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Abstract—Technological advances led to an 

enhancement of urban transportation design 

problems (PDRTPU) interest. This work 

presents different perspectives of some 

researchers for the PDRTPU definition and 

classification. Furthermore it surveys scientific 

papers regarding heuristic and metaheuristic 

methods applied for network design in the 

PDRTPU. Genetic algorithms, simulated 

annealing, tabu search and ant colony are 

among the most applied methods and were 

reviewed in this work which also propose 

approaches to include more realistic 

characteristics of this problem. 

Keywords—Urban public transport network 

design problem; Urban network bus 

optimization; Urban public transport network 
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I. INTRODUÇÃO 

O crescimento das cidades em termos de 

superfície e população é uma das tendências 

globais mais importantes desde o século passado. 

A velocidade com que tem acontecido esse 

fenômeno impede um desenvolvimento urbano 

bem planejado. Em vez disso, as populações das 

cidades em todo o mundo sofrem com longos 

tempos de viagem, engarrafamentos, poluição e 

acidentes rodoviários. Por isso, o transporte 

público é considerado a espinha dorsal do 

desenvolvimento urbano sustentável, uma vez que 

permite deslocamentos eficientes para toda a 

cidade [1]. 

No entanto, sistemas de transporte público 

muitas vezes lutam para proporcionar um bom 

nível de serviço a um custo acessível para poder 

público e para o usuário. A fim de ser atraente para 

o usuário não-cativo e, ao mesmo tempo, acessível 

para os segmentos de baixa renda da população, 

estes sistemas precisam oferecer um alto nível de 

serviço [2]. 

O processo de planejamento de rede se estende 

por todas as decisões que devem ser tomadas antes 

da operação do sistema, e é conhecido como o 

problema de planejamento de rede de transporte 

público. Devido à sua complexidade, o problema é 

dividido em subproblemas que abrangem decisões 

táticas, estratégicas e operacionais [3] e [4]. 

A modalidade predominante nas cidades do 

Brasil foi e ainda é o ônibus, devido às 

características de: grande flexibilidade para 

conectar pontos de origem e destino dispersos nas 

zonas urbanas; custos de implantação 

relativamente baixos, adaptabilidade de sua oferta 

a incrementos da demanda até limites aonde a 

densidade de trafego passa a exigir modalidade de 

atendimento em massa [5]. 

Ao igual que em outras cidades brasileiras, o 

Rio de Janeiro sofre com aumentos das tarifas do 

transporte público, longos tempos de viagem, o 

congestionamento do tráfego pelo vertiginoso 

aumento do número de veículos particulares e a 

poluição. Pode-se incluir os efeitos das as 

intervenções urbanas por conta dos grandes 

eventos esportivos acontecidos nos últimos anos. 

Tudo tem contribuído para que cada ônibus seja 

menos produtivo e sua operação menos satisfatória. 

A maior deficiência, do ponto de vista da 

mobilidade urbana do Rio de Janeiro, é a ausência 

de uma rede metropolitana integrada de transportes 

que atenda a demanda da cidade aportando 

benefícios para toda a população, de forma a 

deslocar seres humanos de forma econômica, 

rápida, confortável e saudável, ou seja, um 

transporte público de qualidade. 

Um sistema cientificamente projetado para 

transportar um determinado volume de 

passageiros, pode levar a um uso mais eficiente e 

econômico da frota disponível. Tal sistema gera 

ainda outros benefícios, como: redução em 

congestionamentos, redução do número de horas de 

trabalho desperdiçadas no trânsito e finalmente 

redução da sobrecarga do ônibus com resultante 

aumento da segurança, conforto e velocidade. 

O presente estudo está focado na análise de 

métodos, baseados em técnicas de pesquisa 

operacional, com potencial de aplicação no 

desenho e/ou o redesenho de redes de transporte, 

que visam otimizar as rotas de ônibus urbano, a 

partir de uma revisão, análise e comparação de 

artigos científicos relacionados como o tema de 

estudo. 
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O trabalho está composto por quatro seções, 

onde na primeira se fez uma introdução do tema, 

abordando os conceitos fundamentais e o objetivo 

da pesquisa. Na segunda se define e classifica o 

problema, de desenho de rede de transporte público 

urbano (PDRTPU), segundo alguns pesquisadores 

do tema. Além disto se fez uma análise dos 

métodos de solução aplicados. Logo, na terceira 

seção se analisaram vários métodos heurísticos 

para a construção da solução do PDRTPU. 

Também é apresentada uma análise comparativa 

dos métodos heurísticos de construção de solução 

para o PDRTPU com a destaque para o método 

proposto por Aquino (1980), que está sendo 

utilizado como base na pesquisa.  Na quarta seção, 

foram pesquisados e estudados as meta-heurísticas 

mais usadas para realizar buscas locais dentro de 

este espaço de solução, o que permite obter 

soluções mais refinadas e mais próximas das 

soluções ótimas do PDRTPU. Finalmente, foram 

expostas as conclusões obtidas a partir da análise 

da literatura, e sugestão de trabalhos futuros para 

orientar as pesquisas neste campo.  

 

II. DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO DO 

PROBLEMA DE DESENHO DE REDE DE 

TRANSPORTE PUBLICO URBANO 

O PDRTPU trata de uma hierarquia completa 

dos processos de tomada de decisão em 

planejamento de transporte e inclui decisões 

estratégicas, táticas e operacionais [6]. O PDRTPU 

pode ser classificado em problemas de nível 

superior ou inferior, que surgem a partir de uma 

variedade das possíveis políticas e decisões de 

desenho de rede.  Os problemas de nível superior 

são considerados em duas classes principais: 

problema de desenho de redes de ruas (PDRR) e 

problema de desenho e programação de rede de 

transporte público (PDPRTP) [2].  

O PDRR considera principalmente redes de rua 

e não distingue o fluxo de veículos de transporte 

público e outros veículos privados. PDPRTP 

considera, principalmente, a topologia das redes de 

transporte público, assim como a frequência de 

serviço e horários [2]. 

Uma característica comum de PDRR e 

PDPRTP é que eles consideram apenas um modo 

único (modo de transporte público ou privado), e 

também são muitas vezes limitados a um único 

nível ou nível de rede [2].  

Normalmente, os principais insumos para 

PDRTP incluem: (1) a rede de infraestrutura 

disponível, que pode consistir da rede viária urbana 

(com ou sem instalações dedicadas, com paradas de 

ônibus), estruturas ferroviárias; e (2) a demanda 

estimada da viagem. Dependendo do tipo de 

problema, o problema pode incluir várias 

combinações de insumos como o orçamento 

disponível; a capacidade dos ônibus; máximo ou 

número desejado de linhas de ônibus; conjunto de 

predefinidos linhas de ônibus possíveis; tempo de 

viagem mínimo permitido; frequência das linhas de 

ônibus; número máximo de paradas do ônibus, a 

área   de cobertura mínima pela rede de ônibus com 

o percentual da demanda que pode ser servido; e   

número máximo de transferências [2]. 

Dependo da política de tomada de decisão para 

as redes de trânsito, as considerações podem ser 

refletidas em restrições ou funções objetivo para 

definir um limite de uma medida ou otimizar a 

medida respectivamente. Por exemplo, o 

comprimento rota pode aparecer na função objetivo 

(por exemplo, [7]) ou nas restrições de rota (por 

exemplo [8]). No primeiro caso, o comprimento 

total do percurso é minimizado enquanto que para 

esta última, o comprimento da rota de cada linha de 

trânsito não pode ser ultrapassado por um valor 

predeterminado pelo planejador. Os problemas são 

geralmente abordados por vários critérios a 

considerar, segundo os interesses dos setores 

públicos, dos operadores de linha e dos usuários. A 

maioria dos pesquisadores assumem um 

comportamento simplificado dos passageiros que 

leva ao problema de otimização de nível único [2]. 

A. Métodos de solução para o PDRTPU 

Os problemas são de natureza NP-difíceis, e por 

isso requerem o desenvolvimento de métodos de 

solução inovadoras para obter soluções ótimas 

aproximadas de forma eficiente para problemas de 

tamanho práticos. Por esta razão, heurísticas e 

meta-heurísticas foram sempre usados e, por vezes, 

as estratégias de computação paralela foram 

incorporadas (por exemplo, [9]; [10]; [11]; [12]), 

embora poucos estudos tenham sido encontrados 

para aplicar estas estratégias.  

A geração de rotas candidatas geralmente é 

feita usando algoritmos à base de caminhos mais 

curtos que adicionam nós ou links para o percurso, 

até algum tipo de restrições definidas para o 

comprimento das rotas. De acordo com [13], o 

processo de configuração da rota pode ser 

categorizada com base nos algoritmos usados (tais 

como programação matemática, procedimentos 

heurísticos iterativos, heurística de busca local, ou 

procedimentos meta-heurísticos), e sobre se as 

frequências e rotas estão determinados 

sequencialmente ou simultaneamente. Apesar de 

existir um grande conjunto de aplicações de meta-

heurísticas para estes problemas, encontrados na 

literatura, as aplicações são limitadas a poucos 
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números de meta-heurísticas clássicas e não 

clássicas. Ainda há exemplos de aplicações de 

métodos exatos para estes problemas. Por exemplo, 

casos de projeto de linha única [14], simplificações 

que reduzem o tamanho da rede de Transporte 

Público [15] e para pequenos casos [16].  

Referência [16] usaram o solver MIP do CPLEX 

para solucionar seu problema inteiro misto. 

Embora esses métodos de solução sejam exatos, 

eles normalmente podem obter boas soluções para 

redes pequenas. 

III. ANÁLISE DOS MÉTODOS HEURÍSTICOS 

PARA A CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO DO 

PROBLEMA DE DESENHO DE REDE DE 

TRANSPORTE PUBLICO URBANO 

Considera-se a característica do problema de 

desenho de rede de transporte público urbano que é 

NP-complexo pelo tamanho da rede, que é grande. 

Para o desenho de uma rede de transporte público 

urbano para uma cidade grande como Rio de 

Janeiro, métodos exatos geralmente não geram 

soluções. Portanto há a necessidade de pesquisar 

métodos com soluções heurísticas que possam 

obter soluções mais próximas das soluções ótimas.  

O presente estudo tem o intuito de dar 

continuidade ao estudo feito anteriormente por 

Aquino, (1980), que está sendo desenvolvido como 

parte do trabalho de uma pesquisa de mestrado. 

Analisam-se brevemente alguns dos métodos que 

foram o ponto de partida do estudo anteriormente 

feito por Aquino, (1980). Uma análise comparativa 

da abordagem destes métodos com a definição 

estratégica do método proposto por Aquino (1980) 

foi feita, com o intuito de determinar quais foram e 

são os pontos chaves na criação dos métodos 

heurísticos de construção de solução para o 

PDRTPU, em vista a aproveitar o método proposto 

pelo autor anteriormente citado, ainda não aplicado 

em uma rede de tamanho real. 

A. Análise comparativa dos métodos heurísticos 

de construção de solução para o PDRTPU com a 

definição estratégica do método proposto por 

Aquino (1980) 

O objetivo do estudo de Aquino (1980) é definir 

um método que permita a escolha de rotas na 

geração de rede interurbana de linhas de ônibus 

baseado em técnicas de pesquisa operacional. O 

método proposto divide-se em quatro fases: Fase 1) 

Geração de um conjunto de rotas candidatas. Nesta 

fase, gera-se um conjunto de rotas candidatas que 

minimize o tempo de transporte, o número de 

transbordos e assegure que as rotas tenham uma 

boa utilização. Estas condições impõem que as 

rotas candidatas não se devem afastar muito dos 

caminhos mínimos e atravessem certo número de 

zonas. Onde declara-se que os caminhos que 

conciliam essas exigências, são os mais longos 

caminhos mínimos (conjunto G). O conjunto 

formado por estas rotas é submetido a: eliminação 

de rotas repetidas, eliminação de rotas inseridas em 

outras, eliminação de rotas que retrocedem sobre 

elas mesmas, o que define um conjunto (G*).  Gerar 

o conjunto (G¯), conformado pelas rotas candidatas 

que ainda não pertencem ao conjunto G*.  Criação 

do conjunto final de rotas candidatas (F), onde F= 

G¯ U G*. (Fase 2) Avaliação dos parâmetros das 

rotas. Nesta fase calculam-se uma serie de 

parâmetros de rotas candidatas, com o fim de 

avaliá-las. Promove-se a eliminação das rotas 

candidatas cujo índice de rentabilidade não atinja o 

mínimo especificado, atualizando-se em seguida o 

conjunto F. É valido ressaltar que algumas de estas 

eliminações podem desconectar a rede. (Fase 3) 

Geração de uma rede tal que seja possível o 

deslocamento por ônibus entre qualquer par de 

zonas na área de estudo. Usando as demandas 

computadas na fase anterior, realizam-se as 

seguintes atividades: A primeira rota selecionada é 

aquela que apresente a maior demanda potencial. 

Logo atualizam-se as demandas potenciais 

restantes e o conjunto F. Escolhem-se rotas (com 

demandas potenciais) até que seja possível o 

deslocamento por ônibus entre qualquer par de 

zonas por trajeto indireto. Terminada esta fase, 

computar NT= Σ Dij - Σ Uλ. (Fase 4) Definição de 

uma lista de rotas em ordem de minimização de 

transbordos. Nesta etapa, seleciona-se um conjunto 

de rotas entre as restantes com o fim de minimizar 

o número de transbordos até que NT=0. 

A continuação, tendo em conta a análise feita 

nos diferentes métodos que conformaram a base 

para o método proposto por Aquino, (1980), fez-se 

uma análise comparativa baseada nas quatro fases 

que compor o procedimento, para a construção da 

solução do problema objeto de estudo, definidas 

pelo autor anteriormente referido. Esta análise tem 

o intuito de detectar as maiores semelhanças e 

diferenças que existem entre eles.   

De forma geral o método criado por Aquino, 

(1980) tem muitas semelhanças com os métodos 

que ele descreve no estudo. Porém o que os une 

neste estudo e é a maior semelhança é que todos 

eles foram criados para a construção da solução do 

problema de desenho de redes de transporte público 

NP-complexo. Aquino, (1980) tem em conta, para 

o primeiro passo a geração de um conjunto de rotas 

candidatas, como é feito nos outros métodos. Não 

usa o critério seguido por [17] e [18] de criar 

especificamente um esqueleto inicial de rotas, mas 
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sim conjunto de rotas candidatas onde estejam os 

mais longos caminhos mínimos, sendo muito 

semelhante ao proposto por [19]. Para a fase de 

avaliação de parâmetros, os métodos variam em 

função da abordagem e segundo as informações e 

dados fornecidos, mas todos eles têm dedicado pelo 

menos uma fase para a determinação e análise dos 

parâmetros. Para a terceira fase dedicada à geração 

de uma rede tal que seja possível o deslocamento 

por ônibus entre qualquer par de zonas na área de 

estudo, todos eles têm em conta este importante 

aspecto. Embora, [17], [18] e [20] tenham feito 

uma abordagem onde asseguram a conexão entre as 

zonas homogêneas ou as que conformaram o 

esqueleto inicial de rotas, isto pode levar a um 

grande número de transbordos para o usuário que 

precise conectar rotas diferentes a estas. Porém, já 

no estudo feito por Aquino, (1980) ele tenta ligar 

qualquer par de zonas da rede, evitando que o 

usuário precise fazer transbordos na conexão de 

zonas. Para o último passo declarado no 

procedimento de Aquino, (1980) pode-se perceber 

na comparação entre os estes métodos, que alguns 

não estão desenhados para se focar na minimização 

de transbordos, sendo que em algumas fases esta 

análise é feita de maneira implícita. Os métodos 

onde é ressaltada   esta condição são os propostos 

por [18] e [19]. Como se pode observar na análise 

feita, Aquino, (1980) aproveita, ajustando-se ao 

objetivo do estudo, muitas características e modos 

de abordagem dos demais métodos e em outras, 

contribui com uma melhor abordagem. 

 

IV. ANÁLISE DAS METAHEURÍSTICAS MAIS 

USADAS PARA O PROBLEMA DE 

TRANSPORTE PUBLICO URBANO 

Na seção anterior foi feita uma análise 

comparativa do método que é a base do presente 

estudo, proposto por Aquino, (1980), com os 

métodos que formaram parte do estado da arte para 

o desenho desse método. Nesta seção serão 

abordados os pontos em comum das buscas locais 

que formam parte das meta-heurísticas mais usadas 

no problema de transporte urbano. O objetivo é 

determinar os pontos chaves no refinamento da 

solução do problema objeto de estudo, permitindo 

assim determinar quais devem ser os passos 

fundamentais nas buscas locais para o estudo em 

questão. 

Segundo [21], os algoritmos das meta-

heurísticas de busca normalmente escolhidos são 

Algoritmos Genéticos e ocasionalmente Simulated 

Annealing e Busca Tabu. Estudos de aplicação do 

algoritmo da metaheurística Ant Colony tem sido 

observados, nos últimos tempos. Todos estes 

algoritmos se diferenciam, partindo de que cada 

uma deles foi desenhada com abordagens bem 

diferentes, mas tem como semelhança o fato de 

serem   meta-heurísticas de buscas locais e que são 

perfeitamente aplicáveis para o PDRTPU. 

Segundo o estudo comparativo feito, exposto na 

tabela 2, as heurísticas são comuns em quanto a:  

Todos os algoritmos das meta-heurísticas de busca 

começam a se desenvolver a partir de uma solução 

construída anteriormente, que podem ser de tipo 

gulosa ou aleatória. Logo, partindo dessa primeira 

solução, tendo em conta as particularidades de cada 

um dos métodos, se começa a criar uma nova 

solução.  

Uma vez obtida essa nova solução, é verificado 

se não existe alguma outra que possa ser melhor do 

que ela. Caso não exista, o algoritmo para e então 

esta passa a ser a solução do problema. Em outro 

caso os algoritmos são parcialmente repetidos, até 

atingir essa condição de parada. O procedimento 

geral para a meta-heurística de busca é criar rotas 

de transporte público alternativas e transformá-los 

em uma rede, que é então avaliado por uma rotina 

de atribuição de várias características operacionais. 

 

CONCLUSÕES 

O desenvolvimento da tecnologia de 

computação nos últimos anos tem facilitado a 

aplicação de estratégias de computação avançada 

tais como computação paralela em meta-

heurísticas, e uma série de estudos recentes de 

PDRTPU concebidos para desenvolver métodos de 

solução mais eficientes. O presente trabalho fez 

uma análise dos métodos de construção de soluções 

com métodos heurísticos para o problema 

PDRTPU. Pode-se observar os avanços destes 

métodos nos últimos anos. Além disso, se 

observaram os pontos que se destacam nestes 

procedimentos, que são comuns na maioria dos 

métodos analisados. Também se fez uma análise 

dos métodos meta-heurísticos mais utilizados para 

realizar buscas locais, o que permite refinar a 

solução construída anteriormente. Dentro destes 

métodos os que mais se destacaram na bibliografia 

são: Algoritmos Genéticos (AG), Simulated 

Annealing (SA), Tabu Search (TS) e Ant System 

ou Ant Colony (AS, AC).
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TABELA 2: Análise comparativa entre as meta-heurística mais usadas para o PDRTPU. 

 
 

Pode-se observar esta comparação na figura 1. 

Tem-se achado em alguns trabalhos, combinações 

de meta-heurísticos, formando métodos híbridos 

(H), onde se obtiveram bons resultados em 

comparação com algumas outras aplicações das 

metaheurísticas puras.  

Para trabalhos futuros se propõe desenhar e 

experimentar com várias outras heurística e 

algoritmos meta-heurísticos, em uma tentativa de 

melhorar o desempenho das soluções obtidas por 

estes métodos em redes reais.  
 

 

Fig. 1.  Metaheurísticas mais usadas no PDRTPU. 

Adaptado de [2]. 
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