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RESUMO 

 

Os sistemas de transportes coletivos por ônibus são comuns nas cidades brasileiras. Porém, esta 

alternativa tem se mostrado ineficiente para o atendimento aos passageiros o que provoca a 

substituição por modos de transportes mais convenientes. Esse fato é comprovado pela redução 

no número de passageiros transportados por esses sistemas nos últimos anos.  Entre as causas 

da ineficiência desses sistemas está a desorganização dos itinerários devido à falta de revisão 

do desenho das redes. Os modelos contínuos têm a finalidade de simplificar o desenho de 

sistemas de transporte público, sendo uma alternativa para o desenho das redes. Esse trabalho 

usa o modelo de Daganzo (2010) para o desenho de uma nova estrutura de linhas para o sistema 

de ônibus urbano do município de Londrina-PR. É objetivo dessa pesquisa avaliar a aplicação 

desse modelo, a partir, da verificação de indicadores relacionados ao nível de serviço prestado 

aos passageiros e custos para prestação do serviço. Os resultados da aplicação do modelo de 

Daganzo (2010) em Londrina mostram que foi necessário alterar variáveis calculadas no 

modelo para que esse fosse adaptado ao viário. Em relação aos indicadores o modelo reduz o 

número de veículos da frota, número de paradas, extensão de itinerários e quilometragem 

mensal percorrida. Quanto ao nível de serviço prestado aos passageiros e a organização do 

sistema é possível verificar que o modelo de Daganzo reduz a sobreposição de itinerários e 

diminui o número de linhas o que possibilita ampliar e uniformizar a frequência de atendimento 

para toda a área urbana. Portanto, o modelo pode ser uma alterativa para gerar um sistema de 

transporte competitivo em comparação com o existente. 

 

 

 

Palavras-chave: Transporte público por ônibus. Desenho de rede. Modelo contínuo. 

  



 

ABSTRACT 

 

Public bus transport systems are common in Brazilian cities. However, this alternative has been 

inefficient for serving passengers, which causes the substitution for more convenient modes. 

This fact is confirmed by the reduction in the number of passengers transported by these 

systems in recent years. Among the causes of the inefficiency of these systems is the 

disorganization of the itineraries due to the lack of revision of the network design. Continuous 

models are intended to simplify the design of public transport systems, being an alternative for 

the design of networks. This work uses the Daganzo (2010) model to design a new route 

structure for the urban bus system in the city of Londrina-PR. The objective of this research is 

to evaluate the application of this model, based on the verification of indicators related to the 

level of service provided to passengers and costs for providing the service. The results of the 

application of the Daganzo (2010) model in Londrina show that it was necessary to change 

variables calculated in the model so that it could be adapted to the Londrina road network. 

Regarding the indicators, the model reduces the number of vehicles in the fleet, the number of 

stops, length of itineraries and monthly kilometrage traveled. About the level of service 

provided to passengers and the organization of the system, it is possible to verify that the 

Daganzo model reduces the overlapping of routes and reduces the total number of routes, which 

makes it possible to expand and standardize the frequency of service for the entire urban area. 

Therefore, the model can be an alternative to generate a competitive transport system compared 

to the existing one. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O uso do transporte público é amplamente apontado como a solução para o problema 

da saturação da capacidade dos sistemas de vias urbanas. Badia, Estrada e Robusté (2016) 

apontam que o transporte público por ônibus é o modo mais difundido em todo mundo, devido 

à grande capacidade de adaptação às diferentes estruturas urbanas e ao baixo custo de 

implementação frente outros modos existentes. 

Independentemente do modo utilizado, os sistemas de transportes público têm o 

objetivo de permitir uma mobilidade urbana eficiente (BRASIL, 2006). Segundo Ceder (2007), 

um dos motivos pelo qual os sistemas de transporte público por ônibus apresentam deficiências 

está no fato de que os atuais sistemas seguem com a mesma estrutura de linhas há décadas, sem 

terem passado por um processo de revisão das linhas.  

Para que um sistema de transporte seja eficiente este deve considerar tanto os 

interesses da população quanto dos operadores. Heddebaut et al. (2010) sugerem que, quando 

o desenho da rede de transporte é feito considerando a estrutura da malha urbana, os sistemas 

se tornam mais eficientes, tanto do ponto de vista do usuário quanto dos operadores de 

transportes.  

O desenho da rede de transporte, segundo Ceder (2007), é a primeira dentre as várias 

etapas do planejamento de transportes, influenciando assim todas as demais etapas. Para o 

desenho de uma rede de transporte são necessárias informações sobre a malha viária e sobre os 

dados de demanda. Existem dois modelos utilizados, os discretos e os contínuos. Esses diferem 

no modo como tratam a malha viária e a demanda por transporte. O primeiro busca representar 

fielmente a malha viária e demanda real e o segundo considera cenários simplificados tanto da 

rede viária quanto da demanda. 

Os modelos discretos, segundo Fan, Mei e Gu (2018), são modelos que consideram 

que a rede viária tem formas e conexões exatamente iguais a rede viária construída no município 

para o qual está sendo desenhada a rede de transporte.  

Para os modelos de áreas urbanas os dados de número de viagens (demanda) utilizados 

no modelo discreto são conhecidos a partir de pesquisas origem e destino domiciliar. Essas 

envolvem extensa coleta de dados, que demandam equipe para coleta em campo e corpo técnico 

para tratamento das informações, nem sempre disponíveis nos municípios.  

Os modelos contínuos, segundo Fan, Mei e Gu (2018), são modelos nos quais a 

demanda e a rede viária tem formas e funções que representam um modelo pré-determinado e 

que não busca representar fielmente a estrutura existente em uma área de estudo específica. 
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Assim, a malha viária segue padrões geométricos, por exemplo, malha de vias ortogonais, 

malha com vias radiais e circulares, entre outros. A demanda pode ser uniforme no território ou 

variar segundo uma função matemática. As abstrações da realidade propostas pelo modelo 

contínuo buscam simplificar a solução do problema de desenho de itinerários das linhas de 

transportes públicos.  

No modelo discreto o problema de desenho de itinerários das linhas, é classificado 

como roteirização de veículos, em redes de pequeno porte a solução ótima global pode ser 

encontrada por método exato, mas em redes de médio e grande porte, a obtenção da solução 

ótima global por método exato demanda elevado consumo de tempo computacional e em alguns 

casos não é encontrada, sendo encontrado somente uma solução ótima local para o problema 

(FAN; MEI; GU, 2018).  

Quando o modelo contínuo é utilizado, ele parte de uma aproximação das variáveis 

reais, o que faz com que o tempo computacional para sua resolução se torne menor que o tempo 

necessário para a resolução pelo método exato dos modelos discretos (FAN; MEI; GU, 2018). 

A rapidez na resolução do desenho dos itinerários permite que diversas hipóteses sejam 

testadas, avaliando os resultados a partir do uso de diferentes parâmetros operacionais e da rede. 

Evidente que a solução ótima do modelo contínuo é tão mais distante da solução ótima para a 

rede viária real quanto maior forem as simplificações das variáveis demanda e rede viário 

embutidas no modelo. 

Independentemente de qual modelo será utilizado para representar a demanda e a rede 

viária, é necessário definir qual princípio norteará o desenho da rede de linhas. Existem 

basicamente dois princípios utilizados no desenho de itinerários que formam as redes baseadas 

em linhas diretas ou redes baseadas em transferências entre linhas. 

 Segundo Guo (2003), as redes de linhas diretas seguem o conceito de que os itinerários 

das linhas devem conectar o maior número possível de pares origem e destino de viagens sem 

que os passageiros tenham a necessidade de realizar transferência entre linhas para alcançarem 

seus destinos, ou seja, o itinerário das linhas busca percorrer todo o trajeto necessário para ligar 

a origem de uma viagem ao destino da mesma. 

O desenho de redes baseadas em transferências, segundo Thompson e Matoff (2003), 

busca que as linhas funcionem de forma interligada. Assim, para proporcionar o aumento de 

destinos possíveis, os passageiros necessitam realizar transferência entre linhas para alcançar a 

maior parte dos destinos. Desse modo, os itinerários das linhas não buscam atender a todo o 

trajeto desde a origem ao destino de uma viagem, o itinerário da linha realiza o trajeto da origem 

até um ponto de conexão com uma segunda linha que levará o passageiro até seu destino. 
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Daganzo (2010) está entre os autores que utilizam o princípio de que as redes de 

transportes devem estar baseadas em transferências e não em linhas diretas. O autor propôs um 

modelo de malha híbrido, formado por uma malha ortogonal de linhas na área central da cidade 

que partem das regiões periféricas. Na região central os passageiros realizam transferência entre 

as linhas para acessar os seus destinos. 

O modelo proposto por Daganzo (2010) é um modelo contínuo que considera uma 

demanda uniformemente distribuída por toda a cidade. Estrada et al. (2011) adaptaram o 

modelo proposto por Daganzo (2010) à malha viária real da cidade de Barcelona, na Espanha 

para a elaboração do novo desenho de rede de transporte público por ônibus do município. Os 

resultados da aplicação do modelo em Barcelona mostraram que é possível atender a toda a área 

da cidade com menor número de linhas em comparação com o antigo sistema. 

 Badia, Argote-Cabanero e Daganzo (2016) também avaliaram o novo sistema de 

Barcelona baseado em transferência entre linhas e constataram que mesmo demandando dos 

passageiros que realizem transferências houve aumento do uso do transporte público, sem que 

ocorresse aumento nos custos do sistema de transporte para os operadores. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral  

 

Investigar a aplicabilidade do modelo contínuo de Daganzo (2010) na elaboração de 

uma rede de transporte público por ônibus em um município. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar a variação nas linhas definidas no modelo proposto por Daganzo (2010) 

após a adaptação para a malha viária real de um município; 

• Avaliar qual o impacto da alteração das restrições e inclusão de novas restrições 

nos valores das variáveis calculadas no modelo de Daganzo (2010); 

• Comparar os custos operacionais e parâmetros de acessibilidade da rede de 

transporte público por ônibus existente em um município com uma rede desenhada 

a partir do modelo contínuo híbrido proposto por Daganzo (2010). 
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1.2 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo se limitou às linhas de transporte público urbano municipal que têm seus 

itinerários dentro da área urbana do município, não cobrindo, portanto, linhas interurbanas e 

linhas que atendem aos distritos da zona rural. 

O modelo de Daganzo (2010) é utilizado de tal forma que não sejam alteradas as 

características dos recursos relacionados à oferta do transporte público na área de estudo. 

O estudo está relacionado com indicadores de desempenho e custos que estão ligados 

a etapa do desenho de redes de transportes. Portanto, para comparação do desenho da rede 

desenhada com uso do modelo de Daganzo (2010) e da área de estudo, são comparados somente 

indicadores de desempenho relacionados a essa etapa.  

Para comparação do nível de serviço para o usuário não são considerados os seguintes 

indicadores: fatores operacionais de confiabilidade (cumprimento de tabela de horários), 

conforto, emissão de poluentes e segurança dos usuários. Isto por não estarem relacionados à 

etapa do desenho de rede. 

Para comparação dos custos de prestação do serviço de transportes não são 

considerados custos ligados à operação do sistema, como, por exemplo, custo de bilhetagem, 

custo de segurança e monitoramento do sistema por esses não poderem ser medidos com as 

variáveis calculadas na etapa de desenho de rede.  

Os custos de prestação do serviço de transporte são medidos sem diferenciar sob qual 

setor, público ou privado, recaí a responsabilidade desses. 

Os valores dos parâmetros de custo são coletados na bibliografia ou órgãos públicos 

que operam os sistemas de transportes, não sendo coletadas informações em campo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Nos países em desenvolvimento existe, segundo Vasconcellos (2000), desigualdade 

em relação à mobilidade urbana, sendo as classes de menor renda e sem posse de modos de 

transporte individual motorizado as mais afetadas pelas dificuldades de acesso. Essas 

desigualdades cresceram devido as políticas governamentais que priorizaram o automóvel em 

detrimento ao uso de modos coletivos e não motorizados. 

Os estímulos governamentais aos modos de transportes individuais motorizados são 

explicados, segundo Fragomeni (2012), pela influência que o setor público sofre da cadeia 

produtiva ligada ao automóvel e de empresas de construção civil. Os incentivos a aquisição de 
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motos e automóveis amplia a frota de veículos, o que gera demanda por ampliação da malha 

viária e consequente necessidade de contratação de obras rodoviárias. 

Desse modo, o contínuo aumento da frota e da malha viária molda o crescimento das 

cidades. Barczak e Duarte (2012) apontam que os bairros predominantemente residenciais 

afastados dos centros urbanos e com baixa densidade, por exemplo, se tornaram viáveis devido 

à ascensão do automóvel.  

Junto à ascensão do automóvel ocorreu um processo de deterioração da qualidade dos 

serviços de transporte público em diversas cidades. A perda de qualidade do transporte público 

se deve: a diminuição da densidade urbana, que torna o transporte público inviável 

economicamente, mas também à falta de investimentos governamentais. Os baixos 

investimentos acarretam uma desigualdade que envolve tanto a eficiência quanto a qualidade e 

conforto do transporte coletivo em relação aos modos privados (BARCZAK; DUARTE, 2012; 

VASCONCELLOS, 2000) 

Gschwender, Jara-Díaz e Bravo (2016) apontam que os sistemas de transporte público 

na América Latina, por exemplo, mantêm largas frotas de baixa qualidade com manutenção 

insuficiente e com traçados de linhas desorganizados. 

Conforme salienta Vasconcellos (2000), é necessário avaliar que a desigualdade é 

maior que a mera diferença entre os tempos de percursos nos deslocamentos em transporte 

privado e público, sendo fundamental medir também o tempo de acesso, tempo de espera, 

tempo de transferência, conforto e confiabilidade do sistema.  

À ineficiência do transporte público fez com que os usuários desse buscassem por 

alternativas de transportes mais convenientes, segundo a Associação Nacional dos Transportes 

Públicos (ANTP), ANTP (2017a) em 2015 o uso do transporte individual motorizado (motos e 

automóveis) em cidades com mais de 60 mil habitantes superou pela primeira vez o percentual 

de uso de transportes coletivos (ônibus e trilhos), conforme relatório da ANTP (2018a). 

A tendência de crescimento do uso do transporte individual e a redução da participação 

dos modos coletivos se confirmou no relatório da ANTP referente ao ano de 2016, que mostrou 

que a queda no uso de transporte coletivo é explicada pela redução do total de viagens realizadas 

por ônibus. Os dados são oriundos do Sistema de Informações da Mobilidade Urbana que 

analisa os dados sobre mobilidade urbana em cidades com mais de 60 mil habitantes no Brasil 

(ANTP, 2018b). 

Diante da menor atratividade dos sistemas de transporte público por ônibus frente a 

outros modos de transporte, os planejadores e pesquisadores da área apontam para a necessidade 

da reformulação dos sistemas (VUCHIC, 2007). No Brasil, por exemplo, foram feitas mudanças 
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na legislação brasileira com objetivo de reverter o processo de aumento do uso do transporte 

individual motorizado e aumentar o uso do transporte coletivo e não motorizado. 

Em 2012 a mobilidade urbana ganha especial destaque nos temas relacionados ao 

urbanismo com a promulgação da Lei de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/2012), que define 

a necessidade de elaboração de planos de mobilidade municipais que priorizem os meios de 

transportes não motorizados e coletivos em detrimento aos meios individuais motorizados 

(BRASIL, 2012).  

Entre as medidas adotadas no Brasil e em outros países estão: a criação de faixas 

exclusivas para ônibus; o aumento da frequência de atendimento das linhas; a simplificação da 

estrutura do sistema; o aumento na confiabilidade dos horários praticados e melhora no conforto 

de ônibus e estações. 

Segundo Badia, Estrada e Robusté (2016), a flexibilidade é a principal característica 

dos sistemas de ônibus. Nas últimas décadas surgiram variações dos sistemas de ônibus 

tradicionais que visam melhorar o nível de serviço prestado mantendo a flexibilidade desse 

modo de transporte. Esse é o caso dos sistemas Bus Rapid Transit (BRT) e Bus with a High 

Level of Service (BHLS) (CEDER, 2007). Tanto para implementação dos novos sistemas de 

ônibus citados quanto para reestruturação dos sistemas tradicionais é necessário a revisão dos 

itinerários de linhas. Portanto é preciso analisar os métodos para o desenho de redes de 

transporte público existentes e sua aplicabilidade nas cidades brasileiras. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica é iniciada com a apresentação dos conceitos de desenho das 

redes de transporte público por ônibus. Na Seção inicial são apresentadas as principais variáveis 

que afetam o desenho das redes. É mostrado que a estrutura de linhas de transportes ideal para 

cada município depende da forma como estão distribuídas as atividades na área urbana. 

Portanto, é apresentada a forma de classificação das cidades em relação à distribuição de 

atividade. 

Em seguida, são apresentados dois tipos de rede de transporte público por ônibus 

existentes: redes baseadas em linhas diretas e redes baseadas em transferências. O capítulo é 

encerrado relacionando os dos dois tipos de redes existentes com a forma de distribuição de 

atividades nas cidades. 

Para a solução do problema de desenho de redes são utilizados dois modelos: modelos 

contínuos ou modelos discretos. É descrita a estrutura desses modelos e de que forma as 

variáveis relacionadas a etapa do desenho da rede de transporte são consideradas. 

 Os modelos contínuos são detalhados, mostrando um histórico dos modelos 

existentes. É mostrado para cada modelo: a estrutura do desenho de linhas; as variáveis; as 

restrições; a função de distribuição da demanda adotada e se são penalizadas as transferências 

entre linhas. 

O modelo contínuo de Daganzo (2010) é descrito com as variáveis, equações e 

restrições que representam os custos para usuários e para prestação do serviço de transporte. 

Por último são descritos os indicadores utilizados para avaliação de sistemas de 

transporte público por ônibus em relação ao nível de serviço prestado ao usuário e aos custos 

para prestação do serviço de transporte existentes na literatura.  

  

2.1 DESENHO DE REDE DE TRANSPORTE POR ÔNIBUS 

 

O planejamento e gerenciamento de sistema de transportes por ônibus têm passado por 

mudanças ao longo das últimas décadas, como forma de tornar os sistemas mais atrativos. Por 

ser um problema extremamente complexo que envolve uma vasta área de pesquisas, os 

pesquisadores dividem a resolução desse em etapas (GUIHAIRE; HAO, 2008).  

Ceder (2007) divide o problema de planejamento de transportes em seis etapas, sendo 

elas: 

• desenho da rede, em inglês Transit network design (TND); 

• definição de frequências, em inglês Frequency settings (FS); 
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• tabela de horários, em inglês Transit Network Timetabling (TNT);  

• programação de veículos, em inglês Vehicle Scheduling Problem (VSP);  

• programação de tripulação, em inglês Driver Scheduling Problem (DSP); 

• programação de escala de motoristas, em inglês Driver Rostering Problem 

(DRP). 

A etapa de DSP e DRP se diferem porque a DSP é uma programação diária, já a DRP 

leva em consideração programação da tripulação para períodos maiores, visando o 

cumprimento das determinações trabalhistas, como folgas semanais e férias.  

A resolução das etapas ligados ao problema de planejamento de transportes 

classificados por Ceder (2007) tem por objetivo entregar um sistema competitivo frente aos 

outros modos de transporte, isso é, feito a partir da busca pela solução que gere menores custos 

ao operador do sistema e proporcione melhores níveis de serviços aos usuários (BROWN; 

THOMPSON, 2012). 

O desenho de um sistema de transporte é impactado pela estrutura de vias e pela 

distribuição da demanda na área urbana. Assim, são apresentadas na Seção 2.1.1 as formas de 

classificação da malha urbana em relação à forma do viário e à distribuição da demanda. 

As linhas dos sistemas de transportes podem ser desenhadas ligando os pontos de 

origem e destino com ou sem transferências. Desse modo, as Seções 2.1.2 e 2.1.3 mostram os 

conceitos de sistemas de linhas diretas e baseadas em transferências. A Seção 2.1.4 trata das 

vantagens da utilização dos sistemas baseados em transferências. 

Após a revisão bibliográfica sobre os princípios para desenho de redes, ou seja, redes 

de linhas diretas ou baseadas em transferências, a Seção 2.2 aborda quais os modelos 

matemáticos usados para a resolução da etapa de desenho de rede. 

  

2.1.1 Classificação da área urbana em relação à forma da malha viária e à distribuição 

de atividades  

 

A forma e densidade das vias nas cidades variam ao longo do tempo. No período 

anterior ao desenvolvimento dos modos de transportes motorizados predominava um 

desenvolvimento orgânico da malha de vias. Após esse período, a forma da malha viária passou 

a ser planejada de acordo com o uso e ocupação do solo e as características que pretendem ser 

otimizadas, como vias de alta velocidade, vias voltadas ao trânsito de moradores e em baixas 

velocidades (MARSHALL; GARRICK, 2010). 
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Ainda segundo Marshall e Garrick (2010), a estrutura viária em malha visa otimizar a 

acessibilidade. A estrutura cul-de-sac, por exemplo, tem o objetivo de limitar o trânsito em vias 

locais aos moradores, deixando o fluxo de passagem restrito às vias arteriais.  

A classificação da estrutura da malha viária pode variar de acordo com o objetivo do 

estudo, abrangendo maior ou menor detalhamento das formas existentes. 

TCRP (2013) aponta que para o estudo dos modos de transportes a malha viária deve 

ser avaliada segundo sua acessibilidade, a maior acessibilidade está ligada a com a 

conectividade das vias.  

Para TCRP (2013), a forma da malha viária pode ser classificada em três estruturas 

principais. As três formas são mostradas na Figura 1, que traz (a) estrutura de malha, (b) 

estrutura híbrida com existência de malha e vias em cul-de-sac e (c) estrutura em cul-de-sac. 

 

Figura 1 – Formas de estrutura viária segundo TCRP (2013) 

 
Fonte: Adaptado de TCRP (2013). 

 

O estudo de Marshall e Garrick (2010) propõem, além das formas viárias em malha e 

cul-de-sac, outras duas estruturas que são mostradas na Figura 2, que traz (a) malha de vias 

curvilíneas e (b) estrutura de vias cul-de-sac ligadas por vias em forma de laços.  
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Figura 2 – Estrutura viária curvilínea e cul-de-sac ligadas por vias em laços  

 
Fonte: Adaptado de Marshall e Garrick (2010). 

 

Além da classificação da forma da malha viária são propostas na bibliografia formas 

de classificar como as atividades se distribuem dentro da área urbana. Essa classificação está 

relacionada aos conceitos de centro e de centralidade. Segundo Tourinho (2007), o processo de 

surgimento de novos pontos de atração de pessoas na malha urbana a partir da segunda metade 

do século XX fez com que fosse necessário a redefinição do conceito de centro. Segundo 

Tourinho (2007), a definição de centralidade está relacionada à função que a área desempenha 

na estrutura urbana, sendo que uma área é considerada centralidade quando concentra 

atividades do setor terciário, ou seja, atividades de comércio e ou prestação de serviços. 

Desse modo, a centralidade é uma característica do centro da cidade, mas não mais 

exclusiva dessa área da cidade. O centro se diferencia das demais centralidades por sua 

característica simbólica e histórica (TOURINHO, 2007). 

Os autores Bertaud (2004), Lee (2007), Pereira et al. (2013) e Fielbaum, Jara-Diaz e 

Gschwender (2017) se dedicaram ao estudo da distribuição de atividades na malha urbana e 

propuseram classificações para as diferentes distribuições.  

Bertaud (2004) e Pereira et al. (2013) afirmam a existência de dois tipos de estruturas 

urbanas, monocêntricas e policêntricas. A estrutura urbana monocêntrica tem as atividades 

concentradas na área central que pode progressivamente expandir seu raio, ver Figura 3 (a). As 

cidades policêntricas apresentam diversos centros com atividades, mas com uma hierarquia que 

mantém a antiga área central como principal polo atividades, ver Figura 3 (b). 
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Figura 3 – Cidade monocêntrica e policêntrica 

 
Fonte: Adaptado de Bertaud (2002). 

 

Lee (2007) e Fielbaum, Jara-Diaz e Gschwender (2017) afirmam que, além das cidades 

monocêntricas e policêntricas, existe um terceiro modelo de malha urbana, denominado cidade 

dispersa, o qual não apresenta uma estrutura hierárquica de concentração de atividades. Nessas 

cidades as atividades anteriormente concentradas na área central se distribuíram por todo o 

território, sem a formação de novos subcentros concentradores de atividades. 

Pereira et al. (2013) argumentam que as atividades que se distribuem fora da área 

central costumam se agrupar em outros pontos da cidade com alta concentração em comparação 

com seus entornos, formando novos centros (cidade policêntrica), portanto, devido a essa 

reconcentração em novos centros não é possível classificar essas como cidades dispersas. 

 

2.1.2 Desenhos de redes baseados em linhas diretas 

 

As redes que seguem a concepção de linhas diretas são redes nas quais o traçado das 

linhas busca conectar o máximo número possível de pares origem e destino (OD) sem que o 

usuário necessite realizar transferências entre linhas. Essa característica é baseada na máxima 

de que as transferências são malvistas pelos usuários (GUO, 2003).  

O exemplo tradicional de redes de linhas diretas é o sistemas radial, sendo apresentado 

inicialmente a rede de Byrne (1975), descrita em detalhes na Seção 2.3.2. 

Redes com desenhos radiais, segundo Brown e Thompson (2012), são redes as quais 

as linhas são voltadas para a ligação de bairros à área central da cidade, denominada na literatura 

internacional como Central Bussines District (CBD), estrutura de rede mostrada na Figura 4. 
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Figura 4 – Representação de redes com linhas radiais 

 
Fonte: Adaptado de Ferraz e Torres (2004). 

 

Thompson e Matoff (2003) apontam que o primeiro argumento utilizado para defesa 

dos sistemas de transporte público voltados para o atendimento à área central da cidade é o de 

que essa forma de organização promove a reconcentração de atividades e a retomada da 

importância das áreas centrais, importância perdida com o crescimento do uso de modos 

individuais motorizados de transportes. 

Outro argumento apontado por Thompson e Matoff (2003) é o de que mesmo com a 

dispersão das atividades pelo território urbano não existem outras áreas urbanas ademais da 

região central e seus entornos que apresentem demanda por viagens suficiente para viabilizar 

economicamente o atendimento delas. 

A demanda concentrada na região central, ainda segundo Thompson e Matoff (2003), 

é justificada porque essa apresenta características que limitam o uso do transporte privado, 

como ruas estreitas e número reduzido de vagas de estacionamento, além de que a maior 

diversidade de usos do solo e densidade populacional favorecem a ideia de centralizar o sistema 

de transporte público nessa área. 

Thompson e Matoff (2003) apontam, entretanto, que não existem estudos que 

comprovem que o uso de linhas voltadas para o atendimento à área central tem sido eficiente 

para reduzir o processo de dispersão de atividades no território, iniciado junto à difusão do 

automóvel. Haja vista a tendência à dispersão de atividades por toda a área das cidades, os 

autores recomendam o uso de redes baseadas em transferências. 
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2.1.3 Desenhos de redes baseadas em transferências entre linhas 

 

O desenho das redes baseadas em transferências segue a ideia de que as linhas devem 

se interligar nos nós, o que possibilita ao usuário acessar a maior parte dos destinos a partir das 

transferências realizadas nos nós (THOMPSON, 1977). 

 As transferências são programadas com as linhas de ônibus chegando ao nó de forma 

sincronizada, reduzindo o tempo de espera durante a transferência (THOMPSON, 1977). 

Thompson (1977) apontou que os sistemas de transportes públicos poderiam atender 

às demandas localizadas fora das áreas centrais se essas fossem desenhadas com linhas 

integradas ao invés do desenho com linhas isoladas, que buscam conectar as áreas de maior 

demanda. 

Ainda segundo Thompson e Matoff (2003), os sistemas baseados em transferências 

são caracterizados por apresentarem linhas que permitem acesso a um número maior de 

possibilidades de destinos, por isso os autores também classificam esses como sistemas 

multidestinos. 

Para Gschwender, Jara-Díaz e Bravo (2016), os sistemas baseados em transferência 

permitem o ganho de escala graças à confluência das demandas nas principais avenidas da 

cidade, onde ocorre a sobreposição de diversas linhas alimentadoras provenientes das regiões 

periféricas destinadas à área central. 

Os ganhos de escala também são possíveis porque as redes baseadas em transferências 

permitem melhor ajuste das frotas e frequências de acordo com a demanda. Assim, as áreas 

com menor densidade (regiões periféricas) utilizam veículos de menor capacidade. Nas áreas 

centrais ou que recebem transferências de volumes maiores de passageiros, podem ser 

utilizados ônibus de maior capacidade e ou serem ampliadas as frequências de atendimento 

(GSCHWENDER; JARA-DÍAZ; BRAVO, 2016). 

Entre os sistemas baseados em transferências pode-se citar os seguintes desenhos de 

redes e seus autores: 

• malha ortogonal (HOLROYD,1965); 

• linhas tronco alimentadoras ou Hub-and-spoke (O´KELLY, 1987); 

• rede polar (VAUGHAN, 1986); 

 Também foram propostos desenhos de redes com formatos híbridos como forma de 

adequar as redes às variações espaciais de demanda:  

• malha ortogonal na área central formada a partir de linhas periféricas que se 

bifurcam na periferia (DAGANZO, 2010); 
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• malha principal junto às malhas secundárias nas zonas de maior demanda 

(OUYANG NOURBAKHSH E CASSIDY, 2014); 

• malha formada por linhas radiais e circulares (polares) (CHEN et al. 2015). 

Existem redes baseadas em transferência em formato de malha, seja ela polar ou 

ortogonal, algumas variações de redes com malhas mescladas com linhas radiais e redes com 

linha tronco alimentadoras. 

Com o objetivo de exemplificar o modelo de redes em malha e de rede tronca 

alimentadoras, a Figura 5 mostra duas estruturas de redes baseadas em transferência: (a) rede 

baseada em transferência com desenho em malha ortogonal e (b) rede baseada em transferência 

com linhas tronco alimentadoras.  

 

Figura 5 – Representação de redes com linhas baseadas em transferências 

 
Fonte: Adaptado de Ferraz e Torres (2004). 

 

Conforme é possível verificar na Figura 5, as redes baseadas em transferência buscam 

uma maior conectividade entre as linhas. Desse modo, as linhas trabalham em conjunto para 

garantir o atendimento do maior número possível de pares origem e destino. 

 

2.1.4 Comparativo entre os desenhos de redes baseados em transferências e em linhas 

diretas  

 

Segundo Thompson e Matoff (2003), cobrir todas as origens e destinos com viagens 

diretas causa uma piora no nível de serviço prestado nas zonas periféricas com baixa frequência 

de atendimento e tempo elevado em viagem. 

A baixa frequência de atendimento nos pontos de embarque fora da área central se 

deve ao fato de que as linhas diretas têm itinerários longos e tortuosos que se sobrepõe nas 

principais vias da cidade, vias que acumulam linhas com origens nas zonas periféricas e com 
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destino a área central (THOMPSON; MATOFF, 2003; GSCHWENDER JARA-DÍAZ; 

BRAVO, 2016). 

O acúmulo de linhas nas principais vias faz com que o sistema de transporte se torne 

desigual, com alta frequência de atendimento em pequenas áreas próximas a essas vias, que se 

contrapõe às vastas áreas com baixa frequência de atendimento. 

Thompson e Matoff (2003) concluem que os sistemas baseados em transferências são 

mais eficientes para aumento do uso do transporte público e trazem menores custos. Suas 

conclusões provêm da análise dos dados de três cidades norte-americanas, que nos anos 1980 

passaram por uma reestruturação de suas redes. Essas cidades transformaram os desenhos de 

redes com linhas radiais voltadas para o atendimento à área central em um desenho baseado em 

transferências (multidestinos). Foram feitas comparações dos dados das três cidades nos 15 

anos seguintes a reestruturação com os dados dos mesmos 15 anos para seis cidades que 

mantinham sistemas radiais. 

A importância do desenho da rede de transportes é mostrada nos trabalhos de Mees 

(2000), Brown e Thompson (2012), Badia, Argote-Cabanero e Daganzo (2016) e Hyde e Smith 

(2017) apontam que o maior ou menor uso do transporte público sofre influência da estrutura 

da rede de transportes. 

Brown e Thompson (2012) analisaram a relação da concentração de atividades na 

malha urbana e o desenho de rede de transportes. Os autores compararam uma cidade com 

grande concentração de atividade na área central com sistema radial com uma segunda cidade 

que apresentava atividade dispersa por todo seu território, mas com sistema baseado em 

transferências. Os resultados mostraram que a cidade com sistema baseado em transferências 

apresenta maior uso do transporte público. Segundo os autores, isso é explicado tendo em vista 

que na primeira cidade somente são atendidas as viagens com destino à área central, onde todos 

os outros possíveis pares origem e destino não são atendidos ou demandam longos tempos de 

viagens. 

Mees (2000) mostrou que cidades com estrutura viária similar apresentavam diferentes 

níveis de utilização do transporte público. O autor conclui que a cidade com transporte urbano 

baseado em transferências apresenta maior uso do transporte público. Os resultados foram 

confirmados por Brown e Thompson (2012), que analisaram sistemas multidestinos e sistemas 

radiais voltados para o atendimento à área central.  

Badia, Argote-Cabanero e Daganzo (2016) mostram o aumento no uso do transporte 

público da cidade de Barcelona após mudanças que alteraram o desenho da rede para que essa 

fosse baseada em transferências e não mais em viagens diretas entre os pares origem e destino. 
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Assim como as pesquisas de Thompson e Matoff (2003), a análise de  Badia, Argote-Cabanero 

e Daganzo (2016) permite a comparação direta do uso do transporte público antes e após a troca 

de um sistema de transporte baseado em linhas diretas para um sistema baseado em 

transferências. 

O sistema baseado em transferências traz o que os autores Hyde e Smith (2017) 

apontam como “efeito de rede”. Segundo os autores, o princípio é de que o desenho das linhas 

de forma ordenada gera o aumento no uso do transporte público e melhora a percepção dos 

usuários frente ao mesmo. Esse efeito ocorre quando a rede de transporte público é capaz de 

imitar a flexibilidade de opções de rotas da rede de vias. 

A visão de rede busca construir, por meio do planejamento, um conjunto de linhas 

compreensíveis e integradas que formem uma rede de transporte para o usuário. Essa visão 

contrapõe o planejamento individualizado de criação de linhas, no qual as linhas são criadas 

para atender distintos pares de origens e destinos, sem levar em consideração a ideia de criação 

de uma rede estruturada e compreensível ao usuário (HYDE; SMITH, 2017). 

O efeito de rede é alcançado quando os itinerários do transporte público atendem toda 

a malha urbana com elevada frequência de atendimento e são compreensíveis aos usuários 

(BADIA; ARGOTE-CABANERO; DAGANZO 2016). Portanto, é necessário não somente a 

cobertura de toda a malha urbana, mas que essa também esteja atrelada à frequência de 

atendimento que possibilitem transferências com o menor tempo possível de espera. O eminente 

aumento nos custos para garantir um serviço de alta frequência em toda rede e não somente em 

algumas linhas principais é compensando pelo aumento no número de usuários (HYDE; 

SMITH, 2017). 

A forma como a população utiliza as redes de transportes baseadas em transferências 

sofre impacto do conceito que a população tem sobre as transferências entre linhas. Thompson 

e Matoff (2003) afirmam que a visão negativa das transferências é provocada devido à maior 

parcela da população ter experiências com transferências entre linhas em sistemas de 

transportes organizados em linhas diretas. Por serem estruturados para atender ao máximo de 

pares OD possíveis com uma única viagem (de modo direto), quando são necessárias as 

transferências nesses sistemas exigem longos tempos de espera dos passageiros.  

No Brasil, segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU), além dos longos tempos de espera, não são recorrentes políticas de integração tarifária 

fora dos terminais de integração. Desse modo, os passageiros têm que efetuar o pagamento de 

passagens todas as vezes que realizam a troca de ônibus fora dos terminais, devido ao fato que 
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56,6% das cidades não apresentam política de integração temporal, fator que desestimula as 

transferências entre linhas (NTU, 2008). 

O baixo número de transferências nos sistemas diretos é comprovado pelos números 

mostrados por Guo (2003) e Badia, Estrada e Robusté (2016), que mostram que as redes 

voltadas ao atendimento direto costumam ter porcentagens baixas de transferências, com 

resultados variando dentro do intervalo de 1,5 a 16% das viagens com realização de 

transferências. 

Portanto, para a etapa de desenho de redes de transporte público é necessária a 

consideração da distribuição de atividade na malha urbana, tratada na Seção 2.1.1, e do tipo de 

desenho de rede que será adotado, que pode implicar ou não na maior necessidade de 

transferências.  

 

2.2 MODELAGEM DE REDES  

 

O problema de desenho de redes de transporte público pode ser resolvido com o uso 

de modelagem. A modelagem em transportes tem a função de subsidiar o planejamento de 

transportes. Segundo Ortúzar e Willumsen (2011), a modelagem visa replicar o sistema de 

transporte a partir do uso de equações matemáticas, essas formuladas através de parâmetros 

teóricos. 

Segundo Ortúzar e Willumsen (2011) os modelos são representados como funções 

matemáticas com variáveis e parâmetros. As variáveis são as incógnitas do modelo e serão 

calculados durante a resolução desse. Já os parâmetros são valores fixos. 

Os modelos, segundo Ortúzar e Willumsen (2011), podem ser representados 

matematicamente por variáveis X e parâmetros θ. 

 

𝑌 =  ƒ (𝑋, 𝜃)       (1) 

 

O objetivo é testar um conjunto de alternativas e hipóteses, para isso, a experimentação 

durante a modelagem permite entender o comportamento das variáveis do sistema de 

transportes e o impacto que as alterações dos valores dessas trazem para os resultados do 

sistema (ORTÚZAR; WILLUMSEN, 2011).  

Nos modelos também podem ser incluídas restrições. Essas limitam os valores das 

variáveis dentro de um intervalo de valores viáveis de acordo com critérios estabelecidos. Um 

exemplo de critério pode ser, a limitação de recursos disponíveis na área de estudo.  
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Os trabalhos que se dedicaram a analisar por meio de modelos qual dos sistemas,  

baseado em linhas diretas ou em transferências, tem menores custos, constataram que os 

resultados sofrem influência principalmente da função utilizada para descrever a distribuição 

da produção (origens) e atração (destinos) das viagens e se foi incluído o parâmetro de 

penalização a cada transferência entre linha realizada nas viagens. 

Guo (2003) aponta para a complexidade do tema da penalização por transferências por 

isso esse tema é tratado na Seção 2.2.1.  

O tema da distribuição das viagens é apresentado junto à explicação dos modelos 

contínuos e discretos por estar diretamente relacionado ao tipo de modelagem escolhido, nas 

Seções 2.2.2 e 2.2.3, respectivamente. 

 

2.2.1 Penalização por transferência entre linhas  

 

A penalização significa impor um aumento no tempo de viagem quando o passageiro 

necessita realizar uma transferência entre linhas para alcançar seu destino. Desse modo, ao 

invés de considerar somente o tempo de caminhada e ou espera pela chegada do próximo 

ônibus, é acrescentado um tempo de viagem devido à inconveniência causada pela interrupção 

da viagem do passageiro (CURRIE, 2005) 

Guo (2003) realiza uma extensa pesquisa sobre o tema das transferências em sistemas 

de transportes. Segundo o autor, a penalização por transferência é medida com o uso da teoria 

do valor do tempo. Dessa maneira, o inconveniente gerado pela troca de linhas é quantificado 

em tempo equivalente caminhando ou em tempo equivalente dentro do veículo. 

Nessa mesma linha, Currie (2005) aponta que a maior parte dos trabalhos quantifica a 

penalização por transferência em tempo equivalente dentro do veículo em minutos. Daganzo 

(2010) utiliza a penalização em função de uma distância equivalente caminhando para acesso 

ao transporte público, valor que é posteriormente dividido pela velocidade de caminhada 

levando a um tempo equivalente caminhando para acesso ao transporte público. 

A adoção de penalização por transferência impacta o tempo das viagens que 

demandam transferências entre linhas. Desse modo, a adoção de penalização por transferência 

aumenta os tempos médios de viagens dos modelos baseados em transferência, haja vista que 

nesses a maior parte das viagens entre pares OD inclui ao menos uma transferência. 

A forma como a variável transferência é tratada no momento do planejamento impacta 

diretamente a etapa de desenho de rede. Gschwender, Jara-Díaz e Bravo (2016) mostram que, 

na etapa de desenho, a transferência é a variável com maior impacto nos custos para o usuário. 
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Portanto, o uso da penalização por transferência nos modelos pode tornar os sistemas baseados 

em transferências menos competitivos que os sistemas com linhas diretas. 

Os custos ligados à variável transferência dependem: do tempo de caminhada entre as 

paradas de ônibus; do tempo de espera na parada e se são impostas ou não penalidades pela 

percepção negativa da interrupção das viagens e, quando impostas, qual o peso dessas 

(GSCHWENDER; JARA-DÍAZ; BRAVO, 2016). 

Segundo Guo (2003), a visão que os passageiros têm das transferências depende de 

como essas estão organizadas e das condições de conforto do ambiente no qual é realizado a 

transferência. 

Badia, Argote-Cabanero e Daganzo (2017) apontam que é adotada uma prática de 

penalização excessiva das transferências no momento do planejamento de linhas. Os autores 

avaliaram o sistema de Barcelona-Espanha antes e após a implementação do sistema baseado 

em transferência. Segundo os autores, o conceito de que os passageiros têm aversão a realização 

de transferências se deve ao fato de que em sistemas de linhas diretas o desenho das linhas é 

complexo e as linhas têm baixas frequências de atendimento, o que naturalmente desencoraja 

os usuários a realizarem transferências entre linhas durante suas viagens, fato que não ocorre 

nos sistemas baseados em transferências.  

A ANTP (2007) realizou um estudo para avaliar como os passageiros brasileiros 

avaliam as transferências. O estudo confirmou a ideia de que transferências mais amigáveis 

diminuem a visão negativa dessas, mesma conclusão dos trabalhos de Badia, Argote-Cabanero 

e Daganzo (2017).  

Na pesquisa realizada por ANTP (2007), os autores avaliaram os usuários dos sistemas 

tronco alimentadores de grandes cidades brasileiras e os resultados mostraram que esses não 

percebem as transferências obrigatórias como um fator negativo. 

Badia, Argote-Cabanero e Daganzo (2017) afirmam que uma rede de transporte 

público promove transferências amigáveis aos passageiros quando apresentam as seguintes 

características: foram desenhadas para atender a toda a área urbana, tem estrutura simples 

(menor número de linhas), tem altas frequências de atendimento e as transferências ocorrem 

em paradas ou terminais em que a distância de caminhada para realizar a transferência é a menor 

possível.  

As redes de transportes que proporcionam transferências mais amigáveis geram o 

aumento do uso do transporte público porque fazem com que os usuários passem a ser usuários 

da rede de ônibus como um todo e não mais de uma linha exclusivamente (BADIA; ARGOTE-

CABANERO; DAGANZO, 2017). 
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Guo (2003) afirma que o tema das transferências é extremamente complexo, sendo 

difícil avaliar como os usuários percebem as transferências. Assim, o autor afirma que a 

aplicação de penalização por transferência não deve ser adotada como regra sem a consideração 

de fatores locais e condições do ambiente nas quais as transferências são realizadas.  

A adoção de taxas de penalização sem levar em consideração as condições nas quais 

serão feitas as transferências pode acarretar a adoção de taxas de penalizações por transferências 

exageradas. Essas afetam os tempos médios de viagens, que é uma variável considerada pelos 

técnicos quando do desenho da rede de linhas (GUO, 2003). 

 

2.2.2 Modelos discretos 

 

Segundo Fan, Mei e Gu (2018), os modelos discretos são modelos que são construídos 

a partir de uma rede viária existente fisicamente, representada computacionalmente por um 

grafo, onde os arcos (links) representam as vias e os nós representam os cruzamentos entre vias.  

Parte dos nós são caracterizados com centroides. Os centroides são um conjunto de 

discretos pontos de demanda. Os dados de demanda dos centroides são alocados nos links e 

seus valores provêm de matrizes origem e destino (IBARRA-ROJAS et al. 2015). 

A partir de programação matemática utilizando os dados dos custos de viagem por 

cada um dos arcos da rede, a função dos modelos é encontrar a solução ótima de traçado de 

linhas que apresentem os menores custos para usuários e empresas responsáveis pelos sistemas 

(CEDER, 2007). 

Os problemas de modelos discretos, típicos de roteirização de veículos, são 

classificados como NP-hard, salvo nos casos de redes com pequenas dimensões. Os problemas 

NP-hard são definidos como problemas que não podem ser resolvidos em tempo polinomial, 

esses problemas não têm solução ótima atingível com a capacidade computacional atual em 

tempo polinomial (HOCHBA, 1997). 

Dessa forma, Fan, Mei e Gu (2018) apontam que a resolução do problema de redes de 

grande porte não pode ser resolvido com métodos exatos, pois para a obtenção da solução ótima 

global, é necessário elevado consumo de tempo computacional, o que torna a solução inviável. 

Diante da restrição computacional exposta para resolução de modelos de redes de 

grande porte, tem sido utilizado heurística e metaheurística. Segundo Vuchic (2007), não é 

possível garantir que a solução encontrada com o uso de heurísticas está próxima da solução 

ótima global. 
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2.2.3 Modelos contínuos 

 

Os modelos contínuos, segundo Fan, Mei e Gu (2018), são modelos que consideram 

que as variáveis sofrem uma variação contínua a partir de uma função pré-determinada. Sendo 

assim, as variáveis que impactam no desenho de redes de transportes, como a malha viária e a 

demanda, são determinadas a partir de modelos idealizados de distribuição e forma geométrica, 

respectivamente. Para a estrutura viária, por exemplo, são adotados modelos geométricos de 

forma quadrada e circular. Já a demanda, varia conforme uma função matemática.  

Os modelos contínuos representam, portanto, uma simplificação da realidade, tendo 

em vista que, diferentemente dos modelos discretos, não são construídos a partir de dados de 

malhas viárias reais e ou dados de demanda obtidos a partir de pesquisas OD. Por conta disso, 

a literatura trata dos modelos contínuos como continuum approximation method (CA). 

O fato da malha viária dos modelos CA adotar uma forma específica, como a forma 

polar, malha ortogonal ou híbrida, faz com que o desenho dos itinerários termine replicando as 

formas geométricas das malhas viárias idealizadas. Entre os modelos utilizados, podem ser 

citados: modelo de malha ortogonal, apresentado por Holroyd (1965); modelo de malha polar, 

de Vaughan (1986); modelos híbridos,  do trabalho de Daganzo (2010); Ouyang, Nourbakhsh 

e Cassidy (2014) e Chen et al. (2015). 

A função da demanda é a que determina como é distribuída a produção e atração de 

viagens pela malha urbana. Esses modelos têm estrutura de demanda que podem variar, tanto 

em relação à produção quanto à atração de viagens. 

Em relação à produção de viagens, são utilizadas taxas de produção de viagens em 

passageiros/hora uniformemente distribuídas em toda a área urbana, como ocorre em Daganzo 

(2010), Chen et al. (2015). Nos trabalhos de Byrne (1975), Vaughan (1986) e Ouyang, 

Nourbakhsh e Cassidy (2014), as taxas variam nas diferentes áreas da malha urbana. 

Quanto à atração de viagens, os modelos podem adotar diferentes concepções. O 

modelo de Byrne (1975) considerou que todos os destinos de viagens estão localizados na área 

central, buscando representar cidades que concentram a maior parcela de atividade na área 

central. Os modelos de Vaughan (1986), Daganzo (2010), Estrada et al. (2011) e Chen et al. 

(2015) representam cidades com atividades dispersas por todo o território, pois adotam que as 

viagens são distribuídas aleatoriamente por toda a área urbana. Ouyang, Nourbakhsh e Cassidy 

(2014) adotam uma distribuição de viagens que varia em função da posição (x,y) dos diferentes 

quadrantes, nos quais são divididos o território. Esse modelo pode ser utilizado para representar 

cidades policêntricas. 
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Por partirem de uma aproximação das variáveis reais, os modelos contínuos são 

econômicos em termos de tempo computacional para sua resolução e conseguem alcançar, 

diferentemente dos problemas discretos, a solução ótima (FAN; MEI; GU, 2018). 

O fato de os modelos contínuos demandarem menor tempo computacional para sua 

resolução permite que sejam testadas diversas hipóteses e condições dos parâmetros 

operacionais da rede. As comparações disponibilizam informações que subsidiam a tomada de 

decisão quanto ao melhor desenho (FAN; MEI; GU, 2018). 

Chen et al. (2015) adaptaram os desenhos de redes produzidos a partir dos modelos 

contínuos para as malhas viárias de diversas cidades. Após a adaptação, os autores verificaram 

um aumento médio de 3% nos custos totais dos sistemas em comparação aos custos calculados 

antes da adaptação da rede de linhas para a malha viária real das cidades.  

Segundo Chen (2015), quando a malha viária da cidade tem seu formato similar à 

malha viária do modelo contínuo utilizado, o aumento dos custos totais dos sistemas após da 

adaptação dos itinerários das linhas aos viários existentes foi inferior à média de 3%. Um 

possível exemplo da situação descrita seria a utilização do modelo contínuo com formato de 

malha ortogonal em uma cidade com formato de malha viária próximo à uma malha com forma 

ortogonal com vias perpendiculares.  

A adaptação à malhas viárias irregulares também é possível segundo Chen et al. 

(2015), já que, como apontaram em seus estudos, pequenas variações nos itinerários das linhas 

e frequências, em geral, têm impacto limitado nos custos totais do sistema. 

 

2.3 DETALHAMENTO DOS MODELOS CONTÍNUOS 

 

Os modelos contínuos, segundo Estrada et al. (2011), envolvem a produção de um 

desenho de um plano geométrico com as linhas seguindo uma forma geométrica específica, que 

pode ser, por exemplo, um formato de malha ortogonal, malha polar, desenhos híbridos de 

malha junto à linhas radiais entre outros. Posteriormente, esse desenho inicial de linhas deve 

ser adaptado às condições reais da malha urbana. 

As variáveis ou incógnitas do problema têm seus valores determinados a partir de uma 

função objetivo que busca reduzir os custos para usuários e para empresas prestadoras do 

serviço (ESTRADA et al. 2011). 

Segundo Chen et al. (2015), os modelos contínuos possibilitam o desenho de redes de 

transporte de forma simplificada com a necessidade de cálculo de um número menor de 

variáveis. Segundo Ibarra-Rojas et al. (2015) as variáveis independentes consideradas em cada 
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modelo, apesar de variarem, na maior parte dos modelos estão relacionadas ao espaçamento 

ótimo entre as linhas e as respectivas frequências de atendimento.  

 Nas Seções de 2.3.1 a 2.3.4 são descritos os modelos em relação aos seguintes itens: 

• variáveis independentes: espaçamento entre linhas, frequência de atendimento das 

linhas, dimensões da área central da cidade; 

• restrições: tamanho de frota e frequência de atendimento único para todas as linhas; 

• produção de viagens: uniforme em toda malha ou variando conforme localização 

(x,y) na malha; 

• atração de viagens: viagens com destino exclusivo à área central ou destinos 

distribuídos aleatoriamente no território; 

• padrão de escolha da rota adotado pelos usuários; 

• penalizações por transferência: adotam ou não a penalização a cada transferência 

entre linhas. 

Não são apresentados neste trabalho as equações de cada sistema, haja vista que a 

revisão busca apresentar a metodologia geral utilizada e não a descrição detalhada de cada um 

dos modelos. Contudo, por ter relação direta com o desenvolvimento deste trabalho, o modelo 

matemático proposto por Daganzo (2010) é apresentado na Seção 2.4. 

 

2.3.1 Modelo de malha, segundo Holroyd (1965) 

 

Holroyd (1965 apud BYRNE, 1975) realizou um trabalho pioneiro no uso dos 

conceitos de modelos contínuos para o desenho de redes de transportes. O autor estudou uma 

rede com forma de malha quadrada. A rede proposta por Holroyd é uma rede de um só modo 

de transporte desenhada para uma cidade de demanda uniforme no espaço e tempo 

(HOLROYD, 1965 apud IBARRA-ROJAS et al. 2015). 

Para o desenho da rede de transportes foram consideradas as variáveis frequência de 

atendimento e espaçamentos entre linhas, com a busca do equilíbrio entre o melhor nível de 

serviço, ou seja, menor espaçamento entre linhas e maior frequência com o menor custo 

possível para a prestação do serviço de transportes (HOLROYD, 1965 apud NOURBAKHSH; 

OUYANG, 2012). Segue a síntese do experimento realizado: 

• variáveis independentes: espaçamento entre linhas (espaçamento entre linhas que é 

múlitplo a um espaçamento entre paradas) e frequência de atendimento; 

• produção de viagens: uniforme em toda a área de serviço e no tempo; 

• atração de viagens: uniforme em toda a área de serviço e no tempo. 
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2.3.2 Modelo Radial, segundo Byrne (1975) 

 

Byrne (1975) buscou, para uma cidade circular de raio (R), determinar o espaçamento 

angular de linhas e frequência de atendimento. As linhas apresentariam configuração radial, 

conforme ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Modelo polar proposto por Byrne (1975) 

 

 
Fonte: Byrne (1975). 

 

• variáveis independentes: espaçamento entre linhas determinadas pela posição 

angular (ѳ); 

• restrições: tamanho de frota e intervalos de atendimento, devendo esse ser constante 

na linha, mas podendo variar entre as diferentes linhas; 

• produção de viagens: varia radialmente com P (r, ѳ) e ao longo das horas do dia; 

• atração de viagens: viagens com destino exclusivamente à área central; 

• padrão de escolha da rota adotado pelos usuários: passageiros escolhem a rota com 

menor custo em direção à área central; 

• penalizações por transferência: não se aplica, como toda a demanda está na área 

central não existe necessidade de transferência. 

 

2.3.3 Modelo Polar, segundo Vaughan (1986) 

 

O modelo proposto por Vaughan (1986) é composto por linhas radiais e linhas 

circulares em anéis, que formam uma malha com desenho polar, sendo o modelo, portanto, 

conhecido como rede polar. As linhas são bidirecionais, ou seja, cada linha tem no mínimo dois 

veículos circulando ao mesmo tempo, um para cada sentido de deslocamento.  
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São dois tipos de linhas: as linhas que circulam em anéis indefinidamente e as linhas 

radiais que circulam das bordas para o ponto central da cidade e do ponto central para as bordas. 

Os itinerários das linhas circulares e radiais formam a malha polar apresentada na Figura 7.  

 

Figura 7 – Modelo polar proposto por Vaughan (1986) 

 
Fonte: Adaptado de Vaughan (1986). 

 

Chen et al. (2015) afirmam que o modelo polar proposto por Vaughan (1986) é o 

primeiro modelo que utiliza a aproximação contínua para redes do tipo múltiplos destinos 

(many-to-many). Segue a síntese do experimento realizado: 

• variáveis independentes: espaçamentos entre linhas radiais e linhas anéis, 

respectivamente (sr, sa) e frequências de atendimento das respectivas linhas radiais 

e anéis (Hr, Ha);  

• restrições: tamanho da frota (N); 

• produção de viagens: distribuída uniformemente pela cidade circular de raio (R); 

• atração de viagens: aleatoriamente distribuída por toda cidade; 

• padrão de escolha da rota adotado pelos usuários: passageiros escolhem a rota mais 

curta entre as três variações possíveis de rotas existentes: radial-radial, anel-radial, 

radial-anel; 

• penalizações por transferência: não adotou penalização por transferências. 
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2.3.4 Modelos híbridos 

 

Nos modelos híbridos as diferentes áreas da cidade são atendidas por diferentes formas 

de estrutura de linhas. De modo geral, áreas centrais apresentam cobertura mais densa de linhas 

do que áreas periféricas.  

 

2.3.4.1 Rede em malha com linhas ortogonais na área central (forma retangular) e linhas 

alimentadoras nas zonas periféricas (DAGANZO, 2010) 

 

Daganzo (2010) aponta que o sistema de linhas de transporte coletivo deve ter uma 

estrutura de linhas simplificado de forma a facilitar o entendimento do funcionamento deste 

pelos usuários. O sistema deve ser acessível em toda a área urbana e com adequado nível de 

serviço para todos os pares de origem e destino. 

O autor considera um modelo de cidade com formato de polígono quadrado composto 

por linhas em malha na área central que se prolongam em direção à periferia. As linhas da malha 

central têm, portanto, uma configuração de Norte-Sul e Leste-Oeste, passando pela malha 

central. 

Em relação às paradas para acesso ao sistema, no modelo de Daganzo (2010), cada 

parada na malha central é um ponto de transferência entre linhas. Segue a síntese dos conceitos 

propostos por Daganzo: 

• variáveis independentes: espaçamento entre linhas s (atrelado ao espaçamento de 

paradas com transferência) e frequência de atendimento H;  

• restrições: as transferências acontecem somente na malha central; 

• produção de viagens: uniformemente distribuído por toda a cidade; 

• atração de viagens: independentemente distribuída por toda a cidade; 

• padrão de escolha da rota adotado pelos usuários: decidem primeiro pela parada 

mais próxima, escolhem a rota com menor número de transferências, realizam a 

transferência na primeira oportunidade possível e quando da malha central 

escolhem de maneira aleatória entre qual das linhas utilizar; 

• penalizações por transferência: existe e é imposta como valor equivalente em 

viagem dentro do veículo. 

 

O modelo híbrido proposto por Daganzo (2010) é adaptável para cidades de dimensões 

retangulares. O trabalho de Estrada et al. (2011) adapta o sistema híbrido à cidade de Barcelona, 

na Espanha. Para a adaptação no modelo de malha retangular, o espaçamento entre paradas com 
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transferência e por consequência entre linhas, é um múltiplo de valores inteiros px e py, 

respectivamente, como ilustrado na Figura 8. 

As linhas são definidas pelo espaçamento entre linhas sy e sx, pelas dimensões da área 

da cidade de forma retangular Dx e Dy e área central dx e dy. 

 

Figura 8 – Adaptação do modelo de Daganzo (2010) para uma cidade de dimensões 

retangulares com malha central também retangular 

 
Fonte: Adaptado de Estrada et al. (2011). 

 

No modelo retangular de Estrada et al. (2011), diferentemente do modelo de Daganzo 

(2010), não são todas as paradas das linhas da malha central que proporcionam a possibilidade 

de transferências entre linhas. O número de paradas que permitem transferência está 

relacionado à relação de espaçamento entre linhas nos eixo x e y, sendo possível ver no exemplo 

da Figura 8 que existe encontro entre linhas no eixo x e no eixo y a cada duas vezes a distância 

s. 

 

2.3.4.2  Híbrido com malha principal e malhas secundárias  

 

Ouyang, Nourbakhsh e Cassidy (2014) propõem um modelo híbrido de malha que 

considera uma cidade retangular com rede viária em formato de malha ortogonal. 

O desenho da rede de ônibus é composto por uma malha principal com linhas 

espaçadas para atender às áreas de menor demanda. Nas áreas de maior demanda a operação é 

feita em conjunto com uma malha de linhas locais, o que reduz o espaçamento entre linhas e 

aumenta o nível de serviço. Linhas principais e locais trafegam constantemente nas suas rotas 

nas diferentes direções e são consideradas paradas em todos os cruzamentos de linhas. 

A demanda varia no território de acordo com uma função exponencial. Essa função 

exponencial varia de acordo com a posição do ponto no território. A rede é desenhada a partir 
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de uma otimização dos custos da empresa operadora e dos passageiros. Segue a síntese do 

experimento realizado: 

• variáveis independentes: dimensões da área urbana sendo a dimensão no eixo 

horizontal (x) representada por L e dimensão no eixo vertical (y) por W, 

espaçamento entre linhas na malha principal (lo,wo), intervalo de atendimento (H) 

com o mesmo valor para todas as linhas do sistema; 

• restrições: não adota restrição de capacidade de veículos ou frota; 

• produção de viagens: varia em função da posição x e y dos quadrantes que compõe 

a malha em uma função exponencial, não considera variação temporal; 

• atração de viagens: varia em função da posição x e y dos quadrantes que compõe a 

malha em uma função exponencial;  

• padrão de escolha da rota adotado pelos usuários: decidem primeiro pela parada 

mais próxima, escolhem a rota com menor número de transferências, realizam a 

transferência na primeira oportunidade possível e quando da malha central 

escolhem de maneira aleatória entre qual das linhas utilizar; 

• penalizações por transferência: adota penalização por transferências. 

Exemplo dos resultados verificados para diferentes estruturas de demanda são 

apresentados na Figura 9. Nessa, o eixo z representa a demanda de viagens e os eixos x e y 

representam os pontos da área urbana, além de serem apresentadas diferentes estruturas de 

demanda, como: (a) cidade monocêntrica, demanda concentrada na área central; (b) cidade com 

dois centros alinhados, centros principais de demanda alinhados; (c) cidade com um centro de 

demanda na borda e (d) cidade com dois centros que concentram a demanda em bordas opostas.  

As funções de demanda apresentadas na Figura 9 representam no eixo vertical a 

demanda que varia espacialmente em um cenário de área urbana quadrada representada pelos 

eixos horizontais. Abaixo de cada uma das funções de demanda é representado o respectivo 

desenho de rede em malha calculado pelo modelo de Ouyang, Nourbakhsh e Cassidy (2014). 
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Figura 9 – Modelo híbrido de malha principal e malha secundária com linhas locais nas áreas 

de maior demanda a partir do modelo de Ouyang, Nourbakhsh e Cassidy (2014) 

 
Fonte: Adaptado de Ouyang, Nourbakhsh e Cassidy (2014). 

 

Os autores apontam para necessidade de testar o modelo em redes viárias de formatos 

diferentes do formato de malha, incluir variações temporais de demanda, além de estudar 

melhor forma de organização de horários das linhas para reduzir o tempo de espera dos 

passageiros em paradas (OUYANG; NOURBAKHSH E CASSIDY, 2014). 

 

2.3.4.3  Modelo com anéis na área central e linha periféricas radiais 

 

Nesse modelo a malha viária é idealiza com forma de vias radiais e circulares. No 

modelo de Chen et al. (2015) propõe linhas de transporte radiais que partem desde as bordas da 

cidade e cruzam a área central essas juntam a um conjunto de linhas circulares em forma de 

anéis na área central. O espaçamento das linhas periféricas é função da distância em relação 

área central do município.  

A estrutura do modelo híbrido com anéis e linhas radias de Chen et al. (2015) é 

apresentada na Figura 10:  
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Figura 10 – Modelo híbrido proposto por Chen et al. (2015), polar na área central e radial na 

periferia 

 

Fonte: Adaptado de Chen et al. (2015). 

 

Segundo o autor, o modelo de Vaughan (1986) falha ao não considerar a penalização 

por transferência. Portanto, Chen et al. (2015) adotam penalizações por cada transferência 

realizada. 

Quanto à organização do desenho das linhas, as diferenças do modelo de Chen et al. 

(2015) em relação ao modelo polar proposto por Vaughan (1986) são: variação do espaçamento 

de linhas na área periférica e o desenho de rede polar exclusivo na área central do município.  

O modelo de Chen et al. (2015) visa evitar as transferências nas linhas radiais que 

partem da periferia, não sendo obrigatório realizar transferência entre linhas caso a origem da 

viagem seja um região periférica e o destino a área central do município. Segue a síntese do 

experimento realizado: 

• variáveis independentes: raio da área central (r), espaçamento entre linhas radiais 

(sr), e entre linhas circulares (sc) e frequência de atendimento das linhas radiais (Hr) 

e circulares (Hc). As variáveis (sr,sc,Hr e Hc) podem variar conforme sua distância 

(x) do ponto central da cidade; 

• restrições: capacidade de transporte de passageiros por linha (K) e conservação dos 

veículos provenientes das zonas periféricas na área central; 

• produção de viagens: demanda constante com variação temporal, demanda diária 

média e uma taxa de demanda para período de pico;  
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• destinos de viagens: destinos aleatoriamente distribuídos por toda a cidade; 

• padrão de escolha da rota adotado pelos usuários: se direciona à parada mais 

próxima da sua origem/destino. Nela, opta pela rota com menor tempo de viagem. 

Se ambas as rotas têm os mesmos tempos de viagens, decide pela linha sem 

transferência e entre as linhas que restam decide aleatoriamente; 

• penalização por transferências: adota penalização por transferências. 

Devido à própria estrutura do modelo de Chen et al. (2015) as linhas podem variar em 

frequência de atendimento e espaçamento tanto na área central quanto na periferia.  

Em relação às linhas radiais, os intervalos de atendimento aumentam junto com o 

aumento da distância (x) em relação ao ponto central da cidade e o espaçamento entre linhas 

diminui, devido ao efeito de bifurcação de linhas.  

Em relação às linhas de anéis, o espaçamento dessas linhas quanto mais próximo ao 

ponto central da cidade, maior o espaçamento entre elas e quanto mais próximo à borda da área 

central menor o espaçamento. 

 

2.3.4.4  Modelo de malha na área central e linha periféricas radiais 

 

O modelo é idealizado para uma cidade com sistema viário com vias ortogonais. Chen et 

al. (2015) propõem um modelo híbrido com uma grelha central formada por linhas ortogonais 

e linhas radiais que são prolongamentos das linhas da malha central. O espaçamento das linhas 

periféricas é função da distância da área em relação à área central do município. 

O modelo de Chen et al. (2015) visa evitar as transferências nas linhas radiais que 

partem da periferia, não sendo necessário realizar transferência entre linhas nas viagens com 

origem nas regiões periféricas e destino na área central. A estrutura híbrida de malha e linhas 

radiais do modelo de Chen et al. (2015) é apresentada na Figura 11. 
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Figura 11 – Modelo híbrido de malha na área central formado a partir de linhas radiais com 

origem na periferia proposto por Chen et al. (2015) 

 
Fonte: Adaptado de Chen et al. (2015). 

 

Segue a síntese do experimento realizado: 

• variáveis independentes: raio da área central (r), distância entre linhas radiais (sr) e 

espaçamento entre linhas ortogonais da malha central (sg), frequência de 

atendimento das respectivas linhas radiais (Hr) e linhas na malha central (Hg). As 

variáveis (sr,sc,Hr e Hc) podem variar conforme sua distância (x) do ponto central 

da cidade;  

• restrições: demanda, destinos de viagens, padrão de escolha da rota adotado pelos 

usuários, penalização por transferência são adotados, conforme os mesmos 

princípios do modelo da rede radial e circular de Chen et al. (2015), descrito na 

Seção 2.3.4.3.  

O autor observa em seus resultados que, devido à malha central ocupar praticamente 

toda a área da cidade, as dimensões ideais médias da malha central ficam na média próximas à 

90% do território da cidade, o que faz com que a demanda seja distribuída sem que ocorra 

concentração de demanda nas linhas perimetrais da malha ortogonal. O espaçamento e intervalo 

de atendimento das linhas periféricas crescem conforme essas se aproximam das bordas da 

cidade. 
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2.4 DETALHAMENTO DO MODELO CONTÍNUO DE DAGANZO (2010) 

 

A resolução do modelo de Daganzo (2010) é iniciada com a definição da dimensão da 

área urbana que receberá a rede de transporte a ser desenhada. Para isso, é traçado um polígono 

de forma quadrada que abrange toda a área urbana, sendo o lado desse polígono é o parâmetro 

D do modelo de Daganzo (2010). 

A área central da área urbana no modelo de Daganzo (2010) recebe um sistema de 

malha com linhas de transporte coletivo em duas direções. Essa malha que atende a área central 

é um polígono quadrado que tem lado determinado pela variável independente d calculada pelo 

modelo. As linhas que formam a malha ortogonal da área central provém das regiões periféricas.  

A frequência de atendimento H é constante dentro da malha central de lado d, sendo 

permitido que essa varie nas áreas da cidade que ficam localizadas fora da área atendida pela 

malha central. 

Da relação das dimensões D e d, provém a relação α = d/D, que determina a área 

atendida pela malha central em relação à área total da área urbana. Assim, se α = 1, a área 

urbana é atendida por um sistema de malha em toda sua área e quanto menor o valor de α menor 

a área central atendida pela rede em malha. A dimensão D é um parâmetro dado pela área urbana 

estudada. Pela relação de α, a dimensão d é calculada nas equações propostas pelo modelo. 

A área de lado D gera uma demanda nas horas de pico definida por Λ passageiros/hora 

e durante as demais horas do dia por λ também em passageiros/hora. A produção e atração de 

viagens são uniformemente e independentemente distribuídas por toda a área urbana. Isso visa 

restringir o número de parâmetros os quais afetam a demanda. A demanda utilizada deve ser a 

demanda da hora de pico. 

O modelo tem uma estrutura de linhas periféricas que mantém o espaçamento entre 

linhas verificado na área central. Se necessário, as linhas se bifurcam na periferia para que o 

espaçamento seja constante, exemplos de itinerários de linhas que se bifurcam são ilustradas 

pelas siglas “Aa,Ab,Ba,Bb” na Figura 12. Essa mostra que linhas partem das extremidades do 

polígono de área quadrada D em direção a área central de lado d. O esquema mostrado é 

espelhado para todos os quadrantes.  
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Figura 12 – Estrutura de linhas do modelo de Daganzo (2010) 

 
Fonte: Daganzo (2010). 

 

Em relação aos parâmetros dos veículos que atendem a rede de linhas, é determinado 

que os veículos tenham uma capacidade C em número de passageiros e trafeguem com 

velocidade ʋ dada em km/h, já considerando as interrupções pelo tráfego. O tempo perdido com 

desaceleração e aceleração estão representados no parâmetro τ medido em hora/parada e o 

tempo necessário para embarque por passageiro τ´ medido em hora/passageiro. 

Os parâmetros τ e τ´ são utilizados para o cálculo da velocidade comercial (velocidade 

que considera todos os tempos consumidos em cada parada).  

A penalização por transferência é dada por δ, que considerada uma distância 

equivalente caminhando por transferência realizada, valor medido em km. 

 

2.4.1 Custos de prestação do serviço de transporte  

 

Daganzo (2010) não estabelece uma separação entre os custos para a prestação de 

serviço que são financiados com recursos públicos, ou custos do setor privado que são de 

responsabilidade das empresas privadas que atuam no setor.  

O termo utilizado por Daganzo (2010) é agency cost, que em tradução literal seria 

custos da agência, termo não utilizado na área de estudo desse trabalho para representar os 

custos de um sistema de transporte público. Assim, o termo custo da agência é substituído neste 

trabalho pelo termo custo para prestação do serviço de transporte. 

Os custos para prestação do serviço de transporte propostos pelo autor são dependentes 

das seguintes variáveis: 

• comprimento de infraestrutura exclusiva para o transporte público L dado em km; 

• distância total veicular percorrida por hora de operação, sendo o total da distância 

percorrida V em veículos*km/hora; 
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• veículos trafegando na hora pico M em veículos. 

As equações (2) a (4) trazem a formulação das variáveis de custos para prestação do 

serviço de transporte:  

 

𝐿 = [
𝐷2

𝑠
] . [1 +  α2 ]      (2) 

 

𝑉 =  [2𝐷2/𝑠𝐻]. [3α − α2]    (3) 

 

𝑀 = [𝑉/𝑣𝑐]     (4) 

  

Sendo vc é uma velocidade comercial dada pela equação (4). 

 

1

vc 
=

1

v
+

τ

s
+ [1/2(1 + et)τ´ΛsH/D2]/[3α − α2]    (5) 

 

A variável 𝑒𝑡 representa o número de transferências nas viagens dos passageiros. 

 

2.4.2 Custos para passageiros 

 

Os custos para os passageiros são atrelados aos seguintes itens médios por passageiros: 

• número de transferências 𝑒𝑡, dado em transferências/viagem; 

• tempo caminhando para acesso à parada A em horas; 

• tempo de espera W em horas; 

• distância de viagem em veículo E dado em km e tempo de viagem T em horas. 

Também é estudada a ocupação do veículo na hora de pico O medido em 

passageiros/veículo como forma de determinar a capacidade dos veículos. 

As equações (6) a (10) trazem a formulação das variáveis de custos para passageiros:  

 

 𝑒𝑡 = 1 + 1/2(1 − α2)2    (6) 

 

 𝑊 =  [𝐻]. [
2+α3

3α
+ (1 − α2)2/4]     (7) 

 

para 𝛼 > 𝑠/𝐷  

 

 𝐴 =
𝑠

𝑤
       (8) 
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onde w é a velocidade de caminhada dos passageiros. 

 𝐸 =  [𝐷][(12 − 7α + 5α3 − 3α3 − 3α5 +  α7)/12]  (9) 

 

  𝑇 = 𝐸/𝑣𝑐     (10) 

 

  𝑂 =  [𝛬𝑠𝐻/𝐷]    (11) 

 

A soma dos custos de passageiros e de prestação do serviço de transportes é expresso 

por z. Os valores de custos para prestação do serviço de transporte em relação ao tempo de 

viagem de passageiros µ, que é medido em $/hora, é transformado a partir do uso dos seguintes 

parâmetros de custos: 

• $L em $/(km*hora); 

• $v em $/(veículo*km); 

• $M em $/(veículo*hora). 

 

Esses são, em seguida, transformados em termos de tempo de viagem de passageiros 

µ em $/horas: 

𝜋𝐿 =  $𝐿/𝝀µ      (12) 

 

𝜋𝑣 =  $𝑣/𝝀µ      (13) 

 

𝜋𝑀 =  $𝑀/𝝀µ      (14) 

 

Ao multiplicar os valores de 𝜋L (h/pass*Km), 𝜋V (h2/pass*veíc*km), 𝜋𝑀 (h/pass*veíc) 

respectivamente por L (km), V (veículo*km/h) e M (veículo*h/h) relacionados aos custos da 

prestação do serviço de transporte são convertidos para unidade horas/passageiro. 

Para atrelar as transferências em relação ao tempo é necessário multiplicar o valor et, 

que tem como unidade transferências/passageiro por (δ/w), sendo que a unidade de medida de 

δ é km/transferência e de w é km/hora, sendo assim, as transferências são contabilizadas 

também na unidade horas/passageiros. 

Daganzo (2010) considera que a distância de caminhada dos passageiros para acesso 

à parada é igual ao espaçamento entre linhas s calculado nos experimentos. Essa premissa é 

utilizada ao longo desse trabalho para a análises e comparação dos resultados. A demonstração 
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das fórmulas que levaram Daganzo (2010) a essa consideração são apresentadas no ANEXO 

A. 

 

2.4.3 Função objetivo e restrições 

 

As variáveis independentes do problema que são: espaçamento entre linhas s, a 

frequência de atendimento H e a relação α = d/D, que determina a área atendida pela malha 

central em relação a área total da área urbana são calculadas a partir da função objetivo do 

modelo que é minimizar a somatório de custos para prestação do serviço e do usuário por 

viagem, valor z, dado em horas por viagem do usuário, ou seja, otimizar o tempo total em horas 

por viagem.   

 min {𝑧 = [𝜋𝐿𝐿 + 𝜋𝑣𝑉 +  𝜋𝑀𝑀] + [𝐴 + 𝑊 + 𝑇 + (
𝛿

𝑤
) 𝑒𝑡]}  (15) 

Daganzo (2010) propõe as seguintes restrições à equação (15): 

• s ≥ 0; 

• H ≥ 0; 

• s/D ≤ 𝛼 ≤ 1; 

• O ≤ C. 

As restrições impostas para s e H têm o objetivo de impedir valores negativos para 

espaçamento entre linhas e frequência de atendimento.  

A faixa de valores permitidos para α impõe um intervalo de valores possíveis para 

dimensão d. O limite inferior impõe que lado do polígono quadrado formado por d deve ser 

superior ao espaçamento entre linhas, já o limite superior impõe que d deve ser inferior ao 

comprimento do lado D.  

A restrição de ocupação de veículos O menor que C impõe que em nenhum segmento 

do itinerário das linhas a ocupação de veículos seja maior que a capacidade dos mesmos. 

O modelo proposto por Daganzo (2010) contém equações não lineares, como as 

equações (9), (7) e (15). Guihaire e Hao (2008) classificam os modelos de acordo com o grau 

de suas equações. Os modelos estão organizados em problemas de programação linear, 

denominados linear programming (LP), que contêm somente funções lineares, problemas com 

funções de segundo grau, contendo restrições ou funções objetivo de segundo grau, 

denominadas Quadratic Programming (QP) e problemas com equações de grau superior a 

equações quadráticas, denominados nonlinear programming (NLP). Portanto, como o modelo 
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proposto por Daganzo (2010) contém equações não lineares, esse é classificado como problema 

de programação nonlinear programming (NLP).  

 

2.4.4 Parâmetros propostos por Daganzo (2010) 

 

Os parâmetros propostos de Daganzo (2010) provêm dos dados coletados na cidade de 

Barcelona. A partir de parâmetros coletados em Barcelona o autor fez experimentos com 

diferentes cenários de demanda e dimensões da área urbana. Esses são feitos alterando os 

valores dos parâmetros λ e D, respectivamente. 

Os cenários de demanda e dimensões da área urbana estudados pelo autor foram: 

• λ = 80.000 passageiros/hora e D = 20 km, cidades com grande demanda e 

extensão, autor cita o exemplo de Paris; 

• λ = 20.000 passageiros/hora e D = 20 km, cidades com baixa densidade, modelo 

de cidades americanas;  

• λ = 20.000 passageiros/hora e D = 10 km, cidade de Barcelona, demanda mais 

concentrada do que as cidades dispersas americanas; 

• λ = 80.000 passageiros/hora e D = 10 km, cenário hipotético para avaliar a 

economia de escala gerada pela demanda de grandes áreas urbanas, mas com 

demanda menos dispersa devido a menor área urbana (demanda é a mesma que a 

usada no cenário de Paris, mas com área urbana de cidades com população 

concentrada, como, por exemplo a cidade de Barcelona). 

A Tabela 1 sintetiza os parâmetros coletados por Daganzo (2010) no sistema de 

transporte de Barcelona e que foram utilizados nos diferentes cenários de demanda e dimensões 

da área urbana. 

 

Tabela 1 – Parâmetros propostos por Daganzo (2010) (continua) 

Parâmetro Descrição 

Valor proposto 

por Daganzo 

(2010) 

Unidade 

C Capacidade dos veículos 120,00 passageiros/veículo 

ʋ Velocidade que trafegam os veículos 25,00 km/h 

τ 

Tempo consumido com aceleração e 

desaceleração do veículo a cada 

parada 

30,00 segundos/parada 

τ´ 
Tempo consumido para embarque por 

passageiro 
1,00 segundos/passageiro 
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Tabela 1 – Parâmetros propostos por Daganzo (2010) (conclusão) 

Parâmetro Descrição 

Valor proposto 

por Daganzo 

(2010) 

Unidade 

δ* 
Penalização a cada transferência 

realizada pelo passageiro 
0,03 km 

𝑤 
Velocidade de caminhada dos 

passageiros 
6,00 km/h 

$L 
Custo da infraestrutura de faixas 

exclusivas para o transporte público 
9,00 $/km*hora 

$v Custo km percorrido por veículo 2,00 $/veículo*km 

$m 
Custo da frota de veículos de 

transporte público operando 
40,00 $/veículo*hora 

µ Custo por tempo de viagem passageiro 20,00 $/veículo*hora 

*É considerada uma distância equivalente caminhando por transferência realizada. 

Fonte: Adaptado de Daganzo (2010). 

 

O autor faz observações sobre alguns dos parâmetros. O parâmetro tempo consumido 

por passageiro para embarque τ´ proposto por Daganzo (2010), de 1 segundo/passageiro, é 

válido para sistema de transportes nos quais a cobrança de passagem é feita sem existência de 

barreiras “catracas” nos veículos. O acesso é feito por qualquer uma das portas e não são aceitos 

pagamentos em dinheiro.  

A velocidade de 25 km/h proposta por Daganzo (2010) levou em consideração que os 

ônibus circulam na mesma velocidade que os automóveis. A cidade de Barcelona apresenta 

altos índices de congestionamento. 

Em relação aos custos para passageiro, o custo por tempo de viagem passageiro µ deve 

estar próximo ou utilizar o valor do salário-mínimo por hora vigente na área de estudo. 

Daganzo (2010) considera os custos para infraestrutura $L igual a zero quando os 

veículos circulam em infraestrutura existente e quando da construção de faixas exclusivas o 

autor considera o custo $L sendo 1/10 do custo de construção do sistema BRT. Segundo 

Dazango (2010), isso se deve ao fato de que a quantidade de obras necessárias para delimitação 

de faixas exclusivas nesses sistemas ser bem menor devido à não existência de barreiras físicas 

para separação de faixas e o padrão das estações de embarque e desembarque simplificado em 

comparação com as estações dos sistemas BRT. 

 

2.4.5 Adaptação do modelo a uma área de estudo 

 

Daganzo (2010) aponta que seu modelo pode ser adaptado, podendo ser incluídas 

variáveis e restrições. Entre os exemplos de variações o autor cita: uso de parâmetro de demanda 
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variável para diferentes áreas do município; restrição de espaçamento mínimo entre linhas; 

inclusão de linhas diagonais e uso de forma urbana retangular entre outras possibilidades. 

O processo de adaptação do resultado do modelo à malha viária é iniciado com a 

construção do que Daganzo (2010) definiu com o termo broad design, que em tradução literal 

significaria “projeto geral”. O termo projeto geral, entretanto, conta com uma grande 

quantidade de significados. Desse modo, nesse trabalho o termo broad desing é substituído pelo 

termo malha de base. 

Em seu trabalho, Daganzo (2010) descreve broad design como o resultado do conjunto 

de linhas verticais e horizontais que posteriormente servirão de base para construção dos 

itinerários. As linhas verticais e horizontais que compõe a malha de base são denominadas nesse 

trabalho como linhas de base. 

O desenho da malha de base é afetado pelas variáveis espaçamento entre linhas s e 

tamanho da área atendida por linhas verticais e horizontais, relação α.  

O autor propõe que para a adaptação do modelo calculado a uma área de estudo e sua 

posterior implementação sejam seguidas as seguintes etapas: 

1. solução inicial: cálculo das variáveis s, H e d., calculadas a partir da demanda na hora 

de pico, variáveis que impactam o desenho das linhas de base;  

2. desenho dos itinerários das linhas e pontos de parada: nessa etapa é feita a adaptação 

das linhas de base ao viário da área de estudo, sendo que a adaptação deve: 

a. manter o máximo possível a área atendida pela malha de linhas ortogonais (valor 

de α), o número total de paradas por linha e o comprimento de linhas que foram 

calculados na otimização do modelo; 

b. linhas devem ser traçadas considerando viário existente; 

c. as linhas devem passar pelas interseções (nós) principais da malha viária;  

d. evitar ao máximo a sobreposição de linhas;  

e. incluir paradas nos pontos de alta demanda. 

3. algumas das alterações nas linhas de base previstas pelo autor nessa etapa são: 

a. alterações no espaçamento entre linhas para se adequar à topografia e à demanda 

(se necessário eliminar parte das linhas); 

b. inclusão de linhas diagonais em vias arteriais; 

c. espaçamento entre paradas e existência de paradas fora dos pontos de conexão 

entre linhas. 

A manutenção do total de paradas, do comprimento de linhas e do tamanho da área 

central da malha de base garante que os valores de custos calculados no processo de otimização 
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se mantenham válidos.  

Daganzo (2010) utiliza o termo Detailed layout para descrever o resultado da 

adaptação da malha de base ao viário da área de estudo. Uma possível tradução do termo 

Detailed layout é “modelo detalhado”. Essa tradução, entretanto, apresenta grande amplitude 

de significados. Sendo assim, para definir o resultado da adaptação da malha de base ao viário 

da área de estudo, neste trabalho é utilizado o termo “malha adaptada”. 

4. implementação e operação do sistema: 

a. o autor propõe que seja feita de forma gradual de modo que cada linha 

adicionada complemente o sistema existente; 

b. em relação às frequências de atendimento, Daganzo (2010) prevê que o modelo 

seja inicialmente desenhado para atendimento da demanda na hora de pico, mas 

prevê que, para a operação do sistema, a frequência possa variar a partir da 

criação de um plano de gerenciamento de demanda, onde seriam calculados 

diferentes cenários de demanda horária; 

c. Daganzo (2010) também prevê que a demanda pode variar espacialmente. O 

autor aponta que podem ser utilizados valores de demandas diferentes nas 

diferentes regiões da área urbana. Entretanto, Daganzo (2010) não especifica 

qual é o modelo matemático que deve ser utilizado para substituir o modelo de 

demanda uniformemente distribuído. 

 

2.4.6 Resultado da aplicação do modelo híbrido na cidade de Barcelona, na Espanha 

 

A partir de uma variação do modelo híbrido de malha na área central e linhas 

alimentadoras (hub-and-spoke) nas zonas periféricas proposto por Daganzo (2010), Estrada et 

al. (2011) planejaram um novo sistema de ônibus, o qual foi implementado no município de 

Barcelona, na Espanha, a partir do ano de 2012. 

Os autores verificaram que a rede construída a partir do modelo idealizado consumiria 

um terço dos recursos utilizados pela rede existente na cidade até então, resultando na redução 

do número de veículos, faixas exclusivas e custos para operação do sistema (ESTRADA et al., 

2011). 

As simulações com diferentes cenários de demanda e níveis de serviço para o usuário 

foram realizadas após a adequação do modelo inicial desenhado a partir do modelo contínuo de 

Daganzo (2010) para estrutura viária real da cidade. Essas simulações mostraram um cenário 

em que as economias previstas no desenho inicial de linhas, produzido com o modelo contínuo, 
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sofrem um aumento de 10% após a adequação dos itinerários das linhas à malha viária existente 

no município (ESTRADA et al. 2011). 

O estudo de Badia, Argote-Cabanero e Daganzo (2017), que avaliou os dados dos três 

primeiros anos de implementação do sistema em Barcelona (2012-2015), concluíram que o 

sistema em malha construído a partir de Estrada et al. (2011) tem atraído mais demanda do que 

o sistema antigo de linhas, mesmo com o seu menor número de linhas.  

A Figura 13 mostra a estrutura de linhas do sistema de Barcelona em 2012, anterior à 

implementação do sistema de malha, o sistema contava com 126 linhas. A Figura 14 mostra a 

estrutura de linhas da cidade de Barcelona após a implementação do modelo de malha com 26 

linhas. 
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Figura 13 – Barcelona-Espanha, rede de transporte antes da implementação do modelo em malha 

 
Fonte: Agència D´Ecologia Urbana de Barcelona (2012). 
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Figura 14 – Barcelona-Espanha, rede de transporte após a implementação do modelo em malha 

 
Fonte: Areste (2014). 
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Ao comparar a Figura 13 com a Figura 14 é possível observar que, na estrutura em 

malha, o número de linhas é menor que na antiga rede e na estrutura em malha os trajetos são 

retilíneos. Os dados apresentados mostraram que o novo sistema tem provocado o uso do 

sistema de ônibus como rede de linhas. A cada nova linha do modelo em malha implementado 

ocorre o crescimento do número total de passageiros do sistema (esperado devido ao aumento 

de cobertura), mas também ocorre o crescimento de uso de todas as outras linhas já 

implementadas (BADIA; ARGOTE-CABANERO; DAGANZO, 2017). 

O exemplo de Barcelona demonstra a viabilidade do uso dos modelos contínuos como 

base para o desenho da rede de transporte. O desenho de rede foi concebido a partir da 

otimização das variáveis do modelo contínuo. Os itinerários são posteriormente adaptados à 

malha viária existente no município. 

 

2.5 INDICADORES E CUSTOS PARA AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE COLETIVO POR ÔNIBUS  

 

Os sistemas de transportes podem ser avaliados em relação à indicadores de nível de 

serviço prestado ao usuário e em relação aos custos de prestação de serviço. Esses são 

mostrados nas Seções 2.5.1 e 2.5.2, respectivamente. 

 

2.5.1 Indicadores de nível de serviço ao usuário 

 

A análise dos sistemas de transporte público por ônibus é feita com o uso de 

indicadores que buscam representar os sistemas em relação ao nível de serviço prestado ao 

passageiro. Lança (2015) analisou os indicadores utilizados no âmbito nacional e internacional 

para medir a qualidade do serviço de sistemas de transporte coletivo por ônibus. O autor 

levantou que os indicadores mais utilizados para medir o serviço de ponto de vista do passageiro 

são: 

• tempo: em viagem e espera; 

• confiabilidade: cumprimento de horários; 

• acessibilidade: distância para acesso à ponto de embarque e desembarque do 

sistema; 

• rota: diretividade das linhas; 

• conectividade: possibilidades de transbordos e integração; 

• lotação: passageiros de pé; 

• segurança: acidentes de trânsito com os veículos e ou no sentido de furtos/roubo 

durante uso do sistema de transportes; 
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• veículos: número de veículos com itens de conforto, piso rebaixado, ar-

condicionado ou medição de níveis de ruído, entre outros; 

• informações: comunicação com passageiros em geral, como disponibilização de 

informações na parada, informações sobre tempo para chegada de veículo em 

parada, entre outros; 

• custos: passageiros e prestação do serviço de transporte; 

• ambientais: emissões de poluentes, infraestrutura necessária. 

Ceder (2007) aponta que os indicadores frequentemente utilizados para medir a 

qualidade do serviço prestado aos usuários são indicadores ligados aos tempos de viagens, 

sendo eles: tempo de espera no ponto de embarque e desembarque; tempo em viagem dentro 

do veículo; tempo de transferência e tempo de acesso à rede de transporte.  

O estudo de Lança (2015) mostra que, além dos indicadores apontados por Ceder 

(2007), na última década o indicador que retrata a confiabilidade do sistema, ou seja, o 

cumprimento do quadro de horários, também passou a ser utilizado com frequência. 

Ferraz e Torres (2004) apontam que devem ser utilizados os indicadores de: 

acessibilidade; frequência de atendimento; tempo de viagem; lotação; confiabilidade; 

segurança; características dos veículos; características dos locais de parada; sistema de 

informações; conectividade e estado de conservação das vias. 

O manual americano de capacidade e qualidade de sistemas de transportes, TCRP 

(2013), organiza os indicadores em duas categorias: indicadores de disponibilidade e 

indicadores de conforto e conveniência. Os indicadores que medem disponibilidade são: 

frequência de atendimento nas linhas; horas diárias de prestação de serviço e distância do 

usuário aos pontos de acesso do sistema. Os indicadores que medem conforto e conveniência 

são: lotação dos veículos; confiabilidade de horários e tempo de viagem. 

É possível notar que alguns indicadores estão presentes nas diferentes referências com 

algumas variações na nomenclatura. TCRP (2013) aponta que o uso de métodos e indicadores 

americanos para outras realidades internacionais é possível, mas é necessária a calibração dos 

indicadores às condições de cada local de estudo. 

TCRP (2013) aponta que o uso dos indicadores e métodos americanos devem ser 

calibrados devido, entre outros fatores, as diferenças como: veículos utilizados e seus layouts 

internos; fatores culturais da população que afetam os padrões de qualidade exigidos; custos 

das empresas e renda da população, além de diferenças na estrutura de vias e composição do 

tráfego. 
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Ferraz e Torres (2004) estudaram indicadores de qualidade do serviço de transporte 

para o cenário brasileiro. Para cada um dos indicadores, Ferraz e Torres (2004) propõem faixas 

de valores para classificar os sistemas de transportes em três níveis: ruim, regular e bom. 

Ferraz e Torres (2004) propõem que sejam usadas faixas de valores para classificação 

dos sistemas de transporte coletivo para os indicadores de acessibilidade (distância de 

caminhada) e tempo de espera (frequência de atendimento). Essas são mostradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Indicadores de avaliação de transporte coletivo propostos por Ferraz e Torres 

(2004)  

Fatores Parâmetro de avaliação Bom  Regular Ruim 

Acessibilidade 
Distância de caminhada no início 

e fim da viagem(m) 
< 300 300 - 500 > 500 

Frequência 

Intervalo entre atendimentos 

(min) < 15 15 - 30 > 30 

Fonte: Adaptado de Ferraz e Torres (2004). 

 

As distâncias máximas de caminhas de 300 e 500 metros são os limites propostos por 

Ferraz e Torres (2004) apresentados na Tabela 2 para a classificação de sistemas de transportes 

por ônibus como “bom” e “regular”, respectivamente. Em relação à frequência de atendimento, 

para sistemas classificados como “bom” a frequência de atendimento deve ser menor ou igual 

a 15 minutos e para sistema classificado como “regular” de no máximo 30 minutos. 

 

2.5.2 Custos para a prestação de serviço de transporte público 

 

São apresentados quais os custos para a prestação do serviço de transportes são 

considerados na literatura e como esses são medidos, sem diferenciar esses entre custos de 

responsabilidade do setor público e do setor privado. 

Lança (2015) aponta que os custos são uma das classes de indicadores utilizados para 

avaliar os sistemas de transportes. Os custos do sistema de transportes públicos por ônibus para 

prestação dos serviços são divididos em custos fixos e custos variáveis. Os custos variáveis 

variam conforme o nível de serviço prestado, por exemplo, a partir do número de viagens 

realizadas é gerado um custo pela quilometragem percorrida. 

O custo variável é impactado pelo consumo dos seguintes itens: combustíveis, 

lubrificantes, reagentes para redução de poluição, pneus e recapagens. O consumo desses itens 

é impactado por fatores locais, como condições do tráfego, qualidade do pavimento, 

manutenção da frota, idade média da frota, qualidade da mão-de-obra, entre outros.  
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Como o consumo dos insumos que impactam nos custos variáveis é proporcional à 

quilometragem mensal percorrida, a ANTP (2017b) aponta que essa pode ser uma variável 

utilizada para avaliar qual serão os custos variáveis do sistema de transporte. 

Os custos fixos não variam conforme a quilometragem percorrida, são custos 

necessários para mobilização de frota, infraestrutura de garagens, infraestrutura de paradas e 

pistas, custos de pessoal, custos de tecnologia de cobrança e segurança, entre outros custos 

administrativos (ANTP, 2017b).  

O custo fixo de pessoal, custos de meios de cobrança e bilhetagem são custos fixos 

que não são calculadas na etapa de desenho de rede. Portanto, por não fazerem parte das 

delimitações desse trabalho não são detalhados nesse capítulo. 

Os custos fixos que são impactados por variáveis calculados a etapa do desenho de 

rede são os custos de infraestrutura e tamanho da frota. A frota e a infraestrutura do sistema 

geram custos por depreciação e remuneração do capital alocado na compra dos veículos e 

construção ou locação de infraestrutura (ANTP, 2017b).  

A ANTP (2017b) aponta que uma das variáveis que pode ser utilizada para medir 

custos fixos é a variável tamanho da frota, já que os custos de capital alocados na compra de 

veículos são diretamente proporcionais a essa.  

Em relação aos custos de infraestrutura, a ANTP (2017b) propõe que esses sejam 

contabilizados levando em conta o capital investido. O capital investido depende de qual a 

infraestrutura será utilizada pelo sistema de transportes. 

Existem os seguintes cenários para a infraestrutura de faixas por onde circularam os 

veículos: 

• veículos trafegam somente por vias e faixas de trânsito já existentes, sem nenhuma 

intervenção ou preferência ao transporte público, ou seja, o tráfego dos ônibus é 

feito em faixas também utilizadas por veículos de carga e de passeio, sistemas 

tradicionais de ônibus (VUCHIC, 2007); 

• veículos trafegando sobre faixas exclusivas existentes, mas que passam a ter fluxo 

exclusivo de transporte coletivo delimitado por sinalização vertical e horizontal e 

monitoramento por câmeras (necessidade de obras de pequeno porte) (CEDER, 

2007); 

• veículos trafegando em faixas exclusivas com barreiras físicas, priorização nas 

interseções viárias com o objetivo de reduzir o número de paradas no trajeto com 

uso de obras de arte, como viadutos e túneis, paradas do sistema com 
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infraestrutura de cobrança nas estações de acesso, ou seja, o modelo BRT 

(VUCHIC, 2007). 

Além da priorização do transporte público nas faixas de circulação, também podem 

ser adotadas estratégias de priorização, como priorização semafórica e infraestrutura para 

priorização em interseções (passagens em desnível, faixas para conversão livre) (CEDER, 

2007). 

As paradas também podem ser adaptadas para reduzir o tempo consumido no 

embarque e desembarque dos passageiros e nas manobras de aceleração de desaceleração 

(CEDER, 2007). 

O cálculo dos custos de obras de infraestrutura de transportes, como construção de 

infraestrutura de pistas, implantação de infraestrutura exclusiva, construção e reformas de 

estações, priorização em interseções, passagens em desnível, entre outros, são feitos a partir de 

técnicas de orçamentação que depende da existência de projetos detalhados.  

Segundo ANTP (2017b), o uso de planilhas de custos simplificadas não é 

recomendado, pois essas não consideram a complexidade envolvida em projetos de mobilidade. 

Dessa forma, para os cálculos dos custos é preciso que os parâmetros e índices sejam aferidos 

e calibrados de acordo com o cenário da área de estudo, considerando tantos os custos diretos 

quanto os indiretos envolvidos na prestação do serviço de transportes urbanos. 

  

 

 

  



64 

3 MÉTODO 

 

O desenvolvimento do trabalho ocorre em três etapas. Na etapa 1 são feitos 

experimentos com as restrições e com a função objetivo do modelo de Daganzo (2010). Os 

experimentos são feitos utilizando os parâmetros da área de estudo. A etapa 2 utiliza os 

resultados dos experimentos da etapa 1 para o desenho da rede de linhas adaptado ao viária da 

área de estudo. Na etapa 3 o sistema de transporte público existente na área de estudo é 

comparado com a malha adaptada ao viária da área de estudo construída a partir do modelo de 

Daganzo (2010). Nas três etapas do método a estruturação dos dados é feita com o uso de 

planilhas eletrônicas. 

 

3.1 ETAPA 1: CÁLCULOS DAS VARIÁVEIS DO MODELO DE DAGANZO (2010) 

UTILIZANDO PARÂMETROS DE UMA ÁREA DE ESTUDO 

 

A etapa 1 começa com a definição do cenário de demanda na hora de pico e da dimensão 

da área urbana. A demanda é obtida junto aos órgãos públicos da área de estudo. É definida a 

dimensão D que é o lado do polígono de forma quadrada que abrange toda a área urbana de 

estudo. 

Assim como a demanda os demais parâmetros do transporte coletivo são coletados 

junto aos órgãos gestores do município e quando não disponíveis nesses em publicações e 

normas técnicas específicas do país e da área de estudo. 

 Os experimentos realizados na etapa 1 são: 

• experimento sem alterações no modelo originalmente proposto por Daganzo 

(2010), ou seja, sem alterar nenhuma das restrições ou variáveis consideradas nas 

equações; 

• experimento otimizando o modelo de Daganzo (2010) somente para os custos dos 

usuários;  

• experimentos com restrições às variáveis espaçamento entre linhas, frequência de 

atendimento e quantidade de veículos da frota. 

O experimento sem alterações no modelo originalmente proposto por Daganzo (2010) 

é denominado “L0”. Esse experimento inicial serve para observar qual o resultado do modelo 

para a dimensão do lado D e cenário de demanda sem a influência de nenhuma alteração nas 

restrições impostas e custos considerados na função objetivo. 

O experimento otimizando o modelo de Daganzo (2010) somente para custos de 

usuário foi denominado “L_Hmín”. A função objetivo nesse experimento otimiza o modelo em 
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relação ao tempo total de viagem do passageiro. É calculado o valor das variáveis para que o 

modelo tenha o menor tempo total de viagem possível.  

No experimento, os indicadores de custos para prestação do serviço de transporte são 

calculados, mas por terem sido retirados da função objetivo não influenciam o resultado das 

variáveis independentes do modelo. A retirada dos custos para prestação do serviço de 

transporte da função objetivo é feita adotando parâmetros de custos Sm, $v e $L com valor zero.  

O valor da variável frequência de atendimento no experimento sem a influência dos 

custos para prestação do serviço tende a ser reduzido até o valor zero. É necessário a existência 

de um intervalo mínimo entre a chegada de veículos nas paradas, haja vista o tempo consumido 

para embarque e desembarque dos passageiros e aceleração e desaceleração dos veículos. 

Portanto, valores de intervalos entre veículos nas paradas iguais a zero minutos não são 

possíveis, sendo, assim, estipulado a restrição H ≤ 1 minuto, para o experimento, “L_Hmín”, 

ou seja, o intervalo entre os veículos atendendo às paradas deve ser igual ou maior que 1 minuto. 

 Os experimentos que aplicam variações nas restrições são realizados com as seguintes 

combinações: 

• alteração e imposição de valores máximos e mínimos para as variáveis frequência 

de atendimento H e espaçamento entre linhas s; 

• inserção da restrição de tamanho máximo da frota; 

• uso dos parâmetros de construção de infraestrutura igual a zero. 

Para estipular os limites inferiores e superiores das restrições das variáveis s e H, são 

utilizadas as faixas de classificação de sistemas de transporte coletivo propostas por Ferraz e 

Torres (2004) que são apresentados Tabela 2. 

Os valores propostos por Ferraz e Torres (2004) foram escolhidos porque esses foram 

calculados para o cenário do país da área de estudo e como mostrado na Seção 2.5.1 para a 

avaliação dos sistemas de transportes deve ser dado preferência à indicadores provenientes na 

área de estudo. 

Além da variação das restrições propostas por Daganzo (2010) é imposta uma nova 

restrição de tamanho máximo da frota M. O valor máximo do número de veículos da frota deve 

ser igual ao da área de estudo.  

A restrição ao tamanho da frota impõe automaticamente que, após atingido o valor 

máximo de veículos, a redução do espaçamento entre linhas s e a ampliação da frequência de 

atendimento não possam mais acontecer simultaneamente. Após atingido o limite de frota, é 

necessário aumentar o valor da variável frequência de atendimento para que seja possível 

reduzir o espaçamento entre linhas. O inverso é válido, para uma redução no valor da variável 
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frequência de atendimento (diminuição do intervalo entre veículos que passam pelas paradas), 

é necessário ampliar o espaçamento entre linhas. 

Segundo a ANTP (2017b), a frota do sistema é um indicador para custo fixo dos 

sistemas de transportes. Impor um limite ao tamanho da frota permite avaliar quão eficiente é 

o modelo de Daganzo (2010) para otimizar o uso dos veículos, ou seja, aumentar a frequência 

de atendimento e reduzir a distância entre linhas do sistema de transportes com o uso do mesmo 

número de veículos dos sistemas existentes na área de estudo. 

A retirada do parâmetro de custo de infraestrutura nos experimentos é feita tal qual 

prevê Daganzo (2010) para sistemas os quais os ônibus circulam em infraestrutura existente. 

Nesses o custo construção de infraestrutura $L é igual a zero. Essa premissa também é utilizada 

por conta da complexidade do estabelecimento de custos de infraestrutura exclusivas para o 

transporte coletivo, como apresentado na Seção 2.5.2. Assim, o parâmetro de custo de 

construção de infraestrutura exclusiva para transporte público $L adotado é zero em todos os 

experimentos. 

Como em Daganzo (2010), este trabalho considera que a distância de caminhada para 

acesso ao sistema é igual ao espaçamento entre linhas. Os resultados das variáveis distância de 

caminhada e frequência de atendimento dos experimentos são comparados com os indicadores 

propostos por Ferraz e Torres (2004) para sistemas classificados como “bons” e “regulares” e 

os valores de tamanho de frota são comparados com o tamanho da frota do sistema existente na 

área de estudo. 

Para a resolução das equações do modelo de Daganzo (2010), na etapa 1 é utilizada a 

linguagem de programação Julia, linguagem de código aberto. Essa é uma linguagem científica 

de programação voltada à computação numérica que combina a praticidade das linguagens de 

programação dinâmicas com a alta performance das linguagens estáticas, como C e Fortran 

(BEZANSON et al. 2017). 

Dentro da linguagem Julia existem diversos pacotes com solvers que possibilitam a 

resolução de problemas de otimização. É utilizado o pacote JuMP devido ao fato de esse ser 

compatível com o uso de solvers comerciais ou de código aberto e com capacidade para 

diferentes níveis de problemas de otimização (DUNNING; HUCHETTE; LUBIN, 2017).  

O modelo de Daganzo (2010) contém equações não lineares. Portanto, é necessária a 

utilização de um solver que tenha capacidade para resolução dessas. Dentre os solvers 

disponíveis no pacote JuMP é utilizado o solver Ipopt. Esse é um solver de código aberto e com 

capacidade para resolução equações lineares, quadráticas e não lineares (WÄCHTER, 2009; 
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FIEDLER; KILKKI; REICHL, 2009). O código fonte utilizado no procedimento de otimização 

na linguagem Julia é apresentado no APÊNDICE B. 

 

3.2 ETAPA 2: ADAPTAÇÃO DO RESULTADO DO MODELO DE DAGANZO (2010) À 

MALHA VIÁRIA DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A etapa 2 utiliza um dos resultados dos experimentos realizados na etapa 1 para a 

adaptação à malha viária da área de estudo. Os critérios para qual resultado é escolhido são: 

• valores das variáveis espaçamento entre linhas s e frequência de atendimento H 

do resultado do experimento devem estar dentro do intervalo de valores dos 

propostos por Ferraz e Torres (2004) para sistemas classificados como “bons” ou 

“regulares”; 

• atender à restrição de tamanho de frota menor ou igual a frota da área de estudo; 

• caso existam um ou mais resultados que atendam aos critérios anteriores, mas que 

apresentem diferentes valores para as variáveis espaçamento entre linhas e 

frequência de atendimento, é utilizado o resultado em que o sistema tenha o menor 

tempo de viagem total para o usuário. 

Após a escolha do resultado do experimento para a adaptação a malha viária da área 

de estudo são construídas as linhas de base verticais e horizontais das linhas de transporte que 

compõe a malha de base para posterior adaptação ao viário. É dessa adaptação que se originam 

os itinerários das linhas do sistema de transportes.  

O método para a construção da malha de base e adaptação ao viário da área de estudo 

estabelecido por Daganzo (2010) é apresentado na Seção 2.4.5.  

Para a adaptação da malha de base ao viário do município são seguidas, além das 

premissas estabelecidas por Daganzo (2010), as seguintes premissas:  

• veículos trafegam no sentido de circulação regulamentada para as vias no ano de 

elaboração desse trabalho; 

• priorização de vias arteriais e coletoras em detrimento ao traçado de itinerários 

em vias locais; 

• vias locais são utilizadas em trajetos curtos quando essas:  

o são as vias que mantêm o espaçamento entre linhas s mais próximo ao 

calculado pelo modelo; 

o vias arteriais e coletoras já estão sendo utilizadas para o traçado de outros 

itinerários. Isso visa atender ao princípio proposto por Daganzo (2010) de 
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que a extensão dos segmentos de itinerários sobrepostos seja a menor 

possível. 

Em relação aos pontos de parada para embarque e desembarque e transferência, como 

previsto por Daganzo (2010), podem ser incluídas paradas fora das interseções entre linhas 

perpendiculares. A adição de paradas fora dos pontos de interseção segue as seguintes 

premissas: 

• em segmentos dos itinerários em que o espaçamento das interseções entre as 

linhas verticais e horizontais é superior ao espaçamento s da malha de base. Essa 

situação pode ocorrer por conta da concentração de mais uma linha perpendicular 

em uma mesma via (sobreposição de itinerários) ou porque uma linha 

perpendicular foi excluída durante o processo de adaptação da malha de base ao 

viário. 

Com a malha adaptada construída é possível avaliar a variação que sofreu a malha de 

base. Essa avaliação é feita a partir da comparação entre os valores dos indicadores para a malha 

de base e para a malha adaptada. Isso é feito utilizando os seguintes indicadores: 

• total de linhas horizontais e verticais; 

• extensão das linhas; 

• paradas por linha; 

• distância média entre paradas. 

A comparação dos indicadores para malha de base e malha adaptada permite, também 

avaliar o impacto que a forma do viário da área de estudo teve na adaptação da malha de base.  

Todos os processos de adaptação da malha de base ao viário da área de estudo descritos 

na etapa 2 são feitos com o uso sistema de informação geográfica QGIS development team et 

al (2021), software de código aberto.  

 

3.3 ETAPA 3: COMPARATIVO ENTRE O SISTEMA EXISTENTE NA ÁREA DE 

ESTUDO E A MALHA ADAPTADA 

 

Como o modelo de Daganzo (2010) está baseado no desenho de uma rede em que o 

usuário necessita fazer transferências durante suas viagens na etapa 3 é avaliado se a malha 

adaptada atendeu aos princípios das redes baseadas em transferências apresentados na Seção 

2.1, ou seja, se a malha adaptada é uma rede: com menores custos de operação e melhores níveis 

de serviço ao usuário em toda a área urbana. 

Assim, a malha adaptada é comparada com a rede existente na área de estudo em 



69 

relação à: simplificação da estrutura do sistema; o nível de serviço prestado ao usuário e aos 

custos para prestação do serviço. Os indicadores utilizados para essas comparações são 

apresentados nas Seções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3.  

A comparação entre o sistema existente e a malha adaptada de Daganzo (2010) é 

dependente dos dados do sistema de transporte coletivo disponíveis para cada área de estudo.  

 

3.3.1 Estrutura de itinerários 

 

A simplificação da estrutura do sistema é avaliada pelo número total de linhas, 

extensão de itinerários, número de paradas e número de terminais de integração. Para analisar 

a racionalização do desenho de linhas é medido o número de linhas que passam por cada 

segmento de via, o que permite medir a sobreposição de itinerários em cada segmento de vias.  

Em síntese os indicadores da estrutura de itinerários utilizados para comparar o sistema 

existente e a malha adaptada são: 

• número de linhas; 

• extensão de linhas; 

• número de terminais de integração; 

• número de paradas de embarque e desembarque; 

• extensão de segmento de vias atendidos por linhas de transporte coletivo; 

• extensão de segmentos de vias atendidos por uma linha de transporte coletivo, ou 

seja, segmentos em que não ocorre sobreposição de itinerários; 

• extensão de segmentos de vias atendidos por mais de uma linha de transporte 

coletivo. 

A análise da sobreposição de itinerários do sistema existente é realizada a partir de 

uma camada de dados vetoriais que descreve a malha viária da área de estudo, obtida junto aos 

órgãos públicos. 

Para avaliação da sobreposição de itinerários da rede existente são obtidos os dados 

vetoriais dos itinerários das linhas de transporte público urbano. Para a avaliação da malha 

adaptada são utilizados os dados vetoriais resultantes da adaptação da malha de base da malha 

viária da área de estudo, procedimento que é descrito na Seção 3.2. 

Através do uso ferramenta de edição geométrica com uso de sistema de informação 

geográfica (SIG), os dados sobre a malha viária passa por um procedimento de verificação e 

correção. 

Também com uso de ferramentas Sistema de informação geográfica (SIG) são 
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detectados todos os segmentos de vias atendidos por linhas de transporte coletivo e quantas 

linhas atendem a cada um dos segmentos. A partir desses dados é elaborado um leiaute, de 

forma a enfatizar as linhas de transporte coletivo sobre a malha viária para a malha adaptada e 

para o sistema existente. 

As ferramentas SIG para correção da malha viária e para detectar as linhas de 

transporte coletivo que trafegam por cada segmento de via são descritas detalhadamente no 

APÊNDICE A.  

 

3.3.2 Nível de serviço ao usuário 

 

O nível de serviço ao usuário é medido em relação à acessibilidade espacial e à 

frequência de atendimento. Para avaliar ambos os sistemas são utilizados os limites de 

classificação indicados por Ferraz e Torres (2004). 

A análise de acessibilidade espacial é feita com a medição da área urbana dentro dos 

buffers delimitados pelo círculo de raio 300 e 500 metros ao redor das paradas de embarque e 

desembarque. É considerada que a distância de caminhada para acessar a parada é igual a 

distância euclidiana entre qualquer ponto e a parada no centro do buffer. Sendo uma 

simplificação, haja vista que devido ao desenho viário e as distâncias efetivas de caminhada 

podem divergir da distância euclidiana entre o ponto de origem e a parada de embarque e 

desembarque. 

A análise da frequência de atendimento é feita nos segmentos de vias que recebem 

linhas de transporte. Primeiramente é calculado a extensão total de segmentos que são atendidos 

por linhas de transporte coletivo independente da frequência de atendimento nesses segmentos. 

Após essa é medida a extensão de segmentos que têm frequência de atendimento das linhas 

menor que 15 e 30 minutos. A extensão de segmentos atendidos com frequência menor que 15 

e 30 minutos é comparada com a extensão total de segmentos de vias atendidos por linhas de 

transporte. 

Em síntese os indicadores que são utilizados para comparar o sistema existente e a 

malha adaptada em relação ao nível de serviço aos usuários são: 

• área e porcentagem da área urbana dentro dos buffers construídos com raio de 300 

metros ao redor das paradas; 

• área e porcentagem da área urbana dentro dos buffers construídos com raio de 500 

metros ao redor das paradas; 
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• extensão de segmentos de vias atendidos com frequência de linhas classificada 

como “boa” (< 15 min); 

• extensão de segmentos de vias atendidos com frequência de linhas classificada 

como “regular” (< 30 min). 

 

3.3.3 Custos para prestação do serviço de transporte 

 

A análise dos custos para prestação do serviço de transporte é feita, assim como em 

Daganzo (2010), sem diferenciar os custos para prestação de serviço, que são de 

responsabilidade de órgãos e empresas públicas (custo do poder público) e custos de empresas 

privadas que operam o serviço (custo do setor privado).  

Segundo a ANTP (2017b), os indicadores de custos para prestação do serviço de 

transportes relacionados com a etapa do desenho de rede são: quilometragem mensal percorrida 

(representa os custos variáveis) e tamanho da frota (representa os custos fixos).  

 Em relação à quilometragem mensal percorrida, essa é calculada multiplicando a 

extensão de cada linha pelo número de viagens mensais programadas (ANTP, 2017b).  

O número de viagens mensais programadas depende da frequência de atendimento e 

das horas de operação do sistema. A frequência das linhas, segundo a ANTP (2017b), varia: 

conforme a hora do dia e classe de dia de operação (dia útil, sábados, domingos e feriados). Na 

etapa do desenho de rede pelo modelo de Daganzo (2010) é previsto que a frequência de 

atendimento seja igual em todas as linhas.  

Além dos indicadores de custos sugeridos por ANTP (2017b) é necessário considerar 

custos de infraestrutura, como, por exemplo o custo de paradas de embarque, terminais de 

integração e o custo de manutenção dos pavimentos aos quais trafegam as linhas de transporte 

coletivo. 

A instalação e manutenção de paradas e terminais de integração representa custos. 

Segundo ABNT (2015), as paradas devem estar adaptadas às normas de acessibilidade, ou seja, 

possuir calçamento regular, rampas para cadeirantes, piso tátil e cobertura. Além disso, a ABNT 

(2009a) aponta que a estrutura da parada também deve contar com instalação de banco, vidro 

para proteção contra intempéries e comunicação áudio visual e tátil sobre as linhas. 

Outro custo atrelado à prestação de serviço de transporte é o custo de manutenção das 

vias que trafegam o transporte coletivo. Os veículos de grande porte e elevado peso do 

transporte coletivo ampliam os desgastes nos pavimentos. 

Tendo em vista estes aspectos, abrangidos na literatura consultada, foi estabelecido 
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que, para este trabalho, a lista de indicadores de custos é composta por:  

• número de veículos da frota; 

• quilometragem mensal percorrida; 

• número de paradas e terminais de integração; 

• extensão de vias que recebem linhas de transporte coletivo. 

 

4 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo é o município de Londrina. A escolha desse está baseada no 

conhecimento da área de estudo por parte do autor, ou seja, o conhecimento da estrutura urbana 

e das dinâmicas municipais fatores importantes para aplicação do método de Daganzo (2010). 

A escolha também está embasada na facilidade em acesso e contato com os órgãos públicos do 

município. Isso permite acesso a dados necessários para o desenvolvimento do trabalho. 

 O município de Londrina está localizado no norte do estado do Paraná, a 390 km de 

Curitiba, capital do estado, e a 540 km da cidade de São Paulo. A Figura 15 apresenta a 

localização do município no estado do Paraná. 

 

Figura 15 – Localização do município de Londrina 

 
Fonte: Adaptado de Base Open Street Map (2021). 

 

No ano de 2010, o município possuía 506.701 habitantes. A população estimada para 

o ano de 2018 era de 563.943 habitantes, com predomínio na área urbana com 97,4% da 

população e somente 2,6% na área rural. A densidade populacional é de 935,68 hab/km2, 

segundo os dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
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2021). 

O município de Londrina é classificado, segundo o IBGE (2007), como uma capital 

regional. Esta denominação é dada a grupo de municípios que tem entre 252 mil e 955 mil 

habitantes em média e que se relacionam diretamente com 487 a 162 outras cidades. Dentre as 

categorias de capitais regionais propostas por IBGE (2007), Londrina está na categoria capital 

regional B, subgrupo de capitais regionais que em média têm população de 435 mil habitantes 

e se relacionam com 406 municípios. 

 

4.1 ESTRUTURA VIÁRIA E CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS, HISTÓRICAS E 

AMBIENTAIS DE LONDRINA 

 

O município foi criado entre os anos de 1930 e 1934, sendo uma entre as 60 cidades 

fundadas pela Companhia de Terras Norte do Paraná, subsidiária de Companhia Ingleses de 

Urbanização (REGO; MENEGUETTI, 2008). 

A companhia planejou que a região norte do Paraná tivesse quatro grandes cidades 

fundadas respectivos anos: Londrina (1934), Maringá (1951), Cianorte (1955) e Umuarama 

(1960). Essas foram projetadas para uma população de até 100 mil habitantes.  

As cidades destinadas a serem centros de maior importância se localizam a distâncias 

de aproximadamente 100 km uma das outras e estariam ligadas por ferrovias, garantindo o 

transporte de pessoas e da produção agrícola. As ferrovias atualmente não são utilizadas para 

transportes de passageiros.  

As sedes dos núcleos urbanos foram situadas em espigão, próximo à linha férrea e à 

rede de vias projetadas com conformação regular ortogonal, portanto, não se nota a 

organicidade, característica das formações urbanas de origem portuguesa nessas cidades 

(REGO; MENEGUETTI, 2008). 

Londrina foi o primeiro empreendimento projetado pela companhia e essa 

característica fez com que, das quatro grandes cidades projetadas, Londrina seja a que apresenta 

traçado mais simples (REGO; MENEGUETTI, 2008). O projeto de Londrina previa 

inicialmente avenidas de 30 metros e ruas de 24 metros que foram posteriormente substituídas 

por avenidas de 24 metros e ruas de 16 metros, com um traçado ortogonal racional, alterado por 

somente uma avenida diagonal que segue a linha do espigão, como mostra a Figura 16 
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Figura 16 – Parcelamento inicial do município de Londrina 

 
Fonte: Adaptado de Zanon (2014). 

 

A estrutura de malha ortogonal do centro do município se manteve até os dias atuais, 

como é possível visualizar na Figura 17, que mostra a rede de vias do município no ano de 

2019.  

A estrutura de malha de vias ortogonais da área central se deforma e perde 

continuidade nas áreas não centrais do município. As áreas com estrutura de malha fora da área 

central não são completamente interligadas e em algumas áreas sofrem deformação, passando 

de uma malha ortogonal para uma malha em forma curvilínea.  

Portanto, dentre as classificações de forma da malha viária mostradas na Seção 2.1.1, 

Londrina apresenta áreas de malha ortogonal e áreas de malha curvilínea. Vias com forma cul-

de-sac e em forma de laço não são comuns no município. 

A forma e continuidade da malha viária são impactadas por fatores geográficos, 

ambientais e pelo histórico de crescimento da mancha urbana. 

A Figura 18 mostra que a malha viária de Londrina sofre influência principalmente 

dos seguintes fatores: cursos hídricos, áreas de preservação ambiental, grandes áreas 

institucionais ligadas à equipamentos públicos (campus de universidade pública, aeroporto, 

autódromo, estádio), infraestrutura de transportes ferroviário, rodovias, vias expressas e de 

áreas urbanas não ocupadas. 

É possível verificar na Figura 18 que o município é composto por áreas com viário 

regular, principalmente na área central, áreas cujo viário segue as curvas de nível, 

principalmente próximo de áreas verdes de preservação de cursos hídricos e áreas com viário 

regular, mas descontínuo devido à existência de grandes áreas institucionais, vazios urbanos e 

rede ferroviária/rodoviária.  

Como é de conhecimento, obras de arte para transpor cursos hídricos envolvem custos 

financeiros e custos ambientais com impacto nas áreas de preservação, portanto nas áreas com 
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cursos hídricos somente parte das vias têm seu trajeto continuado transpondo o curso hídrico, 

assim, a malha viária é reduzida a menos opções de vias, parte das vias perde conectividade. 

Isso também é observado nos trechos onde é necessário transpor ferroviárias e rodovias, essas 

seccionam a malha viária municipal reduzindo a continuidade dela 

Por último, os vazios urbanos também geram falta de continuidade na malha viária do 

município. O crescimento da rede viária municipal acontece principalmente devido às obras de 

loteamento promovidas pelo setor privado. Esse é o responsável por entregar junto aos 

loteamentos a infraestrutura viária.  

O fato da iniciativa privada ser a principal responsável pela construção de vias diminui 

os custos de construção por parte do município, entretanto, gera falta de continuidade na rede 

viária nas áreas adjacentes à terrenos ainda não loteados. A falta de continuidade gerada pelos 

vazios urbanos fica evidente principalmente nas extremidades do município. 
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Figura 17 - Estrutura viária do município de Londrina no ano de 2019 

 
Fonte: Adaptado de SIGLON (2021). 
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Figura 18 – Malha viária, áreas de proteção ambiental, equipamentos públicos, ferrovias e 

rodovias de Londrina no ano de 2019 

 
Fonte: Adaptado da base de dados do CMTU (LONDRINA, 2019). 
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4.2 O TRANSPORTE PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

Os sistemas de ônibus municipal e intermunicipal são os únicos sistemas de transporte 

coletivo existentes no município de Londrina. O sistema municipal, objeto do presente trabalho, 

opera com 145 linhas com 2.759 pontos de parada. 

A frota do transporte coletivo no município é de 395 veículos, entretanto, parte dos 

veículos é destinada ao atendimento das linhas rurais e outra à frota reserva. Assim, o tamanho 

da frota disponível para atendimento das linhas urbanas é igual ao número de veículos operando 

na área urbana na hora de pico, que é de 350 veículos. 

Além das 2.759 paradas, o sistema conta com 7 terminais de integração na área urbana 

e um na zona rural. As linhas operam das 5 às 24 horas e somente 3 linhas, denominadas 

“corujão”, funcionam na faixa horária das 24 às 5 horas.  

Em relação ao traçado dos itinerários das linhas, existem três perfis no município:  

• linhas radiais, com rotas que partem dos bairros (extremidades do município), 

passam pelos terminais de bairros e seguem para o terminal central; 

• linhas que fazem conexão entre terminais com rotas desde o terminal central para 

terminais de bairros; 

• linhas alimentadoras voltadas ao abastecimento dos terminais de bairro com rotas 

dos bairros para terminal de bairro. Essas linhas têm estrutura radial com centro 

no terminal de bairro. 

A área central do município é atendida tanto por linhas que passam pelo terminal 

central quanto por linhas que somente cruzam a área central. O sistema voltado a atender a área 

central é o principal. Das 145 linhas, 81 atendem à área central, sendo que, dessas, 61 passam 

pelo terminal central. A Figura 19 destaca as linhas destinadas ao terminal central. 

As linhas que atendem a área central que não têm ponto de integração no terminal 

central são linhas que fazem conexão entre terminais de bairro.  

A Figura 20 mostra as linhas que fazem conexão entre os terminais de bairros, que 

podem cruzar ou não a área central, mas que quando cruzam não passam pelo terminal central 

e pelas linhas radiais voltadas a abastecer os terminais de bairros. 
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Figura 19 – Linhas com origem nos bairros e ou terminais de bairro com destino ao terminal 

central do sistema de transporte de Londrina no ano de 2019 

 
Fonte: Adaptado da base de dados do CMTU (LONDRINA, 2019). 
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Figura 20 – Linhas alimentadoras e entre terminais de bairros do sistema de transporte de 

Londrina no ano de 2019 

 
Fonte: Adaptado da base de dados do CMTU (LONDRINA, 2019). 
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Na Figura 20 é possível notar que diversas linhas que fazem a ligação entre terminais 

de bairro passam pela área central. São linhas que, assim como as linhas com destino ao terminal 

central, também atendem a demanda da área central e do centro expandido do município. 

A Tabela 3 mostra o total de viagens por dia e por mês nos dias úteis, sábados e 

domingos e a porcentagem que essas representam em relação ao total de viagens realizadas. 

 

Tabela 3 - Total de viagens por dia e mês para dias úteis, sábados e domingos em Londrina no 

ano de 2019 

Dias Viagens/dia Viagens/Mês* 
Porcentagem 

(%) 

Úteis 4.292 94.424,00 81 

Sábados 3.270 13.080,00 11 

Domingos 2.274 9.096,00 8 

Total  116.600,00 100 

*Considerando mês com 30 dias, 22 dias úteis, 4 sábados 4 domingos 
Fonte: Adaptado da base de dados do CMTU (LONDRINA, 2019). 

 

A quilometragem percorrida por mês pode ser detalhada também em relação aos tipos 

de linhas: linhas urbanas ou distritais e rurais. A Tabela 4 mostra a quilometragem percorrida 

por mês, em km, separada por tipo de linha. 

  

Tabela 4 - Quilometragem mensal percorrida conforme tipo de linha em Londrina no ano de 

2019 

Tipo de linha 
Quilometragem 

percorrida/mês 

Porcentagem 

(%) 

Distritais e rurais 183.141,54 9 

Urbanas 1.851.764,46 91 

Total (Linhas urbanas, rurais e distritais) 2.034.906 100 
Fonte: Adaptado da base de dados do CMTU (LONDRINA, 2019). 

 

Como apresentado na Seção 3.3, para a realização de comparações e análises entre a 

quilometragem mensal percorrida do sistema existente e dos experimentos com modelo de 

Daganzo (2010), será considerada a quilometragem mensal percorrida de segunda a sábado das 

linhas urbanas, sendo excluída a quilometragem percorrida aos domingos e por linhas não 

urbanas. 

A Tabela 4 apresenta o total de quilometragem mensal percorrida por linhas urbanas é 

de 1.851.764,46 km/mês no município de Londrina. Valor que engloba todos os dias da semana. 

A Tabela 3 apresenta que 92% das viagens são feitas em dias úteis e sábados. Ao multiplicar o 

total de quilometragem percorrida pelas linhas urbanas por mês (1.851.764,46 km/mês) pela 

porcentagem de viagens feitas aos sábados e dias úteis (92%) é calculado o valor de 

quilometragem mensal percorrida por linhas urbanas aos sábados e dias úteis, de 1.703.623,30 
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km/mês. 

 

4.3 CENTRALIDADES E A DISPERSÃO DE ATIVIDADES NO TERRITÓRIO DO 

MUNICÍPIO DE LONDRINA 

 

Conforme tratado na Seção 2.1, o desenho de redes de transporte público por ônibus é 

impactado e impacta na distribuição das atividades na cidade. Sendo assim, é apresentada a 

distribuição das atividades de comércio, serviços e indústria no município de Londrina.  

O trabalho de Silva (2006) avaliou o município em relação às áreas de centralidade e 

estruturação. O autor avaliou a dispersão das atividades de comércio, serviço e vias com uso 

misto, constatando que o município conta com atividades comerciais, de serviços e industriais 

distribuídas por todas as áreas do município.  

 O estudo de Zanon (2014) avaliou a expansão da área central principal (histórica) do 

município e o surgimento de outros pontos de atração. É possível observar na Figura 21 que o 

centro principal passa por um processo de expansão desde o início do município.  

O estudo de Silva (2006), que mostrou a dispersão de atividades para além da zona 

central e o estudo de Zanon (2014), que mostrou a expansão da área central junto ao surgimento 

de polos de atração, se complementam e mostram que o município apresenta uma área central 

expandida, além da existência de atividades dispersas em todas as regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

Figura 21 – Expansão da mancha de ocupação da área central principal do município de 

Londrina de 1930 a 1990 

 
Fonte: Adaptado de Zanon (2014). 

 

A Figura 22 mostra em detalhes a área ocupada pelo centro principal em 2010 e os 

polos de atração de crescimento urbano nas quatro regiões do município.  
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Figura 22 – Expansão da mancha de ocupação da área central principal do município de 

Londrina no ano 2010 e polos de atração de crescimento urbano nas demais regiões 

 
Fonte: Adaptado de Zanon (2014). 

 

A Figura 23 mostra a área central expandida, a distribuição de atividades por tipo em 

zonas consolidadas e eixos viários. Esse foi construída com os dados vetoriais do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL), disponíveis em (IPPUL, 2018). 
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Figura 23 – Uso e ocupação do solo em grandes zonas, eixo viários, polos educacionais, saúde 

e órgãos públicos em Londrina no ano de 2018 

 
Fonte: Adaptado de IPPUL (2018). 
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A Figura 23 mostra que a dispersão de atividades, apontada inicialmente por Silva 

(2006) e posteriormente por Zanon (2014), segue presente com a formação de uma zona de uso 

misto do solo ao redor do centro histórico e a existência de uma zona especializada em serviços 

de saúde, agregada a esta. 

Nas regiões afastadas da área central as atividades se distribuem nos principais eixos 

viários e ao redor de polos de grande porte, mostrados na Figura 22.  

Como mostrado na Seção 2.1.1 por Lee (2007) e Fielbaum, Jara-Diaz e Gschwender 

(2017), nas cidades dispersas as atividades anteriormente concentradas na área central se 

distribuíram por todo o território. Já nas áreas urbanas policêntricas, como descrevem Pereira 

et al. (2013), as atividades que se distribuem fora da área central se agrupam em pontos com 

alta concentração em comparação com seus entornos. 

 Portanto, Londrina apresenta características tanto de cidades dispersas como de 

cidades policêntricas. O centro expandido de Londrina tem características de cidades dispersas, 

já as regiões mais afastadas da área central têm características de cidades policêntricas, com 

atividades concentradas ao longo de eixos viários principais e ao redor de grandes polos, como 

universidades e centros comerciais (shoppings centers). 

Como mostrado na Seção 2.1.4, Mees (2000), Brown e Thompson (2012),  Badia, 

Argote-Cabanero e Daganzo (2016) e Thompson e Matoff (2003) recomendam o uso de redes 

de transporte baseadas em transferências, como é o caso do modelo proposto por Daganzo 

(2010), principalmente para cidades com atividades distribuídas em diversos pontos de atração 

de viagens. 

 

4.4 PARÂMETROS DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Os órgãos municipais que forneceram os dados foram o IPPUL e a Companhia 

Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).  

As dimensões da área urbana de estudo são definidas a partir da área ocupada pela 

mancha urbana. Analisando a área urbana do município em 2019, o lado D tem o valor de 16 

km. A mancha urbana ocupada representada pelo viário e o quadrado de lado D para o 

município são mostrados na Figura 24.  
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Figura 24 – Dimensão do lado do polígono que corresponde à área urbana D com cobertura de 

linhas urbanas do sistema existente em Londrina  

 
Fonte: Adaptado da base de dados do CMTU (LONDRINA, 2019). 

 

Para a capacidade dos veículos C foram consultados os valores estabelecidos pela 

norma ABNT (2009b), que trata, entre outros, das especificações técnicas para fabricação de 
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veículos para transporte coletivo de passageiros. O uso da capacidade máxima indicada por 

norma visa garantir o conforto do usuário. 

Os modelos de veículos convencionais e padron são os mais utilizados no Brasil. 

Segundo pesquisa feita pela NTU (2008), esses modelos representam 77,4% da frota de 

veículos do transporte coletivo nas cidades brasileiras, chegando a 92,5% da frota em 

municípios do mesmo porte do município de Londrina. 

Desse modo, foi adotado o valor de capacidade C para veículos modelo convencional 

e padron, pois esses são os mais utilizados na área de estudo. Esses têm capacidade estabelecida 

pela ABNT (2009b) de 80 passageiros/veículos, considerando passageiros sentados e em pé.  

Em relação à velocidade média de viagem que trafegam os veículos ʋ, a velocidade 

adotada por Daganzo (2010) foi de 25km/h. Esse parâmetro é utilizado para cálculo da 

velocidade comercial dos veículos, como mostra a equação (5). A velocidade comercial dos 

veículos vc é afetada pelos seguintes parâmetros: 

• velocidade média de viagem ʋ; 

• demanda na hora de pico Λ; 

• tempo consumido para o embarque por passageiros τ´; 

• tempo consumido com aceleração e desaceleração do veículo a cada parada τ. 

O tempo que o veículo fica parado em cada parada é afetado pelo o número de 

passageiros em cada parada. Este é inversamente proporcional à frequência de atendimento H 

e ao espaçamento entre linhas. 

A demanda de transporte público no município de Londrina é, segundo os dados do 

IPPUL (2019), de 125 mil passageiros/dia. Desse total, 14% utilizam o transporte na hora de 

pico, demanda Λ, o que representaria 17,5 mil passageiros/hora no horário de pico. Se a 

demanda no transporte público for considerada igual para o pico da manhã e da tarde (17,5 mil 

pass/hora) e dividida pelo volume restante de passageiros no intervalo horário das 5 às 24 horas, 

teríamos uma demanda fora da hora de pico λ de 5.294 passageiros/hora.  

Com os dados de demanda da área de estudo é possível calcular a relação entre 

demandas na hora de pico e demanda fora da hora de pico (Λ/ λ), que seria igual a 3,3.  

O parâmetro tempo consumido para o embarque por passageiros τ´, dado em segundos, 

é afetado por: forma de pagamento, número de portas liberadas para embarque e existência de 

degraus ou não para acesso ao veículo.  

O acesso do passageiro ao veículo, na realidade brasileira, é feito predominantemente 

por: pagamento dentro do veículo e controle com “barreiras”. Essa forma de controle faz com 
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que o passageiro possa embarcar, somente, pela porta dianteira. As formas de pagamento são 

dinheiro ou cartão de contato.  

Os veículos não têm nivelamento entre a plataforma de embarque e o piso dos veículos, 

ou seja, há presença de degraus. Haja vista todas as condições descritas, o tempo consumido 

para o embarque e pagamento por passageiro no Brasil é superior ao cenário adotado por 

Daganzo (2010).  

O estudo de Tirachini (2013) mediu o tempo consumido no embarque dos passageiros 

para diferentes sistemas de cobrança, dentre eles o cenário de embarque com barreiras ou 

“catracas” de controle dentro do veículo e pagamento por cartão de aproximação ou dinheiro. 

Os resultados medidos por Tirachini (2013) mostraram que o tempo médio consumido para o 

embarque dos passageiros e pagamento com cartão por aproximação, parâmetro τ´, é de 2,93 

segundos/passageiros, para pagamento em dinheiro o tempo de embarque e pagamento é de 

11,06 segundos/passageiro. O estudo de Tirachini (2013) considera, entretanto, veículos com 

piso rebaixado. 

 A existência de degraus impacta o tempo para acesso ao veículo. Sun et al. (2014) 

mediram um aumento de 0,2 segundos/passageiro quando o embarque é realizado em veículo 

com degraus. 

Em Londrina, os dados do IPPUL (2019) mostram que 70% dos passageiros utilizam 

cartão por aproximação, 30% pagam em dinheiro e os veículos não têm piso rebaixado 

(existência de degraus para acesso aos veículos). Portanto, a partir da média ponderada das 

porcentagens de passageiros que pagam em dinheiro e em cartão, o tempo para embarque por 

passageiro τ´ seria de 4,13 segundos/passageiros. 

Em relação à velocidade média de viagem, como não foram encontrados dados na 

literatura ou junto aos órgãos municipais, é necessário utilizar a velocidade média de viagem v 

proposta por Daganzo (2010).  

Com o uso dos parâmetros da bibliografia e da área de estudo, é avaliado se a 

velocidade comercial vc, calculada pela equação (5), estava dentro das faixas de velocidade 

comercial apresentadas na bibliografia. 

Vuchic (2007) aponta que, nos sistemas tradicionais de transporte coletivo por ônibus, 

as velocidades comerciais dos veículos vc verificadas estão dentro da faixa de 15 a 20 km/h.  

Dutra e Becker (2015) avaliaram especificamente o cenário da área de estudo desse 

trabalho. Os autores encontraram que a velocidade comercial dos veículos vc em vias centrais 

era de 16,5 km/h na hora de pico antes da implementação das faixas exclusivas, alcançando a 

média e 22,5 km/h quando foram regulamentadas as faixas exclusivas, enquanto os dados do 
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IPPUL (2019) mostram velocidade comercial de 18 km/h. 

Tendo em vista que os resultados de velocidade comercial vc estão dentro dos 

intervalos apresentados na bibliografia e devido a inexistência de dados disponíveis sobre a 

velocidade média de viagem para a área de estudo, a velocidade média de viagem adotada para 

Londrina foi a mesma proposta por Daganzo (2010), ou seja, de 25 km/h. 

A velocidade comercial vc calculada com o uso da velocidade média de viagem v, de 

25 km/h propostos por Daganzo (2010), tempo de embarque por passageiro τ´ de 4,13 

segundos/passageiros, demanda de 17.500 passageiros/hora pico leva aos seguintes resultados 

de velocidade comercial vc em km/h: intervalo: 14,67 ≤ vc ≤ 18,15, média de 16,31 e desvio 

padrão 1,03 dos valores.  

Portanto, os resultados de velocidade comercial, calculados nos experimentos com as 

restrições, estão dentro dos intervalos de velocidade comercial medidos nos sistema reais, com 

base nos valores mostrados por Vuchic (2007) e Dutra e Becker (2015). 

Em relação aos parâmetros de custos para prestação do serviço de transportes, o custo 

de infraestrutura exclusiva $L, custo de frota $m e custo por km percorrido $v, todos passaram 

a ser considerados em relação à moeda válida no local de estudo, ou seja, Real Brasileiro (R$). 

Para alteração do custo de infraestrutura, existem cenários possíveis de investimentos 

em infraestrutura de transporte coletivo, conforme mostrados na Seção 2.5.2. Foi escolhida a 

hipótese que veículos trafegam em vias e faixas já existentes e em faixas de uso compartilhado 

entre veículos de carga, passeio e transporte público, o que leva a um custo $L igual a zero. 

Em CMTU (LONDRINA, 2020), que trata dos custos do sistema de transporte coletivo 

no município, o custo de quilometragem percorrida $v engloba também o custo de frota. 

Portanto, os custos da frota relacionados à aquisição e à manutenção de veículos são calculados 

e incorporados ao valor por quilômetro percorrido no transporte coletivo de Londrina. Sendo 

assim, para os parâmetros de Londrina, o custo $m proposto por Daganzo (2010) considerado 

é igual a zero, pois esse já está incluso no parâmetro $v. 

Quanto ao parâmetro custo por tempo de viagem por passageiro µ, é utilizado o valor 

equivalente ao salário-mínimo da moeda local vigente no ano do estudo. Assim, considerando 

o salário-mínimo vigente de R$1.039,00 e um total de 220 horas/mês de trabalho, o custo µ é 

de R$4,72/hora. 

Os parâmetros propostos por Daganzo (2010) que não são alterados são: tempo 

consumido para aceleração e desaceleração dos veículos τ, penalização por transferência δ e 

velocidade de caminhada de pedestres 𝑤. Esses não serão alterados por não sofrerem variação 

de acordo com a área de estudo. 
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Em relação à penalização por transferência δ, conforme Currie (2005), os estudos que 

mediram a penalização por transferências em sistemas de ônibus encontraram resultados 

diversos, variando de 4,5 a 49 minutos em tempo de viagem equivalente.  

Segundo Currie (2005), a variação dos resultados nos estudos de penalização por 

transferência é explicada pela variação na percepção que os passageiros têm das transferências 

durante viagens e pelos diferentes métodos de pesquisa utilizados na coleta de dados. A 

percepção da transferência pelos passageiros é impactada por diversos fatores operacionais e 

do ambiente no qual é feita a transferência. 

As pesquisas que mediram como os usuários avaliam a realização de transferências 

durante as viagens no transporte coletivo por ônibus no Brasil o fizeram analisando 

transferências realizadas em terminais de sistemas radiais com Cavalcante (2002) e em sistemas 

terminais de sistemas BRT no trabalho de Miranda (2017), portanto, o valor da penalização por 

transferência δ proposta por Daganzo (2010) não é alterado, haja vista o grande intervalo citado 

por Currie (2005) nos estudos internacionais e porque não foram encontrados estudos que 

considerem a penalização por transferência em sistemas de transportes que apresentem 

similaridade com o modelo de malha ortogonal proposto por Daganzo (2010). 

O resumo dos valores dos parâmetros ajustados a área de estudo em Londrina é 

apresentado na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valores dos parâmetros ajustados a área de estudo de caso Londrina (continua) 

Parâmetro Descrição 
Valor da área de 

estudo 
Unidade 

Λ Demanda na hora de pico 17.500,00 passageiro/hora 

λ Demanda fora da hora/pico 5.294,00 passageiros/hora 

C Capacidade dos veículos 80,00 passageiro/veículo 

ʋ 
Velocidade que trafegam os 

veículos 
25,00 km/h 

τ 

Tempo consumido com aceleração 

e desaceleração do veículo a cada 

parada 

30,00 segundo/parada 

τ´ 
Tempo consumido para embarque 

por passageiro 
4,13 segundo/passageiro 

δ 
Penalização a cada transferência 

realizada pelo passageiro 
0,03 km 

𝑤 
Velocidade de caminhada dos 

passageiros 
6,00 km/h 

$L 
Custo da infraestrutura de faixas 

exclusivas para o transporte público 
0,00 R$/km*hora 
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 Tabela 5 - Valores dos parâmetros ajustados a área de estudo de caso Londrina (conclusão) 

Parâmetro Descrição 
Valor da área de 

estudo 
Unidade 

$v Custo km percorridos por veículo 5,84 R$/veículo*km 

$m 
Custo da frota de veículos de 

transporte público operando 
0,00 R$/veículo*hora 

µ 
Custo por tempo de viagem 

passageiro 
4,72 R$/hora 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

  



93 

5 RESULTADOS 

 

5.1 EXPERIMENTOS COM USO DE PARÂMETROS DE LONDRINA 

 

Dentre os diversos experimentos feitos utilizando os parâmetros de Londrina, são 

apresentados os resultados notáveis. Os experimentos são identificados por códigos, que são 

iniciados com a letra “L” que faz referência a letra inicial do nome do município de estudo, o 

restante do código faz referência as alterações feitas na função objetivo e ou nas restrições 

impostas as variáveis: 

• L0: Experimento sem alteração nas restrições ou função objetivo do modelo de 

Daganzo; 

• L_Hmín: Experimento retirando os custos para prestação do serviço de transportes da 

função objetivo (otimizando o modelo somente para o custo de tempo total de viagem 

do passageiro); 

• L_15≤H: Experimento impondo que o valor da restrição da variável frequência de 

atendimento deve ser menor ou igual a 15 minutos; 

• L_H=15: Experimento impondo que o valor da restrição da variável frequência de 

atendimento deve ser igual a 15 minutos; 

• L_S≤300: Experimento impondo que o valor da restrição da variável espaçamento entre 

linhas deve ser menor ou igual a 300 metros; 

• L_S≤300_M=350: Experimento impondo que o valor da restrição da variável 

espaçamento entre linhas deve ser menor ou igual a 300 metros e adicionando a restrição 

de frota de veículos igual a 350 veículos; 

• L_S≤500: Experimento impondo que o valor da restrição da variável espaçamento entre 

linhas deve ser menor ou igual a 500 metros; 

• L_S≤500_M≤350: Experimento impondo que o valor da restrição da variável 

espaçamento entre linhas deve ser menor ou igual a 500 metros e a frota de veículos 

seja menor ou igual a 350 veículos; 

• L_S≤500_5H15_M≤350: Experimento impondo que o valor da restrição da variável 

espaçamento entre linhas deve ser menor ou igual a 500 metros, restrição que o valor da 

variável frequência de atendimento esteja dentro do intervalor 5≤ H ≤ 15 e que a frota 

de veículos seja menor ou igual a 350 veículos; 

• L_S≤500_15H30_M≤350: Experimento impondo que o valor da restrição da variável 

espaçamento entre linhas deve ser menor ou igual a 500 metros, restrição que o valor da 
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variável frequência de atendimento esteja dentro do intervalor 15≤ H ≤ 30 e a frota de 

veículos seja menor ou igual a 350 veículos; 

• L_S≤500_15H30_M=350: Experimento impondo que o valor da restrição da variável 

espaçamento entre linhas deve ser menor ou igual a 500 metros, restrição que o valor da 

variável frequência de atendimento esteja dentro do intervalor 15≤ H ≤ 30 e a frota de 

veículos seja igual a 350 veículos; 

• L_S≤500_15H30_M=400: Experimento impondo que o valor da restrição da variável 

espaçamento entre linhas deve ser menor ou igual a 500 metros, restrição que o valor da 

variável frequência de atendimento esteja dentro do intervalor 15≤ H ≤ 30 e a frota de 

veículos seja igual a 400 veículos; 

Os resultados dos experimentos com o modelo de Daganzo (2010) que combinam 

diferentes restrições, variações na função objetivo e que utilizam os parâmetros da área de 

estudo são mostrados na Tabela 6.
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Tabela 6 - Resultados dos experimentos com o uso dos parâmetros de Londrina (continua) 

Código Experimento 

 L0 L_Hmín L_15≤H  L_H=15 L_S≤300 

α  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1 

s (km)  0 ≤ s  0 ≤ s  0 ≤ s  0 ≤ s  0 ≤ s ≤ 0,30 

H (horas) 0 ≤ H 0,02 ≤ H 0,25 ≤ H  0,25 = H  0 ≤ H  

M (unid.) - - - - - 

z (horas/viagem) 1,65 0,48 1,85 1,66 3,89 

α 1,00 1,00 1,00 1,00 0,073 

s (km) 1,45 0,57 1,45 1,17 0,30 

H (horas) 0,20 0,02 0,20 0,25 0,04 

d (km) 16,00 16,00 16,00 16,00 1,17 

et (transferência/viagem) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,49 

vc (km/h) 17,47 18,18 17,47 17,07 13,76 

E (km) 6,67 6,67 6,67 6,67 15,32 

L (km) 354,26 898,33 354,26 437,50 857,93 

V (veículos*km/hora) 3.500,00 107.797,00 3.500,00 3.500,00 10.188,05  

M (unid.) 200 5.928 200 205 741 

A (horas) 0,24 0,09 0,24 0,20 0,05 

W (horas) 0,20 0,02 0,20 0,25 0,34 

T (horas) 0,38 0,37 0,38 0,39 1,11 

Transferência (horas) 0,0050 0,0050 0,0050 0,0050 0,0075 

Tempo Viagem (horas/passageiro) 0,83 0,48 0,83 0,84 1,51 

Custo prestação do serviço de 

transporte (horas/passageiro)  
0,82 25,22 0,82 0,82 2,38 
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Tabela 6 - Resultados dos experimentos com o uso dos parâmetros de Londrina (continuação) 

Código Experimento 

  L_S≤300_M=350 L_S≤500 L_S≤500_M≤350 L_S≤500_5H15_M≤350 

α  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1 

s (km)  0 ≤ s ≤ 0,30  0 ≤ s ≤ 0,50  0 ≤ s ≤ 0,50  0 ≤ s ≤ 0,50 

H (horas) 0 ≤ H  0 ≤ H 0 ≤ H  0,083 ≤ H ≤ 0,25  

M (unid.) M = 350  - M ≤ 350 M ≤ 350 

z (horas/viagem) 2,38 3,54 1,95 
Sem solução que atenda 

às restrições impostas  

α 1,00 0,12 1,00   

s (km) 0,30 0,5 0,5   

H (horas) 0,75 0,03 0,58   

d (km) 16,00 1,89 16,00   

et (transferência/viagem) 1,00 1,49 1,00   

vc (km/h) 13,06 16,21 14,68   

E (km) 6,67 14,9 6,67   

L (km) 1706,67 519,12 1.024,00   

V (veículos*km/hora) 4.571,52 9.947,12 3.500,00   

M (unid.) 350 614 238   

A (horas) 0,05 0,08 0,08   

W (horas) 0,75 0,21 0,59   

T (horas) 0,51 0,92 0,45   

Transferência (horas) 0,0045 0,0074 0,0050   

Tempo Viagem (horas/passageiro) 1,31 1,22 1,13   

Custo prestação do serviço de 

transporte (horas/passageiro)  
1,07 2,33 0,82   
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Tabela 6 - Resultados dos experimentos com o uso dos parâmetros de Londrina (conclusão) 

Código Experimento 

 L_S≤500_15H30_M≤350 L_S≤500_15H30_M=350 L_S≤500_15H30_M=400 

α  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1  0 ≤ α ≤ 1 

s (km)  0 ≤ s ≤ 0,5  0 ≤ s ≤ 0,5  0 ≤ s ≤ 0,5 

H (horas) 0,25 ≤ H ≤ 0,5 0,25 ≤ H ≤ 0,5  0,25 ≤ H ≤ 0,5  

M (unid.) M ≤ 350 M = 350 M = 400 

z (horas/viagem) 1,99 2,17 2,17 

α 1 1 1 

s (km) 0,50 0,50 0,50 

H (horas) 0,50 0,37 0,32  
d (km) 16,00 16,00 16,00 

et (transferência/viagem) 1,00 1,00 1,00 

vc (km/h) 15,04 15,62 15,88 

E (km) 6,67 6,67 6,67 

L (km) 1.024,00 1.024,00 1.024,00 

V (veículos*km/hora) 4.096,00 5.467,89 6.350,24 

M (unid.) 272 350 400 

A (horas) 0,08 0,08 0,08 

W (horas) 0,50 0,37 0,32 

T (horas) 0,44 0,43 0,42 

Transferência (horas) 0,005 0,005 0,005 

Tempo Viagem (horas/passageiro) 1,03 0,88 0,83 

Custo prestação do serviço de 

transporte (horas/passageiro)  
0,95 1,23 1,48 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021).
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O sistema calculado no experimento “L0”, experimento inicial, operaria com 149 

veículos a menos que a quantidade de veículos do sistema existente e a frequência de 

atendimento abaixo de 15 minutos. Assim, para variável frequência de atendimento o resultado 

estaria classificado como “bom” por Ferraz e Torres (2004). Entretanto, a distância de 

caminhada de 1,450 km para acesso ao transporte público está acima do valor limite para 

classificar um sistema como “regular”, o que enquadraria em um sistema classificado como 

“ruim” por Ferraz e Torres (2004). Como o transporte público deve atender à princípios básicos 

de acessibilidade universal o resultado “L0” é inviável devido a sua distância de caminhada. 

O experimento “L_Hmín” apresentou como resultado uma frequência de atendimento 

de sistemas classificados como “bons”, entretanto, a distância de caminhada de 0,57 km ainda 

que seja 0,87 km menor que no resultado “L0” está acima do limite de 0,5 km para enquadrar 

o sistema como “regular”.  Além da distância de caminhada estar acima do valor limite para 

sistemas classificados como “regulares”, a frota de veículos necessária nesse experimento é de 

5.928 veículos, valor superior à média dos demais experimentos que é de 357 veículos e 

também que a restrição de 350 veículos. 

Como nos resultados dos primeiros experimentos os espaçamentos entre linhas s levam 

a distâncias de caminhadas superiores ao limite de 300 metros que é a distância para sistemas 

classificados como “bons” no experimento “L_S≤300” é imposta a restrição para limitar a 

distância de caminhada dos passageiros a 300 metros. O experimento “L_S≤300” é o primeiro 

no qual o valor de α é menor que 1, ou seja, área de malha com atendimento por linhas 

horizontais e verticais não cobriria toda a malha urbana. Nesse experimento o valor de α leva a 

uma malha atendendo à uma área quadrada de menos de 2 km de lado quando a área da área de 

estudo D é de 16 km, ou seja, a maior parcela do território não seria atendida por uma malha, 

mas sim por uma estrutura de linhas radiais. Além da cobertura predominantemente radial de 

linhas o tamanho da frota é 391 veículos superior a frota operando no sistema existente na área 

de estudo. 

O experimento “L_S≤300_M=350” mantém o limite de caminhada para acesso ao 

sistema em 300 metros e adiciona a restrição de que a frota teria que ser igual a operante no 

município para assim medir qual seria a possível frequência de atendimento desse sistema. O 

resultado é um sistema com tempo total de viagem superior a 1 hora e 15 minutos, provocado 

pelo tempo de espera de 45 minutos nas paradas. Esse valor é 15 minutos superior ao tempo 

limite de espera para sistemas classificados como “regulares”. Portanto, o resultado é inviável 

do ponto de vista do tempo de espera do passageiro nas paradas. Esse resultados mostra a 

inviabilidade da adoção de espaçamento entre linhas de 300 metros sem que seja feita a 
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ampliação na frota. 

Após os testes impondo a restrição de espaçamento menor ou igual a 300 metros, 

foram feitos testes para avaliar o espaçamento máximo entre linhas de 500 metros. 

O experimento “L_S≤500_15H30_M=350” testou o espaçamento máximo de 500 

metros com restrição de frequência de atendimento dentro do intervalo de 15 a 30 minutos e 

tamanho de frota igual a operando no município. Esse resultado mostra que, com o tamanho da 

frota atual do município e uma frequência de atendimento inferior a 30 minutos, o tempo de 

viagem seria de 52,80 minutos e o tempo de espera na parada de 22,2 minutos estaria dentro da 

faixa classificada como “regular” por Ferraz e Torres (2004). 

O experimento “L_S≤500_15H30_M=400” buscou avaliar para os mesmos critérios 

de espaçamento entre linhas, máximo de 500 metros e frequência de atendimento entre 15 e 30 

minutos, qual seria a melhora no sistema se a frota operando na área urbana fosse ampliada para 

400 veículos. O resultado mostra que com uma frota de veículos 15% superior a frota do sistema 

existente na área de estudo seria possível construir um sistema em malha com frequência de 

atendimento de 19 minutos e distância de caminhada de 0,5 km em toda a área urbana. Esse 

sistema atenderia aos critérios para ser classificado como “regular” com tempo de viagem de 

aproximadamente 50 minutos. 

 

5.2 ADAPTAÇÃO DA REDE CALCULADA AO VIÁRIO DA ÁREA DE ESTUDO 

(CRIAÇÃO DA MALHA ADAPTADA) 

 

Dentre os experimentos com parâmetros de Londrina, somente dois experimentos 

atenderam aos critérios estipulados na Seção 3.2 do método para a adaptação da malha de base 

a malha viária do município. São eles os experimentos “L_S≤500_15H30_M≤350” e 

“L_S≤500_15H30_M=350”. 

Como estabelecido, o critério final para escolha de qual experimento é utilizado é o 

tempo total de viagem para o passageiro. No experimento “L_S≤500_15H30_M≤350” esse foi 

de 1,03 hora e no “L_S≤500_15H30_M=350” foi de 0,88 hora, portanto, o resultado do 

experimento “L_S≤500_15H30_M=350” foi o escolhido para o processo de adaptação a malha 

viária de Londrina. 

 Sendo assim, o espaçamento entre linhas s é de 500 metros. A relação α tem valor 1, 

logo, a forma do sistema não é híbrida, mas sim uma malha de linhas verticais e horizontais que 

cobre toda a área do município. O valor da variável d é igual a 16 km (mesmo valor da dimensão 

da área urbana, parâmetro D). 

O resultado da quadrícula gerada com espaçamento entre linhas de 500 metros é uma 
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malha com 33 linhas de base verticais e 33 linhas de base horizontais, apresentada na Figura 

25. 

 

Figura 25 – Linhas de base, espaçamentos de 500 metros para criação dos itinerários de linhas  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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O traçado dos itinerários de linhas é impactado pelo viário existente no município. 

Esse tem sua forma e continuidade impactada por fatores geográficos, ambientais e pelo 

histórico de crescimento da mancha urbana, como mostrado na Seção 4.1. 

O viário do município não segue uma estrutura viária de quadrículo devido à sua 

descontinuidade e irregularidade. Existe, portanto, divergência entre a estrutura viária do 

município e a estrutura de linhas ortogonais com espaçamento constante de 500 metros da 

malha de base. 

Se a rede viária de Londrina possuísse uma estrutura de vias ortogonais em toda a área 

urbana, a maior parte das 33 linhas de base verticais e 33 linhas de base horizontais se 

converteriam em uma linha de transporte coletivo após a adaptação delas ao viário. Entretanto, 

a variação necessária para adequar as linhas de base às vias disponíveis fez com que o sistema 

tenha 19 linhas horizontais e 15 verticais. 

A Figura 26 mostra as linhas horizontais adaptadas ao viário municipal e as linhas de 

base de espaçamento de 500 metros entre linhas que serviram de guia para a construção de 

linhas. A Figura 27 mostra as linhas verticais adaptadas ao viário municipal e as linhas de base 

de espaçamento de 500 metros entre linhas que servem de guia para a construção de linhas.  

A Figura 28 apresenta a malha adaptada com as linhas verticais e horizontais que são 

mostradas separadamente nas Figura 26 e Figura 27, respectivamente. 
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Figura 26 – Linhas de base e linhas horizontais adaptadas ao viário da área de estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 27 – Linhas de base e linhas verticais adaptadas ao viário da área de estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 28 – Malha de linhas verticais e horizontais após adaptação ao viário da área de estudo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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As linhas verticais de código V14 e V15 têm direção diagonal, haja vista que essas não 

têm direção horizontal ou vertical predominante. 

A razão da existência da linha V14 é justificada por essa ter como base o eixo de uma 

rodovia (PR-445), via com diversos polos geradores de viagens (complexos comerciais, 

universidades, indústrias) em suas vias marginais, fazendo a ligação entre as regiões Sudeste e 

Sudoeste/Oeste.  

A linha V15 é justificada por dois motivos: irregularidade no traçado na mancha 

urbana da região sudeste que não apresenta extensão suficiente para criação de linhas 

horizontais e ou verticais. 

Na região sudoeste do município as manchas urbanas, como pode ser visto na Figura 

18, estão confinadas por áreas verdes de fundo de vale e pelo eixo de rodovias/vias expressas 

do município. Esses fatos juntos à existência de grandes vazios na ocupação territorial fazem 

com que nessa área não exista extensão no sentido vertical nem horizontal que viabilize linhas. 

Devido à inviabilidade para traçado de linhas verticais ou horizontais na área sudoeste 

do município, foi necessário adaptar uma linha vertical para um traçado de via coletora de 

bairro, buscando cobrir toda a área, coletando passageiros e ligando com as linhas verticais e 

horizontais mais próximas.  

Em algumas extremidades da área urbana do município é possível verificar que o 

conceito de malha de linhas ortogonais nos sentidos vertical e horizontal não foi seguido. Essas 

áreas são atendidas com linhas unidirecionais, como pode ser observado na extremidade norte, 

leste e em partes da extremidade sudoeste e sul do município.  

O atendimento unidirecional nas áreas próximas às bordas se deve ao fato dessas áreas 

terem seu perímetro cercado por áreas não ocupadas (vazios urbanos), o que impede que a 

malha viária tenha continuidade e extensão suficiente para que sejam viabilizadas linhas em 

ambas as direções. 

Sendo assim, essas áreas foram atendidas com linhas na direção que apresentava maior 

extensão de vias contínuas, de forma que as linhas tivessem seu itinerário iniciando na 

extremidade norte/oeste da linha de base se prolongando até os pontos mais próximos das 

bordas das regiões sul e leste. 

As áreas nas extremidades do município sem mancha urbana que viabilizam o 

atendimento em ambas as direções podem ser observadas na Figura 18, o que era esperado, haja 

vista que o crescimento da mancha urbana se dá de forma orgânica e não buscando seguir um 

formato geométrico pré-estabelecido. 

Na extremidade leste do município é possível observar que predominam linhas 
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horizontais, com áreas atendidas pelas linhas horizontais H10, H13, H14, H15, H16 e H17. Em 

uma parcela da região sudoeste o atendimento é feito somente por linha horizontal H19. 

Em relação às áreas atendidas somente por linhas verticais, estão: extremidade norte 

do município, área de origem das linhas verticais e em pequena área da região sul, atendida 

pelas linhas V11 e V12.  

O total de linhas previsto na malha de base é superior ao total de linhas da malha 

adaptada devido à irregularidade no traçado das vias, mas também porque a área efetivamente 

ocupada pela mancha urbana é menor que a área do quadrado de lado D 16 km que representa 

a área urbana de base para os cálculos do modelo. 

 Considerando a área quadrada de lado D 16 km da malha de base, o tamanho da área 

a ser atendida seria de 256 km2. Entretanto, dentro da área desse polígono existem as áreas 

rurais (onde não podem ser construídos loteamentos) que totalizam 59,02 km2, portanto, a área 

urbana dentro do polígono de lado D é de 196 km2.  

Dentro da área urbana de 196 km2 existem os vazios urbanos não loteados. A área de 

vazios urbanos ocupa um total de 55,36 km2. 

Ao desconsiderar as áreas rurais e áreas urbanas não ocupadas do polígono de lado D 

com área de 256 km2, é possível estimar que a área urbana construída ocupa uma área de 141,62 

km2. Portanto, dos 256 km2, somente 55,32% é ocupada por área urbana construída. 

A irregularidade do viário e o fato da área de mancha urbana construída ser menor que 

a área da malha de base fazem com que tanto o número de linhas quanto a extensão dos 

itinerários da malha adaptada sejam menores que os previstos na malha de base.  

O comprimento das linhas quando a relação α é igual a 1, se o sistema viário fosse uma 

quadrícula perfeita, seria igual a duas vezes o comprimento do lado D. Considerando que para 

área de estudo foi adotado um quadrado de lado D de 16,0 km, o comprimento total de cada 

linha seria de 32,0 km, (16,0 km por sentido, Norte-Sul para linhas verticais e Leste-Oeste para 

as horizontais). 

Como o viário do município não é uma quadrícula perfeita, o comprimento das linhas 

após adaptação apresentou variações em relação ao comprimento de base. 

A Tabela 7 mostra o comprimento de cada linha horizontal após adaptação ao viário 

do município em quilômetros (considerando o trajeto ida e volta, leste-oeste, oeste-leste), assim 

como a variação em porcentagem em relação à linha de base. 
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Tabela 7 - Linhas horizontais, código, comprimento após adaptação e comprimento da linha 

de base 

Código  

Comprimento 

adaptado, km 

(2) 

Comprimento 

de base, km (3) 

Variação: 

(2)/(3) em % 

H1 7,6 32,0 -76 

H2 19,3 32,0 -40 

H3 18,1 32,0 -44 

H4 20,1 32,0 -37 

H5 13,1 32,0 -59 

H6 25,3 32,0 -21 

H7 26,4 32,0 -17 

H8 30,7 32,0 -4 

H9 16,9 32,0 -47 

H10 23,5 32,0 -27 

H11 20,3 32,0 -37 

H12 22,7 32,0 -29 

H13 26,0 32,0 -19 

H14 31,8 32,0 0 

H15 32,2 32,0 1 

H16 19,4 32,0 -39 

H17 17,2 32,0 -46 

H18 7,7 32,0 -76 

H19 22,6 32,0 -29 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Das linhas horizontais, predominam comprimentos menores que os comprimentos 

esperados nas linhas de base. Do total de 19 linhas, 17 apresentaram variação negativa, sendo 

16 dessas com redução do comprimento de mais de 15% após a adaptação. 

Em relação às linhas que apresentaram variação nula ou positiva, temos uma linha com 

variação de 4% e outra linha que pode se considerar que não apresentou variação em relação à 

linha de base, haja vista a diferença de -0,2 km. 

Assim, em relação às linhas horizontais, de um total de 608,0 km de linhas esperados 

caso as 19 linhas da malha tivessem o mesmo comprimento que as linhas de base, o total após 

adaptação ao viário foi de 400,9 km, redução de -34%. 

A Tabela 8 mostra o comprimento total de cada linha vertical após adaptação em 

quilômetros (considerando o trajeto ida e volta, norte-sul, sul-norte) e a variação em 

porcentagem em relação à linha de base. 
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Tabela 8 - Linhas verticais, código, comprimento após adaptação e comprimento da linha de 

base 

Código   

Comprimento 

adaptado, km 

(2) 

Comprimento de 

base, km (3) 

Variação: 

(2)/(3) 

V1 22,8 32,0 -29 

V2 30,0 32,0 -6 

V3 23,8 32,0 -26 

V4 32,3 32,0 1 

V5 27,9 32,0 -13 

V6 25,9 32,0 -19 

V7 5,6 32,0 -83 

V8 23,2 32,0 -28 

V9 33,1 32,0 3 

V10 31,8 32,0 -1 

V11 35,4 32,0 11 

V12 33,1 32,0 3 

V13 35,5 32,0 11 

V14 33,8 32,0 5 

V15 30,3 32,0 -5 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Das linhas verticais, o total de quilometragem esperada caso as 15 linhas da malha 

possuíssem quilometragem tal qual as linhas de base é de 480,0 km e o total após a adaptação 

foi de 424,5 km, ou seja, redução de -11,5%.  

Das 15 linhas verticais, 9 apresentaram quilometragem inferior após a adaptação à 

malha de base. Dessas, 5 apresentaram quilometragem com variação na quilometragem 

negativa igual ou superior a 15% em relação à comprimento da linha de base. 

A Tabela 9 mostra o número de linhas e a somatória da extensão dos itinerários das 

linhas previstas na malha de base e na malha adaptada ao viário do município. 

 

Tabela 9 - Número e somatório da extensão dos itinerários das linhas da malha de base e 

malha adaptada 

Direção 

Linhas 

Total de linhas 

malha de base 

(unid.) 

Total de Linhas 

malha adaptada 

(unid.) 

Extensão de 

linhas malha de 

base (km) 

Extensão de linhas 

malha adaptada 

(km)  

Horizontais 33,0 19,0 1122,0 400,9 

Verticais 33,0 15,0 1122,0 424,5 

Total 66,0 34,0 2244,0 825,4 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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A Tabela 9 mostra que, das 66 linhas previstas na malha de base para a área de 256 

km2 formada pelo polígono de lado D, 34 linhas atendem aos critérios para adaptação das 

malhas de base ao viário descritos na Seção 3.2. A porcentagem das linhas de base que após a 

adaptação ao viário foram mantidas para a malha adaptada foi de 53%. As demais linhas de 

base não apresentaram viabilidade para serem mantidas na malha adaptada.  

A diferença no número de linhas previstas com as linhas de base e as viáveis está 

relacionada, entre outros, ao fato de que a porcentagem da área do polígono de lado D ocupada 

pela área urbana construída é de somente, 55,32%, ou seja, próximo da metade da área do 

quadrado de lado D ainda não foi ocupada. 

A redução no número de linhas e da extensão dos itinerários das linhas da malha 

adaptada em relação à malha de base faz com que parte da frota, que estava alocada nas linhas 

que foram “excluídas”, se torne ociosa após o processo de adaptação. 

Essa frota excedente pode ser utilizada para aumentar a frequência de atendimento das 

34 linhas. Assim, a frequência de 22 minutos inicialmente calculada para as linhas da malha de 

base pode ser ampliada para 15 minutos na malha adaptada com uma frota de 220 veículos, ou 

seja, sem superar o limite da frota de 350 veículos. A comprovação desse cálculo pode ser feita 

com a multiplicação da quilometragem total de itinerários das linhas verticais e horizontais 

adaptadas (825,4 km) por 4 vezes (número de vezes que a extensão de itinerários terá que ser 

percorrida por hora se adotada a frequência de 15 minutos). O valor total da quilometragem 

percorrida por hora da malha adaptada é então dividido por um valor de velocidade comercial 

conservadora de 15 km/h, como mostrado na Seção 4.4 a velocidade comercial média dos 

veículos de transporte coletivo no município é de 18 km/h. 

Em relação ao total de pontos de embarque e desembarque na malha adaptada, se essa 

seguisse exatamente o mesmo desenho da malha de base, todas as paradas estariam localizadas 

em pontos de interseção entre linhas verticais e horizontais. Para o polígono de lado D de 16 

km, estavam previstas 33 linhas por direção, como a linha realizaria duas paradas em cada ponto 

de interseção, haja vista que as linhas circulariam ida-volta. Haveria, portanto, um total de 66 

paradas para embarque e desembarque por linha, o que totalizaria uma malha com 4356 paradas 

nas linhas. 

Na malha adaptada são 19 linhas horizontais e 15 verticais circulando ida-e-volta, o 

que totalizariam 570 paradas por direção vertical/horizontal, levando a um total de 1140 paradas 

nas linhas. Devido à irregularidade do traçado, algumas linhas verticais e horizontais não fazem 

conexão com todas as linhas que circulam em sua respectiva direção perpendicular. Devido a 

isso, o número de paradas com conexão entre linhas verticais e horizontais seria de 1056. 
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As linhas que não apresentam conexão com todas as linhas que circularam em direção 

perpendicular são: linhas verticais V7 e V15 (cada uma ligando com 5 linhas) e as horizontais 

H18 e H19 (ligando com 4 e 12 linhas respectivamente). 

Como previsto por Daganzo (2010), podem ser inseridas paradas fora das interseções 

entre linhas quando o espaçamento entre os pontos de interseção entre linhas verticais e 

horizontais é superior ao espaçamento s calculado e para atender os pontos principais de 

demanda. 

As paradas que foram adicionadas à malha, seguindo os dois critérios descritos, 

adicionaram mais 1222 pontos de embarque e desembarque. Nessas paradas só é possível 

transferências nos segmentos de via onde existe sobreposição de linhas. 

Ao somar as 1056 paradas dos pontos de conexões entre linhas verticais e horizontais 

com as 1222 paradas adicionadas para garantir acessibilidade, o total de paradas da malha 

adaptada é de 2278 paradas.  

A Tabela 10 resume os dados de paradas para cada linha da malha adaptada. Nela é 

apresentado o comprimento das linhas adaptadas, as quantidades de paradas prevista na linha 

de base de cada linha caso o espaçamento s de 500 metros fosse seguido, o número de paradas 

das linhas após adaptação e a distância média entre paradas da malha adaptada. 

 

Tabela 10 - Linhas, comprimento itinerário adaptado, número de paradas na linha de base 

seguido o espaçamento de 500 metros, número de paradas malha adaptada e distância média 

entre paradas na malha adaptada (continua) 

Código  
Comprimento 

adaptado, km  

Nº de paradas na malha 

de base (espaçamento de 

500 m) 

Nº de 

paradas 

adaptada  

Distância média 

entre paradas 

malha adaptada 

V1 22,8 46 64 0,357 

V2 30,0 60 75 0,400 

V3 23,8 48 63 0,378 

V4 32,3 65 69 0,468 

V5 27,9 56 60 0,466 

V6 25,9 52 64 0,405 

V7 5,6 11 17 0,328 

V8 23,2 46 57 0,407 

V9 33,1 66 87 0,381 

V10 31,8 64 76 0,419 

V11 35,4 71 90 0,394 

 



111 

Tabela 10 - Linhas, comprimento itinerário adaptado, número de paradas na linha de base 

seguido o espaçamento de 500 metros, número de paradas malha adaptada e distância média 

entre paradas na malha adaptada (conclusão) 

Código  
Comprimento 

adaptado, km  

Nº de paradas na malha 

de base (espaçamento de 

500 m) 

Nº de 

paradas 

adaptada  

Distância média 

entre paradas 

malha adaptada 

V12 33,1 66 87 0,380 

V13 35,5 71 97 0,366 

V14 33,8 68 68 0,496 

V15 30,3 61 112 0,270 

H1 7,6 15 46 0,165 

H2 19,3 39 45 0,429 

H3 18,1 36 51 0,354 

H4 20,1 40 51 0,394 

H5 13,1 26 50 0,261 

H6 25,3 51 61 0,415 

H7 26,4 53 69 0,383 

H8 30,7 61 76 0,404 

H9 16,9 34 50 0,338 

H10 23,5 47 73 0,322 

H11 20,3 41 53 0,383 

H12 22,7 45 65 0,350 

H13 26,0 52 89 0,292 

H14 31,8 64 84 0,379 

H15 32,2 64 99 0,325 

H16 19,4 39 75 0,259 

H17 17,2 34 64 0,269 

H18 7,7 15 18 0,427 

H19 22,6 45 73 0,310 

Total 825,4 1651 2278   
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 10 foi calculado os valores da média e 

mediana do espaçamento de paradas após a adaptação. Os resultados são: média 0,364 km e 

mediana 0,380 km, ou seja, o espaçamento entre paradas da malha faz com que a distância de 

caminhada nas áreas atendidas pelo sistema esteja dentro da faixa classificada por Ferraz e 

Torres (2004) como “regular”; distância de caminhada para acesso ao sistema entre 300 e 500 

metros. 

A Figura 29 mostra a área do município que é atendida com raio de 300 metros a partir 

dos pontos de acesso ao sistema. A área de cobertura dos pontos de acesso a partir de raio 300 
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metros representa 111,59 km2, 79% da área urbana construída. É possível notar na Figura 29 

que a área central é integralmente atendida e que a porcentagem de 21% de área fora dos 

círculos de 300 metros ao redor das paradas se concentra principalmente nas bordas do 

município e em regiões próximas às áreas verdes em fundos de vale. 

A maior parte das extremidades do município e áreas de fundo de vale, que são áreas 

com maior declividade concentram populações de baixa renda. Os dois tipos de regiões citados 

são áreas vulneráveis socialmente.  

A acessibilidade em áreas vulneráveis é um ponto crítico do resultado da malha 

adaptada. Podem ser feitos ajustes para extender os itinerários ou reduzir o espaçamento entre 

paradas nas extremidades do município com objetivo de reduzir as áreas com distância de 

caminhada superior a 300 metros. 

A Figura 30 mostra a ampliação da área coberta no município se expandirmos os 

círculos ao redor dos pontos de acesso para um raio de 500 metros. A área dentro dos círculos 

de cobertura com raio de 500 metros é de 141,61 km2, mesmo valor da área urbana construída 

do município.  

A área urbana construída ocupa 141,62 km2, desse total de área consolidada do 

município, 21% está a uma distância de caminhada para acesso às paradas de 500 metros, o que 

é classificado como acessibilidade “regular” por Ferraz e Torres (2004) e 79% com distância 

de caminhada de 300 metros, acessibilidade classificada como “boa”. 
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Figura 29 – Área do município a 300 metros dos pontos de acesso a malha adaptada 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Figura 30 – Área do município a 500 metros e 300 metros dos pontos de acesso à malha 

adaptada  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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5.3 COMPARATIVO DA REDE EXISTENTE COM A REDE DESENHADA A PARTIR 

DO MODELO DE DAGANZO (2010) 

 

5.3.1 Estrutura de itinerários 

 

A Tabela 11 apresenta o resultado dos indicadores utilizados para comparar o sistema 

existente e a malha adaptada em relação ao número de linhas, extensão dos itinerários das 

linhas, número de paradas, número de terminais de integração, segmentos de vias que são 

atendidos por linhas e análise da sobreposição de itinerários nos segmentos de vias atendidos. 

 

Tabela 11 - Resultado dos indicadores da estrutura de itinerários no sistema existente e na 

malha adaptada 

Indicador Sistema existente   Malha adaptada  

Nº de linhas 145 34 

Extensão linhas (km)  2420,99 825,42 

Nº terminais (unid)  6 0 

Nº de paradas (unid)  2759 2278 

 (1) Total de segmentos de vias atendidos 

por linhas de transporte coletivo (km) 
656,53 520,70 

Segmentos de vias atendidos por uma 

linha de TC* (km) 
261,10 399,58 

Porcentagem em relação a (1) 40% 77% 

Segmentos de vias atendidos por mais de 

uma linha de TC** (km) 
395,43 121,12 

Porcentagem em relação a (1) 60% 23% 

*Segmentos de vias os quais não ocorre sobreposição de itinerários de linhas de TC. 

**Segmentos de vias em que ocorre sobreposição de itinerários de linhas de TC. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

O número de linhas é superior no sistema existente em relação à malha adaptada. O 

número de pontos de embarque e desembarque e terminais também é superior no sistema 

existente. Paradas e terminais demandam contratos de manutenção, o que aumenta a 

complexidade de gerenciamento do sistema. 

O número menor de linhas na malha adaptada gera uma extensão de quilômetros dos 

itinerários menor que o sistema existente, diferença de 1.595,57 km na extensão de itinerários. 

Apesar da extensão de itinerários de linhas ser 193% maior no sistema existente, a extensão de 

segmentos de vias que são atendidos por linhas do transporte coletivo é, somente, 26% maior, 

o que representa uma extensão de 135,83 km. 

Na malha adaptada, a extensão dos segmentos de vias que são atendidos 

exclusivamente por uma linha, ou seja, segmentos onde não ocorre sobreposição de itinerários, 
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representam 77% da extensão total de segmentos que recebem linhas de transporte coletivo. No 

sistema de transporte de Londrina de 2019 essa porcentagem é de 40%. 

No sistema existente os segmentos de vias que mais concentram linhas são os 

segmentos da área central, segmentos das áreas no entorno dos terminais de bairro e das vias 

arteriais que têm continuidade desde as áreas periféricas até o centro do município. Na região 

central, diversos segmentos concentram mais de 10 linhas, já nas áreas periféricas, a quantidade 

de segmentos de vias com concentração de linhas superior a 10 é menor. 

A Figura 31 ilustra o número de linhas de transporte coletivo por segmento de via do 

sistema de transporte coletivo em Londrina no ano de 2019. Quanto maior o número de linhas 

em um segmento, mais espesso ele é representado. A maior quantidade de linhas sobrepostas 

em um segmento de via observada no sistema de transporte coletivo de Londrina foi de 42 

linhas. 
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Figura 31 – Número de linhas de transporte coletivo por segmento de via no sistema de 

transporte de Londrina no ano de 2019 

 
Fonte: Dellaroza e Coelho (2020). 

 

 



118 

A Figura 32 mostra o número de linhas de transporte coletivo por segmento de via da 

malha adaptada. Nenhum segmento de via recebe mais do que 5 linhas de transporte coletivo. 

 

Figura 32 – Número de linhas de transporte coletivo por segmento de via na malha adaptada 

 
Fonte: Dellaroza e Coelho (2020). 
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Apesar de Daganzo (2010) prever em seu modelo que não exista sobreposição de 

itinerários, a malha adaptada mostrou que, ainda que em proporção menor que o sistema 

existente houve sobreposição de itinerários. Na malha adaptada, entretanto, a densidade de 

linhas é distribuída de forma uniforme, sem concentração na área central, nas proximidades de 

terminais de bairro ou em vias arteriais que ligam os bairros ao centro.  

 

5.3.2 Nível de serviço ao usuário 

 

A Tabela 12 mostra os resultados dos indicadores de cobertura, área urbana dentro dos 

buffers de 300 e 500 metros das paradas e a extensão de segmentos de vias atendidos por linhas 

com frequência de atendimento de 15 e 30 minutos. 

 

Tabela 12 - Resultado dos indicadores de nível de serviço aos passageiros do sistema 

existente e a malha adaptada 

Indicador 
Sistema 

existente  

 Malha 

adaptada  

 Área urbana dentro do buffer 300 m das paradas 

(km2)  
130 111,59 

 Área urbana dentro do buffer 500 m das paradas 

(km2)  
159 141,61 

Total de segmentos de vias atendidos por linhas de 

transporte coletivo (km) 
656,53 520,7 

Segmentos de vias atendidos por linhas de TC com 

intervalo de atendimento inferior a 30 (minutos) 
525,23* 520,7 

Porcentagem do total de segmentos atendidos por 

linhas de TC com intervalo de atendimento inferior 

a 30 (minutos) 

80%* 100% 

Segmentos de vias atendidos por linhas de TC com 

intervalo de atendimento inferior a 15 (minutos) 
328,27* 520,7 

Porcentagem dos segmentos de vias atendidos com 

intervalo de atendimento inferior a 15 (minutos) 
50%* 100% 

*Dados IPPUL (2019). 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

É possível verificar que a cobertura espacial da malha adaptada atende à todas as 

regiões do município, mesmo com o sistema mais enxuto. Entretanto, a menor extensão de vias 

que recebem linhas e menor número de paradas reduz a área urbana dentro dos buffers ao redor 

das paradas. Desse modo, ainda que todas as regiões sejam atendidas, a menor densidade de 

paradas faz com que a malha adaptada tenha uma área 16% menor ao redor dos buffers de 300 

metros e 11% menor ao redor dos buffers de 500 metros das paradas. 

Constatado que a cobertura espacial é menor na malha adaptada em relação ao sistema 

existente o que aumenta as distâncias a caminhar e os tempos de caminhada do passageiro é 
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necessário avaliar se a cobertura temporal também é menor na malha adaptada. 

Os valores da Tabela 12 mostram que a extensão de segmentos de vias com frequência 

de atendimento inferior a 30 minutos é praticamente a mesma, 525 km para o sistema existente 

contra 520 km da malha adaptada, ou seja, apesar da diferença de 136 km a mais de vias que 

são atendidas pelo sistema existente, quando avaliada a extensão de segmentos de vias com 

frequências de atendimento abaixo de 30 minutos, a diferença de atendimento se torna de 

somente 5 km. Portanto, os 136 km a mais de segmentos atendidos no sistema existente são 

atendidos com frequência de atendimento “ruim”, segundo Ferraz e Torres (2004). 

Quando avaliado o limite de frequência de atendimento de 15 minutos, limite para o 

sistema ser classificado como “bom”, o sistema existente atende somente 50% dos segmentos 

de vias com frequência de atendimento abaixo de 15 minutos, o que representa 328,27 km de 

vias. Na malha adaptada, 100% dos segmentos de vias são atendidos dentro da frequência de 

15 minutos. 

Cabe destacar que as frequências de atendimento nos segmentos do sistema existente 

apresentadas na Tabela 12 são calculadas a partir do intervalo de passagem de veículos do 

sistema de transporte coletivo por cada segmento de via, ou seja, a frequência efetiva para o 

usuário no sistema existente pode ser menor que a apresentada, haja vista que cada linha que 

passa por uma parada de embarque e desembarque atende à determinadas áreas do município, 

que nem sempre coincidem com a área de destino do usuário.  

No sistema existente, para cada região do município existe um grupo de linhas ou 

combinação de linhas, caso o passageiro opte por realizar transferências em seu trajeto, que 

atende ao ponto do destino do passageiro.  

A análise da sobreposição de itinerários, mostrada na Figura 31, torna evidente que, 

para viagens com origem ou destino no centro do município, o grupo de linhas que atendem ao 

usuário é maior que para viagens com origem ou destino nos bairros. Como descrito na Seção 

4.2, das 145 linhas do sistema existente, 81 linhas atendem à área central do município. 

Já na malha adaptada, a distribuição homogênea de itinerários de linhas pelo território 

altera a lógica de funcionamento do sistema. O usuário quando em uma parada de embarque, 

não necessita aguardar que uma linha específica que atende ao seu bairro passe pela parada para 

iniciar sua viagem, tendo em vista que, como cada linha do sistema permite conexão com todas 

as demais linhas do sistema, o usuário, ao acessar qualquer linha, pode chegar a sua região de 

destino realizando transferência entre linhas. Dessa forma, a frequência de atendimento 

representa efetivamente o tempo de espera que o passageiro terá que esperar para acessar ao 

sistema. 
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Como foi possível observar, a malha adaptada traria ao passageiro uma frequência de 

atendimento maior em toda as áreas da cidade. No sistema existente, os segmentos de vias que 

concentram os maiores números de linhas são os segmentos de vias da região central, segmentos 

curtos ao redor dos terminais de bairro e segmentos de vias que ligam grande regiões ao centro, 

ou seja, vias arteriais com continuidade desde os bairros até a área central. 

A maior frequência de atendimento em toda área urbana, entretanto, não é 

acompanhada pela ampliação da cobertura espacial. Como visto, a malha adaptada representa 

a menor área urbana dentro dos buffers de 300 e 500 metros das paradas. Assim, a malha 

adaptada demandaria uma distância maior de caminhada para acessar o sistema. 

Os dados de IPPUL (2019) mostram que as principais queixas dos usuários do sistema 

de transporte na cidade são a lotação dos veículos, a baixa frequência de atendimento e o valor 

da tarifa. A baixa frequência seria solucionada com a malha adaptada. Entretanto, seriam 

necessárias pesquisas para avaliar qual a sensibilidade do usuário à maiores distâncias de 

caminhada. 

Mulley et al. (2018) estudaram, para 11 cidades diferentes, quantos metros a mais os 

passageiros do transporte coletivo por ônibus estariam dispostos a caminhar para acessar às 

paradas do transporte coletivo, caso esse aumento na distância de acesso fosse para acessar um 

corredor de transporte com menor intervalo entre a passagem dos veículos de transporte. Os 

resultados mostraram que, independentemente da localidade ou das características 

sociodemográficas, os passageiros estariam dispostos à caminhar mais para acessar uma parada 

com maior frequência de passagens de ônibus. 

 

5.3.3 Custos para prestação do serviço de transporte 

 

Em relação aos custos para prestação dos serviços de transportes, a frota que afeta o 

custo fixo do sistema é inferior na malha adaptada. No sistema existente, a frota necessária para 

operar o sistema na hora de pico é de 350 veículos. Na malha adaptada a frota é de 220 veículos. 

Frota de 350 veículos contra 220 da malha adaptada, ou seja, frota 37% menor do que 

a frota atual do sistema. 

Em relação à análise dos custos variáveis, o uso do indicador de quilometragem 

percorrida mensalmente, os dados disponíveis para o sistema existente e para a malha adaptada 

estão em unidades diferentes.  

Os dados disponíveis do sistema existente estão em quilometragem mensal percorrida. 

No modelo de Daganzo (2010) o indicador relacionado à quilometragem percorrida, indicador 

V, é calculado em veículos*km/hora, ou seja, distância total percorrida pelos veículos por hora 
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de operação. 

A majoração do parâmetro V para o período mensal não seria representativa, haja vista 

que esse não considera que a diferença frequências de atendimento nos períodos de menor 

demanda como os finais de semana e faixas horárias fora dos horários de pico. 

Em relação à quilometragem percorrida pelos veículos do sistema existente na hora de 

pico, que permitiria a comparação direta com o parâmetro V, calculado pelo modelo de Daganzo 

(2010), para a área de estudo esse valor não estava disponível. 

Portanto, devido à limitação de dados disponíveis da área de estudo é escolhido fazer 

uma análise simplificada, multiplicando o valor do parâmetro de quilometragem percorrida 

pelos veículos por hora pelo número de horas de operação do sistema. 

Foi considerado 19 horas de operação por dia (período das 5 às 24 horas, mesmo 

período de operação do sistema de Londrina) e 26 dias de operação por mês, sendo assim 

excluídos somente os domingos. 

 Com a frequência de atendimento de 15 minutos para as 34 linhas, que têm extensão 

de itinerários total de 825,42 km e considerando o intervalo de operação anteriormente citado, 

a quilometragem mensal percorrida pela malha adaptada seria de 1.631.024,98km/mês. Como 

mostrado na Seção 4.2, o sistema de transporte existente no município de Londrina percorre 

aos sábados e dias úteis no período de operação uma quilometragem mensal de 1.703.623,30 

km/mês. A estimativa de quilometragem mensal percorrida da malha adaptada apresenta um 

valor menor que o do sistema existente, mostrando que mesmo considerando a operação do 

sistema com frequência necessária para atendimento das demandas de horas de pico para todos 

os dias e período de operação do sistema, a quilometragem mensal percorrida ainda apresenta 

valor menor frente à quilometragem mensal percorrida do sistema existente. 

Como apresentado na Tabela 11, o sistema existente conta com 481 paradas a mais 

que a malha adaptada, sendo que a malha adaptada não demanda terminais de integração. Em 

relação à extensão de vias que recebe linhas do transporte coletivo o sistema existente tem 

135,83 km a mais de vias que recebem linhas de transporte coletivo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A Seção 6.1 compara algumas das conclusões do trabalho de Daganzo (2010) com os 

resultados da aplicação do modelo para Londrina. A Seção 6.1.1 discute o impacto dos usos de 

parâmetros de Londrina nesses resultados. A Seção 6.2 discute a aplicação do método de 

adaptação da malha de base de linhas ao viário da área de estudo proposto por Daganzo (2010). 

 

6.1 APLICAÇÃO DO MODELO DE DAGANZO (2010) 

 

Nos experimentos mostrados no trabalho de Daganzo (2010) predominou o resultado 

da variável α igual a 1, os experimentos foram calculados para diferentes cenários de demanda 

e dimensão de área urbana. Assim, Daganzo (2010) concluí que os sistemas de ônibus tendem 

a ter a malha de linhas ortogonais cobrindo toda a área urbana, sem a existência de regiões 

periféricas cobertas por linhas em um só sentido. Nos resultados mostrados na Seção 5.1 

também predomina nos resultados do modelo o valor de α igual a 1. 

Daganzo (2010) constatou que existe um limite para a ampliação da densidade de 

linhas e, por consequência, de paradas. Reduzir o espaçamento entre linhas além do limite leva 

a um aumento de custo não só para prestação do serviço de transporte, como também do tempo 

de viagem para o usuário. Paradas menos espaçadas que o limite fazem com que a redução no 

tempo de caminhada para acessar o sistema não seja compensado pela perda de tempo devido 

à redução da velocidade comercial dos veículos. Nos experimentos para o município de 

Londrina, o espaçamento entre linhas ótimo calculado foi de 0,570 km, calculado no 

experimento “L_Hmín”. Esse valor, entretanto, é classificado como distância de caminhada 

“ruim” por Ferraz e Torres (2004).  

Os resultados do modelo de Daganzo (2010), quando não foram impostas variações 

nas restrições, foram valores distantes da realidade da área de estudo, como espaçamento entre 

linhas próximo ou superior a 1 km, o que é o dobro do limite de 0,5 km para sistema 

classificados como “regulares” e resultados com frequências de atendimento abaixo de 5 

minutos, que apesar de reduzirem o tempo de viagem para o usuário, resultam em uma frota 

superior à frota do sistema existente no município. Portanto, sem a inclusão de novas restrições, 

como a restrição de tamanho máximo da frota, de valores limites para as variáveis espaçamento 

entre linhas e frequência de atendimento os resultados dos experimentos não seriam aplicáveis 

a área de estudo. 
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6.1.1 Uso de parâmetros da área estudo 

 

Daganzo (2010) constatou que os custos para passageiros têm peso maior do que os 

custos para prestação do serviço de transporte. Nos experimentos com os parâmetros de 

Londrina, entretanto, o peso dos custos de passageiros e para prestação de serviço representam 

aproximadamente 50% cada um. 

O uso de parâmetros da área de estudo depende da sua disponibilidade o que pode 

variar consideravelmente. Parte deles está disponível na bibliografia, parte está disponível em 

consulta à portais oficiais de órgãos públicos, outros dependem da disponibilização por parte 

de empresas e órgãos relacionados ao setor de transporte. 

Parâmetros, como, por exemplo, a capacidade dos veículos, a velocidade de caminhada 

dos passageiros, o tempo consumido com aceleração e desaceleração dos veículos são 

encontrados na bibliografia.  

Entre os parâmetros que dependem dos dados de órgãos locais, estão: demanda de 

passageiros, velocidade média de viagem dos veículos, tempo consumido por embarque de 

passageiro, penalização por transferência e custos por quilômetro percorrido, custo para 

aquisição da frota e custo de construção de infraestrutura. 

Em alguns casos os órgãos públicos responsáveis pela prestação do serviço de 

transporte coletivo não têm disponíveis dados de todos os parâmetros. A indisponibilidade de 

dados ou a qualidade dos dados do sistema de transportes podem inviabilizar a aplicação do 

modelo de Daganzo (2010), para esses casos podem ser necessários elaborar um método 

específico para estimar o valor do parâmetro. 

Um exemplo de parâmetros não disponível que demandou a elaboração de um método 

para calcular seu valor foi o parâmetro de tempo consumido para embarque por passageiro. 

Assim, para o cálculo do tempo médio consumido de embarque por passageiro foi necessário a 

consulta bibliográfica à estudos que abordavam o tratamento dos dados levando em 

consideração fatores como: forma de pagamento utilizada, modelo de veículos, infraestrutura 

das paradas.  

Outro exemplo de parâmetro inexistente na bibliografia para a área de estudo foi a 

penalização por transferência. Não foram encontrados estudos que tenham avaliado para o 

cenário de cidades brasileiras como o passageiro avalia a realização de transferências feitas fora 

dos terminais de integração ou que tenham proposto métodos para a penalização por 

transferência em diferentes condições a qual essa é realizada. 

 Outro parâmetro que não pode ser calculado para a área de estudo foi o parâmetro de 
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custo de infraestrutura. Daganzo (2010) aborda esse parâmetro de custo de forma ampla. Em 

seu trabalho não é especificado quais custos compõe esse parâmetro. O autor considera que esse 

pode ser estimado como uma porcentagem de 10% do custo para construção de infraestrutura 

de sistemas BRT e que quando os veículos utilizaram infraestrutura já existente em tráfego 

misto com outros veículos, o parâmetro de custos de infraestrutura é igual a zero. 

É necessário estabelecer um método para o cálculo de quais elementos compõe o 

parâmetro de custos de infraestrutura e como esses devem ser medidos ao longo da operação 

do sistema de transportes. É possível citar alguns exemplos de custos ligados à infraestrutura 

do sistema que podem influenciar no cálculo desses parâmetros: manutenção da infraestrutura 

existente (ainda que os veículos circulem em faixas de tráfego misto), custos de construção e 

manutenção de paradas de embarque e desembarque, custo de sinalização e monitoramento de 

faixas exclusivas, custo para adequações na geometria das interseções de vias, entre outros.  

 

6.2 ADAPTAÇÃO DA MALHA DE BASE AO VIÁRIO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

Daganzo (2010) propõe um método para a adaptação da malha de base à malha viária 

da área de estudo, que é apresentado na Seção 2.4.5. Apesar de prever variações, Daganzo 

(2010) aponta que se durante a adaptação ao viário da área de estudo, se mantidos fixamente os 

valores de número total de paradas, relação da área urbana coberta pela malha e comprimento 

das linhas, as previsões de custos calculadas no modelo permanecem válidas. 

A Seção 5.2 mostrou que para seguir os conceitos propostos por Daganzo foi 

necessário alterar o total de linhas, o número de paradas e extensão de itinerários. Assim, apesar 

de mantida a relação de área coberta pela malha, as variações no número de linhas, extensão de 

itinerários e número de paradas em relação à malha de base foram consideráveis.  

Das 66 linhas previstas, somente 34 permaneceram após adaptação ao viário. Em 

relação à extensão dessas linhas, a adaptação gera itinerários menores que os das linhas de base. 

Em média, os itinerários das linhas adaptadas foram 34% menores nas linhas horizontais e 12% 

nas verticais.  

Em relação ao número de paradas, a malha adaptada tem número maior de paradas que 

o previsto na malha de base. Sendo assim, o espaçamento médio entre paradas foi 33% menor 

que o espaçamento de 500 metros entre paradas previsto na malha de base. 

A variação na extensão dos itinerários e no menor número de linhas gera frota ociosa 

na malha adaptada. A frota ociosa permitiria ampliar a frequência de atendimento das linhas da 

malha de base que se confirmaram após a adaptação ao viário. Assim, a frequência de 
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atendimento de 22 minutos prevista na malha de base poderia ser ampliada para 15 minutos. A 

ampliação da frequência de atendimento reduz o tempo total de viagem e altera os custos para 

prestação de serviço. 

Como no estudo de caso no município de Londrina somente o tamanho da área coberta 

pela malha de linhas verticais e horizontais se manteve inalterada é necessário simular a malha 

adaptada com o objetivo de verificar se os tempos de viagem calculados nas equações de 

otimização se mantêm válidos e, senão, qual o tamanho dessa variação. 

Cabe destacar que Daganzo (2010), apesar de prever pequenas variações da malha 

adaptada em relação à malha de base, não estipulou em seu trabalho padrões aceitáveis para as 

essas variações.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os resultados da aplicação do modelo contínuo híbrido proposto por Daganzo (2010) 

no município de Londrina mostraram uma redução nos custos operacionais fixos em relação ao 

sistema existente. Foram reduzidos o número de veículos da frota, número de paradas e de 

terminais de integração. 

Em relação aos custos variáveis de operação do sistema, os resultados mostraram que 

mesmo se a malha adaptada operar com a frequência constante calculada para atender à hora 

de pico, o valor da quilometragem mensal percorrida na malha adaptada apresenta valores 

próximos aos valores mensais percorridos pelo sistema existente em Londrina.  

A variação de demanda ao longo dos horários de operação é prevista por Daganzo 

(2010) na etapa de implementação e operação que está fora do escopo desse trabalho. O cálculo 

da quilometragem mensal percorrida do sistema com frequência variável de acordo com as 

faixas horárias tornaria possível comparar o custo de quilometragem percorrida da malha 

adaptada com o sistema existente.  

A malha adaptada a partir do modelo de Daganzo (2010) gerou um sistema que 

demanda maior distância de caminhada para acesso às paradas, mas apresenta maior frequência 

de atendimento. A maior distância de caminhada na malha adaptada é explicada pelo menor 

número de paradas e segmentos de vias atendidos por linhas de transporte público. 

A malha adaptada tem menor cobertura espacial em relação ao sistema existente, mas 

nela todos os segmentos de vias que recebem linhas têm frequência de atendimento classificada 

como “boa” por Ferraz e Torres (2004), já no sistema existente essa porcentagem é de somente 

50% das vias. 

Os segmentos de vias do sistema existente que têm frequência de atendimento “boa” 

estão concentrados na região central, nas vias arteriais e nas vias de acesso à terminais de bairro. 

Nos segmentos de vias dentro dos bairros predominam frequência de atendimento “regulares” 

ou “ruins”. 

Foi constatado que a malha adaptada ao viário do município apresentou variações 

consideráveis em relação à malha de base calculada no modelo de Daganzo (2010). As 

variações nas linhas após a adaptação da malha de base ao viário permitem questionar se o 

tempo de viagem e custos para prestação de serviço calculados no modelo de Daganzo (2010) 

continuam válidos após a adaptação das linhas ao viário da área de estudo.  
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A inclusão de variações nos valores das restrições do modelo de Daganzo (2010) foi 

fundamental para que os resultados do modelo estivessem próximos aos indicadores de 

acessibilidade espacial e frequência de atendimento adotados no Brasil.  

É possível concluir que o modelo de Daganzo (2010) apresentou variações 

consideráveis para se adequar à malha viária existente no município, mas, apesar dessas, os 

resultados mostraram que o modelo pode gerar sistemas de transporte competitivos, 

simplificando a rede de linhas e aumentando a frequência de atendimento. 

 

7.1 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

• Simular a malha adaptada com a demanda obtida por pesquisa origem e destino e com 

rede viária calibrada. Assim, verificar: 

o Variação dos indicadores relacionados ao tempo de viagem dos passageiros após 

a adaptação da malha de base a malha viária da área de estudo (malha adaptada). 

o Linhas e pontos de transferência com capacidade saturada. 

• Criar um método para cálculo dos custos de infraestrutura ligados a malha adaptada. 

• Avaliar a percepção dos passageiros na realização de transferências em diferentes 

cenários. 

• Criar um método para penalização de transferências considerando as diferentes 

condições em que essas podem ocorrer (dentro de terminais, fora de terminais, com 

diferentes distâncias de caminhada, diferentes estruturas de paradas e diferentes 

intervalos de espera dos passageiros nas paradas). 
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APÊNDICE A – Método para uso de ferramentas (SIG) para análise de sobreposição 

dos itinerários 

 

1. Objetivo:  

 

Quantificar a partir de dados georreferenciados em formato shapefile a quantidade de 

itinerários de linhas de transporte coletivo que trafegam por cada segmento das vias da malha 

viária de uma área urbana. 

 

2. Dados de entrada:   

Shapefile que representa os eixos das vias e shapefile com o traçado dos itinerários das 

linhas de transporte coletivo.  

O Shapefile das vias deve ter no mínimo os seguintes atributos para cada feição: 

• Código da via 

O Shapefile de itinerários das linhas de transporte coletivo deve contar com colunas de 

atributos contendo os seguintes dados para cada feição: 

• Código da linha de transporte coletivo 

Nos procedimentos, os shapefiles de entrada são denominados “vias” e “linhas 

transporte coletivo”. 

Observações: 

Os procedimentos descritos são necessários para estudos de casos nos quais os 

shapefiles de entrada “linhas transporte coletivo” e “vias” provêm de fontes de dados diferentes 

e as quais não é possível determinar qual foi o método empregado para a medição. Isso faz com 

que as feições geométricas de linhas não se sobreponham, analiticamente, às feições das vias. 

Portanto, por não estarem sobrepostas não é possível contabilizar os itinerários das linhas que 

passam por cada seção de via sem que seja criada uma área para coletar todos os itinerários de 

linhas. 

As ferramentas descritas nesse procedimento pertencem ao conjunto de ferramentas 

disponíveis na versão MADEIRA 3.4.15 do software QGIS, ferramentas utilizadas que 

pertencem a plugins dessa versão do software QGIS tem o nome do plugin especificado ao 

longo do procedimento. 

3. Procedimento 

1. Correções topológicas no desenho do shapefile “vias”: 
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a. Ferramenta utilizada: v.clean do complemento do QGIS denominado GRASS 

versão 7.8.2 de 2019 (opções da ferramenta ativas: snap e break). A opção snap 

liga nós finais de segmentos de vias que estejam dentro de um intervalo de 

distância determinado e que não estejam ligados, intervalo de distância 

determinado foi de 15 metros. A opção break cria um nó na linha na coordenada 

(x,y) onde dois segmentos de vias se interceptam e ainda não existe um nó no 

ponto de interseção. Ferramenta aplicada no shapefile: “vias”. Após as correções 

em todas as interseções entre vias existirá um nó na feição de linha. 

2. Criar a área ao redor das seções de vias. Essa área permitirá ao final do procedimento a 

contagem do número de linhas de transporte coletivo por seção de via.  

a. Ferramenta utilizada: buffer (opções da ferramenta: distance - 10 m). Aplicado 

no shapefile “vias”. 

b. Shapefile criado nessa etapa é denominado de agora em diante como “buffer das 

seções de vias”. 

3. Criar um shapefile de pontos em todas as interseções entre vias  

a. Ferramenta utilizada: interseção de linhas. Aplicado no shapefile “vias”. 

b. Shapefile criado nessa etapa é denominado de agora em diante como “interseção 

de vias”. 

4. Criar área ao redor das interseções entre vias. 

a. Ferramenta utilizada: buffer – nas interseções de vias (opções da ferramenta: 

distance - 15 metros). Aplicado no shapefile “interseção de vias”.  A distância 

de 15 metros foi adotada após experimentação, podem ser adotados outros 

valores. 

b. Shapefile criado nessa etapa é denominado de agora em diante como “buffer das 

interseções entre de vias”. 

5. Excluir do shapefile “buffer das seções de vias” a área que se intersecciona com a área 

do shapefile “buffer das interseções entre de vias”. 

a. Ferramenta utilizada:  diferença dos buffers “buffer das seções de vias” e “buffer 

das interseções entre de vias”. 

b. Shapefile criado nessa etapa é denominado de agora em diante como “buffer das 

seções de via, sem interseções”. 

c. Essa operação é necessária para que no momento da contagem de linhas que 

passam por cada seção, não sejam contabilizadas as linhas de transporte coletivo 

que somente cruzam a referida seção nas interseções (trafegam por seções 
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perpendiculares). Linhas que somente cruzam a via na interseção não trafegam 

efetivamente pela seção de via. Assim, é excluído do shapefile “buffer das 

interseções entre de vias” a área ao redor das interseções “buffer das seções de 

vias”. 

6. Seccionar o shapefile de “linhas transporte coletivo”. 

a. Ferramenta utilizada: interseção. Aplicada no shapefile “linhas transporte 

coletivo” com “buffer das seções de via, sem interseções”. 

b. shapefile criado nessa etapa é denominado “linhas transporte coletivo 

seccionado”. 

7. Separar as feições do shapefile “linhas transporte coletivo seccionado” do padrão linhas 

com múltiplas partes para partes simples.   

a. Ferramenta utilizada: multiplaspartes para partes simples. Aplicado no shapefile 

“linhas transporte coletivo seccionado”. 

b. shapefile criado nessa etapa é denominado “linhas transporte coletivo 

seccionados partes simples”. 

8. Identificar, a partir do atributo, código da linha, quais linhas do shapefile “linhas 

transporte coletivos seccionados partes simples” interseccionam o “buffer das seções de 

via, sem interseções”. 

a. Ferramenta utilizada: coletar geometrias. Aplicado nos shapefile: “linhas 

transporte coletivo seccionados partes simples” na área do shapefile “buffer das 

seções de via, sem interseções”.  

b. É criado atributo no shapefile “buffer das seções de via, sem interseções” que 

têm os códigos das linhas de transporte coletivo coletadas para cada feição. Esse 

atributo é denominado “código de linhas coletados”. 

c. Essa etapa impedirá que uma mesma linha seja contada duas vezes ao trafegar 

por uma seção de via em ambos os sentidos (contagem duplicada). Assim, nas 

seções de vias com sentido duplo de circulação, em que parte das linhas de 

transporte coletivo pode trafegar pela seção duas vezes ao longo do seu itinerário 

de ida e volta à linha será contabilizada somente uma vez.  

9. Contabilizar quantas linhas trafegam por cada seção de via. Etapa necessária para que 

seja contabilizado o número de códigos de linhas do atributo “código de linhas 

coletados” do shapefile “buffer das seções de via, sem interseções”. 
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a. Ferramenta utiliza: analisar -> soma de comprimento de linhas -> criar atributo 

“número de linhas”. Aplicado no shapefile “buffer das seções de via, sem 

interseções”. 

b. É criado o atributo “número de linhas” no shapefile “buffer das seções de via, 

sem interseções”. 

10. Transferir a informação da quantidade de linhas que passam por cada uma das áreas do 

shapefile “buffer das seções de via, sem interseções” para o shapefile “vias”. 

a. Ferramenta utilizada: gerenciar dados -> associar atributos por local -> opção 

predicado geométrico: interseção -> atributo a unir “número de linhas”. 

b. Aplicar na camada “vias” unindo com o shapefile “buffer das seções de via, sem 

interseções”. 
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APÊNDICE B – Código fonte utilizado no procedimento de otimização 

 

1 using JuMP 

2 using Ipopt 

3 

4 # ### cria parâmetros de entrada do modelo (Parâmetros da área estudo Londrina 2019) 

5 D = 16          #Lado do polígono quadrado formado pela área urbana,km 

6 Λ = 17500    # Demanda na hora de pico, pass/hora 

7 C = 80         #capacidade dos veículos, pass/veículo 

8 v = 25          # velocidade que trafegam os veículos, km/h 

9 τ = 30/3600     # Tempo consumido com aceleração e desaceleração do veículo a cada 

parada, segundos/parada 

10 τl = 4.13/3600     # Tempo consumido para embarque por passageiro, segundo/pass 

11 w = 6           # Velocidade de caminhada dos passageiros, km/h 

12 δ = 0.03        # Penalização a cada transferência realizada pelo passageiro, kms 

13 custo_L = 0     # Custo Operacional 

14 custo_V = 5.8455     # Custo Operacional (R$/km.veículos) 

15 custo_M = 0    # Custo Operacional 

16 λ = 5294    # taxa de geração de viágens fora de pico (pass/hora) 

17 μ = 4.72          # "custo do tempo do passageiro" (R$/hora) 

18 

19 

20 ### parâmetros derivados de outros parâmetros 

21 πL = custo_L/(λ * μ)     # parâmetro de custo de infrasetrutura exclusiva para o transporte 

público,h/pass. km 

22 πv = custo_V/(λ * μ)     # parâmetro de custo de kilometragem rodada por veículos, 

h^2/pass.veíc.km 

23 πM = custo_M/(λ * μ)     # parâmetro de custo de frota de veículos, h/pass.veíc 

24 

25 ###cria modelo 

26 model = Model(with_optimizer(Ipopt.Optimizer)) 

27 

28 ###cria variáveis 

29 @variable(model, 0 <= α <= 1, start = 0.0)        #proporção entre hub e grid 
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30 @variable(model, 0 <= s <= 0.5 , start = 0.0)        #Distância entre paradas 

31 @variable(model, 0.25 <= H  <= 0.5, start = 0.0)        #headway 

32 

33 ###Cria expressões auxiliares 

34 @NLexpression(model, et, 

35 1 + 0.5 * (1 - α^2)^2 

36 ) 

37 

38 @NLexpression(model, vc_inv, 

39  1/v + τ/s + ( (0.5 * (1 + et) * τl * Λ * s * H) / D^2 )/(3*α - α^2) 

40 ) 

41 

42 @NLexpression(model, vc, 

43 1 / vc_inv 

44 ) 

45  

46 @NLexpression(model, E, 

47 D * ((12 - 7α + 5α^3 - 3α^3 - 3α^5 + α^7) / 12) 

48 ) 

49 

50 ###Cria expressões para os componentes da função objetivo 

51 @NLexpression(model, L, 

52 (D^2 / s) * (1 + α^2) 

53 ) 

54  

55 @NLexpression(model, V, 

56 ((2D^2) / (s*H))*(3α - α^2) 

57 ) 

58 

59 @NLexpression(model, M, 

60 V / vc 

61 ) 

62 

63 @NLexpression(model, A, 
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64 s/w 

65 ) 

66 

67 @NLexpression(model, W, 

68 H * ( ((2 + α^3)/(3α))    + ((1 - α^2)^2 / 4) ) 

69 ) 

70 

71 @NLexpression(model, T, 

72 E / vc 

73 ) 

74  

75 @NLexpression(model, tran, 

76 (δ/w) * et 

77 ) 

78 

79 ###Cria expressões para agregar custos (pra faciltiar análise dos resultados) 

80 @NLexpression(model, tempo_total_passageiro, 

81 A + W + T + tran 

82 ) 

83  

84 @NLexpression(model, custo_da_agencia_em_tempo, 

85 πL * L + πv * V + πM * M 

86 ) 

87  

88 @NLexpression(model, custo_da_agencia_em_dinheiro, 

89 custo_L * L + custo_V * V + custo_M * M 

90 ) 

91 

92 

93 ###Cria restrições 

94 #restrições s >= 0, H >= 0 e α <= 1 0 já estão imbutidas nos bounds definidos para as 

variáveis 

95  

96 @NLexpression(model, O1, 
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97 (Λ * s * H / D) * ( 

98 (0.5 * (1 - α^2))/α 

99 ) 

100 ) 

101 @NLexpression(model, O2, 

102 (Λ * s * H / D) * ( 

103       (3 + 2α^2 - 3α^4)/8α + ((D/s)*(1-α^2)^2)/32 

104 ) 

105 ) 

106 @NLconstraint(model, O1 <= C) 

107 @NLconstraint(model, O2 <= C) 

108  

109 @NLconstraint(model, s/D <= α) 

110 #@NLconstraint(model, M <= 350 ) (caso seja adicionada restrição de tamanho máximo 

111 da frota) 

112 

113 

114 ###Cria a função objetivo 

115 @NLobjective(model, Min, 

116 custo_da_agencia_em_tempo + tempo_total_passageiro 

117 ) 

118 

119 ###Otimiza 

120 JuMP.optimize!(model) 

121 

122 

123 ###Imprime resultados 

124 println("") 

125 println("objective value = ", objective_value(model)) 

126 println("") 

127 

128 println("Variáveis:") 

129 vars = [α, s, H] 

130 for var in vars 
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131 println(var, " = ", JuMP.value.(var)) 

132 end 

133 

134 println("d = ", JuMP.value.(α) * D) 

135 println("") 

136 

137 

138 expressions = [ (et, "et"), 

139 (vc, "vc"), 

140 (E, "E"), 

141 (L, "L"), 

142 (V, "V"), 

143 (M, "M"), 

144 (A, "A"), 

145 (W, "W"), 

146 (T, "T"), 

147 (tran, "tran"), 

148 (O1, "01"), 

149 (O2, "02"), 

150 (tempo_total_passageiro, "tempo_total_passageiro (horas)"), 

151 (custo_da_agencia_em_tempo, "custo_da_agencia_em_tempo (horas/passageiro)"), 

152 (custo_da_agencia_em_dinheiro, "custo_da_agencia_em_dinheiro (\$ por hora. (valor 

total, não por passageiro))"), 

153 ] 

154 println("expressões auxiliares e custos:") 

155 for (exp, exp_name) in expressions 

156 println(exp_name," = ",value(exp)) 

157 end 
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ANEXO A – Demonstração das equações do Modelo de Daganzo (2010) 

 

• Prova equação (2): 

Comprimento de infraestrutura exclusiva para o transporte público (L), dado em km: 𝐿 =

[
𝐷2

𝑠
] . [1 + α2 ]. 

Perímetro de um quadrado de lado 𝛽𝐷 que tem valor 0≤ 𝛽 ≤ 1; 𝛽 =  𝛼 

a) Considerando que as linhas circulam de uma borda até a borda oposta e de volta, nas 

direções: Norte-Sul, Leste-Oeste. 

b) No quadrado central elas circulam somente verticalmente (N – S) ou horizontalmente 

(L -O), espaçadas seguido um espaçamento (s); 

c) Na periferia as linhas se ramificam para cobrir cada parada (de forma a manter o 

espaçamento s entre paradas da área central), mas sem que as linhas se cruzem ou 

passem as bordas do seu respectivo quadrante. Ver desenho ilustrativo: 
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a) Em relação aos pontos de embarque e desembarque (Paradas) que recebem 

infraestrutura exclusiva em somente uma direção estão associadas a um valor s km das 

que recebem infraestrutura em dois sentidos, todos os pontos da periferia excluídos os 

das paradas que se ramificam se enquadram nessa categoria  

b) A fração de pontos (paradas) recebendo cobertura de infraestrutura exclusiva é 

equivalente a fração ocupada pela área central α2 

c) Se desconsiderarmos as paradas que se ramificam na periferia 

d) Como a cobertura de infraestrutura associada a cada ponto é dada por: s[1 + α2] 

e) O número de paradas é dado por: [𝐷2/𝑠2] 

Logo: 𝐿 = [
𝐷2

𝑠
] . [1 +  α2 ] 

 

• Prova equação (3):  

Total de distância (V) em veículos*km/hora percorrido pelo sistema: 𝑉 =  [2𝐷2/𝑠𝐻]. [3α −

α2]. 

a) O cálculo da distância percorrida é dividido em distância percorrida no quadrado que 

delimita a área central e na área da periferia 

b) A distância está relacionada a distância das rotas e o intervalo de atendimento (H) , a 

distância percorrido na área central é igual o dobro da área de infraestrutura devido as 

linhas fazerem trajeto ida e volta e dividido pelo intervalo de atendimento (H) 

logo 2[2𝐷2/𝑠𝐻][α2] 

c) Devido a bifurcação de linhas para atender ao princípio de espaçamento (s) entre linhas 

ser constante em todo território, em áreas da periferia o intervalo de atendimento (H) pode 

ser diferente dos verificados na área central, portanto, o cálculo da distância percorrida 

nesses pontos deve ser diferente, para a distância percorrida na região periférica é 

considerado um veículo que percorre um trajeto médio. 

Para a análise da distância percorrida na área da periferia, é considerado a distância média 

percorrida pelos veículos nessa área, e que a área da periferia é separada em faixas, 

delimitadas por cordões, o primeiro cordão é posicionado em 𝛽𝐷 , lembrando que 𝛽 =  𝛼, 

e um cordão posicionado na distância 𝛽𝐷 + 2s.  

Como os cordões são separados por uma distância s, os veículos têm que percorrer uma 

distância s perpendicularmente aos cordões em cada faixa da periferia formada por dois 
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cordões, passando assim de um cordão ao outro para passar de um cordão ao outro, ver 

figura para entendimento. 

 

Observe que, até alcançar o segundo cordão parte dos veículos tem que percorrer uma distância 

lateralmente (de forma a preservar o princípio do espaçamento constante), é considerado que 

metade dos veículos precisam fazer um deslocamento lateral, é que esse deslocamento por faixa 

de zona periférica é de s/2, logo, somando-se as duas distâncias percorridas em caixa faixa 

periférica temos que a distância média percorrida por veículo em cada faixa é de 3s/2. 

Como existem um total de (D-d)/2s faixas em cada um dos quatro quadrantes da periferia, e 

que d, pode ser escrito como αD, têm-se que a distância média percorrida pelo veículo num 

quadrante da periferia é igual a (3s/2)(D-𝛼𝐷)/2s, lembrando que o fluxo de veículos é 

conservado em cada cordão, assim o total percorrido pode ser expresso a partir da multiplicação 

do número total de linhas que emergem do quadrado da área central (Dα/s) pela frequência de 

ônibus que emergem de cada linha (1/H), encontrando o valor de: (Dα/s)/H), isso multiplicado 

pela distância média percorrida por veículo em cada quadrante ((3s/2)(D-𝛼𝐷)/2s) e 

considerando que os veículos fazem trajetos de ida-e-volta ( o que faz que o valor percorrido 

tenha que ser dobrado) e que têm-se quatro quadrantes (multiplicação do valor percorrido por 

quatro), temos o valor percorrido pelos veículos na área periférica igual a = [6D(1-α)] 

[(αD/s)H] a esse valor é somada a distância percorrida no quadrado da área central = 
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2[2𝐷2/𝑠𝐻][α2]. Assim o valor final da distância percorrida pelos veículos (V) é igual ao valor 

da equação: 𝑉 =  [2𝐷2/𝑠𝐻]. [3α − α2] 

 

• Prova equação (6):  

Número de transferências por viagem, equação (6): 𝑒𝑡 = 1 +  ½(1 −  α2)2 

Existem quatro tipos de viagens: 

a) Viagens internas – origem e destino dentro do quadrado da área central 

b) Externas: Origem fora a área central e destino também fora a área central 

 b1) quando a origem e destino são num mesmo quadrante 

 b2) quando origem e destino estão em quadrantes diferentes 

c) Viagens mistas parte na área central parte na área externa a área central 

 

As viagens com origem e destino fora da área central e no mesmo quadrante, requerem mais no 

máximo 2 transferências, as demais todas demandam no máximo uma transferência. 

Como todas as viagens requem pelo menos uma transferência, somente é necessário encontrar 

a fração de viagens que demanda uma transferência extra (ou seja, as do viagens b1), somando 

assim 1 a essa fração. 

A probabilidade de uma viagem iniciar na periferia é de (1 – α2) a categoria a fração de viagens 

na categoria b, deve ser (1- α2)2, sendo que, metade dessas viagens são da categoria b1, logo 

½(1- α2)2. Portanto soma-se ao valor de 1 a fração de viagens na categoria b1, logo: 

O número de transferências, por viagem, é de 𝑒𝑡 = 1 +  ½(1 − α2)2  

• Prova equação (8) 

Tempo caminhando para acesso a parada (A) em horas: Equação (6): 𝐴 =
𝑠

𝑤
 

Considera-se que o passageiro acessa o sistema pela parada mais próxima a sua origem e 

desembarca de linha na parada mais próxima a seu destino, considerando que o espaçamento 

entre linhas é dado por (s), logo, a máxima distância percorrida pelo usuário para acesso a 

parada mais próxima de sua origem é ( ½ s ), mesma distância entre a parada mais próxima e 

seu destino. Ao somar as duas distâncias máximas entre origem e primeira parada e última 

parada e destino e dividindo essa soma pela velocidade de caminhada do passageiro (w) têm-

se: 𝐴 =
𝑠

𝑤
  

• Prova equação (7): 𝑊 =  [𝐻]. [
2+α3

3α
+ (1 − α2)2/4] 
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Porque os intervalos são curtos é considerado que os passageiros chegam as paradas 

independente da programação de passagem dos veículos. O tempo de espera tem três 

componentes: (i) Tempo na parada de origem da viagem Wo. (ii)Tempo no último ponto de 

transferência WD. (iii) o tempo no ponto de transferência intermediária WT (somente para 

viagens que demandam essa transferência, que são as viagens categoria b1, ou seja, com origem 

e destino no mesmo quadrante da periferia). Lembrando que o fluxo de veículos passando por 

qualquer barreira imaginária na periferia é igual a ((Dα/s)/H) e o número de linhas cruzando 

essa barreira é de 𝛽𝐷/𝑠 , com 𝛽 > α.Como o intervalo de passagem médio é equivalente ao 

fluxo por linha, ou seja,
[

𝛽𝐷

𝑠
]

((𝐷𝛼/𝑠)/𝐻)
, = (𝛽/α)H. Assim o tempo média de espera do passageiro 

nas barreiras é de metade desse intervalo de passassem ½ (𝛽/α)H. Se o passageiro esperar o 

iniciar sua viagem de dentro do quadrilátero central seu tempo de espera, é simplesmente, ½ H. 

O tempo de espera na barreira 𝛽, seria o valor de Wo /𝛽, sendo o maior valor entre {1, 𝛽/𝛼 }. 

Sendo 𝛽 é triangularmente distribuído em [0,1] com 2𝛽 expectativa incondicional Wo  é 

aproximadamente dado por 𝛽𝐻máximo [1, 𝛽/𝛼] em [0,1] o resultado Wo = H (2 + α3)/ (6 α) , 

a espera no último ponto de transferência (WD), tem o mesmo valor de Wo, , logo Wo + WD = H 

(2 + α3)/ (3 α), sendo que as transferências das viagens que demandam mais de uma 

transferência ocorrem centro na borda do quadrilátero central , o tempo de espera nas bordas 

do quadrilátero central também é igual a ½ H , sabendo que o total de transferências após a 

primeira transferência obrigatória por usuário é de (𝑒𝑡 − 1 ), assim ½(1 − α2)2 necessitam 

realizar mais de duas transferências por viagem. Portanto o tempo de espera de um usuário 

aleatório no sistema seria a soma do tempo em espera para o passageiro que realiza somente 

uma transferência por viagem ( Wo + WD ) somado a multiplicação do tempo de espera da 

transferência adicional dos passageiros que necessitam realizar mais de uma transferência vezes 

a proporção de viagens que necessitam fazer essa transferência adicional (½(Het)), essa 

proporção é igual a ½(1 −  α2)2. 

Logo, W = ( Wo + WD + ½(Het) ) = (H (2 + α3)/ (3 α)) + ½(1/2(𝐻(1 −  α2)2 = [𝐻]. [
2+α3

3α
+

(1 − α2)2/4] 

 

• Prova equação (9):  

A distância percorrida (dentro de veículo), por viagem: 𝐸 =  [𝐷][(12 − 7α + 5α3 − 3α3 −

3α5 +  α7)/12]. 
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As viagens podem incluir um componente dentro da área periférica e outro na área centra, na 

periferia os passageiros viajam sempre em direção radial: Essas distâncias percorridas na 

periferia são descritas por uma variável Rp. 

 Se a origem ou destino de uma viagem na periferia se dá em um ponto no perímetro de um 

polígono de lado S (com S > d), então a distância perpendicular entre esse ponto e o polígono 

da área central será ½(S – d) e o deslocamento lateral desse ponto a área central é ½(½(S – d)), 

logo Rp = ¾ (S-d), já se a origem da viagem for um ponto na área central (para S < d), logo Rp 

= 0. Como S têm um distribuição triangular entre 0 e D, nós encontramos que: E(Rp) = (D/4)(2 

- 3(d/D)+ (d/ D)3)=(D/4)(2 - 3α + α3). Assim a distância média que o passageiro percorre na 

periferia é 2E(Rp), ou seja, (D/2)(2 - 3α + α3). 

Já no quadrilátero central todos os passageiros percorrem a distância L1 entre dois pontos 

aleatórios, definimos essa distância como Rc , tendo duas situações possíveis: 

(a) Ambos esses pontos aleatórios estão localizados no perímetro (bordas) da área central 

(b) Somente um dos pontos está localizado no perímetro (bordas) da área central. 

Observe que a distância L1 entre um ponto S e outro S´, sendo S ≤ S´ é: (S´)[ 9 + (S/S´)2] /12 , 

esse valor pode ser comprovado por métodos de probabilidade geométrica.  

Para o caso “a”: 

Com S´= d e S ≤ d , assim E(Rc”a”)= d[ 9+(S/S´)2] /12], com argumento “x” é: 2x/D2, se x<d 

, com uma probabilidade de (1- α2) em x = d , nos encontramos após manipulação que (d)[ 9 + 

(S/d)2] /12 = (D/12)[ α(11- α2) ] 

Para o caso “b”: 

A distância é simplesmente a distância aleatória entre dois pontos do quadrilátero central E 

(Rc”b”) = 2/3 (d) = D(2/3)α, considerando que a probabilidade do caso “a” ocorrer é de (1- α2) 

a probabilidade de “b” é α4 , temos que E(Rc”a”) + E(Rc”b”) = D(α /12)[(11 - α2)(1 - α4)+ 8α4]. 

Assim a distância 𝐸 equivalente a 2E(Rp) + E(Rc) = (D/2)(2 - 3α + α3) + ( D(α /12)[(11 - α2)(1 

- α4)+ 8α4]) , chegamos ao valor de E = [𝐷][(12 − 7α + 5α3 − 3α3 − 3α5 +  α7)/12] 

 

• Prova equação (10):  

O tempo médio de viagem por passageiro, haja vista que ele percorre o trajeto dentro do veículo 

será a distância E pela velocidade comercial que trafegam os veículos 𝑣𝑐: 

𝑇 = 𝐸/𝑣𝑐  

• Prova equação (5): 
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Velocidade comercial de operação: 
1

vc 
=

1

v
+

τ

s
+ [1/2(1 + et)τ´ΛsH/D2]/[3α − α2]. Sendo o 

número médio de passageiros coletados pelo veículo γ por uma unidade de distância viajada. 

Então o tempo que o veículo requer para viajar uma distância durante a hora de pico é igual a 

1

vc 
 deve incluir (i) distância a viajar 

1

v 
 (ii) tempo consumido por parada( 

τ

s
 ) e (iii) o tempo 

consumido para coletar (embarque) dos passageiros (γτ´). Uma aproximação para γ é dada pelo 

taxa de geração de viagens na hora de pico Λ(1 + 𝑒𝑡) e o veículo por km percorrido na hora 

pico é dado pela equação (2) 𝑉 =  [2𝐷2/𝑠𝐻]. [3α − α2], logo γ = [1/2(1 + et)ΛsH/D2]/

[3α − α2]. 

• Prova equação (4): 

Total de veículos em operação na hora de pico 𝑀 = [𝑉/𝑣𝑐] 

Para calcular-se o número de veículos em operação na hora de pico, baste realizar a divisão da 

distância percorrida pelos veículos pela velocidade comercial deles: (
𝑉

vc 
), 𝑀 = [𝑉/𝑣𝑐] 

 

• Prova equação (11): 

O valor da ocupação máximo dos veículos 𝑂 =  [𝛬𝑠𝐻/𝐷] é comparado com a capacidade dos 

veículos (C), o valor da ocupação considerado será o maior valor entre os valores de:  

 [max {1/2(1 − α2)/α;     
3+2α2−3α4

8α
+ (

D

s
) (1 − α2)2/32} ] 

 

Ocupação crítica de veículos na periferia:  1/2(1 − α2)/α  

Ocupação crítica de veículos na área central:  
3+2α2−3α4

8α
+ (

D

s
) (1 − α2)2/32 

Considerando o conjunto de rotas de entrada e seus segmentos críticos. Se pretendermos que 

uma pequena fração do conjunto das viagens dos passageiros com origem e destinos no mesmo 

segmento alcance o extremo da área central então o segmento crítico (segmento entre duas 

paradas consecutivas) de cada conjunto de rotas toca a área central. O fluxo de passageiros total 

nesses segmentos é a taxa de geração de viagens na periferia 𝛬(1 − α2). Como a  4α𝐷/s 

segmentos críticos e a frequência desses segmentos é H o fluxo total de veículos nesses 

segmentos é 4α𝐷/s𝐻. A taxa de ocupação média através do fluxo de veículos desses segmentos 

é a razão do total de passageiros e fluxo de veículos: [𝛬𝑠𝐻/𝐷][(1 − α2)/4α].  

Ocupação crítica dos veículos na área central. Novamente nos calculamos a média e corrigimos 

para a distribuição. Dividindo a área central em uma linha que passe pelo centro do polígono e 

o divide em dois em norte e sul (linhas equatoriais) é possível perceber que somente passageiros 
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com viagem com origem ao norte dessa linha equatorial e destino no sul cruzam esses 

segmentos. Assim, o fluxo de passageiros a norte dessa linha é a taxa que passageiros com essa 

origem e destino chegam ao sistema. Dividindo a taxa de geração de viagens por 4 devido aos 

quatro quadrantes temos a taxa [𝛬/4]. Então a média de fluxo de passageiros que viajam pela 

linha equatorial é [𝛬𝑠/4α𝐷]. Para qualquer outra linha paralela a linha equatorial o fluxo será 

menor, por isso o foca deve ser a linha equatorial que divide a área em duas partes iguais. 

Considerando a distribuição dos passageiros na linha equatorial e dividindo todas as viagens N-

S as viagens usando esse segmento podem ser divididas em dois tipos : (i) viagens com origem 

na região norte das regiões periféricas leste e oeste e destino no sul do quadrante sul e leste e 

(ii) o resto das viagens. Essas classes são relevantes porque viagens na classe (i) viajam 

exclusivamente nos dois segmentos extremos do equador, já as viagens da classe dois se 

dividem por todos os outros segmentos equatoriais. Já que todos os segmentos equatoriais têm 

o mesmo fluxo de veículos (1/H) e os links extremos do equador têm os maiores fluxo de 

passageiros, portanto esses segmentos são os mais carregados. Em vista disso podemos agora 

avaliar os fluxos e dividir eles em classes em cada um desses segmentos críticos. A taxa de 

criação da classe de viagens (i) é de 𝛬[(1 − α2)2/16 e já que esse fluxo é dividido entre os dois 

segmentos extremos equatoriais o fluxo em cada segmento é 𝛬[(1 − α2)2/32. Para a classe de 

viagens (ii) o fluxo é 
𝛬

4
− 𝛬[(1 − α2)2/16. Essas viagens podem ser divididas entre: viagens 

internas que têm origem e destino na área central e externas. Viagens internas do tipo (ii) são 

geradas a uma taxa 𝛬α4/4 . A taxa de geração de viagens externas corresponde ao restante 

𝛬

4
− 𝛬[

(1−α2)
2

16
−  𝛬α4/4. Viagens internas da classe (ii) viagens são uniformemente distribuídas 

nos segmentos e, portanto, cada segmento equatorial tem uma quantidade de viagens 

(𝛬α4/4)/(α𝐷/𝑠) desse fluxo de passageiros. Viagens externas da classe (ii), essas não se 

distribuem uniformemente nos segmentos equatoriais ou entre os veículos que utilizam esses 

segmentos porque as áreas de contribuição das linhas que passam por esses segmentos são 

consideravelmente diferentes. Como anteriormente conservadoramente são estimados o fluxo 

das viagens externas da classe (ii) nos segmentos críticos dobrando a média 2(
𝛬

4
− 𝛬[

(1−α2)
2

16
−

𝛬α4

4
)/(

α𝐷

𝑠
). Agora combinando o fluxo das viagens externas com as viagens internas da classe 

(ii) no segmento crítico com as viagens da classe (i) no mesmo segmento é obtido o fluxo de 

passageiros crítico nesse segmento. O fluxo de veículos nesse segmento é igual a (1/H). O 

resultado é: 
[

𝛬𝑠𝐻

𝐷
][3+2α2−3α4)

8α
+ (

𝐷

𝑠
) (1 − α2)2/32 ]   
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