
ALOCAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE FROTAS DE VE/CULOS PARA APOIO 

' 
A MAQUINÁRIO AGR/COLA DE USINAS SUCROALCOOLEIRAS 

• ' 

UGO LEANDRO DINIZ 

ORIENTADOR: PROF. DR. EDSON MARTINS DE AGUIAR 
' 



~· .. 

' ' 

. 
ALOCAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DE 
FROTAS DE VEÍCULOS PARA APOIO A 
MAQUINÁRIO .AGRÍCOLA DE USINAS 

SUCROALCOOLEIRAS 
Serviço de Pós-Gradução EESC/USP 

···;:: EXEMPLAR REVISADO . - . 'Af 
· O.~la de entrada no Serviço:.0.1.. .JAQ . ./.f.lJ. .. 

Ass.: ... ~ ........................ . 

UGO LEANDRO DINIZ 

Dissertação apresentada à Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de 
São Paulo, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Mestre em Engenharia 
Civil, Área de Concentração: Transportes. 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Edson Martins de Aguiar 

São Carlos 

2000 



I 

I 
Class. 

Gutt. _j_~ O f 
I 
.I 

I Tombo 
l 

/,r: l \ ? ~( \ .. 

D585a 

Ficha catalográfica preparada pela Seção de Tratamento 
da Informação do Serviço de Biblioteca - EESC/USP 

Diniz, Ugo Leandro 
Alocação e dimensionamento de frotas de veicules para 

apoio a maquinar~o agricola de usinas sucroalcooleiras I 
Ugo Leandro Diniz. - - São Carl os, 2000. 

Dissertação (Mestrado) - - Escola de Engenharia de São 
Carlos-Universidade de São Paulo, 2000. 

Área : Transportes. 
Ori entador: Prof. Dr . Edson Martins de Aguiar. 

1. Dimensionamento de frota. 2. Sistemas de 
informaç õe s geográficas. 3 . Roteirização. 4. Máquinas 
agricolas. 5. Logistica. 6. · Gest ão de frotas. I. Titulo. 



,., 

i v 

"Não devemos ter medo dos confrontos. 

Até os planetas se chocam e do caos 
nascem as estrelas." 

Charles Chaplin 



··. 

" . 

·> 

v 

~ meu& jtai&, Q/fÍe~mt- e ~Jtia, 

à& ?JlVJIIUt<J i-rmlf&, &JJto!Jle e cPt,Uf, 'f!l>attk, e 

à mi-Jtlta raerúla :Johútha 'Pl3üwwa. 



1 

,, 

o 

, I 

vi 

AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, agradeço a Deus pelas oportunidades que tem me dado e 
espero que Ele continue abençoando minha vida, de minha família e de 
meus amigos; 

Ao professor Edson Martins de Aguiar pela disposição em orientar o 
desenvolvimento deste trabalho; 

À Usina da Barra S.A., na pessoa de seu presidente, Sergio Simões Ometto, 
que gentilmente permitiu a realização do trabalho nesta empresa e aos 
funcionários pela ótima recepção e disposição no fornecimento dos dados e 
sugestões empregadas no trabalho, dos quais destaco: Eng. Carlos Newton 
Graminha, José Luis Poli, Paulo Odair Rossi, Fernando Aparecido 
Benvenuti, Luís Antonio Alponti , Donizete Jesus Souza(Nono). Muito 
obrigado; 

Aos professores Antônio Nélson Rodrigues da Silva e José Vicente Caixeta 
Filho, membros da banca examinadora; 

Aos meus familiares pelo apoio constante e grande incentivo; 

Aos professores Paulo R. Freire e Magaly Romão pelos incentivos, desde os 
tempos de graduação; 

À Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -
CAPES, pela bolsa de estudo concedida; 

A todos os professores e funcionários do Departamento de Transportes da 
EESC/USP pela colaboração; 

Ao meu grande amigo Mario pela amizade durante todos esses anos; 

Finalmente, aos amigos do Departamento de Transportes, juntos dos quais 
convivi durante esses anos de trabalho e muito aprendi. Não citarei nomes 
para que eu não cometa a injustiça de esquecer de alguém. 

. ·' 



'I 

·I 

vi i 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ix 

LISTA DE TABELAS X 

RESUMO xii 

ABSTRACT xiii 

1. INTRODUÇÃO 1 

1.1. Objetivo 4 
1.2. Justificativa para realização do trabalho 4 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS EM UMA USINA SUCROALCOOLEIRA 6 

2.1. Processo de manutenção das máquinas agrícolas 
2.2. Comboio de manutenção 

2.3. Atividades executadas pela usina ao longo do ano 

3. PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

6 
8 
9 

10 

3.1. Classificação dos problemas de roteirização e programação de veículos 1 O 
3. 1. 1. Problemas de roteirização pura de veículos 11 

3. 1. 2. Problemas de programação de veículos e tripulações 15 

3.1.3. Problemas combinados de roteirização e programação 19 

3.2. Estratégias e métodos de solução 21 
3.3. Pacotes comerciais disponíveis no mercado 25 

3.4. Utilização de heurísticas de roteirização para o dimensionamento da frota 
de veículos 35 

4. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 39 

4.1. Definições e características dos SIG 39 
4.2. SIG, CAD, CAM e AMIFM 42 
4.3. Componentes de um SIG 
4.4. Estruturas de representação dos dados espaciais 

4.5. Aplicações de SIG 
4.6. Aplicações de SIG em transportes 
4.6.1. Aplicação de SIG em roteirização e programação de veículos 

4.7. SIG disponíveis no mercado 

4.8. Critérios para escolha de um SIG 

44 
46 

47 

49 
50 

53 

53 

5. MÉTODO 57 

5.1. Preparação da base de dados geográfica 57 
5.2. Aquisição e preparação dos dados de produção da cana-de-açúcar 58 



,) 
1 

:). 

5.3. Determinação dos meses para realização das simulações 
5.4. Distribuição das frentes de trabalho 
5.5. Estimativa dos valores médios das variáveis de entrada no modelo de 

viii 

59 
60 

roteirização 60 
5.6. Preparação dos dados para manipulação no TransCAD 61 
5.7. Simulações no TransCAD 62 
5. 7. 1. Descrição da rotina de roteirização 62 

6. ESTUDO DE CASO 69 

6.1. Justificativa da escolha da Usina da Barra para estudo de caso 70 
6.2. Escopo do processo de produção da cana-de-açúcar 71 
6.3. Meses considerados nas simulações de atendimento às máquinas 75 
6.4. Distribuição das frentes de trabalho 77 

6.4. 1. Corte, carregamento e transporte 77 
6.4.2. Reforma de áreas 78 

6.4.3. Tratos culturais na cana de soqueira 79 
6.5. Esquema de atendimento às máquinas agrícolas 81 
6.6. A operação da frota de comboios de manutenção 81 
6.7. Procedimentos adotados para o estudo de caso 84 
6.8. Simulação de atendimento com situações reais de distribuição das 

máquinas 86 

7. RESULTADOS 87 

7.1. Apresentação dos resultados 87 
7. 1. 1. Período de safra 88 
7. 1.2. Período de entressafra da cana-de-açúcar 95 
7.1.3. Resultados das simulações de atendimento às situações reais de 
distribuição das máquinas 95 

7.2. Análise dos resultados 101 

8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 106 

8.1. Considerações gerais 106 

8.2. Conclusões acerca dos resultados obtidos 107 
8.3. Conclusões sobre a aplicação do SIG 108 
8.4. Sugestões para trabalhos futuros 109 

ANEXOS 110 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 153 



•) 

' ) 

ix 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 3.1 - Proble1na de roteirização de veículos - Fonte: BODIN et. ai. 
(1983) 15 

FIGURA 4.1 - Subsistemas de um Sistema de Informações Geográficas -
Fonte: FISCHER (1994). 42 

FIGURA 4.2 - Camadas de dados armazenados em um SIG - Fonte: 
(http://www.esri.com/library/gis/abtgis/gis_wrk.html) 44 

FIGURA 4.3- Dados gráficos e não gráficos 45 

FIGURA 5.1 - Caixa de diálogo usada para obtenção dos centróides dos fundos 
agrícolas 58 

FIGURA 5.2- Dados de entrada sobre a frota de comboios 62 

FIGURA 5.3- Base de dados com a localização dos fundos agrícolas 63 

FIGURA 5.4 - Seqüência de passos para apliação do método proposto 64 

FIGURA 5.5- Janela da rotina vehicle routing with time windows 65 

FIGURA 5.6- Caixa de diálogo usada para geração da matriz de roteirização 66 

FIGURA 5. 7 - Economia obtida pela combinação de duas rotas individuais em 
uma única rota 67 

FIGURA 6.1 -Área de abrangência da Usina da Barra. 

FIGURA 6.2 - Raio médio de transporte de cana 

FIGURA 6.3- Esquema de trabalho das frentes ao longo do ano 

70 

76 

80 

FIGURA 6.4- Comboio de manutenção 83 

FIGURA 7.1 - Rotas traçadas para a primeira quinzena de junho 
desconsiderando-se o atendimento às máquinas das frentes de corte 
mecanizado - primeiro tumo 89 

FIGURA 7.2 - Rotas traçadas para a segunda quinzena de junho 
desconsiderando-se o atendimento às máquinas das frentes de corte 
mecanizado - primeiro tu mo 92 

FIGURA 7.3 - Rotas traçadas considerando o abastecimento às máquinas das 
frentes de corte mecanizado na primeira quinzena de junho - primeiro 
~~ ~ 

FIGURA 7.4 - Maior número de máquinas e demanda estimada de 
combustível. 97 

FIGURA 7.5 - Maior número de pontos de atendimento 97 

FIGURA 7.6 - Rotas geradas para o atendimento no dia 13/06/00 102 

FIGURA 7.7- Rotas geradas para o atendimento no dia 18/06/00 103 

FIGURA 7.8- Rotas geradas para o atendimento no dia 25/06/00 104 



X 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 3.1 -Características dos problemas de roteirização segundo BODIN & 
GOLDEN (1981) 12 

TABELA 3.2- Características gerais dos Problemas de Roteirização 13 

TABELA 3.3- Classificação dos problemas de roteirização pura de veículos 16 

TABELA 3.4 - Características típicas dos software comerciais para roteirização 
de veículos 26 

TABELA 3.5 - Requisitos de um pacote de roteirização 27 

TABELA 3.6 - Classificação dos sistemas comerciais para roteirização 28 

TA BELA 3. 7 - Principais características dos programas para roteamento 
disponíveis no mercado 30 

TABELA 3.8 - Sistemas para roteirização e algumas de suas caracterísitcas 31 

TABELA 4.1 -Vantagens e desvantagens dos formatos Raster e Vetorial 48 

TABELA 4.2- Software SIG disponíveis no mercado 54 

TABELA 6.1 - Quantidade de máquinas utilizadas nas atividades de 
carregamento e transporte por área administrativa 72 

TABELA 6.2 - Quantidade de máquinas usadas no corte mecanizado e no 
transporte por área administrativa 73 

TABELA 6.3- Quantidade e tipos de máquinas usadas na preparação da cana 
de soqueira por área administrativa 73 

TABELA 6.4- Número de máquinas em cada frente de preparo de solo 74 

TABELA 6.5 - Número de máquinas em cada frente de plantio 75 

TABELA 6.6 - Esquema de atendimento às frentes de trabalho 82 

TABELA 6.7- Variáveis de entrada no modelo de roteirização 85 

TABELA 7.1 -Primeira quinzena de junho, sem o atendimento às máquinas 
das frentes de corte mecanizado - primeiro turno. 90 

TABELA 7.2 - Segunda quinzena de junho, sem o atendimento às máquinas 
das frentes de corte mecanizado - primeiro turno. 91 

TABELA 7.3- Sem corte mecanizado - turno 1 (6:00- 18:00) 92 

TABELA 7.4- Sem corte mecanizado- turno 2 (18:00- 6:00) 93 

TABELA 7.5 - Com corte mecanizado - turno 1 (6:00- 18:00) 93 

TABELA 7.6- Com corte mecanizado- turno 2 (18:00- 6:00) 93 

TABELA 7.7 - Situação de atendimento onde ocorreu o maior número de 
máquinas e a maior demanda estimada de combustível 96 

TABELA 7.8 - Situação de atendimento onde ocorreu o maior número de 
pontos de atendimento 96 

TABELA 7.9- Pontos de atendimento para o dia 13/06/00 no 1° turno 98 



xi 

TABELA 7.10 - Pontos de atendimento para o dia 18/06/00 no 1° turno 99 

TABELA 7.11 -Pontos de atendimento para o dia 25/06/00 no 1° turno 100 

TABELA 7.12 - Resultados das simulações de atendimento às situações reais 
de distribuição das máquinas 101 

,, 



. ) 

xii 

RESUMO 

DINIZ, U.L. (2000) Alocação e dimensionamento de frotéts de veículos para 

apoio a maquinário agrícola de usinas sucroalcooleiras. 

As usinas sucroalcooleiras utilizam grandes áreas para o cultivo da cana-de

açúcar, conhecidas como fundos agrícolas. Nesses fundos agrícolas, as 

atividades são realizadas por uma grande quantidade de máquinas agrícolas 

diferentes. As necessidades dessas máquinas, como combustível, óleo 

lubrificante e outras, são supridas pelos comboios de manutenção. 

Este trabalho visa propor um método para alocação e dimensionamento da 

frota de comboios de manutenção para o atendimento às máquinas. Para 

tanto foi utilizado um Sistema de Informações Geográficas aplicado a 

transportes (SIG-T), denominado comercialmente por TransCAD. 

Um estudo de caso foi realizado na Usina da· Barra S.A., localizada no 

município de Barra Bonita, centro oeste do Estado de São Paulo. Diversas 

simulações de atendimento, com configurações diferentes de distribuição 

das máquinas, foram realizadas. O atendimento às situações reais de 

distribuição das máquinas também foi analisado, com o objetivo de 

confrontar os dados reais de atendimento com os resultados obtidos através 

da aplicação da metodologia proposta. 

Foram obtidas as rotas e, conseqüentemente, o número de comboios 

necessários para o atendimento no período de safra e de entressafra. Com 

relação à aplicação do TransCAD na roteirização, pode-se constatar uma 

redução de até 19,6% na distância total percorrida pela frota de comboios no 

primeiro turno de trabalho em um dos dias analisados. 

Palavras chave: dimensionamento de frota, Sistema de Informações 

Geográficas, roteirização, máquinas agrícolas, logística, gestão de frotas. 
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ABSTRACT 

DINIZ, U.L. (2000). A method to quantify the vehicles fleet to support the 

agricultura! machines in sugar-cane industries. 

The sugar-cane industries use large areas for the cultivation of the sugar

cana. In these areas, different agricultura! machines carry out severa! 

activities. The basic needs of these machines, such as fuel, lubrication and 

others, are supplied by a fleet of vehicles. 

The objective of this work is to propose a method to analyze the number of 

vehicles to compose the fleet already mentioned, based on the application of 

a Geographical lnformation System (GIS), commercially denominated by 

TransCAD. 

A case study was dane in the Usina da Barra S.A. company, located at 

Barra Bonita city, State of São Paulo. Severa! situations of attendance were 

simulated with different distribution of machines, based in the initial annual 

planning of the company. We also analyzed the attendance of real 

distribution of machines with the objective of comparing the results obtained 

through the application of the proposed method and the real operation. 

The routes were obtained and, consequently, the necessary number of 

vehicles for the attendance. In relation to the application of TransCAD in the 

routing, a reduction of 19,6% was verified in the total distance traveled by the 

fleet of vehicles. 

Vehicle fleet size problems, Geographi'c lnformation Systems, routing of 

vehicles, agricultura! machines, logistic, fleet management. 
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1. INTRODUÇÃO 

As usinas sucroalcooleiras cultivam grandes áreas com plantações de cana

de-açúcar, denominadas fundos agrícolas. 

As atividades relacionadas ao cultivo e à colheita da cana-de-açúcar são 

realizadas por máquinas de diferentes fabricantes e de diversos tipos. Essas 

máquinas possuem características distintas entre si no que diz respeito ao 

consumo de combustível, tipos e quantidades de óleos lubrificantes 

utilizados. Além disso, existe a necessidade de manutenção periódica, como 

por exemplo, pequenos reparos, proteção contra ferrugem e deterioração, 

dentre outras, que são executadas quando a máquina está em operação nos 

fundos agrícolas. 

Como as distâncias entre os fundos agrícolas e a sede da usina são 

freqüentemente grandes, faz-se necessário ir até o local onde elas se 

encontram para que sejam atendidas. Para isso, a usina possui uma frota de 

caminhões, denominados comboios. Para que cheguem a essas máquinas, 

os comboios dispõem de uma malha viária composta por estradas 

pavimentadas e não pavimentadas. 

Ao longo do ano há diversas frentes de trabalho operando em uma usina 

sucroalcooleira, que são montadas com a quantidade e os tipos de 

máquinas necessários para cada tipo de atividade relacionada ao cultivo e à 

colheita da cana-de-açúcar. 
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No problema de atendimento às máquinas agrícolas a demanda varia em 

função dos períodos de safra e de entressafra. O período de safra concentra 

o maior número de máquinas operando, enquanto que no período de 

entressafra, grande parte dessas máquinas estão paradas. As frentes são 

deslocadas constantemente entre os fundos agrícolas de modo a 

executarem todas as atividades relativas ao cultivo e à colheita da cana-de

açúcar, e são diariamente atendidas pelos comboios. 

A roteirização é uma atividade de nível operacional. Na Usina da Barra S. A, 

localizada no município de Barra Bonita, centro-oeste do Estado de São 

Paulo, onde o estudo de caso foi realizado, a roteirização dos comboios é 

executada manualmente, sem a aplicação de nenhum procedimento de 

otimização, apenas pelo discernimento e experiência do funcionário 

responsável. O número de comboios é fixo durante todo o ano e todos 

podem ser utilizados diariamente, de acordo com as necessidades do 

programador. 

KEENAN (1998), descreve este método como sendo um Sistema Tradicional 

de Suporte a Decisão para Roteirização de Veículos ( Traditional Vehicle 

Routing DSS), onde o problema de roteirização de veículos é tratado por 

métodos não computadorizados. As rotas são divididas usando-se mapas de 

papel, através da experiência do programador. 

Novas tecnologias têm emergido nas últimas décadas. Exemplo dessas são 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Além de funções básicas, 

como exibir e manipular dados armazenados em uma base de dados, alguns 

software possuem rotinas implementadas para análises mais específicas, 

como ferramentas para análise de sistemas de transporte. Um exemplo é o 

software TransCAD, um SIG para aplicações em transportes, também 

conhecido como SIG-T, que possui um módulo para resolução de problemas 

logísticos. 

Vários trabalhos têm proposto a utilização de SIG para roteirização de 

veículos com restrições operacionais (ABKOWITZ et. ai. , 1990; SIMKOWITZ, 
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1989; BAAJ et. ai., 1995; SANTOS, 1999}, principalmente em problemas 

relacionados à geração de rotas para transporte de materiais perigosos. 

O crescimento da utilização de SIG na área de transportes tem se 

concretizado pela crescente disponibilidade de dados relacionados 

espacialmente. Segundo KEENAN (1998}, como estes dados estão sendo 

largamente utilizados, seu custo caiu, proporcionando uma fonte valiosa de 

informações adicionais para software de suporte a decisão para roteirização 

de veículos. 

Se por um lado o problema de roteirização e programação de veículos tem 

sido exaustivamente estudado (BODI N et. ai., 1983), por outro, o problema 

de dimensionamento da frota de veículos em problemas de roteirização tem 

recebido menor atenção. FAGERHOLT (1999}, ao considerar o transporte 

marítimo, não identifica a lógica para esta menor atenção, visto que o custo 

dos navios freqüentemente representa uma porção significativa do custo da 

distribuição física. 

O problema de dimensionamento da frota de veículos é um problema de 

nível tático. BRINATI et. ai. (1991) propuseram a utilização de heurísticas de 

roteirização para a escolha da frota ótima de navios para atendimento às 

plataformas de petróleo da Bacia de Campos. A demanda por atendimento 

nesse caso não era variável, repetindo-se ciclicamente. 

Dentro deste contexto, nosso objetivo foi verificar, com o auxílio de um SIG, 

se a quantidade de comboios, que está sendo usada, atende de maneira 

eficaz e eficiente às máquinas no campo. 

Foram criadas situações de distribuição das máquinas, seguindo-se o 

planejamento operacional das frentes de trabalho estabelecido pelo 

departamento agrícola da Usina da Barra para a safra de 2000/2001. Esse 

planejamento prévio está sujeito a alterações no decorrer da safra, por isso 

optou-se por simular situações de atendimento referentes aos meses de 

junho e julho, para o período de safra e, para o período de entressafra, o 
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mês de janeiro de 2001. A escolha pelos meses iniciais da safra se explica 

pela pouca variação encontrada em relação ao que foi planejado. 

-j-o das as informações necessárias para o estudo de caso foram fornecidas 

pela Usina da Barra S. A 

1.1. Objetivo 

O principal objetivo deste trabalho é propor um método para alocação e 

dimensionamento da frota de comboios para atendimento das máquinas 

agrícolas que se encontram em operação no campo. Pretende-se atingir 

este objetivo através da aplicação de um procedimento de resolução do 

problema de roteirização com restrições operacionais implementado em um 

SIG, denominado comercialmente por TransCAD. 

Como objetivo secundário, proporemos a utilização do SIG, em nível 

operacional, como plataforma para roteirização dos comboios no dia-a-dia 

da usina. 

1.2. Justificativa para realização do trabalho 

O tamanho da frota de comboios pode ser considerado como um sub

produto da resolução do problema de roteirização dos mesmos para 

atendimento das máquinas. 

Mediante contatos telefônicos mantidos com as usinas Açucareira Zillo 

Lorenzetti, Usina Diamante, Usina Santa Cândida, Usina Corona, Usina São 

João, Usina Santa Cruz, Usina Iracema e Usina Maringá, além da Usina da 

Barra S.A., onde o estudo de caso foi realizado, constatou-se que em todas, 

a roteirização dos comboios é feita de forma manual, com o auxílio de 

mapas. Nenhuma delas utiliza qualquer processo de otimização que busque 

a minimização dos custos de transporte. O dimensionamento da frota de 

comboios é feito em razão do número de máquinas que cada comboio 

consegue atender em cada turno de trabalho. 
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Este trabalho foi motivado pela necessidade de racionalização da frota de 

comboios, juntamente com a possibilidade de estudar a aplicação de uma 

tecnologia relativamente nova em um tipo de problema que tem recebido 

pouca atenção. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM UMA USINA SUCROALCOOLEIRA 

2.1. Processo de manutenção das máquinas agrícolas 

Entende-se por manutenção de máquinas agrícolas o conjunto de 

procedimentos que visam manter essas máquinas nas melhores condições 

possíveis de funcionamento e prolongar a sua vida útil, através de 

lubrificações, ajustagens, revisões e proteção contra agentes que lhes são 

nocivos. Em geral, a manutenção diz respeito a: 

• abastecimento; 

• lubrificação; 

• pequenos reparos; 

• coleta de óleo para análise; 

• proteção contra ferrugem e deterioração. 

No que diz respeito ao abastecimento das máquinas, as seguintes tarefas 

são pertinentes: 

• preencher o tanque de combustível; 

• completar o nível d'água do radiador; 
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• insuflar os pneus com ar até a pressão correta; 

• completar o nível de eletrólito da bateria. 

A lubrificação das máquinas consiste em um dos pontos mais importantes da 

sua manutenção, sendo a falta dela, provavelmente, a principal causa das 

máquinas ficarem fora de operação por quebras. No motor e transmissões, 

são utilizados lubrificantes líquidos, enquanto que nos rolamentos e outras 

peças móveis, um lubrificante pastoso. O objetivo principal do sistema de 

lubrificação de um motor é o de colocar uma fina camada de lubrificante 

entre todas as superfícies metálicas que estão em contato e em movimento, 

concorrendo para eliminar o atrito e o desgaste excessivo, além da perda de 

potência. 

Mesmo que tenham sido tomadas todas as providências relacionadas com a 

correta manutenção das máquinas, os pequenos reparos se fazem 

necessários, pois poderão ocorrer falhas no funcionamento de alguns de 

seus mecanismos. Elas são oriundas, em geral, do desgaste natural das 

peças, do manejo menos cuidadoso ou da utilização intensa da máquina sob 

condições adversas. A reparação de falhas deve ser feita sistematicamente, 

evitando posterior necessidade de serviços mecânicos de maior vulto. 

A coleta de óleo para análise não é atividade comum para todas as usinas 

de cana-de-açúcar. É um procedimento que requer tecnologia apropriada, 

mas que traz grandes benefícios operacionais, pois detecta o desgaste de 

peças, por meio da análise do óleo retirado das máquinas, e assim evita que 

uma determinada máquina fique parada por uma quebra repentina de um de 

seus componentes. 

Estas operações de manutenção são feitas em intervalos de tempo 

predeterminados. A isto se dá o nome de "Serviços de Manutenção 

Periódica", operações que deverão ser realizadas a intervalos regulares, 

determinada pelo número de horas trabalhadas pela máquina agrícola. 

Desde que os serviços de manutenção periódica são realizados em função 
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do número de horas de trabalho da máquina, as operações a realizar são 

agrupadas segundo certos intervalos de tempo. 

2.2. Comboio de manutenção 

O abastecimento e o serviço de manutenção periódica de conjuntos 

mecanizados que operam nas frentes de trabalho são feitos pelo que se 

denomina "comboio de manutenção". 

O comboio de manutenção nada mais é do que um caminhão, em cuja 

carroceria são montados todos os equipamentos necessários ao 

abastecimento e serviços de manutenção periódicos das máquinas no 

campo. Nesses comboios são utilizados, geralmente, um motorista e um 

auxiliar de manutenção, contando geralmente com os seguintes 

equipamentos: 

• tanque ou tambores de combustível, com mangueiras de abastecimento, 

acopladas a medidores que indicam a quantidade colocada no tanque da 

máquina; 

• tambores de óleo lubrificante conectados a um circuito pressurizado que 

permite o abastecimento da máquina através de mangueiras também 

providas de medidores; 

• tambores de graxa providos de bomba pneumática (denominada, na 

prática, "burrinho" de graxa) e mangueiras com acopladores para os 

pinos de lubrificação; 

• compressor de ar para impulsionar lubrificantes, para limpeza de 

máquinas e para calibração de pneus; 

• materiais diversos para manutenção periódica, tais como filtros, pino de 

lubrificação, água destilada, ferramentas, etc.; 

• recipientes para coleta de fluídos para posterior análise. 
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Todos esses procedimentos são acompanhados por documentos de controle 

de campo, preenchidos pelo próprio operador do comboio e processados 

posteriormente pelo centro de processamento de d3dos. 

2.3. Atividades executadas pela usina ao longo do ano 

Ao longo do ano, tem-se nas usinas uma série de frentes de trabalho que 

executam atividades distintas, como listado a seguir: 

• Preparo do solo - atividade realizada com o objetivo de se reformar a 

área de plantio para que uma nova cana possa ser plantada. Os fundos 

agrícolas são reformados em períodos que variam de 5 a 6 anos; 

• Plantio - Atividade, como o próprio nome já diz, de plantio da nova cana; 

• Tratos culturais- As área que não são reformadas, onde a cana cresce 

novamente sem precisar ser plantada, chamadas de áreas de cana de 

soqueira, recebem os tratos culturais, como aplicação de herbicida, para 

que sejam colhidas na próxima safra; 

• Corte e carregamento - Frentes que fazem o trabalho de colheita da 

cana. O corte pode ser manual ou mecanizado; 

• Trabalhos na indústria - Máquinas que operam nos pátios das usinas 

para movimentação do bagaço de cana que sai das moendas. 
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3. PROBLEMAS DE ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

O objetivo deste capítulo é fazer uma revisão 
bibliográfica dos problemas de roteirização de 
veículos e as estratégias de solução propostas 
para esses problemas. São mostrados os 
principais pacotes comerctats para 
roteirização, segundo GOLDEN et. a/. (1986) e 
LOPEZ (1996), este último referindo-se aos 
pacotes mais utilizados no Brasil. Para 
finalizar são apresentados problemas de 
dimensionamento em roteirização e 
programação de veículos. 

3.1. Classificação dos problemas de roteirização e programação 

de veículos 

A roteirização de veículos tem ~ido exaustivamente estudada e analisada 

por especialistas da área de transporte e logística. A principal motivação 

para este esforço é de ordem econômica, uma vez que rotas eficientemente 

definidas podem proporcionar redução nos custos, pelo aumento da 

produtividade e controle mais eficiente da distribuição física de bens e 

serviços. 

BODIN & GOLDEN (1981) propõem uma taxonomia para problemas de 

roteirização e programação de veículos, que acreditam ser de grande 

importância para os analistas classificarem o tipo de problema que estão 

enfrentando e, a partir de suas características, identificar se o problema já é 

conhecido e bem fundamentado ou se está surgindo um novo problema que 
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mereça ser melhor estudado. As características para classificação dos 

problemas de roteirização de veículos são mostradas na TA BELA 3.1. 

Para ASSAD (1988), a grande dificuldade de se estabelecer um esquema de 

classificação apropriado está no modo de se basear esta classificação, nas 

restrições do problema ou na técnica de solução a ser usada. Para o autor o 

analista deve elucidar as características do problema, respondendo a um 

número de questões relacionadas às suas características. As questões, 

segundo ASSAD (1988), se encontram listadas na TABELA 3.2. 

BODIN et. ai. (1983), apresentaram o primeiro trabalho que retratava o 

estado-da-arte sobre a modelagem de problemas de roteirização e 

programação de veículos. É um trabalho bastante extenso, em que os 

autores revisaram aproximadamente 700 referências bibliográficas, 

apresentando as principais estratégias e procedimentos de solução e as 

principais aplicações conhecidas. Segundo os autores, os problemas de 

roteirização podem ser classificados em três grupos: 

• Problemas de roteirização pura de veículos 

• Problemas de programação de veículos e tripulações 

• Problemas combinados de roteirização e programação de veículos 

3.1.1. Problemas de roteirização pura de veículos 

O problema de roteirização pura de veículos é primariamente um problema 

espacial, onde as condicionantes temporais não são consideradas na 

geração dos roteiros para coleta e/ou entrega. Em alguns casos, a restrição 

de comprimento máximo da rota pode ser considerada. 

No problema de roteirização pura de veículos existe um conjunto de nós 

e/ou arcos que devem ser atendidos por uma frota de veículos. O objetivo é 

definir uma seqüência de locais (a rota) que cada veículo deve seguir a fim 

de se atingir a minimização do custo de transporte. 
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TABELA 3.1 - Características dos problemas de roteirização segundo 

BODIN & GOLDEN (1981) 

TEMPO PARA ATENDER UM NÓ tempo especificado e fixado de antemão (problema 
OU ARCO PARTICULAR puro de roteirização de veículos) 

janelas de tempo (problemas combinados de 
roteirização e programação de veículos) 

tempo não especificado (neste caso, tem-se um 
problema de roteirização de veículos ao invés de se ter 
relacionamentos de precedência) 

NÚMERO DE DOMICILIOS um domicílio 

mais que um domicílio 

TAMANHO DA FROTA DE um veículo 
VEICULOS DISPONIVEL mais que um veículo 

TIPO DA FROTA DISPONÍVEL homogênea (todos os veículos do mesmo tipo) 

heterogênea (nem todos os veículos do mesmo tipo) 

NATUREZA DA DEMANDA Determinística 

Estocástica 

LOCALIZAÇÃO DA DEMANDA em nós (não necessariamente todos) 

em arcos (não necessariamente todos) 

misto 

REDE sem direcionamento 

direcionada 

mista 

RESTRI~ÓES DE CAPACIDADE imposta (a mesma para todos) 
DOS VE CULOS imposta (diferente entre os veículos) 

não imposta 

MÁXIMA DURAÇÃO DA ROTA imposta (o mesmo para todos) 

imposta (diferente entre veículos) 

não imposta 

CUSTOS variável 

custo fixo de operação 

OPERAÇÓES somente coleta 

somente entrega 

misto 

OBJETIVO minimizar custos de roteirização 

minimizar a soma dos custos fixos e variáveis 

minimizar o número de veículos requeridos 

OUTRAS RESTRIÇÕES 
(DEPENDENTES DO 
PROBLEMA) 

Fonte: BODIN & GOLDEN (1981) 
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TABELA 3.2- Características gerais dos Problemas de Roteirização 

NATUREZA DA DEMANDA 

CARACTERÍSTICAS DA 
DEMANDA 

FROTA DE VEÍCULOS 

REQUISITOS DE PESSOAL 

REQUISITOS DE 
PROGRAMAÇÃO 

REQUISITOS DE DADOS E 
INFORMAÇÕES 

Fonte: ASSAD (1988) 

Somente coletas ou entregas 

Carga de retorno (backhauf) 

Um único produto ou múltiplos produtos 

Atendimento total ou parcial da demanda 

Opção de utilização de serviços terceirizados 

Prioridade de clientes/atendimento. 

As demandas são conhecidas a priori 

Há incertezas na demanda 

Visitas periódicas com freqüência definida 

Demanda incerta 

Fluxo de demanda em tempo real. 

Frota homogênea ou heterogênea 

Restrição de capacidade (peso ou volume) 

Compartimentos 

Restrições de carregamento/equipamento 

Compatibilidade entre tipo de veículo/produto a ser 
transportado 

Tamanho da frota, fixa ou variável 

Frota localizada em um único depósito ou em múltiplos 
depósitos. 

Duração da jornada de trabalho 

Mínimo e máximo de horas de trabalho 

Opção de hora extra 

Número de motoristas, fixo ou variável 

Vínculo entre o tipo de veículo e a localização da base 

Paradas para almoço ou outras (descanso) 

Viagens com duração superior a um dia. 

Atendimento de clientes em um dado dia da semana 

Janelas de tempo para entrega/coleta (rígidas ou 
flexíveis) 

Horários de abertura/fechamento 

Tempos de carga e descarga. 

Disponibilidade de dados geográficos, redes viárias 

Recursos de localização de endereços dos clientes 

Tempos de viagem 

Localização dos veículos 

Informações sobre crédito dos clientes. 
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A seguir são apresentados os principais problemas de roteirização pura de 

veículos, discutidos em BODIN et. ai. (1983): 

• O problema do caixeiro viajante consiste em determinar uma rota de 

mínimo custo que passe por todos os nós de uma rede exatamente uma 

vez. É um problema de cobertura de nós. Este problema admite que o 

indivíduo (ou veículo) que vai efetuar o roteiro não seja limitado por 

restrições de tempo, de capacidade, etc. 

• O problema do carteiro chinês consiste em encontrar uma rota de 

percurso mínimo, dentro de uma área, passando ao longo de cada arco 

pelo menos uma vez. É um problema de cobertura de arcos. Situações 

freqüentes que se inserem dentro deste contexto são: varrição de rua, 

serviços de endereçamento postal, coleta de lixo, etc. (LARSON & 

ODONI, 1981 ). 

• O problema de múltiplos caixeiros viajantes é uma generalização do 

problema do caixeiro viajante onde há a necessidade de se levar em 

consideração mais de um caixeiro viajante (veículos). Os M veículos na 

frota têm suas rotas iniciadas e terminadas em um único depósito comum 

a todos. Não há restrições no número de nós que cada veículo deve 

visitar, exceto que cada veículo deve visitar ao menos um nó. 

• O problema de roteirização em nós com um único depósito (clássico 

problema de roteirização de veículos - PRV) existe quando há restrições 

de tempo ou capacidade dos veículos, e é uma generalização do 

problema do caixeiro viajante. A determinação de itinerários dos veículos 

implica em fazer entregas a partir de um depósito para vários pontos de 

parada, de forma a minimizar a distância total a ser percorrida por toda a 

frota. Cada ponto de parada é servido exatamente uma vez e, somado a 

isso, todos os pontos de parada devem ser designados para veículos, de 

tal maneira que a demanda total em qualquer rota não exceda a 

capacidade do veículo alocado para esta rota. A demanda em cada nó é 
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assumida como sendo determinística e cada veículo possui capacidades 

conhecidas. Na FIGURA 3.1 podem ser vistos os itinerários 

estabelecidos para os veículos atenderem os pontos de demanda a partir 

de um único depósito. 

FIGURA 3.1 - Problema de roteirização de veículos - Fonte: BODIN et. 

ai. (1983) 

• O problema de roteirização em nós com múltiplos depósitos é uma 

generalização do problema anterior, em que uma frota de veículos está 

alocada em O depósitos ao invés de um. Todas as outras restrições com 

relação ao PRV são aplicáveis. 

• O problema de roteirização em nós com demandas incertas é idêntico ao 

clássico PRV exceto que as demandas não são conhecidas com certeza, 

seguindo uma distribuição de probabilidade específica. 

A TABELA 3.3 sumariza os problemas discutidos nesta seção. 

3.1.2. Problemas de programação de veículos e tripulações 

Segundo BODIN et. ai. (1983) os problemas de programação de veículos e 

de tripulações podem ser considerados como problemas de roteirização com 

restrições adicionais relacionadas aos horários que várias atividades devem 

ser executadas. Há um tempo associado a cada tarefa a ser executada. Por 

exemplo, cada ponto de parada pode requerer que o atendimento seja feito 
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em um horário específico. Assim, as condicionantes temporais devem ser 

consideradas explicitamente no tratamento do problema. 

TABELA 3.3- Classificação dos problemas de roteirização pura de 

veículos 

Número Localização Limite de Número 

Problema de dos capacidade de Demandas 

roteiros clientes nos veículos depósitos 

Problema do caixeiro um nós não um determin. 
viajante 

Problema do carteiro um arcos não um determin. 
chinês 

Problema de múltiplos múltiplos nós não um determin. 
caixeiros viajantes 

Problema de múltiplos nós sim um determin. 
roteirização em nós 
com um único depósito 

Problema de 
roteirização em nós 

múltiplos nós sim múltiplos determin. 

com múltiplos 
depósitos 

Problema de múltiplos nós sim um estocásticas 
roteirização em nós 
com demandas 
incertas 

Problema de 
roteirização em arcos 

múltiplos arcos sim um determin. 

com limite de 
capacidade 

Fonte: BODIN et. ai. (1983) 

Os autóres classificam os problemas desta categoria em dois grupos: 

programação de veículos e programação de tripulações. Estes dois tipos de 

problemas são essencialmente semelhantes, embora o problema de 

programação de tripulações envolva restrições mais complexas como 

horário de parada para almoço e outros aspectos de natureza trabalhista. 

Estes dois tipos de problemas interagem entre si: a especificação da 

programação dos veículos definirá certas restrições na programação das 

tripulações e vice-versa. Idealmente, ambos os problemas deveriam ser 
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resolvidos simultaneamente, mas modelos que incorporam ambos os 

problemas em um único problema de otimização são geralmente mais 

complexos. 

Conseqüentemente, muitas estratégias de solução adotam procedimentos 

seqüenciais que resolvem um problema primeiro, e então o outro, com 

algum mecanismo de interação entre ambos. 

BODIN et. ai. (1983) consideram os seguintes problemas de programação 

de veículos: 

• O problema de programação de veículos com um único depósito, 

consiste no particionamento dos nós (tarefas) de uma rede acíclica em 

um conjunto de caminhos, de modo que uma determinada função custo 

seja minimizada. Cada caminho corresponde a um veículo. Uma função 

objetivo que minimize o número de caminhos, efetivamente minimiza os 

custos de capital desde que o número de veículos necessários seja igual 

ao número de caminhos; 

• O problema de programação de veículos com restrições de comprimento 

de caminho, considera restrições de tempo máximo de viagem ou de 

distância máxima percorrida pelo veículo antes dele voltar para o 

depósito. Esta restrição é comumente encontrada na prática e 

corresponde a restrições de combustível, considerações de manutenção, 

etc.; 

• O problema de programação de veículos de vários tipos, considera a 

possibilidade de que veículos com diferentes capacidades estejam 

disponíveis para realização das tarefas. É semelhante ao problema 

anterior; 

• O problema de programação de veículos com múltiplos depósitos, ocorre 

onde as tarefas podem ser realizadas por veículos a partir de mais de um 
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depósito, e estes ao final do serviço retornam aos seus depósitos de 

origem. 

Com relação a programação de tripulações, BODIN · et. ai. (1983) 

apresentam os seguintes problemas: 

• O problema de programação de pessoal em um local fixo, consiste em 

encontrar um conjunto de programação de trabalho que seja capaz de 

atender todas as necessidades de tarefas em todos os períodos de 

tempo. Assume-se que os trabalhadores são intercambiáveis e que um 

determinado trabalhador possa ser desalocado ao final de cada período 

de_ tempo e que outro possa ser· alocado no início de cada período de 

tempo; 

• O problema de programação de veículos e tripulações no transporte 

público de massa, consiste em determinar a alocação ótima de veículos a 

um conjunto de viagens programadas de ·linhas, e determinar também as 

jornadas das tripulações, considerando que as trocas de serviço e de 

turno só podem ser realizadas em pontos específicos dos trajetos das 

linhas; 

• O problema de programação de tripulações no transporle aéreo, é 

semelhante ao problerna de programação de veículos e tripulações do 

transporte público de massa, já que as tabelas de partida e chegada são 

previamente definidas; 

• O problema de programação de pessoa/ em turnos de revezamento, se 

caracteriza pela programação diária que varia de um dia para outro, 

havendo um rodizio de turno de pessoal, em função de restrições legais, 

trabalhistas, sindicais, de equalização de esforço de trabalho e outras. A 

necessidade de revezamento no cumprimento das tarefas ocorre pela 

necessidade de uma equalização da carga e das condições de trabalho 

para atividades que percebem a mesma remuneração. 
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3.1.3. Problemas combinados de roteirização e programação 

Segundo BODIN & GOLDEN (1981 ), quando existe a ocorrência de 

aplicações com restrições de janelas de tempo (horário de atendimento) e de 

precedência de tarefas (coleta deve preceder a entrega e ambas devem 

estar alocadas ao mesmo veículo), o problema pode ser visto como um 

problema combinado de roteirização e programação de veículos. 

O problema de roteirização e programação de veículos com janelas de 

tempo, PRPVJT, é uma importante variação do PRV. No PRPVJT, um 

número de pontos para atendimento tem uma ou mais janelas de tempo 

durante o qual o serviço pode ser executado. Por exemplo, o proprietário de 

um restaurante pode desejar que as entregas de produtos sejam feitas entre 

8:00 horas e 9:00 horas. Assim, qualquer rota que envolva esta tarefa deve 

assegurar que o tempo de entrega esteja dentro dos limites de tempo 

especificados. 

Vale a pena distinguir aqui entre janelas de tempo hard e soft. No caso de 

janelas de tempo do tipo hard, se um veículo chega ao cliente muito cedo, 

ele terá que esperar para iniciar o atendimento. Em contraste, nas janelas de 

tempo do tipo soft, as restrições de janelas de tempo podem ser violadas, 

mas sujeitas a penalidades. Exemplos específicos de problemas com janelas 

de tempo hard incluem entregas bancárias, entregas postais, coleta de 

rejeites industriais e roteirização e programação de ônibus escolares. Dentro 

das instâncias do problema com janelas de tempo soft, estão os problemas 

do tipo dial-a-ride, que são problemas de roteirização e programação de 

serviços de transporte de pessoas, em geral utilizados para o transporte 

porta-a-porta de idosos e deficientes. 

Estes problemas combinados de roteirização e programação de veículos 

freqüentemente surgem na prática e são representativos de muitas 

aplicações do mundo real. 

BODIN et. ai. (1983) apontam os principais problemas desta categoria: 
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• O problema de roteirização e programação de ónibus escolares para 

atendimento de um conjunto de escolas, consiste de um número de 

escolas e cada uma delas possui um conjunto de paradas de ônibus com 

um dado número de estudantes vinculados a cada uma destas e uma 

janela de tempo correspondente aos horários de início e término do 

período escolar. O principal objetivo desse problema é minimizar os 

custos de transportes para os municípios; 

• O problema de roteirização e programação de cavalos mecânicos 

fracionando carretas com carga completa, ocorre quando uma carreta 

possui apenas uma origem e um destino, com a capacidade de um 

cavalo mecânico sendo preenchida por apenas uma carreta; 

• O problema de definição de roteiros e programação de serviços de coleta 

de resíduos domiciliares e de varrição de ruas, é semelhante ao 

problema do carteiro chinês, mas com restrições de capacidade dos 

veículos, de duração máxima da jornada e de janelas de tempo 

associadas aos horários de proibição de estacionamento, de forma a 

possibilitar a execução do serviço de varrição. Em geral, o objetivo 

consiste na minimização da frota ou em um objetivo correlato, como por 

exemplo, na minimização do tempo morto total, para uma frota 

conhecida; 

• O problema de roteirização e programação de serviços de transporte de 

pessoas, onde cada usuário tem locais de origem e destino diferentes e a 

precedência entre tarefas é uma restrição decisiva para a viabilidade da 

solução; 

• O problema de programação de aeronaves, tem o objetivo de programar 

simultaneamente rotas aéreas (início, final e escalas), alocar as 

aeronaves e definir as tabelas de horários, levando em consideração 

dados da demanda entre pares de cidades, freqüência do serviço 
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desejado, vôos diretos versus escalas, etc. Esse problema envolve tanto 

o transporte de passaGeiros como o transporte de cargas e encomendas. 

3.2. Estratégias e métodos de solução 

ASSAD (1988) identificou três direções para o desenvolvimento de métodos 

de solução para problemas de roteirização e programação com restrições 

mais complexas e realistas: 

• adaptar ou desenvolver alguma heurística conhecida e consagrada, por 

exemplo, o método de economias de CLARKE e WRIGHT, de forma a 

incorporar novas restrições e condicionantes; esta foi a linha seguida por 

SOLOMON (1987); 

• uso de técnicas de programação matemática, tais como decomposição 

de Benders, geração de colunas, etc., para a solução de problemas 

complexos de roteirização de veículos; 

• heurísticas seqüenciais ou de decomposição, nas quais o problema é 

decomposto em sub-problemas, que são resolvidos seqüencialmente 

através de diferentes algoritmos ou heurísticas; como exemplo pode-se 

citar as técnicas conhecidas como agrupar e roteirizar ( cluster first-route 

second) ou roteirizar e agrupar (route first-cluster second). 

BODIN et ai. (1983) descrevem em seu trabalho duas estratégias de 

solução: 

• Algoritmos Exatos. Com exceção do problema do caixeiro viajante, os 

esforços no desenvolvimento de algoritmos exatos para problemas de 

roteirização e programação do tipo NP-Hard têm sido muito limitados. 

Estas exceções incluem o método de particionamento para programação 

de pessoal e algoritmos exatos para programação de veículos. Técnicas 

de soluções exatas para problemas de roteirização e programação de 

veículos continuam em um estágio muito inicial do seu desenvolvimento. 
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• Métodos Heurísticos. Muitos dos métodos apresentados são de natureza 

heurística e não podem garantir soluções ótimas. No entanto, dada a 

complexidade intrínseca dos problemas de roteirização e proç1ramação 

encontrados na prática, o método heurístico provavelmente continuará a 

ser a técnica dominante na abordagem de métodos de solução de tais 

problemas em instâncias de interesse prático. 

CUNHA (1997) em seu trabalho classifica os métodos de solução em 3 

grupos: 

• Métodos exatos, que possibilitam a obtenção da solução ótima; 

• Métodos heurísticos, que geram soluções aproximadas, porém com um 

esforço computacional (tempo), em geral, menor; 

• Métodos emergentes, que reúnem as técnicas mais recentes e 

avançadas, não tradicionais, baseadas em sistemas especialistas, ou 

métodos de busca ou iterativos (por exemplo, algoritmos genéticos, 

busca tabu, etc.). 

BODIN & GOLDEN (1981) classificaram as estratégias de solução para 

problemas de roteirização em sete categorias: 

1) Agrupa primeiro - roteiriza depois: procedimentos que agrupam a 

demanda dos nós e/ou arcos primeiro e então desenvolvem rotas 

econômicas sobre cada agrupamento como um segundo passo. 

Exemplos que usam essa estratégia são apresentados nos trabalho de 

GILLETT & MILLER (1974) para o problema padrão de roteirização de 

veículos com um único depósito. 

2) Roteiriza primeiro - agrupa depois: procedimentos que trabalham na 

seqüência inversa. Primeiro, uma grande (geralmente infactível) rota ou 

ciclo é construído no qual se inclui todas as entidades de demanda 

(nós e/ou arcos). Depois, a grande rota é particionada em rotas 

menores, mas factíveis. GOLDEN et. ai. (1984) desenvolveram um 
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algoritmo que utiliza este conceito para o problema de roteirização com 

frota heterogênea de veículos. 

3) Economias ou Inserções: procedimentos que constroem uma solução de 

tal maneira que a cada passo do procedimento uma configuração 

corrente, que é possivelmente infactível, é comparada com uma 

configuração alternativa que pode também ser infactível. A 

configuração alternativa é aquela que-produz a maior economia em 

termos de alguma função critério, tal como custo total, ou que insira de 

forma menos custosa entidades de demanda ainda não inseridas na 

rota (ou rotas) em construção. O processo é finalmente concluído com 

uma configuração factível. Exemplos destes tipos de procedimentos 

são descritos por CLARKE & WRIGHT (1964) e GOLDEN et ai. (1977). 

4) Melhoria/Troca: procedimento heurístico que, em cada etapa, uma 

solução factível é alterada, resultando em outra solução factível com o 

custo total reduzido. Este processo continua até que não seja mais 

possível reduções adicionais no custo. 

5) Programação matemática: inclui algoritmos que são diretamente 

baseados em uma formulação de programação matemática de 

problemas de roteirização básicos. Um exemplo deste tipo de 

procedimento é mostrado por FISHER & JAIKUMAR (1981). Os 

autores formularam o problema de roteirização de veículos de Dantzig

Ramser como um programa matemático no qual dois componentes 

inter-relacionados são identificados, um é o problema do caixeiro 

viajante (roteirização) e o outro é o problema de designação 

generalizado. 

6) Otimização interativa: procedimento de propósito geral no qual um alto 

grau de interação humana é incorporado no processo de solução do 

problema. A idéia é que o tomador de decisões tem a experiência e a 

capacidade de colocar os parâmetros revisados e injetar correções 

subjetivas baseadas no conhecimento e na intuição do modelo de 



•' 

Problemas de roteirização de veículos 24 

otimização. Isto quase sempre aumenta a probabilidade de que o 

modelo será implementado e usado. 

7) Métodos exatos: procedimentos para solução de problemas de 

roteirização de veículos que incluem técnicas especializadas de branch 

and bound e algoritmos de planejamento de corte. CHRISTOFIDES et 

ai. (1981) discutiram o uso de algoritmos exatos para problemas de 

roteirização de veículos. 

As técnicas heurísticas proporcionam respostas rápidas e aproximadas da 

solução ótima, diferente dos algoritmos exatos. Em virtude da dificuldade 

prática no emprego de métodos exatos, um grande número de heurísticas 

tem sido desenvolvido (BRINATI et. ai., 1991). Segundo este mesmo autor, 

os procedimentos heurísticos não asseguram a obtenção de um ótimo, 

assim como não há uma heurística que seja certamente melhor que outras 

em qualquer problema. 

Estratégias de solução para o problema básico de roteirização podem vir a 

conter condicionantes outros que não espaciais, para retratarem melhor os 

casos reais. Assim, o aspecto espacial da roteirização é combinado com o 

aspecto temporal da programação, que deve ser planejado para assegurar a 

satisfação das restrições de janelas de tempo (SOLOMON & DESROSIERS, 

1988). 

SOLOMON (1987) propõe cinco diferentes tipos de heurísticas de 

construção de roteiros para o problema de roteirização e programação de 

uma frota de veículos homogêneos e com restrições de janela de tempo: 

heurística de economias, de inserção, do roteiro gigante, de intercâmbio e do 

vizinho mais próximo, com orientação temporal. 

Em SOLOMON & DESROSIERS (1988) pode ser encontrada uma revisão 

bastante abrangente sobre o problema de roteirização com restrição de 

janela de tempo. 
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3.3. Pacotes comerciais disponíveis no mercado 

Para BODIN (1990), a mais importante mudança no campo dos sistemas 

para roteirização e programação de veículos ocorreu n.) ambiente 

computacional. Dos grandes computadores (mainframes) aos 

microcomputadores, um grande avanço foi alcançado com respeito aos 

sistemas de roteirização e programação de veículos. O usuário podia, então, 

realizar intervenções manuais no processo de roteirização e programação, 

bem como exibir graficamente as rotas e programações. 

Mesmo assim, os primeiros sistemas para microcomputador, segundo 

BODIN (1990), eram bastante lentos e limitados, com procedimentos 

heurísticos pouco robustos. Apenas em meados dos anos 80, surgiu a 

segunda geração de sistemas auxiliados por computador, que ajudavam o 

usuário a examinar diversas alternativas de solução, podendo, assim, 

analisar a mais adequada. 

Têm surgido no mercado diversos pacotes comerciais para resolução de 

problemas de roteirização. Entretanto, a maioria desses pacotes resolve 

somente a versão padrão do problema de roteirização, com apenas entregas 

(ou somente coletas) e uma variedade de restrições, existindo a 

possibilidade de coleta de retorno (backhaul), opcional (ASSAD, 1988). Na 

TABELA 3.4 são mostradas as características típicas dos software 

comerciais para roteirização de veículos. 

RONEN (1988) sugeriu um conjunto de características e requisitos 

desejáveis e indesejáveis em um pacote de roteirização, mostrados na 

TABELA 3.5. 

GOLDEN et. ai. (1986) analisaram 13 programas disponíveis 

comercialmente na época, que são mostrados na TABELA 3.6. Algumas 

observações foram feitas pelos autores com relação às dificuldades de uma 

avaliação como essa: 
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1) Os custos envolvidos na aquisição dos programas e o processo de 

aprendizagem são muito altos; 

2) Os programas estão constantemente sendo atualizados e melhorados e 

novos programas continuam surgindo no mercado de software para 

microcomputadores; 

3) Se dois programas não resolvem exatamente o mesmo problema de 

roteirização de veículos, a comparação das rotas resultantes não é muito 

informativa. 

TABELA 3.4- Características típicas dos software comerciais para 

roteirização de veículos 

CARACTERÍSTICAS 

INFORMAÇÕES DA ROTA 

OBJETIVOS 

SAÍDAS 

Fonte: ASSAD (1988) 

Veículos de diferentes tipos 

Coletas ou entregas, com a opção de carga de retomo 

Janelas de tempo 

Tempos para carga e descarga 

Variações de velocidade 

Capacidade e duração das viagens 

Uso de horas extras 

Horários para início e fim das atividades 

Paradas fLXas 

Múltiplas rotas e veículos 

Minimizar distância 

Minimizar o tempo de viagem 

Minimizar o número de veículos 

Minimizar o custo total 

Itinerário e programação da rota 

Relatório de utilização do veículo 

Relatório de utilização do motorista 

Gráficos com as rotas 

Rede de estradas 

Combinação de endereços 
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TA BELA 3.5 - Requisitos de um pacote de roteirização 

Requisitos desejáveis 

Roda em microcomputador, porém com 
interface para mainframes; 

De baixo custo; 

Requer treinamento e suporte externo 
mínimo; 

Permite minimizar distâncias, veículos 
ou custos; 

Permite obter soluções com tempos de 
processamento muito reduzidos; 

Possibilita alteração manual de soluções 
e dispõe de recursos gráficos de 
apresentação de resultados; 

Flexibilidade para gerar relatórios com 
conteúdo e formatos diferentes, 
definidos pelo usuário; 

Uma ou múltiplas bases; 

Coletas e entregas; 

Entrada de pedido manual ou 
automática; 

Possibilidade de programação de um ou 
vários dias; 

Janelas de tempo; 

Possibilita incorporar quaisquer tipos de 
restrição física e legal de tempo, peso e 
volume; 

Permite comparar frota própria versus 
terceiros; 

Atende restrições trabalhistas; 

Sistemas de geo-referência detalhado e 
flexível; 

Reconhece todas as barreiras físicas e 
de tráfego; 

Múltiplos compartimentos no veículos. 

Fonte: RONEN (1988) 

Requisitos indesejáveis 

Requer muitas simplificações que 
descaracterizam o problema; 

Custa mais do que permite 
economizar; 

Produz resultados instáveis (boas 
e más soluções); 

Opera de maneira pouco 
confiável; 

Não dispõe de nenhum suporte 
do desenvolvedor do sistema. 
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TABELA 3.6- Classificação dos sistemas comerciais para roteirização 

I. Sistemas que resolvem problemas do caixeiro viajante 

ROUTEMASTER 

ROUTEPLANNER 

11. Sistemas para roteirização de veículos de baixo valor para aquisição 

DSS 

FLEET-ROUTER 

MICRO VEH PLAN 

ROUTER 

TRUCKSTOPS 

111. Sistemas para roteirização de veículos de alto valor para aquisição 

CAOS 

DISPATCH/CONTROL 

E-Z ROUTER 

PARAGON 

ROADNET 

ROUTASSIST 

Fonte: (GOLDEN et. ai., 1986) 

O ROUTEPLANNER e o ROUTEMASTER resolvem apenas o problema do 

caixeiro viajante, não sendo aplicável ao problema de roteirização de 

veículos mais geral. 

Outros dois sistemas se destinam a aplicações mais específicas. É o caso 

do sistema CAOS, que trata do problema da coleta de resíduos sólidos 

utilizando apenas veículos transportando um único contêiner intercambiável 

de cada vez. 

O DISPATCH/CONTROL trata da geração de rotas para coleta e entregas, 

permitindo que, ao longo do dia de trabalho, em tempo real, novos clientes 

sejam adicionados às rotas existentes ou sejam criadas novas rotas. Os 

tempos de viagens são presumidos como bastante confiáveis e as janelas 

de tempo são do tipo soft, que podem ser violadas mediante aplicação de 
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penalidades. O sistema dispõe ainda de recursos gráficos e de interação 

com o usuário. Nos demais sistemas analisados, assume-se que a demanda 

é determinística e conhecida a priori. Oito dos nove sistemas assumem que 

todas as rotas começam e terminam no depósito, exceto o DSS. As 

principais características desses nove sistemas são mostradas na TABELA 

3.7. 

LOPEZ (1996) considerava que os três pacotes mais utilizados no Brasil 

eram o ROADSHOW, o TRUCKS E O TRUCKSTOPS, utilizados 

respectivamente pela Perdigão, Fuller e Transportadora Americana. 

Segundo estas empresas, houve um aumento na eficiência da frota em até 

30% com a implantação dos pacotes. Com isso, possibilitou uma distribuição 

mais racional de carga sem sobrecarregar o motorista e permitindo uma 

melhor manutenção do veículo, sem contar a pontualidade e confiança do 

cliente. 

O TRUCKS, desenvolvido pela Manugistics, Inc. (EUA) e comercializado no 

Brasil pela Modus Logística Aplicada, teve seu nome alterado e agora se 

chama TRANSPORTATION ROUTING. O ROADSHOW e o TRUCKSTOPS 

ainda são encontrados com o mesmo nome. 

PARTYKA & HALL (2000) apresentam alguns sistemas de roteirização e 

suas características, reproduzidos em parte na TABELA 3.8. Esta é uma 

atualização do trabalho apresentados pelos mesmos autores, HALL & 

PARTYKA (1997). 



TABELA 3. 7 - Principais características dos programas para roteamento disponíveis no mercado 

Programas Janelas de Coleta de Múltiplas Roteiros Distância de Análises Recursos 
tempo retorno rotas por com pernoite viagem posteriores gráficos 

veículo 

DSS Rígidas Sim Sim sim Coordenadas não não 

FLEET -ROUTER não Não Sim não Coordenadas sim Si!'T! 

zonas de 
velocidade 

MICRO VEH PLAN Rígidas Sim Sim sim Coordenadas sim não 

ROUTER não Não Sim não coordenadas não não 

TRUCKSTOPS Rígidas Sim Sim sim Coordenadas sim não 

zonas de 
velocidade 

E-Z ROUTER Rígidas Sim Sim sim rede ou sim não 
coordenadas 

PARAGON Rígidas sim Sim sim rede ou não não 
coordenadas 

ROADNET Flexíveis não Sim não rede ou sim sim 
coordenadas 

ROUTEASSIST Rígidas sim Sim sim Coordenadas sim sim 

Fonte: GOLOEN et. ai. (1986). 
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TABELA 3.8 - Sistemas para roteirização e algumas de suas caracterísitcas ~ o 
o-
<o 
3 

Programas Plataforma Janelas Tamanho do problema resolvido Roteirização Interface Exibe rotas e Tipo de Q) 

"' operacional de tempo pelo sistema em tempo pontos de aplicação 0.. 
Cll 

suportada real parada no a N.de N.de N.de mapa cn-
paradas veículos depósitos s: 

N 

Windows 98 Flexíveis 
Q) 

ADEPT 2.4 10.000 500 50 sim GDT, sim - Transporte '<") 
Q), 

Windows 2000 Tiger de cargas o 

Windows NT f6-
Arclogistics Route Windows 9x Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado sim Etak, sim - Transporte ~ 

Windows 2000 flexíveis GDT, de cargas C) 
c: 

Windows NT Nav Tech, - Coletas e õ 

"' Tiger entre as 
Cheetah 2000, Windows NT Ilimitado Ilimitado Ilimitado sim Etak, sim - Transporte 
Cheetah 21 o o UNIX GDT de cargas 

- Coletas e 
entregas 

Direct Route Windows 9x Rígidas 16.384 522 255 sim GDT, sim - Transporte 
Windows 2000 Tiger de cargas 
Windows NT - Coletas e 

entregas 
Easy Router Web Rígidas 1.000 35 3 não GDT, sim - Transporte 

Nav Tech de cargas 
- Coletas e 

entregas 
GeoRoute 5 Windows 2000 Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado não Etak, sim - Transporte 

Windows NT flexíveis GDT, de cargas 
Nav Tech, - Coletas e 
Tiger entre as 
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TABELA 3.8- Sistemas para roteirização e caracterísitcas (Continuação) 

o 
O' 
(õ 
3 
Q) 
0 

Programas Plataforma Janelas Tamanho do problema resolv ido Roteirização Interface Exibe rotas e Tipo de §-
operacional de tempo pelo sistema em tempo pontos de aplicação a 
suportada real parada no 

.._ 
(!) 

N.de N.de N.de mapa ~: 
paradas veículos depósitos Q) 

'<'l 
ll)< 

MOBILE CAST Windows NT Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado sim Etak, sim - Transporte o 

flexíveis GDT, de cargas §-
Nav Tech, - Coletas e <§ 
Tiger entie as 

C)' 
1:: 

Quantum Dispatch Windows 2000 Rígidas e 1.000 por 300 por Ilimitado sim Tiger sim - Transporte o-
0 

Windows NT flexíveis depósito I depósito de cargas 
dia - Coletas e 

entre as 
RiMMS- Dynamic Windows 2000 Rígidas e sem sem sem sim GDT, sim - Transporte 
Routing Windows NT flexíveis atribuição atribuição atribuição Nav Tech, de cargas 

Tiger - Coletas e 
entregas 

ROADNET 5000 Windows NT Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado sim Etak, sim - Transporte 
flexíveis GDT, de cargas 

Nav Tech, - Coletas e 
Tiger entregas 

Roadshow Windows 2000 Rígidas e 32.000 sem 256 sim Etak, sim - Transporte 
Windows NT flexíveis atribuição GDT, de cargas 

Nav Tech - Coletas e 
entre as 

RouteMap, Windows 9x Rígidas e somente somente somente sim GDT, sim - Transporte 
Trucklogic, Windows 2000 flexíveis limitado limitado limitado Tiger de cargas 
Paralogic, Windows NT por por por - Coletas e 
ParaRoute Web hardware hardware hardware entregas 

<..) 
N 
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TABELA 3.8- Sistemas para roteirização e suas caracterísitcas (Continuação) 

o 
O" 
<D 
3 
Q) 
Cl) 

Programas Plataforma Janelas Tamanho do problema resolvido Roteirização Interface Exibe rotas e Tipo de §-
operacional de tempo pelo sistema em tempo pontos de aplicação õ 
suportada real parada no 

..... 
(1) 

N.de N.de N.de s· mapa N' 

paradas veículos depósitos Q) 
"(') 
cu. 

RoutePro Oispatcher, Windows 2000 Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado sim Etak, sim - Transporte o 

RoutePro Designer Windows NT flexíveis GOT, de cargas §-
Nav Tech, - Coletas e ~ 
Tiger entregas (') 

t:: 

Route Smart WindowsNT Rígidas Ilimitado Ilimitado Ilimitado não Etak, sim - Transporte õ 
Cl) 

Route Optmization GDT, de cargas 
Nav Tech, - Coletas e 
Tiger entregas 

ROUTRONIC 2000 Windows 2000 sem sem sem sim Tiger sim - Transporte 
Windows NT atribuição atribuição atribuição de cargas 
UNIX - Coletas e 
Web entre as 

Scheduling & Routing Windows 9x Rígidas 10.000 1.000 100 não Tiger sim - Transporte 
System Windows NT de cargas 

UNIX - Coletas e 
entre as 

Territory Planner Windows NT Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado não Etak, sim - Transporte 
flexíveis GOT, de cargas 

Nav Tech, - Coletas e 
Tiger entre as 

TransCAD Windows 9x Rígidas Ilimitado 32.000 32.000 não Etak, sim - Transporte 
Transportation GIS Windows 2000 GOT, de cargas 
Software Windows NT Tiger - Coletas e 

UNIX entregas 
Web w 

w 
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TABELA 3.8 - Sistemas para roteirização e suas caracterísitcas (Continuação) 

o 
t:r 
(i) 
3 
Q) 
(J) 

Programas Plataforma Janelas Tamanho do problema resolvido Roteirização Interface Exibe rotas e Tipo de ~ 
operacional de tempo pelo sistema em tempo pontos de aplicação õ 
suportada real parada no Ci) 

N. de N.de N.de s· mapa ,..... 
paradas veículos depósitos Q) 

'<) 
Q)l 

Transview Windows NT Flexíveis sem sem sem sim sim - Nenhum o 

atribui 'tão atribuição atribuição dos citados ~ 
Trapeze Windows 2000 Rígidas e Ilimitado Ilimitado Ilimitado sim Etak, sim - Nenhum Cii 

Windows NT flexíveis GDT, dos citados 
?)' 
s::: 

Nav Tech, Õ" 
(J) 

Ti er 
TruckStops for Windows 2000 Rígidas Ilimitado Ilimitado Ilimitado não Etak, sim - Transporte 
Windows Windows NT GDT, de cargas 

Nav Tech, - Coletas e 
Tiger entregas 

Visual Control Room Windows 2000 Rígidas e 50-100 por 1.000 sem sim Etak, sim - Transporte 
Windows NT flexíveis veículo atribuição GDT, de cargas 
Web Nav Tech, - Coletas e 

Tiger entregas 
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3.4. Utilização de heurísticas de roteirização para o 

dimensionamento da frota de veículos 

Esta seção é destinada a revisão de trabalhos que tratam do 

dimensionamento da frota de veículos em problemas de roteirização e 

programação. O dimensionamento da frota de veículos é uma importante 

classe de problemas práticos de tomada de decisão. Suas aplicações 

englobam diversas atividades tais como distribuição de mercadorias ao 

varejo, roteirização de ônibus escolares, entregas postais e de jornais e 

roteirização e programação da frota de aeronaves e trens. 

GOLDEN et. ai. (1984) indaga sobre qual deve ser o tamanho de uma frota 

de veículos para atender a demanda a um mínimo custo. Esta é uma 

questão bastante complexa com a qual os gerentes de distribuição têm se 

confrontado. 

Segundo ETEZADI & BEASLEY (1983}, os trabalhos que aparecem na 

literatura tratando da composição ótima da frota de veículos podem ser 

classificados em dois tipos: 

• Aqueles que tratam de problemas onde os tipos de veículos são dados e 

a decisão a ser tomada refere-se ao número de veículos de cada tipo que 

será utilizado. Trata-se de um problema de alocação da frota existente 

( Vehicle Fleet Size Problems); 

• Aqueles que tratam com problemas onde a decisão a ser tomada refere

se tanto aos tipos de veículos a serem utilizados como também o número 

de veículos de cada tipo ( Vehicle Fleet Composition Problems). 

GOLDEN et. ai. (1984) apresentam dois tipos de problemas, que têm como 

objetivo determinar o tamanho da frota de veículos mais econômico para 

satisfazer a demanda, muito encontrados na prática, assim como o PRV 

descrito anteriormente. 
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• O problema de tamanho da frota, onde a roteirização dos veículos é 

precedida pela questão do tamanho da frota, ou seja, o número de 

veículos a serem comprados ou alugados para atender a toda a 

demanda. Neste caso, os custos fixos dos veículos e os custos variáveis 

da roteirização são considerados. Assume-se que os veículos da frota 

tenham as mesmas características operacionais (custo e capacidade). O 

objetivo é determinar um tamanho de frota econômico; 

• O problema de tamanho da frota com veículos mistos, que é uma 

generalização do problema anterior, que assume que os veículos têm o 

mesmo custo e a capacidade é relaxada. Assim, além do tamanho da 

frota, os veículos mistos devem ser otimizados. 

Esses autores, ao tratarem o segundo tipo de problema, consideram uma 

situação onde o gerente de distribuição decide por conveniência e 

comodidade, alugar, ao invés de comprar, veículos por um certo período de 

tempo. O número de veículos necessários para o atendimento à demanda 

deve ser definido em conjunto com a definição das rotas para tais veículos. 

Assume-se que cada tipo de veículo tem um custo fixo de locação e um 

custo variável de roteirização, proporcional a distância percorrida. Os custos 

variáveis dizem respeito aos custos de combustível, manutenção e custos 

com a tripulação. 

ETEZADI & BEASLY (1983) também consideraram o problema de se 

atender a um certo número de clientes a partir de um depósito central. É 

possível avaliar o número de veículos necessários para o atendimento 

através do uso de alguma técnica de roteirização e programação de 

veículos, com a demanda dos clientes sendo obtida através de uma 

distribuição histórica (ou alternativamente, a partir de uma distribuição 

estimada da demanda futura para cada cliente). O autor salienta o custo, em 

termos de tempo computacional, de se realizar tal simulação, dada a 

necessidade de geração de um grande conjunto de rotas (um para cada 

amostra de demanda). Isso também requer a investigação de muitas 
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composições particulares de frota para assegurar que uma composição de 

frota ótima não seja esquecida. Os autores propõem um modelo para 

examinar frotas alternativas sem a necessiclade de simulação que pode ser 

visto no trabalho original. 

Seguindo a divisão proposta por ETEZADI & BEASLEY (1983), 

FAGERHOLT (1999) propõe um método onde considera-se o problema de 

alocação da frota de navios com o objetivo de se conseguir o menor custo 

total de transporte. O autor faz uma descrição detalhada do problema de 

roteirização dos navios e, em seguida, propõe uma solução, a qual calcula a 

frota ótima e as rotas ótimas para cada navio da frota. O método de solução 

é dividido em três fases: 

• Fase1 - geração de rotas singulares: leva-se em consideração os custos 

fixos e variáveis dos navios, onde o custo fixo é função do tamanho do 

navio e os custos variáveis são decorrentes dos custos com combustíveis 

e portuários e assume-se que o navio de maior capacidade é 

selecionado. Então, um conjunto de rotas é gerado, levando-se em 

consideração as restrições do PRV, ou seja, com as rotas originando e 

terminando no depósito, após visitar os pontos de demanda. Em algumas 

dessas rotas grande parte da capacidade de transporte do navio será 

utilizada, enquanto que em outras, apenas uma pequena parte desta 

será necessária. Então, navios menores, com custos menores, poderão 

realizar o atendimento nessas rotas. 

• Fase 2 - combinação de rotas singulares em múltiplas rotas: as rotas 

geradas na fase 1 são combinadas em rotas duplas e depois em rotas 

triplas, e assim por diante. Uma rota dupla é uma rota composta por duas 

rotas singulares que são realizadas respectivamente. 

• Fase 3 - formulação set partitioning: o problema de decisão da frota 

ótima e rotas coerentes pode ser formulado como um problema do tipo 

set partitioning. O modelo proposto pelo autor tem como objetivo 

minimizar os custos totais de transporte para a frota de navios. 
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O dimensionamento de frota de veículos como sub-produto da solução do 

problema de roteirização dos veículos também foi estudado por BRINATI et. 

ai. (1991 ). Neste trabalho, os autores propõem a utilização de técnicas 

heurísticas de roteamento para dimensionamento de um sistema de 

transporte marítimo de passageiros para as plataformas de petróleo da bacia 

de Campos. Inicia com a apresentação do problema, a modelagem da 

demanda para dimensionamento da frota e mostra que o dimensionamento 

da frota está estreitamente imbricado com a definição das rotas das 

embarcações para atendimento das plataformas. Em virtude da incerteza 

sobre o método heurístico mais adequado para este caso específico, foram 

escolhidos três métodos, técnica de varredura ou sweep, método de 

economia de CLARKE e WRIGHT e partição múltipla da rota gigante, e 

apresentam um procedimento pós-otimização para dar maior potencialidade 

à sistemática proposta. Afirmam que os procedimentos heurísticos devem 

ser encarados sob dois enfoques diferentes. De um lado, no nível tático, eles 

são empregados para o dimensionamento da frota; por outro lado, no nível 

operacional, depois que o sistema de transporte marítimo tiver sido 

implantado, eles podem ser utilizados para a definição de novas soluções 

quando a demanda tiver alguma alteração, em virtude da modificação do 

número de plataformas, de suas posições ou do número de integrantes das 

equipes de trabalho . 



,, 

4. OS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

O objetivo deste capítulo é apresentar os 
Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 
iniciando-se com a definição e características, 
distingue-se os S/G dos CADICAM e AM/FM. 
Comenta-se os principais elementos que 
compõem os S/G e as estruturas de 
representação de dados dos mesmos. Para 
finalizar, relata-se a aplicação dessa 
tecnologia no planejamento de transportes, 
em especial na roteirização e programação de 
veículos. 

4.1. Definições e características dos SIG 

Os Sistemas de Informação nasceram, basicamente, a partir da introdução 

do uso dos computadores para manipulação de grandes quantidades e 

variedade de dados. Estes sofreram, na década de 60, melhorias e 

passaram a ser usados no apoio à tomada de decisão. 

Os SIG são um caso específico de Sistema de Informação, que se baseiam 

em uma tecnologia de captura, armazenamento, recuperação, análise e 

tratamento de dados espaciais, não espaciais e temporais. Os SIG surgiram 

nos anos 60, quando pesquisadores governamentais e universitários 

buscavam representar a geografia terrestre usando uma base ·de dados 

geográfica, exibí-la em um terminal de computador e imprimí-la em papel 

(KORTE, 1997). 
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Esta tecnologia pode ser usada em todas as áreas que fazem o uso de 

mapas em suas análises. Begundo SILVA (1998), esta ferramenta é capaz 

de gerar informações que permitem obter soluções rápidas e precisas para 

vários problemas, facilitando o processo de tomada de decisões em diversas 

áreas, tais como: Geologia, Hidrologia, Agricultura, Engenharia Civil, de 

Transportes, Urbana, de Minas, etc. 

Desde sua concepção inicial, mais simplista e voltada para o projeto e 

construção de mapas, os SIG têm incorporado uma variedade crescente de 

funções. Em especial, apresentam mecanismos sofisticados para 

manipulação e análise espacial de dados, permitindo uma visualização bem 

mais intuitiva dos dados do que a obtida através de relatórios e gráficos 

convencionais. 

Segundo CÂMARA et. ai. (1999), cada SIG surgiu com a finalidade de 

resolver um conjunto específico de problemas, mas evoluiu até se tomar 

uma ferramenta de uso mais amplo. Esta vocação original dos software não 

limita propriamente seu escopo de aplicação, mas o fato é que cada um terá 

seus pontos fortes e fracos. No entanto, existem funções que são 

características dos SIG, e que podem ser encontradas em qualquer 

software. O que varia, no caso, é a qualidade e a confiabilidade da 

implementação. Em geral, qualquer SIG é capaz de: 

• Representar graficamente informações de natureza espacial, associando 

a estes gráficos informações alfanuméricas tradicionais. Representar 

informações gráficas em forma de vetores (pontos, linhas e polígonos) 

e/ou imagens digitais (matrizes de pixels- picture elements); 

• Recuperar informações com base em critérios alfanuméricos, à 

semelhança de um sistema de gerenciamento de banco de dados 

tradicional, e com base em relações espaciais topológicas, tais como 

continência, adjacência e interceptação; 
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• Realizar operações de aritmética de polígonos, tais como união, 

interseção e diferença. Gerar polígonos paralelos (buffers) ao redor de 

elementos pontos, linhas e polígonos; 

• Limitar o acesso e controlar a entrada de dados através de um modelo de 

dados previamente construído; 

• Oferecer recursos para visualização dos dados geográficos na tela do 

computador, utilizando para isso uma variedade de cores; 

• Interagir com o usuário através de uma interface amigável, geralmente 

gráfica; 

• Recuperar de forma ágil as informações geográficas, com o uso de 

algoritmos de indexação espacial; 

• Possibilitar a importação e exportação de dados de/para outros sistemas 

semelhantes, ou para outros software gráficos; 

• Oferecer recursos para entrada e manutenção de dados, usando 

equipamentos como mouse, mesa digitalizadora e scanner, 

• Oferecer recursos para composição de saídas e geração de resultados 

sob a forma de mapas, gráficos e tabelas, para uma variedade de 

dispositivos, como impressoras e p/otters; 

• Oferecer recursos para o desenvolvimento de aplicativos específicos, de 

acordo com as necessidades do usuário, utilizando para isto alguma 

linguagem de programação, inclusive possibilitando a customização da 

interface do SIG com o usuário. 

FISCHER (1994) propõe um modelo para representação dos diversos 

pacotes SIG existentes, que pode ser visto na FIGURA 4.1. 
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FIGURA 4.1 -Subsistemas de um Sistema de Informações Geográficas 

- Fonte: FISCHER (1994). 

4.2. SIG, CAD, CAM e AMIFM 

Existem várias ferramentas bastante úteis aos profissionais de transportes, 

que a um primeiro momento, podem ser confundidas com um SIG, 

entretanto existem diferenças fundamentais entre elas. 

Sistemas CAD (Compute r Aided Design) e CAM ( Computer Aided Mapping) 

são usados para confecção de mapas, substituindo o processo cartográfico 

tradicional e dando um grau de elegância e sofisticação aos produtos finais. 

Os dados são organizados em camadas, também conhecidas como /ayers, e 

referenciadas a um sistema de coordenadas comum. Estas camadas podem 

ser usadas para organizar de forma distintiva e temática, as entidades do 

mapa, ou classificar os elementos gráficos por tipo (linhas, pontos, áreas, 

texto, etc.). É importante salientar que os dados são meros desenhos e 

mapas eletrônicos, construídos por recursos gráficos, definidos por 

parâmetros matemáticos, discriminados em símbolos geométricos e 

armazenados em forma de mapas e gráficos. 
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Esse sistema pode reduzir significativamente o tempo de produção dos 

mapas e economizar recursos com relação ao processo tradicional de 

cartografia. Mesmo com todos estes recursos, os sistemas CAD não podem 

ser usados para análises de dados em mapas. 

Nos sistemas AMIFM (Automated Mappíng/Facílíty Management}, as 

entidades gráficas estão também organizadas em camadas, assim como nos 

sistemas CAD e CAM, e referenciadas a um mesmo sistema de 

coordenadas. No entanto, estes sistemas definem relações entre os 

componentes dos sistemas de serviços públicos, que permitem considerá

los como redes. A representação gráfica dos sistemas AMIFM não é tão 

precisa ou detalhada quanto a de um sistema CAM. A característica principal 

destes sistemas está no armazenamento e análise dos dados e emissão de 

relatórios a partir de dados armazenados nos mesmos. Eles também 

permitem a associação de atributos alfanuméricos (armazenados em 

arquivos separados) às respectivas entidades gráficas por meio de um único 

número de identificação. Devido a essas duas características, estrutura de 

rede e associação de atributos alfanuméricos às entidades gráficas, estes 

sistemas são capazes de modelar e analisar operações de redes. Portanto, 

duas linhas de um mesmo tipo de elemento não podem se interceptar em 

mais de uma interseção. 

Os SIG, similarmente aos CAD e AMIFM, também são capazes de 

referenciar os elementos gráficos a um sistema de coordenadas e separar 

as entidades do mapa em camadas (FIGURA 4.2}, além de associarem 

atributos alfanuméricos, dados não gráficos, aos elementos gráficos no 

mapa (pontos, linhas e polígonos), fornecendo informações quantitativas e 

qualitativas sobre eles. 

Uma característica básica dos SIG é a de tratar relações espaciais entre 

objetos geográficos, isto é, relações topológicas de vizinhança, proximidade 

e pertinência entre os objetos espaciais. Segundo CÂMARA (1994), esta 

capacidade de armazenar a topologia de um mapa é o que difere um SIG de 
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um CAD. Outra diferença é que um SIG pode tratar diversas projeções 

~opológicas . 

·~, .. ,. .. ' 

FIGURA 4.2 - Camadas de dados armazenados em um SIG - Fonte: 

(http://www.esri.com/library/gis/abtgis/gis_wrk.html) 

4.3. Componentes de um SIG 

A maioria dos autores concordam quando citam os componentes de um SIG, 

mas alguns deles deixam de citar um elemento muito importante, os 

recursos humanos. TEIXEIRA et. ai. (1992), sub-dividem um SIG em: 

• Banco de dados; 

• Equipamentos (hardware); 

• Operadores espaciais: conjunto de programas (software) dedicados à 

execução de operações sobre os dados. 

O banco de dados é composto por bases de dados físicas e programas para 

gerenciamento desses dados, que têm a finalidade de executar rotinas para 

sua manutenção, controle e procura. Um banco de dados SIG pode ser 

dividido em dois tipos básicos de dados: gráficos e não gráficos 

(ANTENUCCI et. ai., 1991 ). Os dados gráficos são os objetos que compõem 
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os mapas e possuem uma orientação e um relacionamento em duas ou três 

dimensões espaciais. Esses objetos podem ser classificados como pontos, 

linhas ou polígonos. Os dados não gráficos descrevem as características, ou 

seja, são os atributos que especificam qualidades dos objetos 

georeferenciados. Um exemplo pode ser visto na FIGURA 4.3. 

Base de dados SIG 

~ Dados não gráficos 

c::> Dados gráficos 

FIGURA 4.3 - Dados gráficos e não gráficos 

Quanto ao hardware, os SIG podem operar em 4 grupos de equipamentos: 

microcomputadores, minicomputadores, estações de trabalho (workstations) 

e grandes computadores (mainframes), proporcionando com isso sua 

utilização em praticamente qualquer sistema operacional. 

Os operadores espaciais são um conjunto de programas que atuam sobre a 

base de dados, com a finalidade de gerar as informações desejadas para a 

tomada de decisões, dentre as quais podem ser listadas, segundo (SILVA, 

1998): 

• Localização de uma entidade e/ou listagem de seus atributos; 

• Atualização dos dados; 

• Traçado de redes; 

• Cálculo de área, perímetro e distâncias (menor distância entre dois 

pontos, vizinho mais próximo, rota mais curta ou mais rápida); 

• Operadores aritméticos e lógicos entre planos de informações; 
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• Cálculos estatísticos; 

• Reagrupamento de dados; 

• Cruzamento dos planos; 

• Tratamento de dados altimétricos: declividade, visibilidade entre pontos, 

perfil do terreno, cálculo de cortes e aterros, modelos digitais de terrenos, 

etc.; 

• Tratamento de imagens através de filtragens, etc. 

Ao contrário da aquisição de hardware e software, que é relativamente 

simples, dependendo apenas de recursos financeiros, a aquisição de dados 

é um recurso caro e complexo, exigindo que se recorra às mais variadas 

fontes, sejam elas primárias ou secundárias. Fontes primárias são aquelas 

obtidas diretamente, através de levantamentos de campo (topográficos, 

geodésicos, cadastrais, etc.), recenseamentos, produtos de sensoriamente 

remoto (fotografias aéreas, imagens orbitais) ou vídeo. As fontes 

secundárias, como os mapas e as cartas temáticas, são aquelas que foram 

derivadas de fontes primárias (SILVA, 1998). 

Além dos elementos citados por TEIXEIRA et. ai. (1992), deve se destacar 

um outro elemento que tem uma parcela significativa no emprego de SIG 

como ferramenta, que são os recursos humanos. A tecnologia SIG tem seu 

valor limitado sem profissionais especialistas que gerenciem o sistema e 

desenvolvam planos para aplicá-la em problemas do mundo real. SILVA 

(1998) afirma que este elemento é o mais difícil de ser obtido, pois exige um 

período de treinamento e adaptação para atingir um nível razoável de 

capacitação. 

4.4. Estruturas de representação dos dados espaciais 

A maneira como os dados espaciais são representados e armazenados 

pelos SIG é de grande importância para o tipo de análise espacial que se 

pretende conduzir. Existem várias maneiras de se representar os dados 
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espaciais, quase todas são variações produzidas sobre dois tipos básicos de 

representação: raster e vetorial. 

A estrutura raster se consegue mediante o uso de uma malha quadriculada 

retangular sobre a qual se constrói, célula a célula, o elemento que está 

sendo representado. As dimensões dessas células é que definem a precisão 

do processo (nível de resolução). Essa divisão em células acarreta perda em 

exatidão e detalhes, mas ganha em facilidade de manipulação no ambiente 

computacional, uma vez que, para armazenar dados em matrizes é mais 

adequada a estrutura da matemática computacional. 

A estrutura vetorial assume o espaço como contínuo, o que permite que 

todas as posições, distâncias e áreas sejam definidas com um grau de 

precisão muito maior (ROSA & BRITO, 1996). Os objetos são representados 

através de coordenadas geográficas, por pontos, linhas ou polígonos. Sua 

vantagem é a excelente precisão matemática, perfazendo boa definição dos 

contornos dos objetos e economia de espaço para armazenamento de 

informações. As vantagens e desvantagens com relação à estas estruturas 

estão citadas na TABELA 4.1, segundo BRAVO & CERDA (1995). É 

importante salientar que as desvantagens citadas com relação a estrutura 

vetorial já foram superadas com os avanços tecnológicos dos computadores. 

4.5. Aplicações de SIG 

Segundo KORTE (1997), uma pesquisa de mercado da Dataquest, uma 

companhia de pesquisa de mercado de computação, subdividia as 

aplicações de SIG em nove categorias: 

• Bases de Dados incluem· a criação de dados vetoriais e imagens raster 

representando características físicas da superfície terrestre. Esta informação 

é usada para registrar e digitalizar outros tipos de dados de SIG, ambas 

características tangíveis e intangíveis. Tais dados são derivados de 

fotografias aéreas, fotogametria, agrimensura, imagens de satélite e cópias 

de mapas. 
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TA BELA 4.1 - Vantagens e desvantagens dos formatos Raster e Vetorial 

Formato Vantagens Desvantagens 

Raster • Estrutura de dados simples • Estrutura pouco compacta 

• Eficiência em análises de • Difícil representação das 

superposição de áreas relações topológicas 

• Boa representação da • Saídas gráficas mal 

variabilidade espacial delineadas 

• Eficiência na manipulação 

de imagens digitais 

Vetorial o Estrutura de dados o Estrutura de dados 

compacta complexa 

• Eficiência na representação • Difícil análise na 

e análise das relações superposição de áreas 

topológicas • Representação regular da 

• Saídas gráficas bem variabilidade espacial 

definidas (traços) • Difícil análise de imagens 

digitais 

Fonte: BRAVO & CERDA (1995) 

• Informações do Solo incluem a criação e a manutenção de dados para 

registros, planejamento e uso do solo. 

• Usos Biológicos incluem saúde e segurança pública e ambiental, 

silvicultura e agricultura. 

• Aplicações em Geociências incluem exploração de óleo, gás e mineral. 

• Gerenciamento de Infra-estrutura inclui transporte, logística, serviços de 

emergência e gerência de distribuição. 

• Serviços Utilitários inclui água, esgoto, eletricidade, gás, telefone, TV a 

cabo, comunicação de dados e sistemas a vapor. 
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• Marketing e vendas envolve análises geográficas, de vendas e 

locacionais. 

• Geopolíticas envolve o uso militar e outros usos relacionados a defesa, 

bem como política distrital. 

• Cartografia é a ciência da criação de mapas. 

4.6. Aplicações de SIG em transportes 

Os primeiros esforços com a finalidade de automatizar mapas temáticos 

iniciaram-se nos Estados Unidos, Inglaterra e outros países, nos anos 50. 

Na área de transportes, um dos primeiros projetos integrando mapas com 

resultados de análises, foi desenvolvido em Detroit-EUA em 1955, com o 

propósito de exibir graficamente o volume de tráfego em vias. Em 1962 

surge o Sistema de Informações Geográficas do Canadá, contendo 

informações relevantes para análises em diferentes áreas (ANTENUCCI et. 

ai., 1991; PAREDES, 1994). 

Os SIG passaram de um interesse em geoprocessamento nos anos 60, para 

gerência de informações geográficas nos anos 70, e para os primeiros 

passos na aplicação como sistemas de suporte à decisão espacial nos anos 

80. Centenas de pessoas e organizações contribuíram e têm contribuído 

para a evolução dos SIG nas últimas décadas, evolução que despertou o 

interesse dos profissionais ligados à área de transportes, principalmente no 

que diz respeito a aplicação desta tecnologia no apoio à tomada de 

decisões, tornando-se um importante instrumento de auxílio na resolução de 

problemas de transporte. Este interesse pode ser constatado com o 

crescente número de artigos publicados em revistas, simpósios, congressos, 

etc. 

As aplicações de SIG em transportes, sistemas estes conhecidos como SIG

T, são diversificadas, entre elas pode-se citar o transporte coletivo urbano, 

distribuição de bens, e na engenharia de tráfego. 
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Em SILVA (1998) pode ser encontrada uma revisão bibliográfica abrangente 

com respeito a utilização de SIG no planejamento de transportes, em 

especial da experiência brasileira na aplicação desta tecnologia. O autor 

analisa os trabalhos publicados nos principais congressos, seminários e 

revistas que abordam a questão dos transportes no Brasil e cita como um 

dos principais fóruns que têm contribuído para a divulgação do tema no país, 

a ANPET - Associação Nacional de Pesquisa em Transporte. Também são 

citados alguns trabalhos extraídos de outras fontes. O autor faz uma divisão 

da experiência brasileira em dois momentos, antes e depois de 1995, 

julgando ser esse o limiar entre o estágio inicial de contato com a nova 

tecnologia e uma visão mais madura de seu uso no Brasil. 

O uso do SIG como ferramenta de suporte a decisão torna-se evidente 

quando levada em consideração sua capacidade de manipulação de dados 

e múltiplas alternativas de apresentação das informações aos usuários, o 

que potencializa a capacidade de abstração e simulação de resultados. Para 

LOUREIRO & RALSTON (1996), a grande vantagem dos SIG como 

ferramenta de análise, e em particular dos SIG-T, está menos na sua 

capacidade de armazenar, manipular, atualizar e apresentar dados 

georeferenciados, mas, principalmente, na sua utilização como um sistema 

de apoio à tomada de decisões, envolvendo a integração destes dados em 

um ambiente de solução de problemas específicos do planejamento e da 

engenharia. 

4.6.1. Aplicação de S/G em roteirização e programação de 

veículos 

Quando se trata de redes de transporte, alguns sistemas de roteirização 

trabalham com distâncias calculadas a partir de coordenadas dos pontos. 

Além da imprecisão na determinação das coordenadas, a distância 

euclidiana (em linha reta) nem sempre é um bom indicador das distâncias e 

tempos reais dos veículos nas vias. Nesse sentido, a existência de uma 
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representação da rede através de um SIG pode conferir representatividade e 

fidelidade às condições reais em que os deslocamentos ocorrem. 

Uma outra vantagem da aplicação dos SIG na roteirização de veículos, 

segundo ALMEIDA (1998), é que sua apresentação gráfica permite 

visualizar rapidamente várias relações espaciais entre muitos conjuntos de 

dados. Analisando um mapa de rotas pode-se facilmente confirmar se as 

mesmas são razoáveis, identificar anomalias que indicam operação 

ineficiente ou detectar problemas com dados de entrada. 

No planejamento da distribuição, os SIG podem ser aplicados nos três níveis 

de planejamento: estratégico, tático e operacional. Em nível estratégico, 

auxiliam na definição de toda a rede de depósitos, armazéns e fábricas, 

calculando número, tamanho e localizações, de acordo com a localização da 

demanda, reduzindo ao máximo o custo com instalações. 

No planejamento tático, os SIG são utilizados na gerência eficiente dos 

recursos da distribuição, decidindo o nível de cargas a movimentar e 

armazenar e sobre o uso do equipamento de transmissão de pedidos, tais 

como, problemas de dimensionamento de frotas e auxiliando nas estimativas 

de necessidade de armazenagem nos picos sazonais. 

No planejamento operacional, os SIG são eficazes na supervisão e 

execução das tarefas diárias, decisões referindo-se aos itinerários de 

entrega e coleta, programação de viagens e carregamento de veículos. 

ROSSETO & CUNHA (1994) fazem uma descrição do problema de 

roteirização e programação de veículos e suas características, bem como 

sua importância na cadeia logística. Expõem as potencialidades da 

aplicação dos SIG na resolução desse tipo de problema e salientam a 

vantagem de que estes podem ser customizados de acordo com as 

necessidades do problema de cada cliente. Descrevem também uma 

aplicação prática da interação entre um SIG e um algoritmo de roteirização, 

o GISPLUS-ROT A 
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O transporte de materiais perigosos, nocivos a saúde humana, tem 

despertado grande interesse da comunidade cier.tífica. Definir rotas onde a 

menor população possível seja exposta aos riscos desse transporte é um 

dos principais objetivos a serem alcançados pelos pesquisadores. Diversos 

trabalhos têm proposto a utilização de SIG para roteirização de veículos que 

transportam materiais perigosos. Segundo SIMKOWITZ (1989), com o 

algoritmo e dados apropriados, pode-se facilmente computar e exibir a rota 

que resultará na mínima população exposta ao carregamento de materiais 

perigosos. BAAJ et. ai. (1995) referendam um problema deste tipo em seu 

trabalho. Trata-se do transporte e gerenciamento de resíduos perigosos na 

região da fronteira entre os Estados Unidos e o México. A aplicação foi feita 

com o auxílio do software TransCAD. 

A distribuição física de produtos nos centros urbanos também merece 

destaque por sua complexidade. SANTOS (1999) utilizou o TransCAD para 

roteirização da frota de veículos de uma empresa distribuidora de bebidas na 

cidade de São Carlos, obtendo uma redução de até 32% nos custos 

(distâncias) de transporte, em uma das rotas, com relação aos valores reais 

apresentados na operação da frota de veículos. 

ALMEIDA (1998) estudou a viabilidade e a conveniência de se implantar um 

sistema computacional para gerenciamento de rotas de transporte rural 

escolar, em uma cidade de porte médio. Neste trabalho, foi utilizado um SIG 

no processo de roteirização dos veículos que transportam as crianças da 

zona rural para as escolas na zona urbana. Segundo a autora, foi possível 

verificar que através da utilização de técnicas apropriadas de roteirização 

pode-se conseguir economias significativas nos custos referentes a esse 

sistema de transporte. Com a utilização do TransCAD no procedimento de 

roteirização, foi obtida uma redução de até 30% nos custos de transporte de 

alunos da zona rural. 
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4.7. SIG disponíveis no mercado 

CÂMARb. et. ai. (1999) apresentam os mais conhecidos SIG e desktop 

mapping comerciais disponíveis no mercado, listados na TABELA 4.2. Os 

autores, intencionalmente, deixam de fora os sistemas CAD, que podem ser 

eventualmente utilizados em cartografia automatizada, e também os 

sistemas dedicados a sensoriamento remoto. 

4.8. Critérios para escolha de um SIG 

Segundo CÂMARA et. ai. (1999), cada software foi _originalmente projetado 

para resolver um conjunto específico de problemas em geoprocessamento. 

Esta vocação original dos software não limita, propriamente, seu escopo de 

aplicação, mas o fato é que cada um tem seus pontos fortes e fracos. Não 

se pode dizer que qualquer um deles é perfeitamente adequado para 

qualquer aplicação, nem que corresponde perfeitamente aos objetivos a que 

teoricamente atende. 

Com a grande variedade de SIG no mercado, é importante que o comprador 

conheça bem suas necessidades, para adequá-las aos recursos que cada 

um proporciona. CÂMARA et. ai. (1999) listam as características que devem 

ser investigadas em cada software candidato, de acordo com o interesse, e 

para testar sua adequação às necessidades do projeto: 

(1) Possibilidades de customização da interface com o usuário (redefinição 

da estrutura de menus e diálogos, inclusão de funções desenvolvidas pelo 

usuário); 

(2) Flexibilidade da modelagem de dados; 

(3) Existência ou não da linguagem de programação para desenvolvimento 

de aplicativos; complexidade e quão completa é a linguagem de 

programação; 
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TABELA 4.2- Software SJG disponíveis no mercado 

SIG 

Fabricante 

APIC 

APIC Systêmes 

ARC/INFO 

ESRI 

AutoDesk Wor1d 

AutoDesk 

DBMapa 

MaxiData 

Genasys 

Genasys 

GIS Plus 

Caliper 

IDRISI 

Clark University 

Maplnfo 

Maplnfo 

Maptitude 

Caliper 

MGE 

lntergraph 

Spring 

INPE 

Vision*GIS 

System House 

Estrutura de Banco de 

dados 

Vetorial 

Matricial 

Vetorial
topológica 

Matricial 

Vetorial 

Vetorial 

Matricial 
Vetorial 

Vetorial 

Matricial 

Vetorial 

Matricial 
Vetorial 

Vetorial 
Matricial 

Matricial 

Vetorial 

Vetorial 
Matricial 

dados 

Orientado a 
objetos 

Relaciona I 

Relaciona! 

XdBASE 

Relaciona! 

Relaciona I 

Proprietário 

Proprietário 

xBASE 

Relaciona I 

Relaciona! 

Relaciona! 

Relaciona! 

Fonte: CÂMARA et. ai. (1999) 

Sistema 

operacional 

UNIX 

Windows 

UNIX 

Windows 

Windows 

Windows 

UNIX 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

UNIX 

Windows 

UNIX 

Windows 

UNIX 

Observações 

Produzido na França, tem 
muitas instalações na 
Europa 

Produtos complementares 
incluem o Arc/CAD 
(apoiado em AutoCad) e 
o Arc/View (ferramenta de 
consulta) 

Capaz de ler diretamente 
arquivos de vários SIG 

Apoiado no MaxiCAD 

o TransCAD, 
especializado em 
transportes, é baseado no 
GIS Plus 

Muito voltado para 
aplicações ambientais 

Principalmente utilizado 
como ferramenta de 
Desktop Mapping 

Mais usado como 
Desktop Mapping 

Baseado no sistema de 
CAD Microstation 

Permite uma integração 
entre vetores e imagens 

Pioneiros no 
armazenamento de 
gráficos dentro do banco 
de dados relaciona! 

( 4) Existência ou não de versão em português; disponibilidade de 

documentação e/ou material de treinamento em português; 
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(5) Armazenamento dos dados em base de dados geográfica contínua ou 

necessidade de fracionamento em mapas; 

(6) Existência ou não de restrições e controles de integridade na conexão 

gráfico-alfa; 

(7) Existência ou não de sistemas de indexação espacial, para recuperação 

rápida de informações gráficas; tipo de sistema de indexação espacial; 

(8) Disponibilidade de aplicações prontas, desenvolvidas por terceiros, na 

área de interesse do projeto; 

(9) Capacidades de importação e exportação de dados; 

(1 O) Possibilidades de operação em redes heterogêneas de equipamentos 

(utilização simultânea de equipamentos de diversos fabricantes diferentes); 

(11) Capacidades de produção de saídas: mapas, cartas, mapas temáticos, 

gráficos, relatórios, etc.; 

(12) Recursos para conversão de dados; 

(13) Capacidades de operação simultânea por diversos usuários; 

( 14) Aderência a padrões de fato ou de direito, principalmente nas áreas de 

bancos de dados e intercâmbio de informações; 

(15) Recursos de gerenciamento de cópias de segurança e recuperação de 

dados; 

(16) Existência ou não de linguagem de consulta à base 

geográfica/alfanumérica; 

( 17) Recursos de processamento de polígonos (operação de união, 

interseção, etc.); 

( 18) Recursos de detecção e correção de falhas nos dados gráficos; 
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( 19) Variedade de tipos de dispositivos de saída (plotters e impressoras) e 

de entrada (scanners, mesas digitalizadoras, etc.); 

(20) Confiabilidade comercial e técnica do representante e sua equipe de 

suporte. 



5. MÉTODO 

O método proposto e que será aplicado no 
estudo de caso será apresentado neste 
capítulo. Serão expostos a forma de 
preparação da base de dados geográfica, dos 
dados de planejamento da produção de cana
de.açúcar usados para distribuição das 
máquinas e se encerra descrevendo o 
software utilizado e seus recursos. 

5.1. Preparação da base de dados geográfica 

O primeiro estágio da pesquisa se reservou ao preparo da base de dados 

geográfica, referente aos fundos agrícolas usados pela usina e as vias que 

formam o sistema viário para atendimento a esses fundos, compostas por 

vias pavimentadas e estradas de terra principais, necessárias para 

manipulação no SIG empregado neste trabalho. 

A preparação da base de dados geográfica pode ser feita de diversas 

maneiras, descritas anteriormente, e é uma tarefa cara e complexa. 

Devido a dificuldade de se trabalhar com os pontos exatos de localização 

das máquinas e levando-se em consideração que o objetivo deste trabalho é 

fazer uma análise do tamanho da frota de comboios no nível tático, optou-se 

por trabalhar com os centros geográficos dos fundos, os centróides. 

A obtenção dos centróides dos fundos pode ser realizada com o auxílio do 

SIG TransCAD, o qual será descrito em maiores detalhes a seguir, através 

da rotina tools-export. Esse procedimento é realizado a partir do arquivo 
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geográfico de área, referente aos fundos agrícolas. A FIGURA 5.1 ilustra a 

caixa de diálogo da rotina. Para qL!s sejam exportados para um novo arquivo 

geográfico apenas os centróides dos fundos, a caixa de verificação Export 

as Centroid Points em Options deve ser habilitada. 

., .. ,. _, .... : ~·- . 

. ~-~]~:· -~(~~t. jr:~--~~---~--ec-o-rd-s -------...,.., 
. · .• ,.. . • .. '. '-,. - . ~' .---:-. - . ~- -:-. -=. ==. - · ..•. ··-~ • - . 

~- ;1·~:~: ~: ~·:'.:-~ Ig I Compact G eogr aphic File -~.f -:--~é(ll~·· ·1 
: .~\~·!}Dat(~~ ~~~ . ~1_·· QtoyJM'ate~_-.. I 

· -~~f írr:f':;~,1 DONo..~' •• · . .:JI. '· ; :\ : 
-~'',::. _;[j~~;r~ ~\>. ~ j 

FIGURA 5.1 - Caixa de diãlogo usada para obtenção dos centróides dos 

fundos agrícolas 

5.2. Aquisição e preparação dos dados de produção da cana

de-açúcar 

As atividades relativas ao cultivo e à colheita da cana-de-açúcar podem ser 

divididas em dois períodos, o de safra e o de entressafra. O período de safra 

começa no início de maio de cada ano e se estende até novembro ou no 

máximo até dezembro, dependendo do desenrolar das atividades durante o 

ano. O período de entressafra corresponde aos meses restantes. A 

programação de todas as atividades segue o horizonte de um ano. 

Com o objetivo de preparar os dados de produção da cana para que se 

pudesse estabelecer as situações de atendimento foram necessárias as 

seguintes informações: 

• Especificação do ano agrícola para análise e coleta de dados; 
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• Levantamento, junto ao departamento agrícola, do cronograma de 

atividades para o cultivo e colheita da cana de açúcar, estimados mês a 

mês durante o ano. As atividades foram descritas no capítulo 2; 

• Descrição do número de frentes de trabalho que atuarão na execução de 

cada uma das atividades e do número e tipo de máquinas utilizadas em 

cada frente de trabalho. 

5.3. Determinação dos meses para realização das simulações 

A programação das operações executadas ao longo do ano em uma usina 

tende a seguir uma uniformidade com relação a quantidade de cana-de

açúcar colhida para alimentação da moenda na indústria, a área a ser 

reformada e também as atividades de tratos culturais na cana de soqueira. 

Isso se deve a racionalização da quantidade de máquinas agrícolas, que é 

fixa durante todo o ano. 

A partir dessas considerações, foram escolhidos alguns meses do ano para 

a realização das simulações. Os critérios de escolha foram divididos com 

base nos períodos de safra e de entressafra da cana-de-açúcar. 

A escolha entre os meses de safra para as simulações pode ser feita em 

função do raio médio de transporte, que é uma média ponderada da 

quantidade de cana colhida e da distância de transporte entre o local da 

colheita e a sede da usina. Valores altos para essa variável significa que as 

máquinas que compõem as frentes de colheita estão trabalhando por um 

período de tempo maior em fundos mais distantes. 

Em virtude de diversas variáveis que não podem ser consideradas neste 

trabalho, como intempéries, quebras na produção, quebras de máquinas, 

dentre outras, que podem descaracterizar todo o planejamento para os 

últimos meses de safra, tornando os dados coletados irreais, pode se optar 

pela escolha de outros meses, por exemplo, os meses de início da safra, 
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quando o planejamento mensal das atividades é seguido sem muitos 

desvio~. Esse critério foi considerado no estudo de caso. 

A escolha do mês no período de entressafra para as simulações pode ser 

feita segundo uma média ponderada da distância dos fundos à usina e a 

área a ser trabalhada, considerando os fundos em cada mês. 

5.4. Distribuição das frentes de trabalho 

A definição dos fundos agrícolas que serão trabalhados durante os meses 

do ano são decorrência do trabalho de planejamento do departamento 

agrícola de uma usina. Este planejamento é um cronograma de ação que 

serve para orientar as atividades de cultivo e colheita da cana-de-açúcar. 

Não faz parte do objetivo do presente trabalho otimizar o processo produtivo 

da cana-de-açúcar, e sim simular situações de atendimento às máquinas 

que ocorrem no nível de planejamento da usina. 

A distribuição das frentes de trabalho é determinada em função das 

peculiaridades de cada atividade. Definidos os fundos agrícolas que serão 

trabalhados, as atividades a serem executadas e as respectivas frentes de 

trabalho necessárias, distribui-se as máquinas para que se possa, então, 

simular as situações de atendimento. 

Esta etapa deve considerar a forma de planejamento, a disponibilidade de 

dados e as características de formação e distribuição das frentes adotada 

por cada usina, já que cada uma trabalha e planeja de forma diferente das 

demais. 

5.5. Estimativa dos valores médios das variáveis de entrada no 

modelo de roteirização 

As variáveis tempo médio de atendimento das máquinas, velocidade média 

de percurso dos comboios e o tempo médio de preparo do comboio para a 
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operação diária não variam significativamente entre os comboios e também 

entre os meses do ano. 

Essa hipótese pode ser sustentada levando-se em consideração que os 

comboios são homogêneos no que se refere a capacidade, equipamentos e 

número de operadores. Além disso, embora haja uma diferença entre a 

quantidade de máquinas atendidas pelos comboios nos períodos de safra e 

de entressafra, não se nota grande diferença nos valores médios das 

variáveis descritas acima. 

A variável tempo de preparo do comboio refere-se ao tempo necessário para 

preparação do mesmo para operação no turno de trabalho. Esta é uma 

variável que deve ser levada em consideração, pois ela representa o tempo 

que o comboio fica na garagem e seu valor estimado deve ser descontado 

do turno de trabalho. 

A determinação dos valores médios para essas variáveis foi feita mediante 

obtenção dos dados junto ao departamento de lubrificação da usina onde se 

realizou o estudo de caso, mostrados no ANEXO A e os valores médios 

resultantes são mostrados no capítulo seguinte. Os valores médios 

estimados serão usados nas simulações como dados de entrada para a 

rotina de roteirização do TransCAD e são apresentados no capítulo seguinte. 

5.6. Preparação dos dados para manipulação no TransCAD 

O SIG empregado nesta pesquisa foi o TransCAD, um SIG aplicado a 

problemas de transportes, desenvolvido pela Ca/íper Corporatíon. A versão 

do software utilizada foi a 3.2, à qual foi adicionada uma série de opções 

com a finalidade de simular melhor os problemas encontrados no mundo 

real. Esta era a última versão do software disponível no momento da 

realização deste trabalho. 

Depois de distribuídas as frentes de trabalho durante os meses escolhidos 

para simulação, a fase seguinte compreende a preparação da base 
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geográfica com os pontos de parada (fundos atendidos na quinzena em 

questão) e do depósito (usina). Para aplicação da rotina r:ie roteirização é 

necessário que o sistema seja alimentado com dados de demanda de 

combustível, número de máquinas, tempo necessário para atendimento em 

cada ponto (função do número de máquinas) e dados sobre os veículos que 

compõem a frota de comboios, como exemplificam a FIGURA 5.2 e a 

FIGURA 5.3. 

; DEPOT_IDj TIPOjCAPACIDADEjNUM_VEICj CUSTOj 
! 25012 
I 

1 4900.00 5 1.00 

----------------------------------~ 

FIGURA 5.2 - Dados de entrada sobre a frota de comboios 

5.7. Simulações no TransCAD 

As simulações de atendimento às situações previstas de distribuição das 

máquinas agrícolas se referem, basicamente, a aplicação da rotina de 

roteirização implementada no módulo de logística do software para alocação 

e dimensionamento da frota de comboios o atendimento às situações 

analisadas. 

A seqüência de passos para aplicação do método, como exposto até o 

momento neste capítulo, pode ser vista na FIGURA 5.4. 

5. 7.1. Descrição da rotina de roteirização 

Além das vantagens proporcionadas por um SIG básico, descritas em 

capítulo anterior, o TransCAD possui um módulo específico que trata de 

problemas logísticos, abordando: problemas de fluxo em rede, localização 

de instalações, particionamento, agrupamento e roteirização em arcos e em 

nós. A rotina adotada no estudo de caso para dimensionamento da frota de 

comboios é a de roteirização de veículos com restrições operacionais. 
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FIGURA 5.3- Base de dados com a localização dos fundos agrícolas 

A rotina de roteirização (vehicle routing) resolve diversos problemas de 

coleta e/ou entrega de bens ou serviços para um conjunto de pontos de 

parada (nós}, a partir de um único ou um conjunto de depósitos. Este 

procedimento possui extensão para janelas de tempo, resolvendo complexos 

problemas onde existem restrições de horário para o atendimento aos 

pontos. Outras restrições também são consideradas, como comprimento 

máximo da rota (em horas), capacidade de carga do veículo e coleta de 

retorno (backhaul) . 

Algumas inovações, que na verdade foram adicionadas a partir da versão 

3.1, são a possibilidade de manipulação de frota de veículos heterogêneos, 

com diferentes capacidades, coleta de carga de retorno e a possibilidade de 

se trabalhar com mais de um depósito. Neste caso, os pontos de coleta de 

retorno poderão ser alocados a um depósito particular ou automaticamente 

direcionados para o mais próximo. A FIGURA 5.5 ilustra todos os dados 

necessários e restrições possíveis de serem manipuladas pela rotina de 

roteirização de veículos com janelas de tempo (vehicle routing with time 

windows). 
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FIGURA 5.4 - Seqüência de passos para apliação do método proposto 

Para execução desta rotina são necessárias 4 etapas: preparação da 

entrada dos pontos de atendimento (fundos agrícolas) e o depósito (usina) e 

de um arquivo com as características dos veículos que compõem a frota, 

geração da matriz de roteirização com as distâncias entre os respectivos 

pontos (usina e pontos de atendimento), a execução propriamente dita da 
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rotina através da caixa de diálogo apresentada na FIGURA 5.5 e a saída de 

dados (apresentação gráfica e tabular). 

.- Stop Setlin!J! (1 depot,21 atopa) - ···- ---1 _ Í Vehic!_e Setmga (lrecord) 

OK 

Cancel 

OplioM. .. I 

.---------. I I 1 
Depot Set !usiNA iJ -~ lVehicl_e Set!AllrecOfd& :;J.l. 

Stop Set !PONTOS DE ATENDINEi) ~ Í Depot 10 IDEPOT ID i) ! 
NM~~t i[FirdtNome Fundo)) 3 i ! · T)'IMIITIPO iJ ! 

::=====~:: I I 
De.and I!Sulll(De.w>da)) 3 j- j CapaciiJ !CAPACIDADE 3 l 

Uc-t"'' :kt!Jiteti I ::::J : 1 Coai lcusro :;J : 
Open Tillle I!Sulll([Opeo Timelll :.:J I ! I Vehicles !NUW VEIC :;:J i 

~=======::::=: : '·----···· --····- -- ·- .. 1. 
Cbe Time hSulll([Ciore TiiDe[)] 3 ; 

f 
Roumg Optiona - --- - - -~ 

rllCIId Tme i(Sull\f[Tempo FixoiiJ 3 : , WeiÚJD&al Aoute lenglh (tus) r- . 
~ f I I 

. Ti.e per Unit lo ,;.1 : . 1 _r l ricbU: Backhaub s ·uinut . . 1 j 
-----~--------...._J '----------' 

FIGURA 5.5 -Janela da rotina vehic/e routing with time windows 

A preparação da base de dados se refere a criação do arquivo geográfico 

com a localização dos pontos de parada e da usina, juntamente com suas 

características. 

A geração da matriz de roteirização corresponde a obtenção das distâncias 

entre os pontos existentes no arquivo geográfico com a localização dos 

pontos de parada e do depósito. Na geração da matriz pode se optar por 

distâncias em rede ou distâncias euclidianas. Como não faz parte do objetivo 

deste trabalho tratar com distâncias euclidianas, as matrizes foram geradas 

com base nas distâncias em rede. Quando se está criando a matriz de 

roteirização, também pode se optar por minimizar a distância percorrida ou o 

tempo de percurso, como exemplifica a FIGURA 5.6. 

Considerando que os comboios desenvolvem uma velocidade média, sem a 

distinção de velocidade nos links, as matrizes obtidas na minimização do 

tempo e na minimização da distância são iguais. 
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Quando se opta em trabalhar com distância em rede é possível a 

visualização dos roteiros gerados no mapa e dos relatórios dos itinerários 

em forma de texto. No mapa são exibidas as rotas com os respectivos 

pontos de parada associados a cada uma e nos textos gerados, as 

informações sobre a seqüência de atendimento, o comprimento da rota e a 

demanda de cada uma. Outras informações gerais de entrada e saída de 

dados também são exibidas como texto. 

Vchrclc Routing Malrix - - · -_ -- ·-- --;-:-~:'._:..·.-;;:-:i,~~;..~ 

.·Wethod ·-- -- -------- • -·----·-- - -·---. 

,- r." Netwotlr. Baurd ·----- ------·-·-li 
1 i Minimize: (; Olttance r TIIWl l 
· ; Netw01lr. Fie .v~ ... ::.1\êi'NAfiios\1JuN5cÕ~NET ; ' 

, : Dlttaaco ILEHGTH ::fl• ,~! ··: 
I - Time (Ml.) TIIWl_min 3] 

' '--- --- --- ~~:-:::--:::---==-=-::-.,...-,:~ 
I - ; 
! r srra91t tJnes - •. ----- ·- -- . -----] . : : - -. - ---4 ' 
; I fl'I<O I·t<IC ~1-h!e;f jl-••llo<ltl'! 1 
i ~·~---------------~--- _ _ ...,___ ) . 

.I - OK 

Canc~ 

Net-..orL I 

: Depot Settings (1 leature)----, í Slop Settillgs (21 lealwes)----! 

i :- ~IM inleuectiom~loa alenc • i 1 La,er inll!fll'!(:lion••Pto• alenc: • , 
f ' 

PONTOS OE ATENDIMI .
1
' _ Set Lu_s,_NA _____ ·~ i : Set 

,.... I. 
; Node 10 (FirsliNode_IO)) .,. i j Node ID IF•s t(Node_IO)) • • 

FIGURA 5.6- Caixa de diálogo usada para geração da matriz de 

roteirização 

A heurística implementada na rotina é baseada no método clássico de 

CLARKE & WRIGHT. Esta heurística foi preparada por SOLOMON (1986) 

para manipular restrições de janela de tempo, problemas de um único 

depósito e múltiplos veículos, problemas com tempo de serviço fixo ou 

variável. 

O modelo clássico começa com uma solução inicial gerando rotas, tantas 

quanto necessárias para atender cada ponto de parada por um único 

veículo, como mostrado na FIGURA 5.7(a). O passo seguinte consiste em 

combinar dois pontos de parada em um mesmo veículo, na tentativa de 

reduzir o custo global (por este motivo é chamado método de economias), 
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como mostrado na FIGURA 5.7(b). A economia é dada pela expressão 

abaixo: 

S(i, j) = 2d(D, i) + 2d(D, j) - [d(D,i) + d(i , j) + d(D, j)] 

= d(D,i) + d(D, j) - d(i, j) 
(1) 

A quantidade S(i,j) é conhecida como "ganho" resultante da combinação dos 

pontos i e j em uma única rota. Quanto maior S(i,j) é, mais desejável se torna 

a combinação i e j em uma única rota. Entretanto, i e j não podem ser 

combinados se os resultados da rota violarem uma ou mais das restrições 

do problema. 

' I 
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' ...... 1 . ·c .. . . , . , o· -\ 
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------- --

IJ 

\ Co· 
\ I 
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c.o 
.I / 

'·, 

··· · c~>- ---/· 
(b) nós i e j servidos 
pelo mesmo veículos 

FIGURA 5. 7 - Economia obtida pela combinação de duas rotas 

individuais em uma única rota 

A iteração de menor custo resultante é usada como solução. Em geral, 

quanto maior o número de passos realizados, maior a probabilidade de se 

encontrar uma solução mais próxima da ótima. Segundo CALIPER (1996a) 

uma vez construída uma rota com a heurística de CLARKE & WRIGHT, esta 

não poderá mais ser removida, podendo limitar a formação de grupos de 

rotas subsequentes que poderiam gerar resultados melhores. 

O programa usa um parâmetro de forma da rota para dar maior ou menor 

ênfase ao custo de viagem entre os nós, dependendo de suas posições em 

relação ao depósito central. Este parâmetro foi adicionado ao modelo 

original de CLARKE & WRIGHT por YELLOW (1970). 
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Segundo CALIPER (1996b), a rotina não está preparada para solucionar as 

seguintes variações do problema de roteirização: 

• Produtos heterogêneos: diversos produtos diferentes devem ser 

entregues por um mesmo veículo, quando alguns veículos têm restrições 

com o tipo de carga a transportar; 

• Pontos de entrada e saída: quando veículos não necessitam retornar ao 

depósito ao final de cada rota, ou podem visitar um ou mais depósitos no 

início ou no fim de cada rota; 

• Outras restrições: quando as paradas devem ocorrer numa sequencia 

pré-determinada, ou há regras de trabalho ou regulamentos que impõem 

outros tipos de restrições às rotas a serem desenvolvidas. 
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6. ESTUDO DE CASO 

Este capítulo apresenta a usina onde o 
trabalho foi realizado e as peculiaridades do 
estudo de caso. Mostra o escopo das 
atividades de cultivo da cana-de-açúcar, 
caracteriza a operação de atendimento dos 
comboios e finaliza mostrando os 
procedimentos adotados para o estudo de 
caso. 

O estudo de caso foi realizado na Usina da Barra S.A. , situada no município 

de Barra Bonita, região centro oeste do Estado de São Paulo, Brasil. 

Os fundos agrícolas da usina estão divididos em seis áreas administrativas, 

denominadas de A a F, que operam como fornecedores de cana. Cada área 

possui seu administrador, que é responsável por todas as atividades 

referentes ao corte e ao cultivo da cana. Na FIGURA 6.1 pode ser vista a 

área de abrangência da usina e a divisão em áreas administrativas. 

A preparação da base de dados geográfica se deu mediante a aquisição, 

junto ao departamento de topografia da usina, de arquivos de dados 

geográficos dos fundos agrícolas e do sistema viário. Os dados foram 

exportados a partir de um SIG usado nesse departamento, o TNTmips, 

desenvolvido pela Microimages, para o formato MIF (Maplnfo /nterchange 

File), um formato padrão para dados geográficos criado pela Map/nfo 

Corporation. Posteriormente esses dados foram importados para o 

TransCAD, extraídos os centróides dos fundos e preparada a base de dados 

geográfica definitiva. 
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FIGURA 6.1 -Área de abrangência da Usina da Barra. 
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A existência dos dados georeferenciados facilitou bastante esta etapa da 

pesquisa, já que não foi necessário utilizar nenhum processo que 

demandasse maior tempo. 

Os dados de produção e colheita considerados neste estudo de caso se 

referem aos dados de planejamento para a safra 2000/2001 . 

6.1. Justificativa da escolha da Usina da Barra para estudo de 

caso 

A escolha da Usina da Barra S.A. para estudo de caso foi feita segundo 

alguns critérios. O mais importante deles foi o porte da usina, que é uma das 

maiores usinas sucroalcooleiras da América Latina, com uma área plantada 

de aproximadamente 69.000 ha e uma grande quantidade de máquinas 
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agrícolas utilizadas no cultivo e na colheita da cana-de-açúcar. Essa grande 

quantidade de máquinas está distribuída nos fundos agrícolas, que chegam 

a estar aproximadamente 70 km distantes da indústria. Conforme pode ser 

visto na FIGURA 6.1, a Usina da Barra possui uma área de abrangência 

considerável. 

A disponibilidade de dados como base de dados geográfica e planejamento 

das atividades desenvolvidas durante todo o ano, juntamente com a 

disposição por parte da diretoria da usina em fornecer todos esses dados, foi 

fundamental para a realização desta pesquisa. 

6.2. Escopo do processo de produção da cana-de-açúcar 

Como dito anteriormente, os fundos da Usina da Barra estão divididos em 

seis áreas administrativas, que operam independentemente umas das 

outras. Eventualmente uma área cede sua estrutura para a outra como 

prestadora de serviço. 

As atividades desenvolvidas na Usina da Barra são as seguintes: 

• Corte manual e mecanizado; 

• Carregamento e transporte; 

• Tratos culturais na cana de soqueira; 

• Preparo de Solo (cana planta); 

• Plantio; 

• Aplicação de herbicida na cana planta. 

A atividade de corte manual é feita por pessoas contratadas pela usina e não 

implica na utilização de nenhum tipo de máquina. Após a cana estar cortada, 

a área é ocupada pela frente de carregamento e transporte. As máquinas 

carregadeiras carregam as carretas, que então são levadas até a estrada 
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pelos tratores reboques, para que sejam conduzidas pelos caminhões até a 

indústria. Cada área administrativa possui sua estrutura fixa de 

carregamento e transporte, que é utilizada durante toda a safra da cana. As 

máquinas são destinadas para cada área de acordo com suas necessidades 

específicas e cotas de fornecimento de cana. Na TABELA 6.1 são mostradas 

as quantidades de máquinas utilizadas em cada área administrativa para a 

atividade de carregamento e transporte da cana cortada manualmente e a 

cota que cada uma deve entregar diariamente na indústria. 

TABELA 6.1 -Quantidade de máquinas utilizadas nas atividades de 

carregamento e transporte por área administrativa 

Máquinas 

Carregadeiras 
Reboques 

Cota de 
ÁreaAdm. (Ford 6630 e fornecimento 

MF290) 
(Ford 8830) 

(ton.) 

A 5 2 2400 

B 6 2 3000 

c 3 2 2000 

o 5 3 1700 

E 4 2 1700 

F 9 4 4600 

O corte mecanizado é uma atividade que não é desenvolvida em todos os 

fundos agrícolas. A área administrativa onde existe a maior quantidade de 

cana a ser cortada mecanicamente é a área A, que por isso, possui o maior 

número de máquinas para esse fim. Essas máquinas são auxiliadas pelos 

reboques, que são tratores que têm a mesma função descrita para o corte 

manual. A TABELA 6.2 exibe a estrutura de corte mecanizado por área 

administrativa. 
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TABELA 6.2- Quantidade de máquinas usadas no corte mecanizado e 

no transporte por área administrativa 

Corte mecanizado Transporte 

Área Número de Número de 
Adm. máquinas Reboques 

A 7 10 

8 3 5 

c 4 3 

o 5 

E 5 8 

F 

Para a atividade de tratos culturais na cana de soqueira, cada área 

administrativa também possui sua própria frente de trabalho, responsável 

pelas seguintes atividades: tríplice operação, acabamento e aplicação de 

herbicida. A TABELA 6.3 exibe a quantidade e tipos de máquinas utilizadas 

na preparação da cana de soqueira. 

TABELA 6.3- Quantidade e tipos de máquinas usadas na preparação 

da cana de soqueira por área administrativa 

Área Tríplice operação Acabamento Aplicação de herbicida 

Adm. Ford 8830 Munk Motonivel. MF 275 Tanque 

A 3 1 1 3 1 

8 3 1 1 3 1 

c 2 1 1 3 1 

D 3 1 1 3 1 

E 2 1 1 3 1 

F 2 1 1 3 1 
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Além das atividades descritas acima, em aproximadamente 30 % da área de 

cana de soqueira ainda é executada uma outra atividade, a aplicação de 

calcário e fosfogesso, denominada de- corretivos. Esta mesma atividade é 

executada em toda área de reforma para plantio da cana. A usina possui 

duas frentes de corretivos. compostas por 5 máquinas MF275 ou MF290 e 

uma carregadeira por frente, que atendem tanto as áreas de cana de 

soqueira, quanto as áreas de reforma. 

Para as áreas de reforma ainda é necessário a execução das atividades de 

preparo de solo e plantio. A atividade de preparo de solo se divide em 

conservação do solo, aplicação de corretivos e preparo do solo, executadas 

nesta seqüência. 

As frentes de plantio são responsáveis pelas atividades de sulcação, lâmina 

traseira, aplicação de torta de filtro no sulco, carregamento da torta de filtro, 

escarificação, sulcação de banqueta e cobertura do sulco. Tanto para a 

atividade de preparo de solo, quanto para a atividade de plantio, a usina 

possui três frentes de trabalho, que são frentes chamadas de corporativas, 

atendendo todas as áreas administrativas. Após o plantio, ainda é 

necessária a aplicação de herbicida na cana planta, atividade que é 

executada pela mesma frente que aplica herbicida na cana de soqueira. A 

TABELA 6.4 e a TABELA 6.5 exibem as máquinas usadas nas atividades de 

preparo de solo e plantio, juntamente com suas respectivas quantidades. 

TABELA 6.4 - Número de máquinas em cada frente de preparo de solo 

Operação 

Conservação do solo 

Aplicação de corretivos 

Preparo de solo 

Tipo de máquina 

14 C Turbo ou 
Caterpillar D 6 E SR 
ou Motoniveladora 

Ford 5630 e Ford 6630 

Challenger 75 C ou 
Ford 8970 

Número de máquinas por 
frente 

3 

5e1 

3 
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TABELA 6.5- Número de máquinas em cada frente de plantio 

Operação 

Sulcação 

Aplicação de torta de 
filtro no sulco 

Carregamento da torta 
de filtro 

Escarificação 

Lamina traseira 

Sulcação de banqueta 

Cobertura do sulco 

Tipo de máquina 

Caterpillar D 6 D AS 

Ford 5630 

Ford 5630 

Ford 6630 

Ford 5630 

Ford 5630 

Ford 5630 

Número de máquinas 
por frente 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

6.3. Meses considerados nas simulações de atendimento às 

máquinas 

As simulações foram realizadas com base na operação já efetivada nos 

meses de junho e julho de 2000 e na programação já definida para janeiro 

de 2001 . 

Segundo a metodologia proposta, os meses no período de safra que 

apresentavam os maiores valores para o raio médio de transporte e que 

seriam referência para as simulações, seriam os meses de setembro, 

outubro e novembro, conforme pode ser na FIGURA 6.2. 

DevidO- a problemas que poderiam ocorrer durante o ano, principalmente 

devido a seca enfrentada no começo deste ano que acabaria gerando 

quebra de produção, quebras de máquinas e outras variáveis que não 

podem ser previstas neste trabalho, e que poderiam descaracterizar todo o 

planejamento para o fim da safra, optou-se por trabalhar, por sugestão do 

responsável pelo departamento de planejamento agrícola, com os dados de 

dois meses do início da safra. 
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Os meses escolhidos foram junho e julho. A justificativa pela não escolha de 

maio se deve a grande quantidade de cana que é fornecida por terceiros, 

que não utilizam a estrutura de colheita da Usina da Barra, sendo 

responsáveis pelo atendimento de suas próprias máquinas. 

Raio médio de transporte para a safra 2000-2001 

-c 25 -t-,r-=..----- ---l·c 

•41 

E20 

.~ 15 +-l'd. 3iJ.I---f'!C'~I---

5 

maio agosto setembro Oltl.bro i'10'.eiTbo 

Me!les 

FIGURA 6.2- Raio médio de transporte de cana 

No mês de junho, as frentes de plantio ainda estão plantando cana da safra 

1999/2000 e não foram consideradas por indisponibilidade de dados. Esse 

inconveniente não afetará os resultados do trabalho, já que essas frentes só 

são atendidas no turno da noite, como será mostrado adiante. 

Será exposto no capítulo seguinte que o turno do dia é o que necessita do 

maior número de comboios e é referência, no caso da Usina da Barra, para 

dimensionamento da frota. Já no mês de julho, todas as frentes são 

consideradas. 

Para o período de entressafra foi considerado o mês de janeiro de 2001, a 

partir do qual apenas as frentes de preparo de solo e plantio estão operando, 

o que significa um número menor de máquinas trabalhando e espera-se que 

um menor número de comboios seja necessário para o atendimento a essas 

frentes. 
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A programação das atividades de preparo de solo e plantio para o período 

de entressafra não foi definida ainda para os meses de fevereiro, março e 

abril. Foram alocados para esses meses toda a área restante do período de 

safra, com áreas maiores do que as frentes podem trabalhar mensalmente. 

Essas áreas serão, então, divididas entre os meses restantes da safra de 

2000/2001 e os meses iniciais da safra seguinte, como acontece todo ano. 

Isso só será definido quando estas áreas forem trabalhadas. Daí a escolha 

pelo mês de janeiro, que já tem determinados os fundos que serão 

trabalhados, dentro do que é possível pela estrutura disponível pelo 

departamento de mecanização agrícola. 

6.4. Distribuição das frentes de trabalho 

Os dados sobre o planejamento das atividades e dos fundos agrícolas que 

serão trabalhados durante os meses referentes a safra 2000-2001, foram 

obtidos junto ao departamento agrícola da Usina da Barra S.A. 

Com base nos dados coletados e nas sugestões recebidas do departamento 

de planejamento agrícola da usina, foi realizada a distribuição das diversas 

frentes de trabalho considerando as peculiaridades de cada atividade. 

6.4.1. Corte, carregamento e transporte 

As atividades de corte e carregamento são definidas quinzenalmente. O 

responsável pela programação do roteiro de corte e carregamento leva em 

consideração diversos parâmetros para a realização desta tarefa, como 

idade da cana, tipo de solo, nível de sacarose, dentre outros. A seqüência de 

fundos a serem trabalhados só é conhecida dias antes do início da quinzena 

e não pôde ser considerada neste trabalho como forma de se determinar 

parâmetros como, por exemplo, o de maior distância média, buscando 

identificar as situações mais adversas. 

Tendo em vista a grande área de abrangência da usina, áreas 

administrativas como a A e a E possuem fundos distantes até 70km da sede. 
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Sendo assim, para que a cota de entrega de cana de cada área 

administrativa na indústria seja 3lcançada, são formadas, para cada área 

administrativa, duas frentes de carregamento n transporte de cana cortada 

manualmente. 

De posse dos fundos programados para colheita manual em cada área 

administrativa, dois critérios foram usados para a escolha dos fundos 

considerados para localização das frentes que seriam usados nas 

simulações referentes a cada quinzena. 

• dividir as frentes em dois aglomerados, em função das distâncias dos 

fundos agrícolas; 

• Identificar o fundo, em cada aglomerado, onde há a maior quantidade de 

cana a ser colhida. Esses fundos serão utilizados na simulação de 

atendimento na quinzena. 

Para as frentes de corte mecanizado não há divisão, com as máquinas 

trabalhando agrupadas. Os fundos considerados na simulação para a 

localização das diversas frentes de corte mecanizado, são função do fundo 

que possui maior área a ser cortada, dentro da programação pré 

estabelecida. 

6.4.2. Reforma de áreas 

A área de plantio da cana-de-açúcar deve ser reformada a cada 5 anos para 

solos argilosos e a cada 6 anos para solos arenosos. Na Usina da Barra, 

reforma-se aproximadamente 12.000 ha por ano e os fundos que serão 

reformados são definidos no início da safra, com sua programação mensal 

sendo estabelecida previamente. Essa atividade é precedida, e sofre 

influência, da programação da atividade de colheita. A reforma das áreas 

implica na realização das seguintes atividades: 

• Preparo de solo; 
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• Plantio; 

• Aplicação de herbicida. 

Considerou-se que os fundos onde se plantará a cana têm que ser 

preparados no mês anterior. Seguindo esta diretriz, foi estabelecida, para 

cada mês considerado nas simulações, a seqüência de fundos trabalhados 

por cada frente, tanto de preparo de solo, quanto de plantio. Essa 

programação foi determinada levando-se em consideração a produtividade 

de cada frente, sendo ela obtida com a ajuda do responsável pelo 

departamento de mecanização agrícola, que fomece as máquinas que 

compõem essas frentes. 

A programação dessas atividades, de preparo de solo e plantio, para os 

meses utilizados nas simulações pode ser vista no ANEXO O. 

Nas simulações, foram extraídos para cada mês, os dois dias, um para cada 

quinzena, onde foi constatado o maior número de máquinas trabalhando, 

podendo este variar em função da seqüência de produção seguida pelas 

frentes. Nesses dias foram determinados os fundos onde as máquinas 

estariam localizadas. 

Como a aplicação de herbicida em cada área administrativa, tanto na cana 

de soqueira, quanto na cana planta, é feita pela mesma frente, e essa frente 

trabalha numa proporção de três dias para cana de soqueira e um dia para a 

cana planta, segundo informações da usina, as máquinas que compõem 

essa frente foram distribuídas levando-se em consideração a programação 

de aplicação de herbicida na cana de soqueira. 

6.4.3. Tratos culturais na cana de soqueira 

A área de cana que não será reformada é cultivada para a colheita da 

próxima safra. A cana de soqueira, como é conhecida, só começa a ser 

trabalhada quando os brotos já podem vistos. Isso ocorre aproximadamente 
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um mês depois do corte, sendo que, na área em que se colhe em um 

determinado mês, se trabalha no mês seguinte. 

As frentes que realizam esta atividade, em cada área administrativa, foram 

distribuídas segundo o critério do fundo com a maior área a ser trabalhada 

na quinzena, em função da programação estabelecida para os meses 

escolhidos para as simulações. É importante frisar que esta atividade é 

encerrada um mês após o término da colheita da cana. 

As frentes de aplicação de corretivos descritas acima, atendem tanto à 

atividade de preparo de solo, quanto à atividade de tratos culturais na cana 

de soqueira. Como são duas, uma atende às áreas A, 8 e C e a outra, às 

áreas D, E e F. Nos fundos relativos às áreas A, 8 e C, a frente foi alocada 

no fundo com a maior área a serem aplicados os corretivos, enquanto que 

para os fundos relativos às áreas D, E e F, a outra frente foi programada 

juntamente com as frentes de preparo de solo. 

A FIGURA 6.3 resume algumas das informações apresentadas até o 

momento. 

Frentes 

Corte e carregamento 

Tratos culturais na cana de soqueira 

Preparo de solo 

Plantio 

. I . 

I I I I I I I I I I I I 
Mai Jun Jul Ago Sei Out Nov De;: Jan Fev Mar Abr 

Período de safra Período de entressafra 

- Frentes exclusivas de cada área administrativa 

- Frentes corporativas que atendem a todas as áreas administrativas 

. , Meses considerados nas simulações de atenclim(!nto às máquinas 

FIGURA 6.3 - Esquema de trabalho das frentes ao longo do ano 
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6.5. Esquema de atendimento às máquinas agrícolas 

As frentes de ·\rabalho são compostas por máquinas diversas, com 

necessidades distintas, por isso não recebem o mesmo tratamento. 

Os comboios não atendem todas as frentes, todos os dias e a cada turno de 

trabalho. Algumas frentes são atendidas no primeiro turno, outras apenas no 

segundo e outras ainda, em ambos os turnos. Isso é feito para melhor 

racionalização da frota de comboios, já que algumas frentes possuem 

máquinas com autonomia para serem atendidas somente a cada dois dias, 

caso das máquinas que compõem as frentes de aplicação de herbicida, que 

são atendidas a cada dois dias por consumirem pouco combustível. 

Foi considerado no presente trabalho que apenas metade das frentes de 

aplicação de herbicida seriam atendidas por dia. 

A TABELA 6.6 exibe o esquema de atendimento às frentes de trabalho 

empregado pela Usina da Barra. Os turnos de trabalho são divididos em 

dois, cada um de 12 horas, com o primeiro iniciando às 6:00hs e encerrando 

às 18:00hs e o segundo iniciando às 18:00hs e encerrando às 6:00hs. 

As frentes de corte manual são atendidas somente no primeiro turno, mas 

trabalham 24 horas por dia. A demanda deve ser estimada em função da 

freqüência de atendimento e da quantidade de horas trabalhadas. As frentes 

que operam somente no primeiro tumo, caso das frentes de aplicação de 

herbicida, de corretivos e de plantio, são atendidas no turno da noite, quando 

estão paradas. O restante das máquinas é atendido duas vezes por dia. 

6.6. A operação da frota de comboios de manutenção 

A Usina da Barra dispõe de uma frota alugada de comboios de manutenção 

para o atendimento às máquinas no campo. O atendimento é feito em dois 

turnos de 12 horas, coincidentes com os turnos de trabalho das máquinas 
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agrícolas, como descrito anteriormente. Os roteiros dos comboios iniciam e 

terminam na própria usina, onde são preparados para o turno seguinte. 

TABELA 6.6 - Esquema de atendimento às frentes de trabalho 

Frente de trabalho Atividade 1° turno 2° turno 

Corte manual Todas o 
Corte mecanizado o o 

Tríplice operação o o 
Tratos culturais na cana 

Acabamento o o 
de soqueira 

Aplicação de herbicida o 
Conservação do solo o 

Cana planta - preparo 
Corretivos o 

de solo 
Preparo de solo o 

Cana planta - plantio Todas o 
Cana planta - herbicida Aplicação de herbicida o 

Os comboios são veículos providos de todos os equipamentos necessários 

para o atendimento às máquinas, como descrito em capítulo anterior. A frota 

de comboios utilizada na safra 2000/2001 é composta por 5 veículos 

alugados com capacidade volumétrica média de transporte de combustível 

de 4900 litros e um veículo próprio da usina, que fica a disposição no caso 

de uma eventual quebra de um dos comboios alugados. A FIGURA 6.4 

exibe, como ilustração, a fotografia de um comboio de manutenção. 

Quando esta pesquisa foi iniciada, a estrutura de atendimento da Usina da 

Barra era diferente. Dotada então de treze comboios, que trabalhavam em 

três turnos de oito horas, mantinha uma parte deles destinada 

exclusivamente ao atendimento às frentes de corte mecanizado. 

A partir da safra de 1999/2000, um esquema diferente para atendimento às 

frentes de corte mecanizado foi adotado. Com o objetivo de diminuir o 

número de comboios ociosos, a usina mantém um tanque, semelhante aos 
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tanques utilizados para transporte de combustível, porém com menor 

capacidade, em cada frente de corte mecanizado, e o abastecimento e a 

lubrificação das máquinas são feitos a partir desse tanque. Um funcionário 

da usina é mantido no local para auxiliar o operador da máquina a executar 

as atividades. Um único caminhão tanque transporta o combustível para os 

tanques de todas as frentes. Esse procedimento ocasionou uma redução 

considerável na frota de comboios, que caiu de treze veículos para apenas 

cinco. 

FIGURA 6.4 - Comboio de manutenção 

Os comboios só passam nas frentes de corte mecanizado para fazer o 

suprimento de óleo hidráulico, atividade que não consome mais que vinte 

minutos em média. Esse dado foi obtido junto ao departamento de 

lubrificação e adotado no trabalho, já que a usina não mantém nenhuma 

estatística acerca desse valor. Essas frentes são atendidas diariamente e 

duas vezes por dia, uma vez em cada turno de trabalho. 

A redução no número de comboios também foi influenciada pelo aumento do 

turno de trabalho. Hoje se opera com dois turnos de 12 horas e não mais 

com três turnos de 8 horas. Como os veículos demoram em média duas 

horas para que estejam prontos para iniciar o turno de trabalho e também 

perdem por volta de meia a uma hora para retornarem a sede da usina no 
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final do turno, dependendo da distância do último fundo atendido, com o 

esquema de três turnos, aproximadamente 30% da jornada de trabalho era 

perdida. Com a nova situação, o comboio tem a possibilidade de at,.mder 

mais máquinas antes de voltar para a sede da usina. 

Neste trabalho foram simuladas situações de atendimento a todas as 

frentes, inclusive com o abastecimento das máquinas das frentes de corte 

mecanizado e situações onde as máquinas não são abastecidas pelos 

comboios, possibilitando a comparação entre os resultados da aplicação da 

metodologia proposta e as situações reais que são encontradas no dia-a-dia 

da usina. 

6.7. Procedimentos adotados para o estudo de caso 

Caracterizando o problema de dimensionamento da frota de comboios 

segundo a classificação proposta por ETEZADI & BEASLEY (1983), este 

pode ser considerado como um problema de alocação da frota existente. 

Não faz parte do objetivo deste trabalho simular situações onde a frota de 

comboios seja composta por veículos diferentes dos existentes. 

O atendimento realizado pelos comboios tem como principais restrições a 

capacidade volumétrica do tanque de armazenagem de combustível e o 

turno de trabalho de sua tripulação, que não podem ser excedidos. 

Nesse sentido foi obtido o consumo médio das máquinas, onde foi possível 

estimar a demanda por combustível em cada fundo onde estas estivessem 

operando. Foi considerado um rendimento efetivo de 80% do turno de 

trabalho, dado obtido da própria usina, que representa 8 horas trabalhadas a 

cada tumo de 12 horas, descontando-se duas horas destinadas ao período 

de almoço, para o turno do dia e jantar, para o tumo da noite, dos 

operadores de máquinas. 

Outras variáveis também foram consideradas na entrada para o modelo de 

roteirização e programação, como o tempo médio de atendimento a cada 
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máquina, a velocidade média de percurso dos comboios e o tempo médio 

recessário para preparação de cada comboio. 

O tempo médi•J de atendimento por máquina foi considerado como uma 

média ponderada das atividades de abastecimento, revisão e verificação. A 

atividade de abastecimento predomina sobre as outras e é a que leva menos 

tempo para ser executada. Trabalhando com um tempo médio, podemos 

considerar as atividades de revisão e verificação, que têm duração maior e 

são executadas com menor freqüência. 

Os dados apresentados na TA BELA 6. 7 foram obtidos a partir de dados 

coletados no período de agosto de 1999 e março de 2000, que são 

apresentados no ANEXO A Foram considerados apenas esses meses 

porque os valores dessas variáveis sofrem pouca alteração, independente 

do mês pesquisado. 

Os valores usados nas simulações foram os valores médios para cada 

variável. Como resultado de cada simulação, obteve-se o número de rotas 

necessárias para atendimento de cada situação, o que equivale ao número 

de comboios necessários. Os resultados das simulações são apresentados 

no capítulo seguinte. 

TABELA 6.7- Variáveis de entrada no modelo de roteirização 

Valor Desvio Erro de Limite Limite 
médio padrão estimativa inferior superior 

Velocidade média dos 
42,65 8,33 2,58 40,07 45,23 comboios 

Tempo de atendimento (min) 9 2,8 0,87 8,13 9,87 

o/o turno de trabalho usado 
15,86 3,96 1,23 14,63 17,09 para preparação do comboio 
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6.8. Simulação de atendimento com situações reais de 

distribuição das máquinas 

Com o objetivo de avaliar a metodologia proposta, foi simulado o 

atendimento às situações reais de distribuição das máquinas. Foram 

escolhidos alguns dias para que se pudesse, com auxílio do TransCAD, 

determinar o número de veículos necessários e comparar os resultados 

obtidos com os dados reais obtidos da operação dos comboios. 

Os dias escolhidos foram 13, 18 e 25 de junho. Os dados são referentes ao 

primeiro turno de trabalho, que inicia às 6:00 e termina às 18:00. Não foram 

coletados dados operacionais de dias referentes aos meses de julho de 

2000 e janeiro de 2001, pois estes não estavam disponíveis quando do 

termino da coleta de dados. 

Todos os procedimentos adotados nas simulações das situações previstas 

de atendimento foram usados nas simulações de atendimento às situações 

reais de distribuição das máquinas. 



7. RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os 
resultados das símulações realízadas com o 
TransCAD no estudo de caso, bem como a 
análíse do mesmos. 

7.1. Apresentação dos resultados 

Definidas as configurações de atendimento às máquinas agrícolas, foram 

realizadas simulações para a alocação e dimensionamento da frota de 

comboios para o atendimento às máquinas. 

Para o período da safra da cana-de-açúcar, as seguintes situações foram 

simuladas: 

• Situações desconsiderando o atendimento às máquinas das frentes de 

corte mecanizado, nos dois turnos de trabalho; e 

• Situações considerando o atendimento às máquinas das frentes de corte 

mecanizado, nos dois turnos de trabalho. 

Para o período de entressafra, foram simuladas as situações onde haveria o 

maior número de máquinas a serem atendidas, a maior demanda por 

combustível e o maior número de pontos de atendimento. 

Foram também simuladas situações envolvendo o atendimento efetivo das 

máquinas da usina, com o objetivo de comparar os resultados obtidos e os 

resultados da aplicação da metodologia proposta, e também os comparar 
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com os resultados reais da operação dos comboios. É importante salientar 

que a metodologia se baseia no planejamento prévio das atividades, que 

pode ser alterado com freqüência no nível operacional, de acordo com as 

necessidades dos responsáveis pelas áreas administrativas. Isso se dá 

devido a quebras de máquinas, problemas meteorológicos e outras variáveis 

difíceis de se considerar no nível em que esta pesquisa se desenvolveu. 

7.1.1. Período de safra 

A TABELA 7.1 e a TABELA 7.2 exibem situações de distribuição de 

máquinas para a primeira e a segunda quinzenas do mês de junho de 2000, 

que se referem ao primeiro turno de trabalho. Como dito anteriormente, não 

foram consideradas as frentes de plantio para este mês, já que as mesmas 

só começam a operar nos fundos referentes a safra 2000/2001 em julho, 60 

dias depois do início da safra, que acontece no mês de maio. As frentes de 

plantio serão consideradas no mês de julho. 

A FIGURA 7.1 e a FIGURA 7.2 exibem as rotas geradas para as 

configurações expostas nas TABELA 7.1 e TABELA 7.2. Para a primeira 

situação foram geradas quatro rotas, o que significa que são necessários 

quatro veículos para atender todos os pontos de atendimento, enquanto que 

para a segunda situação, três veículos bastam. 

O procedimento de roteirização foi executado para todas as configurações 

de atendimento apresentadas no ANEXO B, que dizem respeito a primeira e 

segunda quinzenas de junho e a primeira e segunda quinzenas de julho, 

inclusive considerando-se o atendimento às máquinas que compõem as 

frentes de corte mecanizado. As TABELAS 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 exibem os 

resultados para todas as simulações citadas. Os mapas com as rotas 

geradas são mostrados no ANEXO C. 

Como dito anteriormente, o atendimento às máquinas que compõem as 

frentes de corte mecanizado não é mais efetuado pelos comboios. Os 

comboios só passam nas frentes de corte mecanizado para deixar óleo 



·' 

Resultados 89 

hidráulico junto ao tanque de abastecimento. Apenas com o objetivo de 

determinar quantos veículos adicionais seriam necessários para o 

atendimento a essas frentes, foram realizadas as simulações de 

atendimento para todas as máquinas. Os dados de entrada usados em todas 

as simulações foram os valores médios para as variáveis mostradas no 

capítulo anterior. Garantidas essas condições, determinou-se o número de 

comboios necessários para atendimento às máquinas. 

N 

A 

S. FERNANDO 

USINA DA BARRA 
Camadas do mapa 

.jrJj Pontos de atendimento 
--Sistema viário 
- Roteiros 

o 10 20 30 

Quilômetros 

FIGURA 7.1 - Rotas traçadas para a primeira quinzena de junho 

desconsiderando-se o atendimento às máquinas das frentes de corte 

mecanizado - primeiro turno 
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TABELA 7.1- Primeira quinzena de junho, sem o atendimento às 

máquinas das frentes de corte mecanizado - primeiro turno. 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada Número de Tempo fixo 

de combustível 
adm. (fundo agrícola) 

(litros) 
máquinas (minutos) 

A Alvorada 400,00 3 27 

A Monte Belo 444,00 4 36 

A São Miguel Frente de corte mecanizado 20 

A Santa Maria 400,00 9 81 

B Barreirinho Frente de corte mecanizado 20 

B Cintra 496,00 4 36 

B lguatemy 444,00 4 36 

B Jurema 
. 

496,00 4 56 

c Nova Triestre 304,00 2 18 

c São Vicente Frente de corte mecanizado 20 

c Santa Leocádia 340,00 4 36 

c Santa Tereza da Boa 400,00 3 27 

Esperança 

D Água Branca 400,00 3 27 

D Córrego Do Campo Ustulin 444,00 4 36 

D Eldorado Frente de corte mecanizado 20 

D Pedra Branca 825,00 3 27 

D São José Pedra Branca 469,00 3 27 

D Santa Angélica 704,00 5 45 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 740,00 7 63 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Cruz Serreta Frente de corte mecanizado 20 

E Santa Theodora 400,00 3 27 

F Borá 896,00 7 63 

F São Fernando 1294,00 6 54 

F São Luiz V 800,00 6 54 

F Santo Antonio I 340,00 3 27 

Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 
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TABELA 7.2- Segunda quinzena de junho, sem o atendimento às 

máquinas das frentes de corte mecanizado - primeiro turno. 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada 

Número de Tempo fixo 
de combustível 

adm. (fundo agrícola) 
(litros) 

máquinas (minutos) 

A Quebra Pote Frente de corte mecanizado 20 

A Santa Maria 1244,00 10 90 

B Boracéia Frente de corte mecanizado 20 

B Jurema 940,00 8 72 

B Paraíso 496,00 4 36 

c Arca de Noé 340,00 4 36 

c Beá 400,00 3 27 

c São Vicente Frente de corte mecanizado 20 

c Santa Maria Piva 304,00 2 18 

o Córrego do Campo 704,00 5 45 
Ustulin 

o Limoeiro 444,00 4 36 

o Nova Toninha 400,00 3 27 

o Porto Belo Frente de corte mecanizado 20 

o São José Pedra Branca 1294,00 6 54 

o Santa Isabel Frente de corte mecanizado 20 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 400,00 3 27 

E Cachoeira 11 340,00 4 36 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Theodora 400,00 3 27 

F Floresta 896,00 7 63 

F Gamelão Bertelli 465,00 3 27 

F Retiro 11 340,00 4 36 

F São Fernando 825,00 3 27 

F São Luiz V 800,00 6 54 
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FIGURA 7.2- Rotas traçadas para a segunda quinzena de junho 

desconsiderando-se o atendimento às máquinas das frentes de corte 

mecanizado - primeiro turno 

TABELA 7.3- Sem corte mecanizado- turno 1 (6:00- 18:00) 

Rota mais Distância total 
, Demanda 

Pontos Situação Numero de total servida 
longa (hs) percorrida (km) rotas (litros) visitados 

1 a quinzena de junho 10:00 671,3 4 12335 27 

2a quinzena de junho 09:51 527,3 3 11990 25 

1 a quinzena de julho 09:59 637,4 4 11850 25 

2a quinzena de julho 09:31 603,0 3 11395 23 
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TABELA 7.4 - Sem corte mecanizado- turno 2 (18:00- 6:00) 

Rota mais Distância total 
, Demanda Pontos 

Situaçã.o Numero de total servida 
longa (hs) percorrida (km) rotas (litros) visitados 

1 a quinzena de junho 09:53 435,2 3 7050 18 

28 quinzena de junho 09:40 424,4 3 7050 16 

1 a quinzena de julho 09:56 471 .5 3 7935 21 

2a quinzena de julho 09:47 432,8 3 7820 16 

TABELA 7.5- Com corte mecanizado- turno 1 (6:00 -18:00) 

Rota mais Distância total 
, Demanda Pontos Situação Numero de total servida 

longa (hs) percorrida (km) rotas (litros) visitados 

1 a quinzena de junho 08:08 733,8 5 22994 27 

2a quinzena de junho 09:25 566,4 5 22994 25 

1 a quinzena de julho 08:43 745.6 5 22169 25 

28 quinzena de julho 09:39 713,9 5 21056 23 

TABELA 7.6- Com corte mecanizado - turno 2 (18:00 - 6:00) 

Rota mais Distância total . Demanda Pontos 
Situação Numero de total servida 

longa (hs) percorrida (km) rotas (litros) visitados 

18 quinzena de junho 09:06 491,9 4 17714 18 

2a quinzena de junho 09:37 482,4 4 17714 16 

1 a quinzena de julho 09:34 545,2 4 18065 19 

28 quinzena de julho 09:29 466,5 4 17480 17 

A rota mais longa, em horas, é um dado gerado pelo TransCAD e mostra 

que a sua heurística busca conciliar as duas condicionantes do problema, o 

turno de trabalho e a capacidade de transporte de combustível dos 

comboios, buscando alocar o maior número de pontos de atendimento 

possível à rota. 
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A FIGURA 7.3 exibe, como exemplo, o conjunto de rotas geradas para o 

atendimento em uma situação onde se considera o abastecimento das 

máquinas que compõem as frentes de corte mecanizado. A tabela com a 

relação dos pontos de atendimento considerados na simulação desta 

situação pode ser vista no ANEXO B. 

N 

A 
S. FERNANDO 

USINA DA BARRA 
Camadas do mapa 

~ Pontos de atendimento 
--Sistema viário 
- Roteiros 

o 10 20 30 

Quilômetros 

FIGURA 7.3 - Rotas traçadas considerando o abastecimento às 

máquinas das frentes de corte mecanizado na primeira quinzena de 

junho - primeiro turno 
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7.1.2. Período de entressafra da cana-de-açúcar 

O período de entressafra da cana-de-açúcar é caracterizado pela existência 

de um número menor de máquinas operando. Todas as frentes de corte 

manual e mecanizado e de preparação da cana de soqueira encerram suas 

atividades no mais tardar em dezembro. Restam apenas as máquinas que 

compõem as frentes de preparo de solo e plantio das áreas de reforma. 

Como o número de máquinas operando neste período é menor que no 

período de safra, constatou-se que o número de comboios necessários para 

o atendimento também é menor. 

Com base em uma distribuição programada das máquinas que operam 

neste período e considerando-se os fundos que serão trabalhados no mês 

de janeiro de 2001, foram simuladas três situações de atendimento: o maior 

número de máquinas operando, a maior demanda estimada de combustível 

e o maior número de pontos de atendimento. 

Foi identificado um dia onde haveria a ocorrência do maior número de 

máquinas e da maior demanda por combustível e um outro onde haveria o 

maior número de pontos de atendimento. As configurações de atendimento 

podem ser vistas na TABELA 7.7 e na TABELA 7.8. Os resultados gráficos 

das rotas podem ser vistos na FIGURA 7.4 e na FIGURA 7.5, 

respectivamente. 

7.1.3. Resultados das simulações de atendimento às 

situações reais de distribuição das máquinas 

Foi simulado o atendimento às situações reais de distribuição das máquinas 

para os dias 13, 18 e 25 de junho de 2000, as quais são mostradas nas 

TABELA 7.9, TABELA 7.10 e TABELA 7.11, respectivamente. A escolha por 

esses dias foi feita aleatoriamente, buscando-se dias alternados para que 

houvesse mudanças na localização das máquinas. 
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TABELA 7.7- Situação de atendimento onde <Jcorreu o maior número 

de máquinas e a maior demanda estimada de combustível 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada Número de Tempo fixo 

de combustível 
adm. (fundo agrícola) 

(litros) 
mâquinas (minutos) 

A Recreio 2829,00 18 162 

8 8arreirinho 568,00 9 81 

c Nossa Senhora La Salete 568,00 9 81 

E Santa Magali 825,00 3 27 

F Floresta Aríete 568,00 9 81 

F Saltinho IV DC 709,00 9 81 

Totais 6067,00 57 

TABELA 7.8- Situação de atendimento onde ocorreu o maior número 

de pontos de atendimento 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada Número de Tempo fixo 

de combustível adm. (fundo agrícola) 
(litros) 

máquinas (minutos) 

A Quebra Pote 96,00 3 27 

A Recreio 2829,00 18 162 

8 8arreirinho 528,00 8 72 

c Caturama Carrnesini 96,00 3 27 

c Curuzu 568,00 9 81 

c São Rafael Robles 568,00 9 81 

E Santa Magali 469,00 3 27 

E São Rafael 825,00 3 27 

Totais 5979,00 56 
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FIGURA 7.4 - Maior número de máquinas e demanda estimada de 

combustível. 
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FIGURA 7.5- Maior número de pontos de atendimento 

97 
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TABELA 7.9- Pontos de atendimento para o dia 13/06/00 no 1° turno 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada 

Número de Tempo fixo 
de combustível adm. (fundo agrícola) 

(litros) 
máquinas (minutos) 

A Santa Maria Frente de corte mecanizado 20 

A São Francisco 800,00 6 54 

B lguatemy 212,00 2 18 

B Jurema 
. 

432,00 4 56 

B Paraíso 240,00 2 18 

B Pau D'alho Indústria 896,00 7 63 

B Ponte Alta 496,00 4 36 

B São José Lima 288,00 2 18 

c Barreirinho 704,00 5 45 

c Bela Vista Ruiz 240,00 9 

c Coperçucar 608,00 4 36 

c Marambaia 288,00 3 27 

c São Vicente Frente de corte mecanizado 20 

D Limoeiro* 408,00 2 38 

D Monte Alegre 40,00 1 9 

D São Sebastião Ustulin 444,00 4 36 

E Brejo Das Almas 156,00 1 9 

E Cachoeira Padilha 120,00 3 27 

E Santa Cristina 400,00 2 18 

E São Rafael 616,00 9 81 

E São Sebastião Amâncio 704,00 5 45 

F Águas Virtuosas 208,00 2 18 

F Boa Vista DC 192,00 2 18 

F Horacinho 168,00 9 

F Santa Amélia 420,00 3 27 

F Santa Cândida Casoto 288,00 6 54 

F Santa Cândida Limoni Frente de corte mecanizado 20 

F São Luiz V 1128,00 8 72 

F Três Barras Trajano 876,00 5 45 

F Usina Santa Adelaide 220,00 2 18 

Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 
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TABELA 7.10 - Pontos de atendimento para o dia 18/06/00 no 1° turno 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada 

Número de Tempo fixo 
d ~ combustível 

adm. (fundo agrícola) 
(litros) 

mãquinas (minutos) 

A Bosque 180,00 2 18 

A Santa Tereza 800,00 6 54 

A São Miguel Frente de corte mecanizado 20 

B Aliança 896,00 7 63 

B Barreirinho Frente de corte mecanizado 20 

B lguatemy 80,00 1 9 

B Paraíso 160,00 1 9 

B Pau D'alho Indústria 160,00 2 18 

B Ponte Alta 712,00 7 63 

B Primavera 156,00 1 9 

B Regato Frente de corte mecanizado 20 

B São José Lima 568,00 4 36 

c Coperçucar 608,00 4 36 

c Santa Leocádia 800,00 6 54 

c São José 288,00 3 27 . c São Vicente 720,00 4 56 

D Limoeiro 480,00 2 18 

D Monte Alegre" 1104,00 8 92 

o Pedra Branca Zélia 288,00 6 54 

E Aparecida do Norte 160,00 1 9 

E Barra do Garça 1084,00 7 63 

E Brejo das Almas 452,00 3 27 

E Esplanada Frente de corte mecanizado 20 

E Lagoa Dourada 120,00 4 36 

E São Paulo 200,00 5 45 

E São Sebastião Amâncio 704,00 5 45 

F Boa Vista 48,00 1 9 

F Maria América Magro 668,00 6 54 

F Pão de Açúcar 496,00 4 36 

F Santa Cândida 11 896,00 7 63 

F São Luiz V 496,00 3 27 

F Três Barras Trajano 144,00 9 

F Usina Santa Adelaide 444,00 2 18 

Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 
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TABELA 7.11 -Pontos de atendimento para o dia 25/06/00 no 1° turno 

Área Ponto de atendimento 
Demanda estimada 

Número de Tempo fixo 
de combustível adm. (fundo agrícola) 

(litros) 
máquinas (minutos) 

A Pirâmide 156,00 9 

A Quebra Pote 800,00 6 54 

A São Miguel Frente de corte mecanizado 20 

B Aliança 800,00 6 54 

B Barreirinho 432,00 3 27 

B Boracéia 352,00 3 27 

B lguatemy 80,00 1 9 

B Paraíso 160,00 2 18 

B São João Lima 384,00 2 18 

B Três Barras Frente de corte mecanizado 20 

B Yara Frente de corte mecanizado 20 

c Central Paulista 80,00 1 9 

c Coperçucar 704,00 5 45 

c Lira 288,00 3 27 

c Salto do São Pedro Frente de corte mecanizado 20 

c Santa Leocádia 800,00 6 54 

c São João Mineiros 240,00 1 9 

o Córrego do Campo 
240,00 9 

Ustulin 

o Eldorado 80,00 2 18 

o Limoeiro 352,00 3 27 

o Monte Alegre 800,00 6 54 

E Barra do Garça 564,00 3 27 

E Brasil2000 704,00 5 45 

E Cachoeira Padilha 120,00 4 36 

E Santa Cristina 196,00 2 18 

E São Bento Frente de corte mecanizado 20 

E Serreta 288,00 3 27 

F Barreiro 144,00 1 9 

F Floresta 
,\ 

1536,00 10 90 

F Maria América Magro 352,00 3 27 

F Santa Cândida Limoni 496,00 4 36 

F Santa Tereza Bocaina 132,00 9 

F São Norberto 736,00 4 36 

F Usina Santa Adelaide 352,00 4 36 
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Os resultados das simulações de atendimento às situações reais de 

distribuição das máquinas podem ser vistos na TABELA 7.12. A Usina da 

Barra tem usado quatro comboios para executar o atendimento às máquinas 

diariamente, embora a frota seja de cinco comboios alugados. Isso se deve 

ao escalonamento de horário, onde geralmente um operador de comboio 

está de folga. 

TABELA 7.12- Resultados das simulações de atendimento às 

situações reais de distribuição das máquinas 

Dados reais 

Demanda Número 
Dia estimada de 

{litros) rotas 

13/06/00 1 0669 4 

18/06/00 13916 4 

25/06/00 12373 4 

Distância 
total 

percorrida 
(km) 

585 

663 

Resultados do TransCAD 

Distância . 
N, t tal Diferença 
d~~~~ per~orrida na distâ~dcia 

(km) percam a 

3 587,1 

4 470,0 -19,6% 

4 600,1 -9,5% 

Os mapas com as rotas geradas para atendimento às situações reais de 

distribuição das máquinas podem ser vistos nas FIGURA 7.6, FIGURA 7.7 e 

FIGURA 7.8. e os relatórios dos itinerários são apresentados no ANEXO E. 

7.2. Análise dos resultados 

Esta seção é destinada à análise dos resultados das simulações das 

situações extraídas do planejamento prévio das atividades e também das 

situações reais de distribuição das máquinas, começando pela avaliação dos 

resultados gerados para o período de safra. 

Na TABELA 7.3 são mostrados os resultados referentes ao atendimento das 

máquinas no primeiro turno de trabalho sem considerar o atendimento às 

máquinas das frentes de corte mecanizado. Foram simuladas quatro 

situações, uma para cada quinzena dos meses escolhidos. Para a primeira 
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quinzena de junho, foram geradas quatro rotas necessárias para o 

atendimento a todas as máquinas, portanto quatro veículos, enquanto que 

para a segunda quinzena três veículos seriam necessários para atender 

todas as máquinas. 

N 

A 

USINA DA BARRA 
Camadas do mapa 

H Pontos de atendimento 
--Sistema viário 
- Roteiros 
o 10 20 30 

Quilômetros 

FIGURA 7.6 - Rotas geradas para o atendimento no dia 13/06/00 

A diferença no número de veículos se dá em virtude da distribuição das 

máquinas. Analisando a FIGURA 7.1 e a FIGURA 7.2 pode-se notar que na 

configuração de atendimento para a segunda quinzena de junho, as 

máquinas estão mais próximas da usina. Isso se reflete na quilometragem 

percorrida pelos comboios, sendo que para a primeira configuração, a 

distância percorrida seria de 671,3 km e para a segunda 527,3 km. As 

máquinas estão mais agrupadas, coincidindo que em um mesmo fundo 
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estavam localizadas mais frentes de trabalho. Já para as outras duas 

quinzenas restantes, embora houve uma diferença no número de veículos 

necessários, a diferença na distribuição das máquinas não é tão explícita. 

USINA DA BARRA 
Camadas do mapa 

~ Pontos de atendimento 
--Sistema viário 
- Roteiros 
o 10 20 30 

Quilômetros 

FIGURA 7.7- Rotas geradas para o atendimento no dia 18/06/00 

Para o atendimento no segundo turno de trabalho, sem considerar o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado, como é 

apresentado na TABELA 7.4, para todas as situações simuladas foram 

geradas três rotas. Isso é decorrente da menor demanda estimada de 

combustível e o menor número de máquinas a serem atendidas nesse turno, 

o que acarreta também um menor tempo dispensado no atendimento. A 

distância total percorrida não variou muito entre as configurações de 

atendimento, tendo uma média de 441 km e um desvio padrão de 21 km. 
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FIGURA 7.8- Rotas geradas para o atendimento no dia 25/06/00 
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Também foram analisadas situações onde as máquinas que compõem as 

frentes de corte mecanizado foram atendidas. Vale salientar novamente que 

nas simulações foram utilizados dados médios para as variáveis de entrada 

no modelo de roteirização e um índice de produtividade de 80% do turno de 

trabalho. Supondo que as máquinas de corte mecanizado sejam capazes de 

trabalhar um turno inteiro antes de serem reabastecidas, chegou-se aos 

resultados expostos na TABELA 7.5. Com os comboios rodando, ao invés de 

se ter um disponível para cada frente de corte mecanizado como a usina 

mantinha e que totalizavam 13 comboios, como apresentado anteriormente, 

seriam necessários cinco veículos para atender a qualquer uma das 

configurações simuladas. Se observarmos a coluna que exibe a demanda 
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estimada de combustível, podemos concluir que esse número é mínimo, 

dada a capacidade volumétrica de transporte de combustível dos 

caminhões. 

Para as situações que consideram o atendimento às máquinas de corte 

mecanizado no segundo turno de trabalho, os resultados apresentados na 

TABELA 7.6 mostram que quatro veículos seriam capazes de atender 

sozinhos todas as máquinas em qualquer configuração de atendimento. 

Para o período de entressafra um número menor de comboios é necessário, 

como pode ser constatado nas FIGURA 7.4 e FIGURA 7.5. Grande parte 

das máquinas da usina estão paradas esperando por manutenção, para que 

possam trabalhar na próxima safra. Com um menor número de comboios 

operando, estes podem entrar em manutenção. 

Comparando os resultados exibidos na TABELA 7.12, onde são 

apresentados os resultados reais da operação dos comboios para os dias 

13,18 e 25 de junho de 2000 e os resultados das simulações, nota-se que 

não há diferença no número de comboios em duas situações, nos dias 18 e 

25. Os parâmetros usados nas simulações de atendimento às situações 

reais de distribuição das máquinas foram os mesmos empregados nas 

simulações das situações previstas de atendimento. Observou-se uma 

redução de até 19,6% entre a distância efetivamente percorrida pelos 

comboios e o resultado da roteirização gerado pelo TransCAD, em favor da 

roteirização automatizada. 

No dia 13, um dos comboios quebrou e não atendeu todas as máquinas que 

deveria ter atendido. Com isso, não foi possível a comparação entre o que 

aconteceu na prática e o resultado da roteirização fornecido pelo TransCAD. 

Já no dia 25 a redução na quilometragem foi de 9,5%, em favor da 

roteirização automatizada. 



8. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste capítulo são apresentadas as 
conclusões acerca dos resultados obtidos 
com a aplicação da metodologia proposta para 
alocação e dimensionamento da frota de 
comboios de usinas sucroalcooleiras. São 
feitas algumas recomendações com relação a 
implantação de um sistema de roteirização de 
comboios baseado em SIG. 

8.1. Considerações gerais 

O problema de alocação e dimensionamento da frota de comboios é 

bastante complexo, por ele ser parte integrante da cadeia logística de 

produção e corte da cana-de-açúcar. 

A programação das atividades de corte e cultivo da cana sofrem constantes 

alterações devido a quebras de máquinas, erros de estimativas de produção, 

intempéries e outras variáveis que só são definidas no nível operacional. 

Com isso, geram-se situações que acabam fugindo do programado e podem 

configurar situações de atendimento bastante adversas para os comboios. 

Nessas condições, algumas máquinas deixam de ser atendidas porque a 

frota de comboios não é capaz de suprir as necessidades por razão das 

restrições de capacidade de transporte de combustível e jornada máxima de 

trabalho. 

Na Usina da Barra, o serviço de atendimento às máquinas é terceirizado, 

com uma frota de comboios alugada, embora a roteirização dos comboios 
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ainda seja mantida sob responsabilidade do departamento de lubrificação da 

usina. A remuneração pelos serviços prestados é feita segundo o número de 

máquinas atendidas e a quilometragem percorrida. 

8.2. Conclusões acerca dos resultados obtidos 

As simulações realizadas neste trabalho se basearam na nova situação 

reestruturada encontrada na Usina da Barra, descrita anteriormente. 

Observando-se os resultados mostrados no capítulo anterior, pode-se 

concluir que a metodologia apresentada se mostrou eficaz. Os resultados 

obtidos estão muito próximos dos apresentados hoje na operação dos 

comboios, sendo que em algumas situações onde as máquinas estão mais 

próximas da usina, um número menor de veículos poderia ser utilizado. A 

aplicação da metodologia também dá margem a simulações de situações as 

quais se deseja testar, sem no entanto pô-las em prática. O aumento da 

jornada de trabalho dos comboios é um exemplo disso. 

A opção por manter um comboio exclusivamente com cada frente de corte 

mecanizado mostrou-se ser bastante dispendiosa, havendo a necessidade 

de se manter um caminhão e um· operador parados o dia todo. Os resultados 

das simulações onde se considera o atendimento às máquinas de corte 

mecanizado mostram que se os comboios, ao invés de ficarem parados, 

forem mantidos rodando, um número menor pode ser utilizado para o 

atendimento. Para isso as máquinas de corte mecanizado precisam 

trabalhar um turno inteiro sem serem reabastecidas. 

Uma pesquisa mais aprofundada com relação à produtividade das máquinas 

agrícolas se faz necessário. Foi considerado, por sugestão do departamento 

agrícola da usina, uma produtividade de 80% do turno de trabalho, sendo 

esse um valor alto. 

A utilização de um SIG para a alocação e dimensionamento da frota de 

comboios pode resultar em um sistema de roteirização de base diária, que 
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se bem implantado, com os detalhes necessários, pode trazer redução nos 

custos totais de transporte dos comboios. 

8.3. Conclusões sobre a aplicação do SIG 

Um ponto forte da utilização do SIG é a possibilidade de se trabalhar com a 

rede viária digitalizada, obtendo-se distâncias mais precisas. A obtenção de 

respostas rápidas e a possibilidade de análise visual dos resultados também 

são importantes. 

A adoção de valores médios para as variáveis usadas nas simulações 

alcançou o objetivo principal deste trabalho, de alocação e dimensionamento 

da frota de comboios. Para a aplicação do procedimento de roteirização no 

nível operacional é necessário um maior detalhamento, principalmente da 

rede viária, que não considera os talhões dos fundos e somente as vias 

principais. Dados sobre a localização das máquinas, suas necessidades 

específicas, tempo de atendimento mais preciso e a consideração de 

manutenção periódica, devem ser melhor levantados para uma aplicação no 

nível de planejamento operacional. 

Com relação a simulação de atendimento às situações reais de distribuição 

das máquinas, em um dos dias escolhidos obteve-se uma redução de até 

19,6% nos custos variáveis (distância percorrida) de transportes. É 

importante frisar que este resultado foi obtido através da aplicação de 

valores médios para as variáveis, mas mostra que é possível a aplicação 

dessa tecnologia também na roteirização dos comboios e que pode vir a 

somar com a experiência do responsável pela roteirização, que hoje é feita 

manualmente. 

A Usina da Barra deu um grande passo no sentido de se implantar uma base 

de SIG para roteirização dos comboios, pois já possui em seu departamento 

de topografia grande parte dos dados necessários para a preparação da 

base de dados geográfica, uma tarefa que representa um dos componentes 

mais onerosos na implantação do SIG. 
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8.4. Sugestões para trabalhos futuros 

A Usina da Barra implantou há cerca de três anos um sistema de otimização 

de colheita em função das variáveis jdade, estimativa de produção, nível de 

sacarose e outras, de forma a garantir a melhor qualidade da cana que 

chega na indústria e a melhor racionalização do maquinário empregado 

nesta atividade. Esse sistema passou por um período de adaptações, já que 

foi desenvolvido para os padrões de uma usina de menor porte e somente 

para a safra atual, de 2000/2001, é que se começou a fazer alguns testes 

com ele. A usina também estuda a possibilidade de implantar um sistema de 

otimização para as atividades de preparo de solo e plantio. 

Fica como sugestão, o estudo da integração desses sistemas ao processo 

de dimensionamento da frota de comboios e avaliação da produtividade do 

maquinário agrícola. 



ANEXOS 

ANEXO A - Dados operacionais médios coletados sobre a operação dos 

comboios. 

ANEXO B - Configurações previstas de atendimento consideradas nas 

simulações. 

ANEXO C - Mapas com as rotas geradas pela TransCAD para as 

configurações de atendimento apresentadas no ANEXO B. 

ANEXO O - Programação das atividades de preparo de solo e plantio para 

os meses considerados nas simulações. 

ANEXO E - Relatório dos itinerários das simulações das situações reais de 

distribuição das máquinas. 



ANEXO A 

Nesta seção são apresentados os dados 
mensais médios co/etados sobre a operação 
dos comboios de manutenção, durante os 
meses de agosto de 1999 a março de 2000. 



MES: AGOST0/99 MES: SETEMBR0/99 Mi:S: OUTUBR0/99 

Código do comboio 71601 71610 71628 71636 70408 71601 71610 71628 71636 70408 71601 71510 71528 71636 70408 

1- Revisão 24,1 3,3 17,3 12,5 22,1 28,2 6,0 30,5 18,5 22,1 29,5 7,4 16,3 12,4 20,4 

2- Abastecimento 225,4 224,5 227,4 231,5 138.4 232,1 259,5 240,0 245,3 171 ,2 212,0 174,4 152,2 175,2 135,3 

3- Lavagem 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0,0 

4- Aguardando máq. Lavoura 2,4 9,1 9,0 4,5 5,4 3,0 9,1 7,3 6,2 3,5 2,0 5,1 2,2 8 ,3 1,2 

5- Preparando comboio 118,5 124,0 144,4 143,0 37,1 129,0 150,0 107,0 154,5 00,0 105,2 109,1 88,3 91,2 54,0 

6- Em trânsito 205,0 197,4 220,2 197.4 114,5 214,2 204,4 222,1 205,0 131 ,O 174,3 149,0 129,1 147,2 126,2 

7- Acertando controles 3 ,1 1,2 10,5 12,2 0,3 3,5 0 ,1 12.4 9,0 2,0 3,5 0,1 8,1 7,3 5,0 

8- Reparo na oficina 74,2 74,2 22,2 29,5 0,0 52,0 37,1 44,4 37,1 7,3 81,5 81 ,5 178,3 111 ,4 7,3 

11- Encalhado 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 5,2 0,0 0,4 0,4 

12- Solo molhado/chuva 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 37,1 1,3 2,4 0,0 0 ,0 0,0 0,0 

13- Quebrado na lavoura 1 ,O 7,3 4,1 1,5 3,0 6,4 11,4 15,3 7,0 7,3 6,1 16,2 0,2 9,5 4,0 

14- Refeição 0,0 4,3 9,2 12,1 1,2 0,2 3,1 8,1 11,0 1,0 0,3 1,2 5,5 7,1 1,5 

16- Lav. Comboiollimp. 3,0 3,2 14,5 21 '1 8 ,1 4,2 2,2 24,2 30,1 7,2 6,3 0 ,0 12,3 23,5 7,5 

17- Troca de turno 21,5 0 ,3 8 ,5 3,5 0,0 15,4 1,0 18,5 3,1 0,0 21,3 2,1 10,2 4,1 0,4 

19- Dispensado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,3 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 

22- Borracharia 2,1 4,1 9 ,0 1 '1 0,0 3,4 0,3 10,5 1 ,O 1,4 7,3 1,3 3,2 3,3 1 '1 
23- Amost./verificação 30,2 11,4 22,3 14,4 0,2 28,0 15,4 22.4 12,2 4,0 25,1 16,3 13,2 13,4 12,5 

24- Procurando máq. Lavoura 5,4 9,2 6,3 10,3 3,2 3,5 4,1 0,5 12,0 1,2 1,2 6,1 0,5 6,2 4,2 

26- Plantão 0,0 22,0 1,0 11 ,0 7,0 0 ,0 28,5 7,3 27,1 0,3 0 ,0 4,5 9,2 16,3 0,0 

27- Ag. Máquina oficina 0,0 0 ,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Máquinas abastecidas 1793 1505 1804 1723 881 1574 1599 1652 1545 1043 1574 1599 1652 1545 1043 

Máquinas revisadas 26 8 27 17 26 25 10 38 18 29 25 10 38 18 29 

Maquinas verificadas o o o o o 398 157 325 572 35 398 157 325 572 35 

Kilometragem rodada 8284 8087 9862 9300 4400 8339 8572 10015 9522 4683 8339 8572 10015 9522 4683 

horas trabalhadas 279,7 239,2 267,0 258,4 100,7 288,3 281 ,3 293,3 276,4 197,3 288,3 281 ,3 293,3 276,4 197,3 

horas disponfveis 715,9 695,5 725,9 705,8 340,7 725,3 734,5 774,3 817,4 433,0 725,3 734,5 774,3 817,4 433,0 

Máquinas abastecidas/hora 7,95 6,70 7,93 7,44 6,37 6,78 6,16 6,88 6,30 6,09 7,42 9,17 10,85 8,82 7,71 

Máquinas revisadas/hora 1,08 2,42 1,56 1,36 1,18 0,89 1,67 1,25 0,97 1,31 0,85 1,35 2,33 1,45 1,42 

Máquinas verificadas/hora 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 14,21 10,19 14,51 46,89 8 ,75 15,86 9,63 24,62 42,69 2,80 

Tempo revisão/máq. (min) 56,62 24,75 38,44 44,12 51,00 67,68 36,00 48,16 61 ,67 45,72 70,80 44,40 25,74 41 ,33 42,21 

Tempo abastec./máq. (min) 7,54 8,95 7,56 8,06 9,43 8,85 9 ,74 8,72 9,53 9,85 8,08 6,54 5 ,53 6,80 7,78 

Tempo veriflc./máq. (min) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 5,89 4,14 1,28 6,86 3,78 6,23 2,44 1,41 21,43 

velocidade média dos comboios 40,00 41,00 45,00 47,00 39,00 39,00 42,00 45,00 46,00 36,00 48,00 58,00 78,00 65,00 37,00 

Média ponderada tempo at. 7,85 6,68 7,84 7,38 6,22 8,19 6,49 8,00 17,13 6,05 9,02 9,17 12,91 17,83 7,39 
%tempo dispon. p/ prep. do comb. 16,56% 17,83% 19,89% 20,26% 10,89% 17,83% 20,48% 13,88% 18,93% 13,92% 15,52% 18,83% 14,04% 14,32% 13,99% 



MES: NOVEMBR0/99 MES: DEZEMBR0/99 Mi:S: JANEIRO/DO 

Código do comboio 71601 71510 71528 71536 70408 71501 71510 71528 71536 70408 71501 71510 71528 71536 70408 
1- Revisao 19,4 7,2 11,5 14,0 27,3 14,1 6,3 3,1 11.4 20,0 19,3 1,4 11,3 10,2 4,1 

2- Abastecimento 219,5 218,4 218,5 21 1 '1 119,5 149,5 162,3 80,3 160,3 80,3 181,4 96,4 172,3 140,0 13,2 
3-Lavagem 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 0 ,0 0,0 0,0 

4- Aguardando máq. lavoura 3,2 3,1 6,4 6,3 4,3 1,3 0,3 0,3 3,1 2,2 1,4 1,2 2,0 2,0 0,1 
5- Preparando comboio 115,4 127,1 108,0 109,3 48,1 97,5 104,4 50,1 97,3 49,2 117,5 54,4 100,3 92,4 7,1 

6- Em trânsito 180,0 171,4 184,5 183,5 126,4 153,2 171 ,4 86,2 164,0 105,3 205,5 71,0 170,3 147,3 27,0 
7- Acertando controles 3,5 0,4 9,4 6,5 3,0 3,3 0,2 5,4 8,2 3,3 4,4 0,1 12,1 10,2 0,5 

8- Reparo na oficina 28,5 122,2 36,0 43,1 28,5 59,3 29,5 67,0 37,1 14,5 22,2 111,4 52,0 81,5 483,4 
11- Encalhado 0,3 3,0 1,0 0,1 0,5 1 '1 0,0 0,0 0,0 2,2 1,5 0,4 0,0 0 ,0 0,5 
12- Solo molhado/chuva 0,4 0,4 0 ,0 0,0 0,0 5,0 2,4 0,0 0,0 1 '1 6,2 1,0 4,1 1,5 4,0 
13- Quebrado na lavoura 0 ,0 22,1 0,3 1 '1 5,0 11,2 6,4 6,1 2,2 2,3 4,2 0,0 3,1 3,1 0,3 

14- Refeiçao 1,5 0,2 6,4 9,3 0,3 5,0 0,5 4,3 8,0 1 '1 8,3 0,5 6,4 5,2 1 '1 
16- Lav. Comboio/limp. 2,1 0,1 12,5 22,0 7,3 3 ,5 0,0 10,0 19,2 7,2 1,2 0 ,0 23,5 17,3 0,0 

17- Troca de turno 11 ,0 0,4 12.4 8,0 0 ,0 4,5 2,4 6,4 2,5 0,0 3,2 0 ,0 12,5 0,0 0,0 

19- Dispensado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 

22- Borracharia 14,1 2,1 3,4 6,0 0 ,3 7,3 5,1 1,3 5,1 1,0 2,3 0,0 2,3 2,5 0 ,2 
23- Amost./verificação 17,5 17,5 14,0 13,0 8,1 17,3 20,5 8 ,1 15,2 11,4 25,2 12,4 17,5 17,1 5,0 

24- Procurando máq. Lavoura 1,2 0,3 3,1 10,4 5,1 0,5 1,5 3,1 9,1 5,1 0,4 2,5 3,4 8,2 1,2 
26- Plantão 0,4 6,5 7,4 6,3 0,2 6,0 36,3 16,5 3,1 4,4 0 ,0 10,5 17,2 0,0 0,0 
27- Ag. Máquina oficina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Máquinas abastecidas 1500 1448 1519 1398 695 1045 1105 ero 1149 456 1321 584 1381 960 97 
Máquinas revisadas 20 9 23 18 26 17 10 5 9 16 22 2 19 10 3 
Maquinas verificadas 261 155 231 287 66 254 240 156 326 89 544 141 370 344 38 
Kilometragem rodada 7649 7576 9124 7842 4432 5893 6789 3623 6671 3746 nre 2923 7131 0002 804 
horas trabalhadas 257,2 243,5 244,4 238,1 155,3 181 ,3 189,5 91,5 187,3 112,1 226,3 111,0 201 ,5 167,3 22,3 
horas disponiveis 621,2 705,2 638,0 652,0 386,3 542,4 553,1 350,2 547,4 327,5 607,4 366,1 613,1 540,5 552,5 

Máquinas abastecidas/hora 7,11 6,63 6,95 6,62 5,82 6,99 6,81 7,5 1 7,17 5,68 7,28 6,06 8 ,02 6,86 7,35 
Máquinas revisadas/hora 1,03 1,25 2,00 1,29 0,95 1,21 1,59 1,61 0,79 0 ,80 1,14 1,43 1,68 0,98 0,73 
Máquinas verificadas/hora 14,91 8,86 16,50 22,08 8,15 14,68 11,71 19,26 21 ,45 7,81 21 ,59 11 ,37 21 ,14 20,1 2 7,60 
Tempo revisao/máq. (min) 58,20 48,00 3::>,00 46,67 63,00 49,76 37,80 37,20 76,00 75,00 52,64 42,00 35,68 61 ,20 82,00 
Tempo abastec./máq. (min) 8,44 9,05 8,63 9,06 10,32 8,58 8,81 7,99 8,37 10,57 8,24 9,90 7,49 8,75 8 ,16 
Tempo verific./máq. (min) 4,02 6,77 3,64 2,72 7,36 4,09 5,13 3,12 2,80 7,69 2,78 5,28 2,84 2,98 7,89 

velocidade média dos comboios 42,00 44,00 49,00 43,00 35,00 38,00 40,00 42,00 41,00 36,00 38,00 41 ,00 42,00 41,00 30,00 
Média ponderada tempo at. 8,15 6,81 8,13 9 ,1 7 5,85 8,40 7,64 9,87 10,27 5,88 11,33 7,08 10,69 10,29 7,27 
%tempo dispon. p/ prep. do comb. 18,67% 18,10% 17,01% 16,82% 12,53% 18,07% 19,00% 14,39% 17,83% 15,13% 19,45% 14,re% 16,43% 17,16% 1,29% 



MES: FEVEIR0/00 
Código do comboio 71501 71510 71528 71636 70408 
1- Revisão 3,2 1,4 12,2 17,2 9,3 
2- Abastecimento 103,0 46,0 160,2 159,1 55.2 
3- Lavagem 0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0,0 
4- Aguardando máq. Lavoura 0 ,5 0,0 2,0 0,4 0,0 
5- Preparando comboio 68,2 23,4 95,2 105,1 32,1 

6- Em trânsito 120,3 49,2 159,4 152,0 58,2 
7- Acertando controles 3,0 0,2 14,1 8,2 1,2 

8- Reparo na oficina 229,4 62,4 62,4 55,4 34,5 
11 - Encalhado 0,0 0,0 0,3 1 '1 1 '1 
12- Solo molhado/chuva 2,3 0,0 3,1 1,2 0,0 
13- Quebrado na lavoura 0,4 6,4 2,5 6,0 3,4 
14- Refeição 4,2 0,0 10,3 4,0 0,0 
16- Lav. Comboio/limp. 4,3 0,0 17,1 16,5 0,0 
17- Troca de turno 6,1 0,0 12,5 0,0 0,0 
19- Dispensado 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 
22- Borracharia 2,1 0,0 4,1 1,5 1 '1 
23- Amost.lverificação 15,2 10,4 20,4 20,5 11,4 
24- Procurando máq. Lavoura 0,2 2,4 0,5 8,5 4,3 
26- Plantão 0,0 6,2 0,5 0,0 0,0 
27- Ag. Máquina oficina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Máquinas abastecidas 783 382 1169 1066 330 
Máquinas revisadas 5 2 12 15 8 
Maquinas verificadas 320 100 384 482 93 
Kilometragem rodada 4564 1670 6745 6319 2018 
horas trabalhadas 121,4 58,2 193,2 197,2 76,3 
horas disponfveis 564,4 210,0 580,0 559,1 216,2 

Máquinas abastecidas/hora 7,60 8,30 7,30 6,70 5,98 
Máquinas revisadas/hora 1,56 1,43 0,98 0,87 0,86 
Máquinas verificadas/hora 21,05 9,62 18,82 23,51 8,16 
Tempo revisão/máq. (min) 38,40 42,00 61,00 68,80 69,75 
Tempo abastec./máq. (min) 7,89 7,23 8,22 8,95 10,04 
Tempo verific./máq. (min) 2,85 6,24 3,1 9 2,55 7,35 

velocidade média dos comboios 38,00 34,00 42,00 42,00 35,00 
Média ponderada tempo at. 11,46 8,54 10,03 11,83 6,36 
%tempo dispon. p/ prep. do comb. 12,13% 11,25% 16,50% 18,88% 14,99% 

MES: MARÇ0/00 
71501 71610 71528 71536 
16,5 0,4 3,1 6,4 

186,4 53,3 52,0 134,1 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,2 0,3 1 ,1 2,0 

106,0 27,2 43,2 89,1 

184,5 37,3 43,0 135,2 

6,0 0,0 2,3 6,3 

22,2 520,5 44,4 89,2 
0,0 0,0 5,5 0,1 

8,0 0,0 0,0 0,5 
2,3 3 ,4 3,4 1,5 

8,3 0,1 2,5 5,0 
4,1 0,0 3,2 14,3 
4,1 0,0 4,3 1,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
3,0 0,0 0,0 5,5 

23,4 11 '1 4,3 21,2 
0,0 0,2 0,0 5,1 

0,0 6,3 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1396 330 399 1030 
16 1 4 7 

541 84 58 529 
7381 1610 1795 5661 

227,1 65,2 59,4 162,1 

577,0 662,1 214,3 518,5 

7,49 6,19 7,67 7,68 
0,97 2,50 1,29 1,09 

23,12 7,57 13,49 24,95 
61,88 24,00 46,50 54,86 
8,01 9,69 7,82 7,81 
2,60 7,93 4,45 2,40 

40,00 43,00 42,00 42,00 

11,n 6,46 8,35 13,48 
18,43% 4,12% 20,35% 17,25°,.!, 

70408 
19,5 

104,5 
0,0 
1,3 

58,1 

106,5 
4,4 

7,3 
0,4 

1,2 
3,5 

0,3 
3,1 
0,0 

17,5 

0,4 

20,1 

4,0 

2,0 

0,0 

655 
15 

174 

4236 

144,5 

357,3 

6,27 
0,77 

8,66 
78,00 

9,57 
6,93 

40,00 

6,66 
16,41% 

..... ..... 
~ 



ANEXO B 

Nesta seção dos anexos apresenta-se a as 
configurações de atendimento simuladas para 
dimensionamento da frota de comboios. Os 
resultados gráficos das rotas gerados pelo 
TransCAD são mostrados no Anexo C. 



ANEXOB 116 

TABELA 8.1 - Primeira quinzena de junho, sem o atendimento às 

máquinas das frentes de corte mecanizado - Primeiro turno de 

atendimento. 

Área Ponto de atendimento (fundo Demanda estimada 
Número de Tempo fixo 

de combustível adm. agrícola) 
(litros) 

máquinas (minutos) 

A Alvorada 400,00 3 27 

A Monte Belo 444,00 4 36 

A São Miguel Frente de corte mecanizado 20 

A Santa Maria 400,00 9 81 

B Barreirinho Frente de corte mecanizado 20 

B Cintra 496,00 4 36 

B lguatemy 444,00 4 36 

B Jurema 496,00 4 56 

c Nova Triestre 304,00 2 18 

c São Vicente Frente de corte mecanizado 20 

c Santa Leocádia 340,00 4 36 

c Santa Tereza da Boa 400,00 3 27 
Esperança 

D Água Branca 400,00 3 27 

D Córrego Do Campo Ustulin 444,00 4 36 

D Eldorado Frente de corte mecanizado 20 

D Pedra Branca 825,00 3 27 

D São José Pedra Branca 469,00 3 27 

D Santa Angélica 704,00 5 45 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 740,00 7 63 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Cruz Serreta Frente de corte mecanizado 20 

E Santa Theodora 400,00 3 27 

F Borá 896,00 7 63 

F São Fernando 1294,00 6 54 

F São Luiz V 800,00 6 54 

F Santo Antonio I 340,00 3 27 

Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 



ANEXOB 117 

TABELA 8.2 - Segunda quinzena de junho, sem o atendimento 

às máquinas das frentes de corte mecanizado - Primeiro turno 

de atendimento. 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Quebra Pote Frente de corte mecanizado 20 

A Santa Maria 1244,00 10 90 

B Boracéia Frente de corte mecanizado 20 

B Jurema 940,00 8 72 

B Paraíso 496,00 4 36 

c Arca de Noé 340,00 4 36 

c Beá 400,00 3 27 

c São Vicente Frente de corte mecanizado 20 

c Santa Maria Piva 304,00 2 18 
... o Córrego do Campo 704,00 5 45 

Ustulin 

D Limoeiro 444,00 4 36 
.~ 

o Nova Torrinha 400,00 3 27 

o Porto Belo Frente de corte mecanizado 20 

o São José Pedra Branca 1294,00 6 54 

o Santa Isabel Frente de corte mecanizado 20 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 400,00 3 27 

E Cachoeira 11 340,00 4 36 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Theodora 400,00 3 27 

F Floresta 896,00 7 63 

F Gamelão Bertelli 465,00 3 27 

F Retiro 11 340,00 4 36 

F São Fernando 825,00 3 27 

F São Luiz V 800,00 6 54 

., 



ANEXOB 118 

TABELA 8.3- Primeira quinzena de julho, desconsiderando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Primeiw turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Bosque 400,00 3 27 

A Nova Brasília 400,00 3 27 

A São Miguel Frente corte mecanizado 20 

A Serrito 444,00 4 36 

B Conceição Frente corte mecanizado 20 

B Graminha 496,00 4 36 

B Jurema 940,00 8 72 

B Vara Frente corte mecanizado 20 

c Coperçucar 304,00 2 18 

c lbirapitanga Frente corte mecanizado 20 

c São José 400,00 3 27 

·' c São Vicente 340,00 4 36 

D Córrego do Campo 1104,00 8 72 
Ustulin 

D Eldorado 444,00 4 36 

D Sítio Santana Frente corte mecanizado 20 

o Santa Angélica 469,00 3 27 

E Esplanada 1534,00 12 108 

E Flórida 400,00 3 27 

E São Bento 340,00 4 36 

E São José Botelho 825,00 3 27 

E Tabatingüera 400,00 3 47 

F Coqueiral Faulin 469,00 3 27 

F São Luiz V 340,00 4 36 

F Santana do Matão 800,00 6 54 .. 
F Santa Maria Cruz 996,00 7 63 

., 



ANEXOB 119 

TABELA 8.4 - Segunda quinzena de julho, desconsiderando o 

atendimento às máquinas das frentes da corte mecanizado - Primeiro 
.. 

turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Recreio 400,00 3 27 

A São Miguel· 400,00 3 47 

A Santa Maria 444,00 4 36 

B Jurema 444,00 4 36 

B Ponte Alta Frente corte mecanizado 20 

B Santa Fé 992,00 8 72 

B Yara Frente corte mecanizado 20 

c Arca de Noé 304,00 2 18 

c São José Bernardi 400,00 3 27 
I' c Santana Figueira Atalla Frente corte mecanizado 20 

c Santa Maria Piva 340,00 3 27 

o Nova Torrinha 825,00 3 27 

o Ribeirão Turvo Diogo 469,00 3 27 

o São Pedro Contendas 400,00 3 27 

o Santa Angélica 1529,00 8 72 

o Santa Isabel 444,00 4 36 

E Brasil 2000 400,00 3 27 

E Brejo das Almas* 340,00 3 47 

E Esplanada 400,00 3 27 

F Coqueiral Faulin 825,00 3 27 

F Floresta 340,00 3 27 

F São José Cruz 896,00 7 63 

F Saltinho 11 800,00 6 54 

., 

• Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 



ANEXOB 120 

TABELA 8.5 - Primeira quinzena de junho, desconsiderando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Monte Belo 540,00 7 63 

A São Miguel Frente corte mecanizado 20 

A Santa Maria 288,00 6 54 

B Barreirinho Frente corte mecanizado 20 

B lguatemy 540,00 7 63 

B Jurema Frente corte mecanizado 20 

c São Vicente Frente corte mecanizado 20 

c Santa Leocádia 436,00 6 54 

D Córrego do Campo 444,00 4 36 
Ustulin 

D Eldorado Frente corte mecanizado 20 

D Pedra Branca 825,00 3 27 

o São José Pedra Branca 469,00 3 27 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 340,00 3 27 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Cruz Serreta Frente corte mecanizado 20 

F São Fernando 1534,00 12 108 

F Santo Antonio I 340,00 3 27 



ANEXOB 121 

TABELA 8.6- Segunda quinzena de junho, desconsiderando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Quebra Pote Frente corte mecanizado 20 
. 

A Santa Maria 732,00 10 110 

B Boracéia Frente corte mecanizado 20 

B Jurema 444,00 4 36 

c Arca de Noé 340,00 3 27 

c São Vicente Frente corte mecanizado 20 

o Limoeiro 540,00 7 63 

o Porto Belo Frente corte mecanizado 20 

o Santa Isabel Frente corte mecanizado 20 
,, o São José Pedra Branca 1534,00 12 108 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Cachoeira 11 436,00 6 54 

E São Felipe 825,00 3 27 

F Gamelão Bertelli 469,00 3 27 

F Retiro 11 436,00 6 54 

F São Fernando 825,00 3 27 

., 

Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 



ANEXOB 122 

TABELA 8.7- Primeira quinzena de julho desconsiderando, o 

atendimento às máquinas das frentes de r.orte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A São Miguel Frente corte mecanizado 20 

A Serrito 540,00 7 63 

B Conceição Frente corte mecanizado 20 

B Jurema 540,00 7 63 

B Vara Frente corte mecanizado 20 

c lbirapitanga Frente corte mecanizado 20 

c São Vicente 436,00 6 54 

c Santa Tereza da Boa 288,00 6 54 
Esperança 

D Eldorado 444,00 4 36 

D Limoeiro 568,00 9 81 

D Sítio Santana Frente corte mecanizado 20 

D Santa Angélica 469,00 3 27 

E Barra do Garça 528,00 8 72 

E Esplanada 1534,00 12 108 

E São Bento 340,00 3 27 

E São José Botelho 825,00 3 27 . 

E São Felipe 40,00 9 

E Tabatingüera Frente corte mecanizado 20 

F Barreiro 568,00 9 81 

F Coqueiral Faulin 469,00 3 27 

F São Luiz V 340,00 3 27 
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TABELA 8.8- Segunda quinzena de julho, desconsiderando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A São Miguel Frente corte mecanizado 20 

A Santa Maria 732,00 10 90 

B Jurema 444,00 4 36 

B Ponte Alta Frente corte mecanizado 20 

B Yara Frente corte mecanizado 20 

c Santana Figueira Atalla Frente corte mecanizado 20 

c Santa Maria Piva 340,00 3 27 

D Nova Torrinha 825,00 3 27 

D Ribeirão Turvo Diogo 469,00 3 27 

" D São José Pedra Branca 568,00 9 81 

D Santa Isabel 540,00 7 63 

E Barra do Garça 568,00 9 81 
. 

E Brejo das Almas 436,00 6 74 

F Coqueiral Faulin 1065,00 9 81 

F Floresta 436,00 6 54 

F São Fernando 568,00 9 81 

., 

Fundo agrícola onde também está localizada uma das frentes de corte mecanizado. 
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TABELA 8.9- Primeira quinzena de junho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Primeiro turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Alvorada 400,00 3 27 

A Monte Belo 444,00 4 36 

A São Miguel 1720,00 8 72 

A Santa Maria 400,00 3 27 

B Barreirinho 1720,00 8 72 

B Cintra 496,00 4 36 

B lguatemy 444,00 4 36 

B Jurema 2296,00 13 117 

c Nova Triestre 304,00 2 18 

c Santa Tereza da Boa 400,00 3 27 
Esperança 

c São Vicente 1592,00 7 63 

c Santa Leocádia 340,00 3 27 

o Água Branca 400,00 3 27 

o Córrego do Campo Ustulin 444,00 4 36 

o Eldorado 1000,00 5 45 

o Pedra Branca 825,00 3 27 

o São José Pedra Branca 469,00 3 27 

o Santa Angélica 704,00 5 45 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 740,00 6 54 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Cruz Serreta 2832,00 13 117 

E Santa Theodora 400,00 3 27 

F Borá 896,00 7 63 

F São Fernando 1294,00 6 54 

F São Luiz V 800,00 6 54 
., 

F Santo Antonio I 340,00 3 27 



ANEXOB 125 

TABELA 8.10- Segunda quinzena de junho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado-

Primeiro turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Quebra Pote 1800,00 9 81 

A Santa Maria 2964,00 18 162 

B Boracéia 1720,00 8 72 

B Jurema 940,00 8 72 

B Paraíso 496,00 4 36 

c Arca de Noé 340,00 3 27 

c Beá 400,00 3 27 

c São Vicente 1592,00 7 63 

c Santa Maria Piva 304,00 2 18 

D Córrego do Campo 704,00 5 45 
Ustulin 

D Limoeiro 444,00 4 36 

D Nova Torrinha 400,00 3 27 

D Porto Belo 2832,00 13 117 

D São José Pedra Branca 1294,00 6 54 

D Santa Isabel 1000,00 5 45 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 400,00 3 27 

E Cachoeira 11 340,00 3 27 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Theodora 400,00 3 27 

F Floresta 896,00 7 63 

F Gamelão Bertelli 469,00 3 27 

F Retiro 11 340,00 3 27 

F São Fernando 825,00 3 27 

F São Luiz V 800,00 6 54 



ANEXOB 126 

TABELA 8.11- Primeira quinzena de julho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Primeiro turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Bosque 400,00 3 27 

A Nova Brasília 400,00 3 27 

A São Miguel 1720,00 8 72 

A Serrito 444,00 4 36 

B Conceição 1720,00 8 72 

B Graminha 496,00 4 36 

B Jurema 940,00 8 72 

B Yara 1800,00 9 81 

c Coperçucar 304,00 2 18 

·' c lbirapitanga 1592,00 7 63 

c São José 400,00 3 27 

c São Vicente 340,00 4 36 

o Córrego do Campo 1104,00 8 72 
Ustulin 

o Eldorado 444,00 4 36 

o Sítio Santana 1000,00 5 45 

o Santa Angélica 469,00 3 27 

E Esplanada 1294,00 6 54 

E Flórida 400,00 3 27 

E São Bento 340,00 3 27 

E São José Botelho 825,00 3 27 

E Tabatingüera 3232,00 16 144 

F Coqueiral Faulin 469,00 3 27 

F São Luiz V 340,00 3 27 

F Santana do Matão 800,00 6 54 

F Santa Maria Cruz 896,00 7 63 
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TABELA 8.12- Segunda quinzena de julho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado-

Primeiro turno de atendimenr:o 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Recreio 400,00 3 27 

A São Miguel 2120,00 11 99 

A santa Mana 444,00 7 117 

B Jurema 444,00 4 63 

B Ponte Alta 1720,00 8 72 

B Santa Fé 992,00 8 72 

B Vara 1800,00 9 81 

c Arca de Noé 304,00 2 18 

c São José Bernardi 400,00 3 27 

.. c Santana Figueira 1592,00 7 63 

c Santa Mana Piva 340,00 3 54 

o Nova Torlinha 825,00 3 27 

o Ribeirão do Turvo Diogo 469,00 3 27 

o São Pedro Contendas 400,00 3 27 

o Santa Angélica 1529,00 8 72 

o Santa Isabel 444,00 4 63 

E Brasil 2000 400,00 3 27 

E Brejo das Almas 3172,00 16 171 

E Esplanada 400,00 3 27 

F Coqueiral Faulin 825,00 3 81 

F Floresta 340,00 3 54 

F São José Cruz 896,00 7 63 

F Saltinho 11 800,00 6 54 
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TABELA 8.13- Primeira quinzena de junho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A Monte Belo 540,00 7 63 

A São Miguel 1720,00 8 72 

A Santa Maria 288,00 6 54 

B Barrei linho 1720,00 8 72 

B lguatemy 540,00 7 63 

B Jurema 1800,00 9 81 

c São Vicente 1592,00 7 63 

c Santa Leocádia 436,00 6 54 

o Córrego do Campo 444,00 4 36 
Ustulin 

o Eldorado 1000,00 5 45 

o Pedra Branca 825,00 3 27 

o São José Pedra Branca 469,00 3 27 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Barreiro Rico 340,00 3 27 

E São Felipe 825,00 3 27 

E Santa Cruz Serreta 2832,00 13 117 

F São Fernando 1534,00 12 108 

F Santo Antonio I 340,00 3 27 

•I 
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TABELA 8.14- Segunda quinzena de junho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível Oitros) máquinas (minutos) 

A Quebra Pote 1800,00 9 81 

A Santa Maria 2452,00 18 162 

B Boracéia 1720,00 8 72 

B Jurema 444,00 4 36 

c Arca de Noé 340,00 3 27 

c São Vicente 1592,00 7 63 

D Limoeiro 540,00 7 63 

D Porto Belo 2832,00 13 117 

D São José Pedra Branca 1534,00 12 108 

t• D Santa Isabel 1000,00 5 45 

E Barra do Garça 469,00 3 27 

E Cachoeira 11 436,00 6 54 

E São Felipe 825,00 3 27 

F Gamelão Bertelli 469,00 3 27 

F Retiro 11 436,00 6 54 

F São Fernando 825,00 3 27 
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TABELA 8.15- Primeira quinzena de julho, considerando o 

atendimento às máquinas das frentes de corte mecanizado -

Segundo turno de atendimento 

Área Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 
adm. (fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A São Miguel 1720,00 8 72 

A Serrito 540,00 7 63 

B Conceição 1720,00 8 72 

B Jurema 540,00 7 63 

B Yara 1800,00 9 81 

c lbirapitanga 1592,00 7 63 

c São Vicente 436,00 6 54 

o Eldorado 444,00 4 36 

o Limoeiro 568,00 9 81 

·' o Sítio Santana 1000,00 5 45 

o Santa Angélica 469,00 3 27 

E Barra do Garça 528,00 8 72 

E Esplanada 1534,00 12 108 

E São Bento 340,00 3 27 

E São José Botelho 825,00 3 27 

E São Felipe 40,00 1 9 

F Barreiro 568,00 9 81 

F Coqueiral Faulin 469,00 3 27 

F São Luiz V 340,00 3 27 

•) 
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TABELA 8 .16- Segunda quinzena de julho, considerando o 

atendimento às máquinas de corte mecanizado - Segundo turno 

de atendimento 

Área adm. 
Ponto de atendimento Demanda estimada de Número de Tempo fixo 

(fundo agrícola) combustível (litros) máquinas (minutos) 

A São Miguel 1720,00 8 72 

A Santa Maria 732,00 10 90 

B Jurema 444,00 4 36 

B Ponte Alta 1720,00 8 72 

B Yara 1800,00 9 81 

c Santana Figueira 1592,00 7 63 

c Santa Maria Piva 340,00 3 27 

D Nova Torrinha 825,00 3 27 

D Ribeirão TUNO Diogo 469,00 3 27 

D São José Pedra Branca 568,00 9 81 

D Santa Angélica 825,00 3 27 

·> D Santa Isabel 540,00 7 63 

E Barra do Garça 568,00 9 81 

E Brejo das Almas 3268,00 19 171 

F Coqueiral Faulin 1065,00 9 81 

F Floresta 436,00 6 54 

F São Fernando 568,00 9 81 

., 
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ANEXO C 

Nesta seção dos anexos apresenta-se os 
resultados gráficos em forma de mapas das 
rotas geradas pelo TransCAD, para as 
configurações de atendimento previstas para 
dimensionamento da frota de comboios . 
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FIGURA C.1 -Primeira quinzena de julho sem corte 

mecanizado - 1° turno 
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FIGURA C.2 - Segunda quinzena de julho sem corte 

mecanizado -1° turno 
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FIGURA C.3 - Primeira quinzena de junho sem corte 

mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.4 - Segunda quinzena de junho sem 

corte mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.5- Primeira quinzena de julho sem corte 

mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.6 - Segunda quinzena de julho sem corte 

mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.7- Segunda quinzena de junho com 

corte mecanizado - 1 o turno 
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FIGURA C.S - Primeira quinzena de julho com corte 

mecanizado - 1 o turno 
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FIGURA C.9- Segunda quinzena de julho com corte 

mecanizado - 1° turno 
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FIGURA C.10 - Primeira quinzena de junho com 

corte mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.11 - Segunda quinzena de junho com 

corte mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.12- Primeira quinzena de julho com 

corte mecanizado - 2° turno 
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FIGURA C.13- Segunda quinzena de julho com 

corte mecanizado - 2° turno 



ANEXO D 

Nesta seção dos anexos apresenta-se a programação 
das atividades de reforma de área, preparo de solo e 
plantio, para os meses considerados nas simulações. 
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ANEXO E 

Nesta seção são apresentados os relatórios 
dos itinerários de atendimento às situações 
reais de distribuição das máquinas, para os 
dias 13, 18 e 25 de junho de 2000 . 



ANEXO E 

RELATÓRIO DOS ITINERÁRIOS PARA O DIA 13/06/2000. 

Itinerary Report 

Tour # 1 
Tot Time: 9:54 

Vehicle Type: 1 
Tot Distance: 245.5 

Capacity: 4900.0 
Tot Load: 2804 . 0 

No. Na me Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8 : 00am 

1 BOA VISTA DC 8:36am- 8:54am 27 .1 

2 HORACINHO 9:44am- 9:53am 37.1 

3 CACHOEIRA PADILHA 11: 13am-ll: 4 Oam 58.5 

4 BREJO DAS ALMAS 12 : 14pm-12 : 23pm 24 . 9 

5 SÃO SEBASTIÃO ANÂNCIO 12:36pm- 1:21pm 8 . 9 

6 SÃO RAFAEL 1: 38pm- 2 :59pm 11.4 

7 SANTA CRISTINA 3 :2 3pm- 3:41pm 16.2 

8 MONTE ALEGRE 4:03pm- 4:12pm 15 . 7 

9 LIMOEIRO 4:35pm- 5:13pm 16.4 

END USINA DA BARRA 5:54pm 29 . 3 

Tour # 2 
Tot Time: 9:56 

Vehicle Type: 1 
Tot Distance: 188.8 

Capacity : 4900.0 
Tot Load : 4038 . 0 

No. Na me Arrival - Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 SAO VICENTE 8:48am- 9 : 08am 34.6 

2 SAO BENEDITO ("MARAMBAIA" ) 10 : 01am-10:28am 37.7 

3 COPERSUCAR 11:03am-11:39am 25 . 8 

4 SANTA CÂNDIDA CASOTO 12:18pm- 1:12pm 28 . 7 

5 ÁGUAS VIRTUOZAS 1: 28pm- 1:46pm 12.4 

6 SANTA AMÉLIA 1:55pm- 2 :22pm 6.7 

7 TRÊS BARRAS TRAJANO E STA 2 :26pm- 3 : 31pm 2 . 7 

8 SÃO LUIZ V 3 :44pm- 4:56pm 9.6 

9 USINA SANTA ADELAIDE 5 :02pm- 5:20pm 4 . 7 

END USINA DA BARRA 5 :56pm 25.9 

147 

Load 

192.0 

168 .0 

120.0 

156.0 

704.0 

616 . 0 

400.0 

40.0 

408.0 

Load 

1.0 

288.0 

608 . 0 

288.0 

208.0 

420.0 

877 . 0 

1128.0 

220.0 
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Tour # 3 Vehicl e Type: 1 Capacity: 4900.0 
Tot Load: 3857.0 Tot Time: 8:36 Tot Distance: 152.8 

No . Na me Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 PARAÍSO 8:06am- 8 : 24am 5.0 

2 BELA VISTA RUIZ 8:40am- 8:49am 11 . 4 

3 SÃO SEBASTIÃO USTULIN 9:21am- 9:57am 24.1 

4 BARREIRINHO 10:20am- 11:05am 17.4 

5 SANTA MARIA 11: 29am-11: 4 9am 17.9 

6 SÃO FRANCISCO 11:56am-12:50pm 5.1 

7 JUREMA 1:17pm- 2 : 13pm 19.8 

8 SÃO JOSÉ LIMA 2:28pm- 2:46pm 10.0 

9 IGUATEMY 3:1 6pm- 3 :34pm 23.1 

10 PONTE ALTA 3:45pm- 4: 21pm 8 . 2 

END USINA DA BARRA 4:36pm 10.9 

148 

Load 

240.0 

240.0 

444 . 0 

704 . 0 

1.0 

800.0 

432.0 

288.0 

212.0 

496.0 
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RELATÓRIO DOS ITINERÁRIOS PARA O DIA 18/06/2000. 

Itinerary Report 

Tour # 1 
Tot Time: 9 : 54 

Vehicle Type: 1 
Tot Distance: 180.6 

Capacity: 4900 . 0 
Tot Load : 4821 . 0 

No. Name Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 CENTRAL PAULISTA 8:24am- 8 : 33am 17.4 

2 LYRA 8:44am- 9:11am 8.1 

3 SÃO NORBERTO 9:25am-10:01am 9 . 8 

4 COPERSUCAR 10:26am-11:11am 18 . 3 

5 SALTO DO SAO PEDRO 11:35am- 11 : 55am 17.6 

6 SANTA TEREZA BOC 12:31pm-12:40pm 25.5 

7 MARIA AMÉRICA MAGRO 1 : 01pm- 1:28pm 15 . 5 

8 FLORESTA DC 1 : 37pm- 3 : 07pm 6 . 6 

9 BARREIRO 3 : 29pm- 3:38pm 15.8 

10 SANTA CÂNDIDA LIMONI 3 : 57pm- 4:33pm 13.5 

11 USINA STA ADELAIDE 4:42pm- 5:18pm 6 . 7 

END USINA DA BARRA 5 :54pm 25 . 9 

Tour # 2 
Tot Time: 9 : 37 

Vehicle Type: 1 
Tot Distance: 200.9 

Capacity: 4900 . 0 
Tot Load: 3346 . 0 

No . Name Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 TR~S BARRAS 8 : 08am- 8 : 28am 6 .4 

2 CORREGO DO CAMPO (USTULIN) 8 :49am- 8 : 58am 15 . 4 

3 ELDORADO 9 :10am- 9 : 28am 9.0 

4 LIMOEIRO 9 : 38am-10 : 05am 6.6 

5 BARRA DO GARÇA 10:22am-10:49am 12.1 

6 CACHOEIRA (Padil 11: 42am-12 : 18pm 39.1 

7 BRASIL 2000 1:02pm- 1:47pm 32 . 6 

8 SERRETA 2 : 06pm- 2 : 33pm 14.0 

149 

Load 

80.0 

288.0 

736 . 0 

704.0 

1.0 

132.0 

352 .0 

1536.0 

144.0 

496.0 

352.0 

Load 

1.0 

240.0 

80.0 

352 .0 

564.0 

120 . 0 

704.0 

288.0 
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9 SÃO BENTO 2:49pm- 3:09pm 10 . 5 1.0 

10 SANTA CRISTINA 3 :19pm- 3 : 37pm 7.1 196 . 0 
., 

11 HONTE ALEGRE 3:59pm- 4:53pm 15.7 800 . 0 

END USINA DA BARRA 5:37pm 32 . 4 

Tour # 3 Vehicle Type: 1 Capacity: 4900 . 0 
Tot Time: 9:22 Tot Distance : 216 . 2 Tot Load: 3406.0 

No. Na me Arrival-Depart Dist Load 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 BARREIRINHO 8:06am- 8:33am 4 . 9 432 . 0 

2 SÃO JOÃO LUtA 8:50am- 9:08am 13 . 2 384.0 

3 YRARA 9:30am- 9:50am 14 . 9 1.0 

4 PIRÂMIDE 11 : 04am-11 : 13am 53.8 156 . 0 

,-
5 SÃO MIGUEL 12:21pm-12 :41pm 48.7 1.0 

6 QUEBRA POTE 12:52pm- 1 : 46pm 7.4 800.0 

7 BORACéiA 2 :13pm- 2 : 40pm 20 . 5 352 . 0 

8 IGUATEMY 2:47pm- 2:56pm 5.0 80 . 0 

9 PARAÍSO 3:14pm- 3:32pm 14.3 160 . 0 

10 SANTA LEOCADIA 3 : 52pm- 4 : 46pm 13.9 800 . 0 

11 SAO JOAO t'-liNEI ROS 4:59pm- 5:08pm 8 . 7 240.0 

END USINA DA BARRA 5 : 22pm 10 . 9 

Tour # 4 Vehicle Type: 1 Capacity: 4900.0 
Tot Time: 0 : 58 Tot Distance : 2 . 3 Tot Load : 800 . 0 

No. Na me Arrival-Depart Dist Load 

-------------------------------------------------------------------
USINA DA BARRA - 8 : 00am 

1 ALIANÇA 8:02am- 8 : 56am 1.2 800.0 

END USINA DA BARRA 8:58am 1.2 
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RELATÓRIO DOS ITINERÁRIOS PARA O DIA 25/06/2000. 

Itinerary Report 

Tour 11 1 
Tot Time : 9:37 

Vehicle Type: 1 
Tot Distance: 200.9 

Capacity: 4900 . 0 
Tot Load : 3346.0 

No. Na me Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 CORREGO DO CAMPO (USTULIN) 8:25am- 8 : 34am 18.3 

2 ELDORADO 8:46am- 9 : 04am 9.0 

3 LIMOEIRO 9:14am- 9 : 41am 6 . 6 

4 MONTE ALEGRE 10:04am-10:58am 16.4 

5 SÃO BENTO 11:12am-11:32am 10 . 1 

6 SANTA CRISTINA 11:42am-12 : 00pm 7.1 

7 CACHOEIRA (Padil 1:11pm- 1 : 47pm 51.2 

8 BRASIL 2 000 2:31pm- 3 :16pm 32 . 6 

9 SERRETA 3:35pm- 4:02pm 14 . 0 

10 BARRA DO GARÇA 4:08pm- 4:35pm 4 . 0 

11 TRtS BARRAS 5 : 09pm- 5 :29pm 25 . 2 

END USINA DA BARRA 5:37pm 6 . 4 

Tour 11 2 
Tot Time: 10 : 00 

Vehicle Type : 1 
Tot Dista n ce : 268.4 

Capacity: 4900 . 0 
Tot Load: 277 0.0 

No. Na me Arrival-Depart Dist 

151 

Load 

240.0 

80.0 

352.0 

800.0 

1.0 

196.0 

120.0 

704.0 

288 . 0 

564 . 0 

1.0 

Load 
-------------~-----------------------------------------------------

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 BARREIRINHO 8 : 06am- 8:33am 4.9 432 . 0 

2 QUEBRA POTE 8:48am- 9:42am 11.3 800.0 

3 SÃO NIGUEL 9:53am-10:13am 7.4 1.0 

4 PIRÂMIDE 11:21am-11:30am 48.7 156 . 0 

5 YRARA 12 : 44pm- 1:04pm 53 . 8 1.0 

6 SÃO JOÃO LIMA 1:26pm- 1:44pm 14 . 9 384 . 0 

7 BORACéiA 2 : 13pm- 2: 40pm 22 . 3 352 .0 

8 I GUATENY 2 : 47pm- 2 :56pm 5 . 0 80.0 
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9 SANTA TEREZA BOC 3:52pm- 4 : 01pm 40.1 132.0 

10 MARIA AMÉRICA MAGRO 4:22pm- 4:49pm 15.5 352.0 

11 CENTRAL PAULISTA 5:27pm- 5:36pm 27 . 0 80.0 

END USINA DA BARRA 6:00pm 17.4 

Tour # 3 Vehicle Type: 1 Capacity: 4900.0 
Tot Load: 4657 . 0 Tot Time: 9:30 Tot Distance: 176.3 

No. Na me Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8 : 00am 

1 PARAÍSO 8:06am- 8:24am 5 . 0 

2 LYRA 8 : 52am- 9:19am 19.9 

3 SÃO NORBERTO 9 : 33am-10 :09am 9.8 

4 SALTO DO SAO PEDRO 10:50am-11 : 10am 30 . 2 

5 COPERSUCAR 11 : 34am-12:19pm 17.6 

6 BARREIRO 12:58pm- 1 :07pm 28. 2 

7 FLORESTA DC 1:29pm- 2 : 59pm 15 . 8 

8 SANTA CÂNDIDA LIMONI 3:16pm- 3 : 52pm 11.8 

9 USINA STA ADELAIDE 4:01pm- 4:37pm 6 . 7 

10 SAO JOAO l'!INEIROS 5 :07pm- 5 :16pm 20 . 4 

END USINA DA BARRA 5 :30pm 10. 9 

Tour # 4 
Tot Time : 2 :30 

Vehicle Type: 1 
Tot Distance: 30 .7 

Capacity: 4900.0 
Tot Load : 1600.0 

No. Na me Arrival-Depart Dist 

USINA DA BARRA - 8:00am 

1 ALIANÇA 8:02a m- 8:56am 1.2 

2 SANTA LEOCADIA 9 : 17am-10: llam 15.4 

END USINA DA BARRA 10:30am 14.2 

Load 

160.0 

288.0 

736 . 0 

1.0 

704 . 0 

144. o 

1536 . 0 

496.0 

352.0 

240 . 0 

Load 

800.0 

800.0 
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