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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como intuito desenvolvimento de um modelo matemático 

genérico que visa a viabilização de um sistema de roteirização estática para a rede de 

ônibus do transporte público de uma megacidade. Este modelo tem como objetivo reduzir 

o tempo gasto no deslocamento da população, buscando trajetos mais eficientes, que 

desviem de vias congestionadas.  

2. INTRODUÇÃO 

 

 O transporte é uma etapa relevante na cadeia de suprimentos, pois além de gerar 

altos custos, não se trata de uma etapa de transformação, que mesmo necessária, não 

agrega valor ao produto final (LUSTOSA, 2008). Baseando-se neste conceito, pode-se 

dizer que o transporte de pessoas não agrega valor da mesma forma, já que a população 

vem gastando suas horas produtivas em deslocamentos devido ao congestionamento 

observado em megacidades. Observa-se, portanto, uma redução na produtividade de um  

 O principal motivo para o crescente aumento do tempo gasto em 

congestionamento é a discrepância entre as variáveis tamanho da população e qualidade 

das rodovias, que não se utilizam dos mais recentes sistemas de transporte inteligentes 

(INRIX, 2017). Segundo estudo feito por Marcos Cintra (FGV) é necessário 

revascularizar o trânsito para uma melhora nas vias, buscando uns sistemas de circulação. 

3. OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de um modelo matemático 

genérico que realize a roteirização estática de um sistema de transporte público a fim de 

reduzir o tempo gasto no deslocamento da população. O presente estudo será realizado 

com base na geolocalização dos ônibus e na influência do dia e hora da semana. 

4. METODOLOGIA 

 

4.1.VARIÁVEIS DA QUESTÃO DA PESQUISA 

Neste ponto, é valido deixar claro que por se tratar de uma roteirização estática, 

os valores que as variáveis irão assumir ao longo da modelagem serão pré-definidos por 



meio de estudos, e não imputados em tempo real. Sobre essas cinco variáveis citadas é 

valido ressaltar alguns detalhes explicitados na tabela abaixo: 

Tabela 1 – Variáveis do Problema 

4.2.FONTES DE DADOS 

O presente estudo foi realizado a partir de dois tipos de dados, nomeados de primários 

e secundários, que foram armazenados em um banco de dados do Laboratório de 

Comissionamento Virtual situado no Instituto Mauá de Tecnologia e provenientes da 

SPTrans. Esses dados se dividem em informações adquiridas via GPS, que são os dados 

primários e os dados do GTFS, classificados como secundários. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do modelo matemático que se aplica no estudo será necessário 

a escolha de uma “linha regula” e N “linhas opções”, isso porque, o objetivo do modelo 

apresentado neste estudo será a criação de rotas alternativas para aquela já está 

implementada no modelo de gestão do transporte público, e para isso, utilizaremos de 

linhas paralelas e adjacentes para criarmos opções de rotas, já que é extremamente 

necessário que as rotas alternativas já apresentem uma certa infraestrutura como pontos 

de ônibus e informações da via. 

Os dados necessários para a definição dos Pontos de Parada “opção” são: 

localização geográfica do ponto e se este pertence a um raio de distância limite do 

próximo ponto da linha regular, essa restrição foi colocada para que não haja o total 

afastamento da rota “opção” da regular, pensando no deslocamento do passageiro que 

Informação Tipo Classificação Descrição

Localização Geografica 

do Onibus
Quantitativa Primaria Latitude e Longitude do ônibus em determinado instante de tempo.

Localização Geografica 

do Ponto de Parada 

Regular

Quantitativa Secundaria Latitude e Longitude do Ponto de Parada.

Localização Geografica 

dos Ponto de Parada 

Opção

Quantitativa Secundaria Latitude e Longitude do Ponto de Parada Opção.

Velocidade do Onibus Quantitativa Primaria

Variável a ser calculada por meio da localização geográfica citada a cima 

e de seu intervalo de tempo, que será considerado o tempo entre o 

sistema expelir duas localizações.

Tempo de 

Deslocamento do 

Onibus até o Ponto de 

Parada Regular

Quantitativa Primaria

Variável calculada a partir das distâncias encontradas por meio das 

localizações geográficas citadas acima e a velocidade do onibus, aonde 

será assumida que a sua velocidade média do periodo será a mesma para 

realizar o trajeto futuro.

Tempo de 

Deslocamento do 

Onibus até o Ponto de 

Parada Opção

Quantitativa Primaria

Variável calculada a partir das distâncias encontradas por meio das 

localizações geográficas citadas acima e a velocidade do ônibus, aonde 

será assumida que a sua velocidade média do periodo será a mesma para 

realizar o trajeto futuro.

Tempo de 

Deslocamento do 

Usuario até o Ponto de 

Parada Opção

Quantitativa Primaria

Variável calculada a partir das distâncias encontradas por meio das 

localizações geográficas citadas acima e a velocidade do usuário, aonde 

será assumida que a sua velocidade é a velocidade média do 

deslocamento de um ser humano padrão.

Data e Hora Quantitativa Secundaria Data e Hora relativa as localizações geográficas dos ônibus.



pode pretender descer não só no último, mas em qualquer um dos pontos que estão entre 

os terminais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares foram obtidos através de um modelo matemático feito no 

Excel, a partir de dos dados de latitude, longitude e velocidade tratados, os horários e posições de 

cada ônibus em suas respectivas linhas é encontrado. Após o tratamento de dados, usando um 

algoritmo de caminho mais curto, onde a partir das variáveis, restrições e função objetivo, é 

possível montar um modelo matemático, onde em primeira instancia encontrasse o caminho com 

menor tempo para chegar ao seu destino final. 
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