3658

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 5.63 6 10.67 265 1170

3 10 12 10-11-12 3 15 4.00 2 15.00 200 528

4 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 7.50 7 8.00 366 1606

5 5 13 5-4-2-3-6-8-10-11-13 9 32 10.31 11 5.82 513 2752

6 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 5.00 4 12.00 246 1028

7 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 13.20 11 4.55 644 2702

8 11 2 11-10-7-15-6-4-2 7 24 7.50 6 8.00 374 1416

9 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 7.83 6 7.67 372 1236

10 9 10 9-15-7-10 4 17 3.53 2 17.00 140 378

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 14.55 16 4.13 713 3762

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 4.69 5 12.80 220 970

3 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 3.75 3 16.00 187 758

4 12 9 12-11-10-8-15-9 6 33 3.64 4 16.50 160 748

5 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 9.38 10 6.40 464 2280

6 10 1 10-7-15-6-3-2-1 7 25 13.20 11 4.55 606 2722

7 2 14 2-4-6-8-10-11-13-14 8 29 9.31 9 6.44 457 2162

8 7 5 7-15-8-6-3-2-4-5 8 18 5.00 3 12.00 220 820

9 7 12 7-10-11-12 4 22 4.09 3 14.67 174 648

10 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 9.13 7 6.57 456 1436

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 27.27 30 2.20 1321 7144

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 11.25 12 5.33 560 2228

3 5 7 5-4-2-3-6-8-15-7 8 18 5.00 3 12.00 242 978

4 5 7 5-4-2-3-6-15-7 7 17 3.53 2 17.00 157 602

5 10 5 10-7-15-6-4-5 6 20 10.50 7 5.71 523 1514

6 5 10 5-4-6-8-10 5 18 8.33 5 7.20 410 1116

7 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 4.00 4 15.00 184 760

8 13 2 13-14-10-8-6-4-2 7 27 10.00 9 6.00 457 2162

Cenário 5 - Solução 5

Cenário 5 - Solução 6

Cenário 5 - Solução 7

Cenário 5 - Solução 1

Cenário 5 - Solução 2

Cenário 5 - Solução 3

Cenário 5 - Solução 4
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Tabela 6.20: Detalhes das linhas das soluções na Fronteira de Pareto para 
para as soluções do Cenário 5. Soluções 8 a 13. 

 

Número da 

Linha na 

Solução

Nó de 

Origem

Nó de 

Destino
Sequência de Nós

Número  

de Nós

Tempo de 

Viagem 

(minutos)

Frequência 

por hora
Frota

Headway 

(minutos)

Carregamento 

Crítico

Demanda 

Total

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 27.27 30 2.20 1345 7296

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 11.25 12 5.33 558 2326

3 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 5.00 4 12.00 236 1004

4 10 5 10-8-6-4-5 5 18 11.67 7 5.14 549 1466

5 5 13 5-4-6-15-7-10-14-13 8 30 11.00 11 5.45 548 2140

6 7 2 7-15-6-3-2 5 10 3.00 1 20.00 102 272

7 5 7 5-4-2-3-6-8-15-7 8 18 6.67 4 9.00 315 1202

8 6 13 6-15-7-10-14-13 6 22 5.45 4 11.00 236 952

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 26.36 29 2.28 1317 6600

2 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 3.00 3 20.00 146 540

3 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 3.75 3 16.00 175 660

4 5 7 5-2-3-6-8-15-7 7 17 3.53 2 17.00 123 442

5 10 5 10-7-15-6-3-2-4-5 8 24 13.75 11 4.36 631 2486

6 11 5 11-10-8-6-4-5 6 23 10.43 8 5.75 511 1652

7 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 9.38 10 6.40 456 1934

8 13 2 13-14-10-8-6-4-2 7 27 8.89 8 6.75 429 2042

1 1 10 1-2-3-6-15-7-10 7 25 13.20 11 4.55 622 2904

2 9 12 9-15-8-10-11-12 6 33 4.55 5 13.20 226 960

3 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 6.25 5 9.60 263 1060

4 5 13 5-4-2-3-6-8-10-11-13 9 32 8.44 9 7.11 399 2016

5 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 6.56 7 9.14 296 1314

6 13 1 13-11-10-8-6-3-2-1 8 33 14.55 16 4.13 715 3680

7 5 13 5-4-2-3-6-8-10-14-13 9 32 6.56 7 9.14 313 1638

8 4 14 4-6-8-10-14 5 22 4.09 3 14.67 161 510

9 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 6.43 6 9.33 304 1284

10 9 8 9-15-8 3 10 3.00 1 20.00 9 18

11 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 5.36 5 11.20 223 958

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 26.36 29 2.28 1318 6538

2 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 9.38 10 6.40 468 2064

3 7 12 7-15-8-6-3-2-4-12 8 24 3.75 3 16.00 183 816

4 5 7 5-4-2-3-6-8-15-7 8 18 5.00 3 12.00 201 842

5 5 13 5-4-6-8-10-14-13 7 28 7.50 7 8.00 353 1328

6 3 13 3-6-15-7-10-14-13 7 25 3.60 3 16.67 175 746

7 5 11 5-4-6-8-10-11 6 23 10.43 8 5.75 483 1530

8 13 2 13-14-10-7-15-6-4-2 8 29 8.28 8 7.25 364 1584

9 10 5 10-7-15-6-3-2-5 7 23 6.52 5 9.20 283 1058

1 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 27.27 30 2.20 1319 6220

2 9 12 9-15-8-10-11-12 6 33 4.55 5 13.20 217 996

3 12 7 12-4-2-3-6-8-15-7 8 24 3.75 3 16.00 179 772

4 10 3 10-7-15-8-6-3 6 16 5.63 3 10.67 235 756

5 9 12 9-15-7-10-11-12 6 32 5.63 6 10.67 235 1014

6 13 5 13-11-10-8-6-4-5 7 28 6.43 6 9.33 311 1294

7 5 11 5-2-3-6-15-7-10-11 8 28 6.43 6 9.33 272 1182

8 2 10 2-4-6-15-7-10 6 19 4.74 3 12.67 204 710

9 5 10 5-2-4-6-8-10 6 23 3.91 3 15.33 195 714

10 5 10 5-4-2-3-6-15-7-10 8 24 6.25 5 9.60 310 1260

11 13 5 13-14-10-8-6-4-5 7 28 7.50 7 8.00 365 1596

1 9 12 9-15-8-6-3-2-4-12 8 30 5.00 5 12.00 218 924

2 1 13 1-2-3-6-8-10-11-13 8 33 27.27 30 2.20 1321 7178

3 7 5 7-15-6-3-2-5 6 16 3.75 2 16.00 109 390

4 12 9 12-11-10-7-15-9 6 32 11.25 12 5.33 560 2074

5 13 5 13-14-10-7-15-6-4-5 8 30 9.00 9 6.67 430 1748

6 13 5 13-14-10-8-6-4-5 7 28 10.71 10 5.60 504 1932

7 10 5 10-7-15-6-3-2-4-5 8 24 12.50 10 4.80 609 2310

Cenário 5 - Solução 10

Cenário 5 - Solução 11

Cenário 5 - Solução 12

Cenário 5 - Solução 13

Cenário 5 - Solução 8

Cenário 5 - Solução 9


