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Anexo A - Uso de Modelos em Planejamento de Transportes 

1 Importância dos Modelos Formais em Planejamento de Transportes 

O planejamento de transportes, segundo Black (1981), visa encontrar as 

melhores soluções, em função dos recursos disponíveis, para resolver o 

problema de transporte. Como atividade profissional, o planejamento de 

transportes só se justifica para a comunidade se os problemas e soluções 

forem tratados de maneira rigorosa, que inclui uma análise detalhada de todos 

os fatores relevantes. A abordagem sistêmica fornece aos planejadores a 

estrutura adequada para atingir esses ideais. 

Um sistema é um conjunto de objetos e relacionamentos entre os 

objetos. Isto se baseia na observação de que em qualquer sistema organizado 

de partes componentes (objetos) o comportamento de cada parte produz algum 

efeito na interação com outras partes. 

Para Manheim (1979) um sistema de transporte é a coleção de todos os 

componentes físicos, sociais, econômicos e institucionais relacionados com o 

deslocamento de pessoas e bens em um dado, e bem definido, contexto. 

A análise de sistemas é, segundo Stopher e Meyburg (1978), um termo 

utilizado para descrever uma abordagem para o estudo de sistemas grandes e 

complexos, onde um sistema pode ser caracterizado como grupos de 

elementos interdependentes que funcionam juntos para um dado propósito. 

O conceito de análise de sistemas, aplicado ao planejamento de 

transportes, requer que o problema com o qual se está lidando seja 

identificado. Dado que o problema possa ser identificado, deve-se fazer uma 

relação de valores e desenvolver as metas pertinentes a partir dessa relação. 

As metas podem ser traduzidas em uma série de objetivos para atingir essas 

metas e esses objetivos podem ser definidos em seguida por uma série de 

critérios. Esses critérios permitem ao planejador gerar conjuntos de alternativas 

para serem avaliadas em termos de suas habilidades para atingir os objetivos. 
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A avaliação de alternativas é feita utilizando-se alguns tipos de modelos 

do sistema. Tendo gerado os modelos e avaliado as alternativas, obtém-se um 

conjunto de soluções alternativas para o problema que devem ser submetidas 

a um processo de decisão para determinar qual dessas soluções será adotada. 

Os modelos não se limitam apenas ao estudo de alternativas. Existem 

pelo menos outros quatro usos para os modelos: permitir que sejam feitas 

projeções, investigar a composição do sistema e a estrutura de interações 

contidas nele, auxiliar na explicação da operação do sistema, e melhorar as 

decisões quando essas se baseiam exclusivamente no julgamento intuitivo. 

Além disso, os propósitos de construção de modelos estão altamente 

inter-relacionados. De maneira geral, não é possível efetuar a projeção de um 

sistema futuro, ou avaliar alternativas, sem antes investigar e explicar a 

estrutura e operação desse sistema. 

Um modelo é uma abstração da realidade, formulada em termos 

conceituais, físicos ou matemáticos que é usado como um mecanismo para 

reproduzir a operação de um sistema do mundo real com propósitos analíticos. 

O termo abstração é definido, em Oxford (1986), como sendo o princípio 

de ignorar aqueles aspectos de um assunto que não são relevantes para o 

propósito em questão, de modo a concentrar-se mais naqueles que são. 

Segundo Coad e Yourdon (1991), grande parte daquilo com o qual 

lidamos no mundo real é intrinsecamente complexo. Quando usamos de 

abstração, admitimos que o que estamos considerando é complexo; ao invés 

de tentar compreender o todo, selecionamos apenas uma parte dele. Esta 

técnica é uma maneira importante para lidar com a complexidade. Booch 

(1991) também afirma que a abstração é uma das maneiras fundamentais 

pelas quais nós os humanos lidamos com a complexidade. 

Ao definir os objetivos primários de sua análise, segundo Manheim 

(1979), o analista concentra sua atenção apenas nos elementos do sistema 

que são de interesse eliminando os demais. 

Ortuzar e Willumsen (1990) classificam os modelos em dois grupos: 

físicos e abstratos. Os modelos físicos são basicamente utilizados em projetos. 
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Os modelos abstratos abrangem desde os modelos mentais, que utilizamos 

nas nossas interações diárias com o mundo real, às representações formais e 

abstratas (tipicamente analíticas) de alguma teoria sobre o sistema de 

interesse e seu funcionamento. 

Um modelo é realista apenas para um dado ponto de vista ou 

perspectiva. A adequabilidade de um modelo é dependente do contexto onde 

ele será utilizado. A habilidade para escolher e adaptar modelos para contextos 

diferentes é um dos elementos mais importantes da bagagem de um 

planejador. 

Não é possível caracterizar todos os problemas de transporte em uma 

forma única, universal. Problemas de transporte são dependentes do contexto 

assim como devem ser as formas de atacá-los. Modelos podem oferecer uma 

contribuição em termos de fazer com que a identificação dos problemas e a 

seleção das maneiras de tratá-los tenham uma base mais sólida. 

A modelagem de transportes é apenas um dos elementos do 

planejamento de transportes. Práticas administrativas, estrutura institucional, 

profissionais capacitados e bom nível de comunicação com os tomadores de 

decisão, a mídia e o público são alguns dos outros requisitos de um sistema de 

planejamento efetivo. Entretanto, o uso de modelos é inevitável e o de modelos 

formais é altamente desejável (Ortúzar e Willumsen, 1990). Para Thomson 

(1983) um modelo formal é um mecanismo para tornar a análise, de um 

problema, lógica, consistente e compreensível. 

2 Contexto da Tomada de Decisão – Estrutura Bidimensional de 

Escopo e Perspectiva 

O contexto de tomada de decisão é uma das características de 

problemas e modelos de transportes que deve ser levada em conta quando se 

especifica uma abordagem analítica e envolve a escolha de uma perspectiva e 

um escopo ou cobertura do sistema de interesse. A escolha da perspectiva 

define o tipo de decisões que serão consideradas: estratégico, tático ou 

operacional. A escolha do escopo envolve o nível de análise: se apenas 

transporte ou também localização de atividades; e, no caso de transporte, se 
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interessa apenas a demanda ou também a oferta. A especificação detalhada 

de contextos de tomada de decisões, utilizando a estrutura bidimensional de 

perspectiva e escopo, proposta por Florian, Gaudry e Lardinois (1988), é 

descrita a seguir. 

Florian e Gaudry (1980), assim como diversos outros autores, 

reconhecem a existência de dois lados, oferta e demanda, nos sistemas de 

transportes. Entretanto, eles propõem uma conceituação mais ampla pela 

definição de procedimentos. 

Os autores utilizam o termo procedimento, indicado pelo símbolo �=  para 

mostrar que se trata de um mapeamento e não uma função analítica. Um 

procedimento pode ser constituído de um ou mais modelos, e seus resultados 

algorítmicos, que geram valores associados aos elementos à esquerda a partir 

de valores associados aos elementos da direita nas expressões. 

No lado da demanda, existe um procedimento demanda G, de modo que 

a demanda por transporte D resulta de características sócio-econômicas da 

população e atividade econômica A, de restrições de verba para geração de 

transporte B, dos níveis de serviço C e dos desembolsos diretos M. O 

procedimento demanda pode ser representado pela expressão: 

( )MCBAGD ,,,=�  

No lado da oferta, existem dois procedimentos: desempenho P e ação de 

oferta S. 

O procedimento P fornece os níveis de serviço C, desembolsos diretos M 

e a capacidade efetiva Q em função do nível de demanda existente D e das 

condições da oferta de transporte, que inclui as características da 

infra-estrutura T e as tarifas estabelecidas para os usuários F. O procedimento 

desempenho pode ser representado pela da expressão: 

[ ] [ ]( )FTDPQMC ,,,, =�  

As condições de oferta [T,F] incluem características operacionais dos 

serviços e capacidades das instalações existentes e dos veículos, estrutura 

tarifária, tecnologias utilizadas e práticas regulatórias e de gerência 
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operacional. Essas condições são resultado de um conjunto de objetivos O, de 

um ambiente institucional E, dos recursos disponíveis R e com freqüência de 

uma estimativa do estado do sistema ST. O estado do sistema ST é descrito 

pela demanda D̂ , níveis de serviço �C , custos para os usuários �M, observados 

ou projetados, e pela capacidade efetiva �Q . O procedimento ação de oferta 

pode ser representado pela expressão: 

[ ] ( )T F S O E R ST, � , , ,=  , onde ( )ST C M Q D= � , � , � , �  

Para Florian e Gaudry (1983), a minimização do custo é uma parte 

essencial do lado da oferta porque determina a maneira de mínimo custo de se 

combinar os recursos disponíveis R para gerar um transporte 
~
T , que consiste 

em infra-estrutura fixa, veículos e seus horários e regras operacionais. Os 

recursos disponíveis são representados por R e seus preços por w(R). Para 

cada transporte gerado 
~
T  existe um conjunto de maneiras possíveis (e talvez 

eficientes) de se combinar os recursos R para obter 
~
T . Este conjunto é 

representado por ( ){ }V T
~

 e cada um de seus componentes por Rv. O 

procedimento minimização de custo pode ser representado pela expressão: 

( ){ } ( ){ } ( )W T CM vR V T w R
~ � ~

,= ∈



  

O conjunto ( ){ }V T
~

 está relacionado com a noção de função de 

produção, da teoria microeconômica, que modela as relações tecnológicas que 

determinam a quantidade máxima de uma saída escalar (produto ou serviço) 

que pode ser obtida com dadas quantidades de recursos, ou que determinam 

as combinações de mínimas quantidades de recursos, independente de seus 

preços, para se obter uma determinada saída. O procedimento produção PR 

utilizado por esses autores é uma generalização dessa noção. Dados os 

recursos R e qualquer conjunto desejado de saídas 
~
T , esse procedimento 

determina as maneiras pelas quais os recursos devem ser combinados para se 

obter 
~
T  de modo a minimizar as quantidades desses recursos. O conjunto de 
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combinações de mínimos recursos pode ser representado por ( ){ }prV T
~

 e o 

procedimento produção pode ser representado pela expressão: 

( ){ } ( )prV T PR R T
~ � ,

~=  

Para os mesmos autores, é comum este procedimento ser embutido no 

procedimento de mínimo custo, pois o conjunto de alternativas ( ){ }V T
~

 

consideradas em um procedimento CM é geralmente maior do que ( ){ }prV T
~

, 

que resultaria da aplicação de um procedimento PR. 

Segundo Florian, Gaudry e Lardinois (1988), a especificação de um 

problema de planejamento de transportes pode ser decomposta em 

estruturação do problema e solução do problema. 

Estruturar um problema é simultaneamente identificar os níveis 

apropriados para a situação em questão e adotar a perspectiva apropriada, o 

último essencialmente pela identificação do que é exógeno e do que é 

endógeno à situação. A determinação conjunta desses níveis e da mistura 

endógeno/exógeno define uma estrutura bidimensional para o problema em 

questão. 

Resolver o problema de planejamento de transportes é escolher os 

relacionamentos funcionais e algoritmos computacionais que produzam uma 

resposta aceitável para aquela estrutura. 

A primeira dimensão da estruturação de um problema de planejamento 

ou gerência de transportes é decidir quais os componentes, do sistema de 

múltiplos níveis que são de interesse para o problema em questão. 

Em um modelo de planejamento de localização, o nível e distribuição de 

atividades no espaço A é derivado da demanda sobre a rede de transportes D, 

níveis de serviço C, desembolsos diretos M e capacidades efetivas Q; também 

todos os preços Py da economia e o conjunto de todas as outras atividades 

econômicas finais e intermediárias Y, são geralmente relevantes em um 

procedimento de localização de atividades L. Os modelos geralmente 
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determinam o padrão de localização de atividades ou os fluxos na rede D e as 

características efetivas de desempenho [C,M,Q]. Alguns modelos determinam 

A, D e [C,M,Q] de maneira integrada e consequentemente de equilíbrio L-G-P, 

ou até mais geral. 

Os modelos de localização de atividades e sistemas de transportes 

podem ser expressos da seguinte forma: 

- Procedimento Localização de Atividades: 

[ ] ( )( )A L C M Q D yP Y� , , , , ,=  

- Procedimentos Demanda-Desempenho: 

( )
[ ]( )

D

C M Q

G A B C M

P D T F, ,
� , , ,

, ,









 =













 

Se forem considerados os múltiplos níveis que podem ser distinguidos 

para o componente de transporte da expressão acima, obtêm-se modelos de 

equilíbrio mais geral, expressos da seguinte forma: 

• Lado da Demanda 

- Procedimento Demanda: 

( )D G A B C M� , , ,=  

• - Lado da Oferta 

- Procedimento Desempenho:  

[ ] [ ]( )FTDPQMC ,,,, =�  

- Procedimento de Ação Oferta:  

[ ] ( )T F S O E R ST, � , , ,= , onde ( )ST C M Q D= � , � , � , �  

- Procedimentos Minimização de Custos e Produção:  
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( ){ } ( ){ } ( )W T CM vR V T w R
~ � ~

,= ∈



  

( ){ } ( )prV T PR R T
~ � ,

~=  

Para Florian e Gaudry (1983), uma distinção útil em análise de sistemas 

é a que existe entre o curto e longo prazo. Ao invés do tempo, ela está 

associada com o que pode ser considerado variável: no longo prazo tudo é 

variável ou reversível, a um custo. A definição de um sistema para um 

problema em particular considera implicitamente este ponto ao decidir o que é 

exógeno e o que é endógeno para o horizonte relevante. 

Para Florian, Gaudry e Lardinois (1988), o planejamento e 

gerenciamento de transportes pode ser visto como um processo de análise e 

tomada de decisão complexo caracterizado pela multiplicidade de problemas e 

decisões relevantes, a necessidade de tomar decisões nos diferentes níveis da 

organização com diferentes horizontes de planejamento, a alta interação entre 

todas as decisões e seus diversos impactos, e a obrigação de trabalhar em um 

ambiente restrito e diversificado que possui impactos diretos e indiretos nos 

sistemas de transportes assim como na tomada de decisão. 

Representar tais processos complexos em detalhe junto com a enorme 

quantidade de informações envolvidas nunca será possível dentro de um único 

modelo formal ou conjunto de modelos. Em função disso, os autores propõem 

que além de lidar com os diferentes níveis L-G-P-S-CM-PR, o planejador deve 

considerar uma segunda dimensão. 

A segunda dimensão se refere às várias perspectivas que podem ser 

escolhidas em processos de tomada de decisão, onde existe maior ou menor 

liberdade em decidir entre o que será considerado fixo ou exógeno e o que 

será considerado variável. Florian, Gaudry e Lardinois (1988) identificam três 

perspectivas distintas porém interrelacionadas: uma perspectiva estratégica 

(STR), uma perspectiva tática (TAC) e uma perspectiva operacional (OPE). 

Segundo Ortúzar e Willumsen (1991), no âmbito estratégico a análise e 

a tomada de decisão são aplicadas na definição de uma política para a 
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organização, assim como para a aquisição de recursos e alocação dos 

principais investimentos ao longo de horizontes de longo tempo. As análises e 

decisões estão associadas a impactos de longa duração que abrangem todo o 

sistema e o planejador possui geralmente um alto grau de liberdade pois 

"quase tudo" é possível. Esses problemas lidam com projeto de novas redes ou 

melhoria das existentes, implantação de novos serviços, planejamento da 

localização e capacidade de terminais, aquisição de frota, etc. 

A análise e decisão no plano estratégico geralmente envolve grandes 

investimentos, e deve levar em conta o estado de todo o sistema de 

transportes, a possível variação da demanda com relação à evolução 

demográfica e do uso do solo. Deve considerar também as variações no 

contexto econômico (por exemplo, custo de capital, inflação, custo da mão de 

obra e energia), no contexto governamental (por exemplo, política de 

transporte, regulamentação, apoio a algum modo em particular), e a evolução 

financeira da organização. 

No âmbito tático faz-se o planejamento de alocação dos recursos da 

organização de forma a melhorar sua eficiência ou produtividade. Esses 

problemas possuem horizontes de tempo médios e lidam principalmente com o 

uso eficiente dos recursos existentes ao invés de sua aquisição. Ao adotar esta 

perspectiva tática, a organização resolve problemas como escolha da 

freqüência para os serviços, definição aproximada de itinerários, definição das 

tarifas, planejamento da manutenção (da frota, da infra-estrutura) etc. 

A análise e decisão no plano tático deve levar em consideração a 

capacidade financeira da organização e restrições institucionais como a 

regulamentação no que diz respeito às variações permitidas para níveis de 

serviço e tarifas. 

No âmbito operacional a organização lida com seus problemas do dia a 

dia tomando como fixo ou dado tudo o que não for parte das questões a serem 

respondidas. A produção de tabelas de horário e o detalhamento dos itinerários 

e programação das viagens de veículos e tripulações são exemplos de 

problemas relevantes para a perspectiva operacional. 
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Para analisar e resolver esses problemas, o planejador/gerente irá 

considerar grande parte do sistema de transporte e ambiente como sendo dado 

ou fixo. Por outro lado, deve levar em conta diversas coisas que não são fixas 

como todos os possíveis itinerários de cada linha e as variações semanais e 

diárias na demanda, e que são geralmente irrelevantes quando se lida com as 

perspectivas tática ou estratégica. 


