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RESUMO 

SILVA, D.T.S. Modelagem da Mobilidade em Área Urbana para Tomada de Decisão de 
Rota para Tráfego de Veículos Automotores: Aplicação de AHP para definição de rotas 
por multicritérios. 2014. 90f. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-Graduação em 
Modelagem em Ciências da Terra, Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de 
Santana, 2014. 

O crescimento populacional nas áreas urbanas associado ao crescimento do poder 

aquisitivo e do crédito para a população têm levado as cidades a um gargalo difícil de ser 

resolvido: a mobilidade urbana. As cidades, cada vez mais fartas de opções para satisfazer 

as necessidades humanas crescentes, estão tornando-se elementos complexos para a 

tomada de decisão por rotas que satisfaçam às necessidades humanas por deslocamento. 

Assim, aqueles que gerem a cidade, para satisfazer seus habitantes, devem estar atentos 

para que a mobilidade seja possível, sempre observando as tendências futuras. Nesse 

sentido, essa pesquisa teve como objetivo modelar uma parte da cidade de Feira de 

Santana, utilizando a posição georreferenciada de vias e suas respetivas variáveis que 

impactam na tomada de decisão, possibilitando definir uma rota ideal para o usuário através 

de critérios por ele hierarquizados. O método aplicado nessa pesquisa consistiu de quatro 

etapas: i) definição da área da malha viária a ser modelada; ii) definição do modelo de 

simulação; iii) elaboração do algoritmo, que deve fornecer uma rota capaz de atender aos 

requisitos escolhidos pelo usuário; e iv) validação do Modelo de Simulação. Constatou-se 

nesse estudo que os roteadores atuais utilizam apenas distância e tempo como critérios de 

escolha das rotas. Porém, a indicação de outros critérios pelo usuário associados a uma 

base de dados georreferenciada evidenciou que as rotas podem ser calculadas levando-se 

em consideração as necessidades do usuário, assim as rotas mais curtas poderão ser 

descartadas por outras que tenham maior interesse para o usuário atendendo melhor sua 

demanda e distribuindo melhor os veículos no espaço urbano. Os resultados apresentam 

uma modelagem desenvolvida a partir da aplicação da técnica AHP, onde o usuário pode 

identificar rotas para se deslocar na cidade de Feira de Santana, mas especificamente na 

parte Central da cidade. Essa pesquisa abre novas possibilidades de estudos futuros no 

desenvolvimento de modelos mais complexos agregando valor para a gestão pública e para 

a vida moderna, além da possibilidade de robustecimento da aplicação da técnica AHP. 

Palavras-chaves: Mobilidade urbana, modelagem, tráfego de veículos automotores, 

Processo Hierárquico Analítico, algoritmos.  
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Abstract 

SILVA. D.T.S. Modeling of Mobility in Urban Area For Decision Making on Route For 
Traffic of Automotive Vehicles: Application of AHP to define routes in Multicriteria. 2014. 
90 f. Master (MSc) - Graduate Program in Earth Sciences Modeling, State University of Feira 
de Santana, Feira de Santana, 2014. 

 

The population growth in urban areas associated with the increased purchasing power and 

credit to the population have led cities to a difficult bottleneck to solve: urban mobility. Cities, 

increasingly without options for meeting human needs, are becoming complex for decision 

making routes that satisfy human needs by shifting elements. Thus, those, who run the city 

to meet its inhabitant’s needs, should be aware that mobility must be good, observing future 

trends. In this sense, this research aimed to model a part of the city of Feira de Santana, 

using the georeferenced position pathways and their respective variables that impact on 

decision making, allowing to define an optimal route to the user through a hierarchy of criteria 

for it. The method used in this research is defined in four steps: i ) definition of the area of 

road to be modeled mesh; ii ) definition of the simulation model; iii ) development of the 

algorithm, which should provide an optimal route that can meet the requirements chosen by 

the user; and iv ) validating the simulation model. It was found in this study that current 

routers use only distance and time as criteria for selecting routes. However, the use of 

additional criteria by the user associated with a database of georeferenced data indicated 

that the routes can be calculated taking into account the needs of the user, so the shorter 

routes can be discarded by others that have more interest, better service and better 

distribution of vehicles in urban space. The results present a model developed from the 

application of AHP technique, where the user can identify routes to move around the city of 

Feira de Santana, but specifically in the Central part of the city. This research opens up new 

possibilities for future studies on the development of more complex models adding value to 

public management and modern life, and the possibility of toughening the application of AHP 

technique. 

 

Keywords: urban mobility, modeling, traffic vehicles, Analytical Hierarchy Process, 

swinging population, algorithms. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO  

A demanda logística por transporte tem desafiado o homem desde a sua gênese até 

os dias atuais. As migrações terrestres, sejam por motivos de sobrevivência ou bélicos, 

fizeram o homem pensar em soluções mais simples tornando a logística um elemento-chave 

para a definição de estratégias. Assim, investimentos de recursos para o desenvolvimento 

de ferramentas que auxiliassem nessa demanda nunca deixaram de existir e alavancaram 

as melhorias nessa área. A história é marcada por momentos cruciais em que o diferencial 

logístico fez a diferença na conquista de territórios e na dominação de povos cuja 

capacidade logística era inferior. Alexandre, o Grande, conquistou e formou um grande 

império mesmo com um número inferior de soldados, mas colocou a logística como um 

diferencial para seu empreendimento. Da mesma forma, Portugal e Espanha fizeram a 

diferença quando despontaram tecnologicamente na busca por “novos mundos” e que, até o 

momento globalizado e unificado de hoje, continuam a ser um diferencial estratégico na 

busca pela locomoção de pessoas e de mercadorias. Dentro dessa realidade, em menor 

escala, não se percebe diferença na administração da mobilidade urbana dentro de grandes 

metrópoles. 

A dinâmica das cidades vem sofrendo mudanças significativas diante das novas 

tecnologias móveis. Para Baggi (2012), as cidades do século XXI estão sendo 

transformadas pelo surgimento de redes sociais que alteram o comportamento dos seus 

habitantes reestruturando e redefinindo conceitos e aspectos no âmbito do planejamento 

urbano. A dinâmica urbana está sendo fortemente modificada por dispositivos móveis desde 

seu campo visual até os destinos escolhidos pelos usuários das vias. Tal situação associado 

ao crescimento populacional culminam com uma elevação na complexidade de tráfego nas 

cidades. A multiplicidade de destinos existentes e as diversas rotas capazes de atender as 

demandas crescem juntamente com as cidades. A definição da melhor rota que atenda uma 

necessidade por mobilidade urbana passa a ter um grau de complexidade que inviabiliza a 

tomada de decisão por parte dos usuários sem o uso de recursos computacionais. 

Silva e Gonçalves (2013) complementam: 

A complexidade das cidades pode ser medida pela sua diversidade de destinos e pela 

amplitude de sua malha viária. Cidades menores são menos complexas por terem 

uma quantidade menor de opções de destino e por ter um número também menor de 

vias tornando a mobilidade muito mais simples. Tal simplicidade possibilita uma 

tomada de decisão intuitiva que atende à demanda do usuário por chegar ao seu 

destino dentro de critérios que subjetivamente são satisfeitos. (SILVA; GONÇALVES, 

2013) 
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Cidades menos complexas possuem variáveis nulas ou de baixa relevância para a 

tomada de decisão de rotas o que simplifica o modelo ao ponto de não requerer 

processamentos computacionais para a obtenção da resposta. O aumento da complexidade 

das cidades torna o processo decisório cada vez mais difícil em função do crescimento de 

variáveis que interferem nas possíveis respostas a um determinado problema de mobilidade. 

Assim, o habitante e usuário das vias urbanas perde a capacidade de definir intuitivamente o 

percurso ótimo levando-o a cometer erros de trajeto o que torna a mobilidade difícil e mais 

custosa. O desconhecimento do espaço urbano por parte do usuário torna o problema ainda 

mais difícil de ser resolvido sem o auxílio de instrumentos de navegação. A individualidade 

processual da tomada de decisão diante das suas demandas também individuais é um 

caminho inevitável para a satisfação dos habitantes de grandes centros urbanos 

Outra tendência que afeta a forma com que o homem enxerga e interage com o seu 

meio trata do crescimento do uso de tecnologias móveis tais como smartphones e tablets. 

As relações humanas estão sendo modificadas com o uso desses dispositivos que 

passaram a ser um dos principais meios de comunicação social. Empresas, jornais e a rede 

de contatos do individuo estão utilizando esses veículos como meio de levar sua informação 

gerando maiores demandas por deslocamento dentro das cidades. Esses dispositivos 

possuem GPS que indicam o local em que a pessoa está. Assim, as pessoas são motivadas 

a buscar locais em que pessoas de mesma afinidade estão gerando demandas que não 

seriam geradas sem essas tecnologias. Dessa forma, novos polos geradores de tráfego são 

descobertos e divulgados com muita velocidade através dessas redes. Segundo Pereira e 

Pinceta (2011), o impacto da rede social na velocidade com que a informação flui na 

sociedade é transformador e capaz de formar novas opiniões muito mais rapidamente do 

que no século passado. 

 

A cultura colaborativa/participativa se acentua com as redes sociais e se 

diferencia da antiga passividade dos espectadores e leitores. Sem hierarquias 

ou mediações, o internauta, produtor de conteúdo, dispõe de todas as 

ferramentas necessárias: seu computador pessoal, a internet e milhares de 

usuários dispostos a ler o conteúdo. Logo, com essa democratização das 

ferramentas de produção, a internet e as redes sociais consolidam-se como 

fonte de notícia e participação, e a cultura colaborativa em rede se acelera. 

(PEREIRA; PINCETA, 2011) 

 

Silva e Gonçalves (2013) apresentam uma necessidade eminente de um modelo 

capaz de resolver as questões urbanas cada vez mais complexas. Respostas genéricas não 

atendem mais às necessidades individuais dos membros da sociedade. 
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Nesse sentido um modelo capaz de atender às demandas individuais e que preserve e 

reconheça as diferenças culturais e as tornem singulares sob o ponto de vista 

funcional terá uma utilidade cada vez maior nas dinâmicas urbanas cada vez mais 

intensas. O desafio de simplificar sem perder a individualidade é, sem dúvida, bem 

utópico. No entanto, é possível matematicamente elaborar um modelo capaz de 

atender às demandas individuais de forma que as respostas do modelo atendam às 

necessidades da diversidade de indivíduos presentes nas cidades e com 

pensamentos, culturas e necessidades também diversificadas.” (SILVA; 

GONÇALVES, 2013) 

 

Dessa forma, a busca por uma forma de criar dispositivos que possibilitem a melhoria 

na vida dos cidadãos urbanos dentro de sua individualidade e no âmbito da sua mobilidade 

terrestre tem uma forte aplicabilidade nos dias atuais tornando-se um diferencial e um marco 

para o crescimento urbano neste século. 

 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA  

1.2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver uma técnica, baseada em análise por multicritério, para propor novas 

rotas baseadas nas preferências do usuário utilizando a posição georreferenciada de vias e 

suas respectivas variáveis, que impactam na tomada de decisão por rotas em vias urbanas. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos, pode-se citar: 

a) Realizar revisão bibliográfica para o tema proposto; 

b) Definir critérios que impactam na tomada de decisão por rotas urbanas; 

c) Coletar dados secundários nas diversas fontes para a execução do modelo; 

d) Realizar a coleta de dados primários em campo para complementar as 

informações necessárias para executar o modelo; 

e) Preparar uma base de dados com as informações geo-referenciadas para 

execução do modelo; 

f) Aplicar a metodologia AHP através de um modelo para a definição de rotas 

ótimas calculadas em multicritério; 

g) Desenvolver um algoritmo computacional que reproduza a lógica da metodologia 

AHP, mediante a construção de um modelo matemático; 

h) Validar o modelo matemático proposto em relação ao modelo de Dijkstra para a 

escolha da rota multicritério. 
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1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO  

Esta dissertação de mestrado está estruturada em sete Capítulos. No Capítulo 2 foi 

realizada a revisão bibliográfica sobre Processo Hierárquico Analítico, Teoria do Movimento 

Pendular de População, Teoria da Modelagem e Simulação de Rotas e Análise de Decisão 

por Multicritério, procurando descrever as contribuições científicas que possibilitaram a 

constituição da base teórica do trabalho. Isto tornou possível a classificação, análise e a 

seleção dos modelos que poderiam atender melhor aos objetivos desse trabalho. 

No Capítulo 3 foram descritas as etapas metodológicas do estudo, apresentando 

cada passo de forma ordenada a fim de exibir todo o roteiro das atividades que foram 

realizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Além disso, são apresentadas as quatro 

etapas do procedimento metodológico. 

O Capítulo 4 descreve a coleta de dados, a criação da base de dados com suas 

características e o recorte utilizado para análise e montagem da estrutura que serve como 

subsídio para o desenvolvimento do Capítulo 5, que apresenta a elaboração do modelo 

matemático, os respectivos algoritmos computacionais que viabilizaram a execução da 

tomada de decisão de rotas ótimas por multicritérios hierarquizados e o desenho de solução 

em ambiente computacional. 

No Capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com a aplicação do modelo 

matemático na base de dados demonstrando as diferenças entre o mesmo e o modelo de 

Dijkstra, além de apresentar a validação do modelo através da confirmação dos critérios 

hierarquizados no mapa contendo as informações que afetaram a tomada de decisão pela 

rota. Por fim, o Capítulo 7 apresenta conclusões do trabalho desenvolvido apresentando 

também recomendações para trabalhos futuros, relativos à utilização da modelagem, 

visando potencializar o uso desta ferramenta no meio técnico brasileiro. Dificuldades e 

limitações também são discutidas neste Capítulo. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Neste Capítulo são apresentadas as teorias que formaram a base dessa pesquisa, 

enumerando as suas formulações e os parâmetros utilizados para descrever o fluxo de 

veículos em uma malha viária. Também são feitas considerações sobre simulação de 

tráfego e descritas as especificidades dos modelos selecionados para a aplicação do 

procedimento proposto. 

Tendo em vista a necessidade do domínio dos conceitos teóricos para embasar a 

pesquisa, na Seção 2.1 é apresentada uma revisão sobre Processo Hierárquico Analítico, 

apresentando um histórico de como surgiu essa teoria e fazendo a caracterização 

matemática, com a descrição de suas aplicações. A seguir, na Seção 2.2, é abordada a 

Teoria do Movimento Pendular de População, com a caracterização dos conceitos 

abordados, além da demonstração dos elementos motivacionais para o deslocamento em 

espaços urbanos. Já na Seção 2.3 são analisadas as características da modelagem e 

simulação aplicadas na área de transportes, explicitando as suas especificidades e os 

principais algoritmos para resolução de problemas de caminho mínimo, em especial o 

algoritmo de Dijkstra. Algumas técnicas que foram utilizadas na pesquisa também são 

apresentadas. Na Seção 2.4 são apresentados os conceitos e abordagens da Análise da 

Decisão por Multicritério que fizeram parte da modelagem. 

 

2.1. PROCESSO HIERÁRQUICO ANALÍTICO 

O Processo Hierárquico Analítico, ou mais conhecido como AHP (Analytic Hierarquic 

Process), foi desenvolvido por Saaty (1980) para auxiliar o processo decisório em que o 

número de variáveis pode gerar diversas combinações de cenários tornando complexa a 

tomada de decisão. O homem, nas suas diversas atividades socioeconômicas, realiza esse 

processo de forma empírica, baseando-se nas informações que ele tem sobre o assunto. O 

volume de informações e o acesso a elas aumenta o número de variáveis que afetam a 

tomada de decisão. Esse fenômeno contemporâneo torna o processo decisório cada vez 

mais complexo e a possibilidade de um erro aumenta na mesma medida. O impacto de 

decisões incorretas no volume de cenários que existe na vida social e econômica pode 

elevar o risco de perdas consideráveis para o homem e para a sociedade de uma forma 

global. Assim, um fato ou fenômeno que ocorra na China ou em algum país do mundo pode 

afetar de forma significativa a economia brasileira, por exemplo. 

Entendendo a necessidade de tornar o processo decisório menos subjetivo e mais 

racional, Saaty (2008) define o conceito de AHP como uma teoria voltada para a 

mensuração através de comparações pareadas baseadas em julgamentos de especialistas 

a fim de definir uma escala de prioridade para os itens em questão. Apesar de Saaty ter 
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desenvolvido essa teoria para auxiliar o processo decisório gerencial nas empresas, a 

aplicabilidade do método tem ganhado adeptos em outras áreas da ciência, tema melhor 

detalhado na Seção 2.2.1. A ideia fundamental de Saaty (2008) é que comparar duas 

situações individualmente é mais simples do que analisar seu conjunto de cenários e suas 

inter-relações. 

O processo de estruturação da modelagem do Processo Hierárquico Analítico é 

composto por 3 etapas: estruturação das relações necessárias que impactam na tomada de 

decisão, comparação pareada dos elementos selecionados para a tomada de decisão e 

cálculo dos autovetores e autovalores com análise dos índices de consistência. Schmidt 

(2004) apresenta um fluxograma para utilizar a AHP (Fluxograma 1). 

Fluxograma 1 – Metodologia AHP 

 

Fonte: Schmidt (2004) 

Na primeira etapa, é necessário identificar as variáveis que precisam ser 

hierarquizadas. Esse é o momento principal da técnica, logo, a definição exata das variáveis 

que se deseja hierarquizar é um fator de sucesso para a utilização da técnica, pois as 

demais etapas dependem das variáveis escolhidas. Segundo Saaty (2008) os elementos 

que compõem a modelagem para a comparação pareada é baseada na forma natural de 

como a mente humana funciona na tomada de decisão. Assim, os processos decisórios 

podem ser facilmente identificados e seus elementos mapeados. Na segunda, é feita a 

comparação pareada de cada elemento atribuindo a eles um valor de 1 a 9 sendo 1 para 
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comparações equivalentes e 9 para comparações totalmente discrepantes (Vide Tabela 1). 

Para o cérebro humano, atribuir valores nessa escala para uma relação existente entre dois 

elementos é muito mais efetivo do que para vários elementos simultaneamente, pois permite 

que sejam observados os impactos entre os dois cenários apenas, o que é mais simples de 

se fazer. Na última etapa, é verificado se os pesos atribuídos estão consistentes entre si, 

pois, a comparação deve criar uma hierarquia coerente com os pesos atribuídos sob pena 

de tornar o processo decisório sem aplicabilidade prática. 

Tabela 1- Escala de valores para as comparações pareadas 

Intensidade de 
Importância 

Definição Explicação 

1 Igual importância Os dois elementos tem o mesmo grau de 
importância para o objetivo do modelo 

3 Baixa importância Existe um leve favorecimento de um elemento 
sobre o outro 

5 Média importância Existe um bom favorecimento de um elemento 
sobre o outro 

7 Grande importância Existe um alto favorecimento de um elemento 
sobre o outro 

9 Importância Absoluta Existe um altíssimo favorecimento de um 
elemento sobre o outro 

2, 4, 6, 8 Valores intermediários 
entre as comparações 

Entre os valores é possível definir uma condição 
intermediária entre os elementos 

Fonte: Saaty (2008) 

Saaty (2008) define que o uso de valores decimais intermediários para os valores 

utilizados nas comparações pareadas é possível e salutar. O processo de ponderação da 

comparação pareada entre dois critérios deve ser feito criteriosamente de forma que o valor 

definido seja uma expressão real da relação existente entre eles. Dessa forma, o uso de 

números naturais poderá causar uma interferência grande entre critérios cuja importância 

seja relativamente próxima. Quanto mais preciso for a determinação dos valores nas 

comparações pareadas, melhor será o cálculo dos pesos e da hierarquização dos critérios. 

 

2.2.1 Benefícios e limitações 

Segundo o Saaty (2008), o principal benefício advindo da técnica desenvolvida está 

no fato de que as atribuições dadas não necessitam de elementos quantitativos. O uso de 

elementos que não podem ser quantificados tais como conceitos e ideias podem ter uma 

hierarquização matemática que possibilite a tomada de decisão de forma técnica e sem o 

uso da intuição como é muito comum nesses processos. Como o julgamento das 

comparações podem ter imperfeições, a análise de consistência, realizada através de uma 

fórmula específica, assegura que os pesos foram distribuídos de forma coerente quando o 

valor é menor do que 10%. 



 
 

8 

Paula e Cerri (2012) fizeram uma análise mostrando a importância do uso do AHP 

para a priorização de obras de intervenção em áreas e setores de risco geológico e 

concluiu: 

A utilização da técnica AHP permite obter resultados mais coerentes do que aqueles 

obtidos sem o emprego da técnica, dado que a AHP prevê a realização de teste para 

verificar se o julgamento do especialista é logicamente coerente, por meio da análise 

da razão de consistência - RC (que deve ser menor que 10% para que os julgamentos 

sejam considerados consistentes, ou coerentes). (PAULA; CERRI, 2012) 

 

Segundo Lisboa e Waisman (2003), existem diversos aspectos positivos e negativos 

para o uso da AHP dentre as quais podem ser destacados como positivos a simplicidade da 

técnica sob o ponto de vista construtivo e de fácil entendimento, a capacidade de calcular 

pesos numéricos que podem ser utilizados em equações matemáticas para resolução de 

problemas decisórios, a habilidade de identificar e quantificar inconsistências, além de 

permitir o envolvimento de uma equipe de especialistas na resolução do problema. Por outro 

lado, diversos aspectos negativos também foram listados por Lisboa e Waisman (2003) tais 

como a necessidade de que haja independência entre os critérios listados para serem 

hierarquizados sob o risco de estar priorizando um elemento que necessita e depende de 

um outro elemento menos hierárquico, aumento no trabalho de validação da consistência 

quando existem muitos elementos na matriz criando diversas alternativas de solução, 

interferência de paradigmas e conceitos pré-estabelecidos durante a atribuição dos pesos. 

Schmidt (2004) comenta o fator de sucesso na aplicação do AHP em qualquer que 

seja a situação cuja decisão seja complexa e duvidosa: 

O processo permite estruturar hierarquicamente qualquer problema complexo, com 

múltiplos critérios; com múltiplos decisores; com múltiplos períodos. É um processo 

flexível, que apela para a lógica e ao mesmo tempo, utiliza a intuição. O ingrediente 

principal que tem levado as aplicações com o AHP a terem sucesso, é o poder de 

incluir e medir fatores importantes, qualitativos e/ou quantitativos, sejam eles, 

tangíveis ou intangíveis, e a facilidade de uso. Na aplicação são consideradas as 

diferenças e os conflitos de opiniões. (SCHMIDT, 2004) 

 

Sob este prisma, a flexibilidade de uso do AHP possibilita uma vasta abrangência de 

abordagens. Atendendo aos requisitos metodológicos definidos por Saaty (2008), o AHP 

pode auxiliar como uma ferramenta para a melhor escolha dentro de critérios definidos em 

qualquer área do conhecimento que necessite uma tomada de decisão em uma base 

complexa de ser analisada intuitivamente. 

2.2.2. O processo de hierarquização 

A tomada de decisão requer uma análise refinada das possibilidades existentes em 

função de critérios que precisam orientar a identificação da melhor solução. Ao perceber a 
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complexidade existente para realizar uma tomada de decisão segura, é necessário que a 

análise seja divida em partes menores, pois, ao resolver as situações individuais, quando 

somados, representarão uma decisão coerente à realidade percebida. Assim, Saaty (2008) 

mostra que a hierarquização dos critérios promove uma abstração da realidade que torna 

mais simples estudar e decidir sobre as possibilidades e impactos do sistema. Essa 

abstração gerada pela divisão obtida das forças existentes desmembradas em pedaços 

menores é a chave para que a comparação pareada seja realizada de forma mais precisa 

do que se fosse realizada observando o problema de forma completa. No entanto, surgem 

duas questões para a estrutura hierárquica proposta por Saaty (2008). A primeira delas diz 

respeito ao método de divisão e estruturação hierárquica das funções e critérios existentes 

no problema e a segunda trata na mensuração dos impactos de cada elemento dentro 

dessa hierarquia. 

A modelagem do problema decisório torna-se um elemento crucial para uma boa 

tomada de decisão. Para auxiliar nessas questões, Saaty (2008) propõe alguns passos para 

que a divisão e hierarquização dos elementos sejam feitas de forma que seja assegurado o 

resultado esperado. Essa estruturação é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2- Etapas para hierarquização no processo decisório 

Passo Ação 

1 Identificação do problema e a questão principal que necessita ser decidida 

2 Identificação dos objetivos principais e secundários que afetam a decisão 

3 Identificação dos critérios que precisam ser atendidos para que os objetivos 
propostos sejam cumpridos 

4 Identificação de subcritérios dentro de cada critério que podem ser especificados 
como parâmetros, valores e faixas possíveis. 

5 Identificação dos agentes envolvidos e que influenciam os critérios 

6 Identificação dos objetivos e necessidades de cada agente 

7 Identificação das politicas e características de cada agente 

8 Identificação das possíveis respostas e resultados 

9 Nos critérios booleanos, utilizar a opção mais adequada dentro dos objetivos e 
impactos de cada opção. 

10 Análise de custo-benefício através de valores marginais 

Fonte: Saaty (2008) 

 

Uma realidade bem modelada assegura um processo decisório com resultados 

coerentes com a necessidade do usuário. Além do auxilio ao processo decisório, a 

hierarquia montada pode revelar aspectos que influenciam mudanças no sistema. Saaty 

(2008) afirma que o uso de julgamentos das percepções obtidas transformando-as em 

números será sempre um ato subjetivo, mas que pode ser validado pela coerência obtida 
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por múltiplos julgamentos por comparações pareadas. Assim, o resultado final será sempre 

uma afirmação verdadeira e válida cientificamente. 

 

2.2.3. Análise de Consistência da Matriz 

A validação dos julgamentos realizados para os critérios é feito através do Índice de 

Consistência proposto por Saaty (1980). O IC é calculado pela fórmula abaixo; 

 

Equação 1 – Índice de Consistência da AHP 

                       
       

   
 

 

Saaty (1980) afirma que uma matriz consistente possui um autovalor máximo (λ) 

próximo de n que é a dimensão da matriz positiva recíproca em n-1 comparações pareadas. 

O autovetor obtido das interações fornece os pesos das prioridades, mas o autovalor 

possibilita a análise do julgamento. O autovalor é calculado através da multiplicação da 

matriz de julgamentos pelo vetor coluna de prioridades computadas w. Em seguida, divide-

se o novo vetor encontrado, Aw, pelo vetor w encontrando o valor de λmax. 

A formulação de uma Razão de Consistência proposto por Saaty (1980) diz que, 

quanto maior for a matriz, maior poderá ser a possibilidade de inconsistência, logo o índice 

randômico irá variar conforme o tamanho da amostra. A fórmula abaixo apresenta o cálculo 

proposto por Saaty (1980) para o cálculo da Razão de Consistência. 

 

Equação 2 – Razão de Consistência da AHP 

                      
  

                 (  )       
 

 

Saaty (1980) apresenta uma Tabela com os índices randômicos que foram 

elaborados em seus estudos em laboratório. A Tabela apresenta os valores para matrizes 

com até 15 critérios para julgamentos pareados. Os valores estão apresentados na Tabela 

3. A análise complementar com a Razão de Consistência possibilita uma calibração para a 

precisão dos julgamentos de forma que se torne exequível o uso do método para problemas 

mais complexos. Assim, é definido como regra que uma Razão de Consistência menor do 

que 0,1 indica que os julgamentos dados possuem coerência entre si não havendo 

necessidade de se revisar os julgamentos a fim de atingir a coerência requerida. 

Tabela 3- Índice Randômico Médio do AHP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
Fonte: Saaty (1980) 
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2.2.4. Uso da AHP na área de transportes 

A aplicação da técnica AHP tem sido expandida a cada dia nas diversas áreas de 

conhecimento do homem. Por se tratar de um método para o auxílio na tomada decisões 

complexas, praticamente todas as aplicações que envolvem um processo decisório tem 

afinidade com a técnica AHP. Pacheco et al (2008) apresenta uma maneira de se utilizar a 

técnica para a escolha de modais de transporte de forma a garantir uma melhor opção de 

custo e beneficio para as empresas. Pacheco et al (2008) relata a importância dessa 

escolha: 

Escolher o modal de transporte mais adequado para os serviços logísticos requer 

considerações com diversos fatores: integrantes da cadeia de suprimento, tamanhos 

dos lotes, tempo de entrega, custo total entre outros. Para contribuir com os serviços 

enxutos é necessário analisar os custos, a frequência com que chega a mercadoria, o 

tempo de entrega, a capacidade de cada veículo e a disponibilidade de entrega porta 

a porta. (Pacheco et al, 2008) 

 

Zoran, Saša e Dragi (2011) demonstram a aplicação de AHP para a escolha de um 

sistema de transporte para uso em planejamento de minas em que situações de risco 

podem afetar a viabilidade do processo de retirada do minério. Pogarčić, Frančić e Davidović 

(2008) apresentam a aplicação da técnica AHP para a escolha de projetos de transportes 

públicos para uma cidade fazendo uso de critérios relevantes para a tomada de decisão. 

Kong (2010), em sua tese de doutorado, apresenta a combinação de AHP com QFD e RFID 

para otimização da eficiência operacional em transportes. Também é apresentada uma 

abordagem inovadora dessa combinação intitulada de QAHP.  

 

2.2.5. Evolução da AHP 

Saaty (2008) percebeu que havia um detalhe importante sobre as variáveis que são 

utilizadas para a tomada de decisão. Em várias situações, as variáveis estabelecem uma 

relação de dependência em que os resultados finais sofrem interferência simultânea e 

indireta. Dessa forma, Saaty (2008) desenvolveu uma técnica mais avançada para resolver 

os problemas de dependência de variáveis e cria o ANP – Analytical Network Process. Essa 

nova técnica é mais abrangente do que a AHP e ampliou consideravelmente as suas 

possibilidades de uso. A diferença está na forma com que o problema é desenhado. Na AHP 

busca-se a hierarquização dos critérios a fim de obter uma lista de prioridades enquanto 

que, na ANP, o desenho do problema deve ser feito em formato de rede e, dentro dessa 

técnica, os cenários são analisados. Em ambos os casos a sistemática de comparações 

pareadas e o arcabouço matemático não se alteram. 
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2.2. TEORIA DO MOVIMENTO PENDULAR DE POPULAÇÃO 

A expressão “movimentos pendulares” é habitualmente utilizada para designar os 

movimentos quotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho ou 

estudo (DE FARIAS, 2012). Nesse conceito estão implícitos, na sua forma mais simples, 

dois deslocamentos de uma pessoa entre dois pontos do espaço geográfico: um de ida para 

o local de trabalho ou estudo e outro de retorno ao local de residência. 

A abordagem dos movimentos pendulares não é nova, tanto na área de geografia 

quanto na área da demografia. Ela vem, no entanto, adquirindo maior importância, 

acompanhando o crescimento significativo que se observa no peso desses fluxos, que 

desempenham um papel relevante na conFiguração das aglomerações urbanas 

contemporâneas (DE FARIAS, 2012). Característicos dos aglomerados urbanos, sobretudo 

os de caráter metropolitano, eles ocorrem entre distâncias cada vez maiores, considerando 

a origem e o destino, e expõem o avanço do processo de ocupação do espaço das 

aglomerações urbanas, que estão crescentemente menos definidas e precisas e mais 

estendidas sobre vastas superfícies, criando novas relações entre pessoas e lugares. 

As características e a abrangência desses movimentos se modificaram muito em 

função das importantes mudanças que acompanharam o extraordinário avanço tecnológico 

e sua rápida difusão, alterando os meios de transporte, as comunicações, a produção e sua 

organização, e engendrando transformações nos padrões demográficos e na vida social. As 

áreas econômicas regionais são agora muito mais extensas que áreas de mercado local e 

espaços de atividade local, conduzindo a uma diversidade de conFigurações físicas para as 

atividades quotidianas da população (CASTELLO BRANCO; FIRKOWSKI; MOURA, 2005). 

Nos aglomerados metropolitanos do País, tem havido uma tendência ao 

deslocamento das atividades econômicas, principalmente as industriais, das capitais para os 

outros municípios, como efeito, sobretudo, do encarecimento do solo. Essa realocação 

espacial das atividades econômicas e a ação concomitante do capital imobiliário 

proporcionaram uma redistribuição espacial da população que tem se traduzido em intenso 

e amplo movimento pendular da população: entre os residentes nos municípios dessas 

aglomerações, especialmente entre os habitantes dos municípios periféricos e o núcleo 

metropolitano (BRITO; SOUZA, 2005). 

Os indicadores de deslocamentos domicílio-trabalho/estudo constituem, assim, 

importante referencial para a análise dos processos de metropolização e de expansão 

urbana. 

Os dados dos censos demográficos permitem captar esses movimentos e algumas 

das suas peculiaridades. A informação sobre o local de residência de cada indivíduo e o 
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respectivo local de trabalho e/ou estudo, ou seja, sobre a origem e o destino dos fluxos, foi 

levantada no Censo de 1980, interrompida no de 1991, e retomada em 2000 (IBGE, 2013). 

Uma das principais vantagens da abordagem censitária é a possibilidade de 

relacionar a informação sobre o movimento pendular com aquelas que dão conta das 

demais características da população recenseada, como escolaridade, renda, tipo de 

atividade, entre outras. Além disso, essa fonte permite uma abrangência e uma 

comparabilidade no espaço e no tempo que a torna privilegiada para a análise da 

organização do território e, de uma forma mais genérica, para a sustentação do debate das 

problemáticas que lhe estão associadas, como a gestão de redes e de sistemas de 

transportes, ordenamento do território, impactos ambientais e sociais, entre outras 

(DESCHAMPS; CINTRA, 2007). 

Segundo MOURA et al. (2005), algumas pesquisas referentes a estudos de 

origem/destino (OD), particularmente desenvolvidas para planejamento do setor de 

transporte em grandes cidades, trazem elementos mais detalhados sobre os fluxos de 

pessoas dentro de uma mesma aglomeração e permitem com isso identificar as 

espacializações locais que conFiguram a complexidade da rede urbana nos principais 

centros urbanos brasileiros contemporâneos. Entretanto, estas pesquisas Origem/Destino 

(OD) se restringem a poucas Regiões Metropolitanas e não possuem uma continuidade 

temporal que permita uma avaliação do desenvolvimento deste processo. 

Embora não capte movimentos que não sejam motivados por trabalho ou estudo, 

nem a duração dos percursos ou os meios de transportes utilizados, o dado censitário, 

enfocando os deslocamentos para trabalho e/ou estudo que possuem uma regularidade 

maior na vida quotidiana, permite identificar os principais fluxos populacionais em uma 

região (OJIMA; SILVA; PEREIRA, 2007). 

Ainda assim, a medição em campo torna-se necessária para validação dos dados e 

para a correção de desvios que possam conduzir a um modelo discrepante da realidade. 

 

2.3. TEORIA DA MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE ROTAS 

A teoria da modelagem e simulação foi publicada pela primeira vez em 1976 e desde 

então vem sendo aprimorada com os avanços tecnológicos obtidos na área computacional. 

Segundo Zeigler, Praehofer e Kim (2000), existem dois eixos que dão aspectos formais à 

teoria: os níveis de especificação do sistema e os seus formalismos. 

Dentro do contexto dos formalismos da especificação de um sistema é possível 

distinguir a estrutura de um sistema, ou seja, a sua constituição básica, e o seu 

comportamento referente à manifestação que o sistema externa às determinadas condições. 

Tal comportamento é influenciado pela relação que o sistema impõe às entradas e saídas 
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de dados e informações que foram mapeadas do mundo real e trazidas para um modelo 

computacional. A estrutura interna do sistema é composta pelo mecanismo de 

processamento das entradas obedecendo a determinados parâmetros que gera resultados 

de acordo com os atributos contidos nesse mecanismo. 

O sistema pode ser decomposto em diversos sistemas menores capazes de se 

relacionar e gerar resultados. Esses sistemas menores podem ser chamados de objetos de 

um sistema que juntos e integrados formam o mecanismo de processamento orientado a 

objeto (ZEIGLER; PRAEHOFER; KIM, 2000). 

 

2.3.1. Modelagem em Trânsito 

A aplicação de modelagem matemática em Sistemas de Informações Geográficas 

possibilita o entendimento do espaço da superfície da Terra de modo a esclarecer 

fenômenos e as dinâmicas envolvidas com seus atores. O aspecto fundamental em uma 

pesquisa envolvendo SIG é a descrição da realidade geográfica representada no 

computador. 

Segundo Gomes e Velho (1995), a tradução do mundo real em outros domínios pode 

ser realizada utilizando uma abordagem chamada “paradigma dos quatro universos” que 

separa o universo do mundo real, que trata as entidades da realidade que interessam para o 

modelo, o universo matemático, que trata da definição matemática das entidades, o universo 

de representação, onde as entidades são mapeadas para representações geométricas, e o 

universo de implementação, onde os dados são estruturados e os algoritmos são escolhidos 

considerando desempenho, capacidade do equipamento e quantidade de informações. 

A modelagem de tráfego ou modelos de transporte transforma os elementos que 

interessam para a pesquisa afetando positivamente ou negativamente nas respostas 

desejadas e que, portanto, necessitam ser representadas matematicamente. Segundo 

Bondy e Murty (2008), o contexto de vias urbanas é apropriadamente modelado uma rede 

de nós e arcos espaçados segundo suas coordenadas geográficas matematicamente 

chamadas de grafo. Os nós e os arcos, que representam os cruzamentos e as ruas 

respectivamente, podem ser qualificados com variáveis associadas às coordenadas 

possibilitando o entendimento das diferenças qualitativas e quantitativas que cada uma tem 

a fim de obter informações e conclusões sobre os mesmos. Esses atributos, transformados 

na linguagem matemática, possibilitam uma comparação ou uma combinação matemática 

capaz de ser transformada em uma função atribuindo-lhes facilidade em seu manuseio e 

nas interpretações necessárias para o cumprimento dos objetivos da pesquisa sobre o 

assunto. 
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O processo de elaboração do modelo matemático, de uma forma clássica, pode ser 

dividido em quatro momentos. Primeiramente deve-se entender o espaço urbano que será 

estudado buscando as variáveis que estão disponíveis para uso no modelo e que podem ser 

obtidas seja de origem secundária ou por coleta em campo por parte do pesquisador ou 

órgão que deseja elaborar o modelo. Em seguida, devem-se compreender as circunstâncias 

e motivos que promovem a geração da viagem buscando correlacionar com o espaço 

urbano e as variáveis que estão disponíveis e que foram listadas na etapa anterior. Na etapa 

seguinte promove-se a coleta e montagem da base de dados que será utilizado no estudo. 

Por último, a montagem do modelo e a aplicação dele na base de dados elaborada. 

 

2.3.2. Algoritmos de Caminho Mínimo 

Os algoritmos de caminho mínimo são lógicas computacionais que possibilitam a 

definição de uma rota existente em uma rede de vias cuja característica pode ser um menor, 

tempo, menor distância ou menor custo. Eles podem ser utilizados em grafos ponderados 

em que se deseja sair de um ponto a outro de uma forma otimizada. Sampaio e Yanasse 

(2004) ilustram a importância da resolução de problemas de menor caminho: 

 

O problema do menor caminho é bastante conhecido e tem como objetivo obter um 

percurso mínimo entre dois ou mais vértices de um grafo. Neste caso, um grafo pode 

representar uma malha rodoviária, distâncias geográficas e etc... Além de ser clara a 

aplicabilidade dessas técnicas para o problema de motoristas, correios ou serviços de 

emergência, existe uma motivação muito mais importante para se começar a estudá-

los: a determinação dos menores caminhos aparece constante e consistentemente 

como um subproblema de problemas mais complexos em grafos. (SAMPAIO; 

YANASSE, 2004) 

 

Uma rede de pontos conectados entre si, a depender das suas características e das 

necessidades de locomoção nesta rede, pode oferecer diversos caminhos possíveis entre 

dois pontos distintos dessa rede. As atribuições dadas aos nós e aos arcos obtidos do 

mundo real fornecem os requisitos para o delineamento de uma lógica capaz de resolver 

tais problemas. Assim, o caminho ótimo será toda e qualquer rota capaz de atender às 

necessidades de locomoção na rede de uma forma tal que nenhuma outra rota é capaz de 

fazer para tais necessidades (BOAVENTURA NETTO, 2006). 

As estruturas de algoritmos para as resoluções de problemas em rede utilizando o 

caminho mínimo podem ser por matrizes ou por árvores. As estruturas em árvore calculam o 

caminho mínimo passo a passo a partir do nó de origem. Nas estruturas por matrizes, os 

pares de nós são obtidos simultaneamente e assim encontra-se o caminho mínimo. 

(BONDY; MURTY, 2008). 
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Segundo Jungnickel (2013), os algoritmos mais utilizados para as soluções por 

caminho mínimo e que possuem estrutura de árvore são Dijkstra e Ford-Bellman-Moore. Já 

os algoritmos com estruturas de matriz, é possível utilizar Floyd, Dantzig e “Double Sweep”. 

Na estrutura de árvore, o algoritmo de Dijkstra é o mais utilizado, mas possui uma restrição 

de uso. Diferentemente do algoritmo de Ford-Bellman-Moore, o algoritmo de Dijkstra não 

permite valores negativos em sua base de dados. Este problema foi resolvido por Ford, 

Bellman e Moore que conseguiram generalizar o algoritmo de Dijkstra possibilitando o 

cálculo do caminho mínimo. Segundo Bondy e Murty (2008), a diferença básica entre 

algoritmos com estrutura de árvore e as matriz é apenas a mecânica lógica para se 

encontrar o resultado. A complexidade dos algoritmos e suas restrições definem a escolha 

do melhor modelo para o cálculo do caminho mínimo. 

 

2.3.2.1. Algoritmo de Dijkstra 

O algoritmo de Dijkstra, segundo Goldbarg e Luna (2005), determina o caminho 

mínimo de um nó de origem para o nó de destino em uma rede de nós. Por ser um algoritmo 

muito eficiente, sua utilização é muito comum nas aplicações de caminho mínimo, mesmo 

tendo uma restrição que não permite que os valores atribuídos aos arcos e nós seja 

negativo. A mecânica do algoritmo é baseada na fórmula de recorrência abaixo. 

Equação 3 – Fórmula de Recorrência de Dijkstra 

d(x)i = min { d(x)i-1, d(y) + d(y,x)}  

onde: 

d(x)i - tamanho do caminho da origem S até o nó x (na iteração corrente). 

d(y) - tamanho do caminho da origem S até o nó fechado (y) 

d(y,x) - tamanho do arco (y,x) 

 

O algoritmo atribui ao nó que está no caminho crítico um valor que conceitua o nó 

como fechado enquanto que os demais nós são considerados abertos. Dessa forma, evita-

se a possibilidade de looping atingindo-se uma solução viável. 

Segundo Barros, Pamboukian e Zamboni (2007), a estrutura do algoritmo é divida 

em três partes, sendo a primeira delas a atribuição de valores para os nós do grafo. Para o 

nó de partida é atribuído o valor zero e para todos os demais um valor infinito. Dessa forma, 

o grafo estará pronto para ser utilizado com os valores dos arcos que são definidos no 

mapa. Os valores utilizados no algoritmo de Dijkstra podem ser tempo, distância ou custo. O 

importante é que eles estejam atribuídos aos arcos do grafo. O algoritmo não faz uma 

relação entre essas variáveis devendo utilizar apenas um para a resolução do problema, 

logo não possui a característica de análise por multicritérios. O segundo passo do algoritmo 

realiza uma série de relaxamentos das arestas fazendo uso dos valores do arco e do nó de 
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origem para o cálculo. Ao final, é atribuído um valor compreendido como “nó visitado” para 

que o algoritmo não utilize o nó novamente. Essa sequência é repetida até que o nó de 

destino seja visitado. Na última etapa, o algoritmo analisa os nós visitados e escolhe a rota 

pelos nós cujos valores foram os menores e assim define-se a rota. 

Anastopoulos et al. (2009) apresentam o algoritmo de Dijkstra e faz uma proposta 

para acelerar o processamento do algoritmo a fim de obter a rota de forma mais rápida. 

Bases de dados com muitas arestas podem elevar significativamente o tempo de 

processamento e, com isso, Anastopoulos et al (2009) propõem um processamento paralelo 

através da aplicação de memória transacional. No entanto, os resultados não foram tão 

significativos apresentando pequenas melhorias no tempo de processamento. 

 

2.4. ANÁLISE DE DECISÃO POR MULTICRITÉRIO 

Decidir é um verbo comum no cotidiano da vida humana. Apenas um indivíduo, com 

base nas informações que ele dispõe, pode tomar diversas decisões no seu dia. Dessa 

forma, o processo decisório só é possível quando existe um conjunto de informações que 

permitem a análise de cenários que, comparados entre si, norteiam a tomada de decisão. 

Mesmo assim, o ser humano cria uma metodologia de forma a hierarquizar 

inconscientemente criando grupos e subgrupos a fim de encontrar a melhor solução para o 

problema (BARAÇAS; MACHADO, 2006) 

Chiavenato (2004, apud PORTO; BANDEIRA, 2006), apresenta os elementos 

necessários para a realização do processo decisório em qualquer instância. O primeiro 

deles é o estado da natureza que se refere às condições de certeza e de incerteza existente 

nos cenários que envolvem o ambiente decisório. O segundo elemento é o tomador da 

decisão, que é a pessoa que deseja encontrar o melhor resultado desejado. Os objetivos 

almejados pelo tomador de decisão vêm em terceiro seguido dos critérios que deverão ser 

utilizados para o desenho da solução. Outros três elementos restantes são a situação, que 

são os aspectos ambientais que envolvem o tomador de decisão, mas que estão além do 

conhecimento ou da capacidade de compreensão do tomador de decisão, a estratégia, que 

é a sequência de ações traçadas para se chegar ao objetivo, e o resultado, que é a resposta 

final encontrada após a aplicação da estratégia. 

Em diversas situações o processo decisório possui os elementos citados por 

Chiavenato. Souza et al (2009) apresenta uma análise multicriterial utilizando as variáveis 

envolvidas no risco do transporte de produtos perigosos que formam o estado da natureza. 

Como pesquisador, Souza et al (2009) representa o tomador de decisão. O objetivo do 

estudo é avaliar o risco ambiental na região próxima da rodovia buscando entender os 

pontos mais vulneráveis para o risco ambiental. Os critérios adotados para a análise 
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multicriterial são os aspectos ambientais considerados pelo pesquisador. A estratégia foi os 

pesos adotados para os critérios. Aplicando-se a modelagem, Souza et al (2009) 

encontraram a região em que o risco ambiental possui níveis mais altos e mais baixos 

conforme os pesos atribuídos. 

Figura 1 – Resultado da Modelagem de Risco Ambiental 

 

Fonte: Souza et al (2009) 

 

Outra aplicação de análise multicritério foi feita por Silva e Gonçalves (2013) também 

na área de transportes mas com o objetivo de definir uma rota multicritério a partir de 

informações urbanas identificadas e mapeadas. O método para o desenho da solução é 

similar ao utilizado por Souza et al (2009), no entanto, a ponderação dos critérios é feita 

utilizando a técnica AHP o que torna o processo decisório e a atribuição dos valores menos 

subjetivos. A aplicação da AHP em questões gerenciais também foi apresentada por Marins 

(2009) pontuando a sua importância como diferencial competitivo. 

 

Considerando a importância das metodologias de apoio à decisão para as 

organizações, verifica-se a grande versatilidade e flexibilidade do AHP (Analytic 

Hierarchy Process). Mesmo devendo ser considerada algumas críticas quanto ao seu 

uso, a utilização do AHP pode representar um diferencial competitivo frente a 

concorrência, além de estimular a interação de várias pessoas, de diversas áreas, 

envolvidas na estratégia em questão, o que torna o modelo desenvolvido muito mais 

sólido e completo. (MARINS, 2009) 
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A análise multicritério sempre está presente na vida do homem, mas realizada de 

forma empírica. As propostas expostas neste trabalho refletem a busca por sistematizar o 

processo decisório de forma que sistemas mais complexos possam ser decididos com um 

mesmo nível de precisão de sistemas menores. 
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3. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

Após uma visão geral sobre as teorias que fazem parte dessa pesquisa, este 

Capítulo apresenta o procedimento metodológico proposto para a pesquisa. O objetivo é 

integrar a fundamentação teórica com o desenvolvimento de um método para um melhor 

entendimento do modelo idealizado para esta pesquisa. 

O Capítulo se inicia com a Seção 3.1 fazendo uma apresentação breve sobre como 

esta pesquisa foi conduzida, com a apresentação de um fluxograma para facilitar a 

compreensão. A Seção 3.2 é dedicada à definição da área estudada e os motivos que 

levaram à escolha. Por sua vez, a Seção 3.3 destaca os critérios relevantes para a seleção 

de um modelo matemático a ser utilizado para roteirizar, através de critérios hierarquizados 

definidos pelo usuário. Em seguida, a Seção 3.4 apresenta os critérios para a elaboração do 

algoritmo computacional que possibilitasse a realização do problema proposto, enquanto 

que a Seção 3.5 descreve os passos a serem realizados na validação do modelo. 

Finalmente, na Seção 3.6, são apresentadas as limitações e viabilidades encontradas para a 

execução desta pesquisa. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

A modelagem do tráfego de uma cidade, sob o ponto de vista da Engenharia de 

Tráfego, tem como objetivo o entendimento do uso da malha urbana de forma que impactos 

negativos e positivos possam ser identificados e mapeados possibilitando que rotas ótimas 

possam ser calculadas (GARBER; HOEL, 2009). Para tanto, uma base de dados 

operacionais coletados a partir de medições em campo possibilitam uma análise dessa 

dinâmica. 

Nessa visão, o procedimento metodológico para essa pesquisa foi composto por 

quatro etapas: 

a) Definição da área da malha viária a ser modelada – o recorte proposto deve-se 

levar em consideração a viabilidade técnica e o seu grau de importância para o 

sistema de tráfego do município; 

b) Definição do modelo de simulação – a definição do procedimento matemático que 

foi utilizado para analisar os dados e dar uma resposta aos multicritérios 

hierarquizados a fim de assegurar o atingimento do objetivo da pesquisa; 

c) Elaboração do algoritmo computacional – o algoritmo deve calcular uma rota 

multicritério capaz de atender aos requisitos escolhidos pelo usuário; 

d) Validação do Modelo de Simulação – o modelo é considerado válido por fornecer 

uma resposta que não será um caminho de menor distância, mas aquele que 



 
 

21 

melhor atende aos critérios definidos pelo usuário e que pode ser comprovado no 

mapa. 

O fluxograma abaixo apresenta o sequenciamento metodológico aplicado na 

pesquisa.  

Fluxograma 2 – Procedimento Metodológico da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

3.2. DEFINIÇÃO DA ÁREA DA MALHA VIÁRIA A SER MODELADA 

3.2.1. Escolha do local 

Para realizar a escolha do local, foram definidos alguns critérios que precisavam ser 

observados para que a pesquisa pudesse ser desenvolvida com uma base de dados 

georreferenciados. A associação dos dados da malha viária e suas respectivas variáveis às 

respectivas coordenadas geográficas é um fator crítico de sucesso para a viabilidade do 

modelo. Assim, para a escolha do local em que foi feita a pesquisa, obedeceu-se aos 

seguintes critérios: 

a) Definição clara de bairros – Para a análise do recorte a ser feito, é de extrema 

importância que o município tenha definido de forma clara os limites de cada 

bairro. Sem essa definição, o recorte a ser dado na pesquisa tornar-se difícil, pois 
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é necessário saber quais vias estão dentro do campo da pesquisa e quais estão 

fora da pesquisa. A validação desses limites de bairro não cabe no espaço de 

tempo previsto para essa pesquisa 

b) Facilidade de acesso às vias para coleta em campo – o município e os bairros em 

que a pesquisa se concentra devem conter vias de acesso fácil para coleta de 

coordenadas geográficas via GPS e demais dados necessários para a pesquisa a 

fim de assegurar o geo-referenciamento dos dados bem como possibilitar a 

coleta em campo de outros dados pertinentes à pesquisa. 

c) Tamanho da malha viária – para que o modelo funcione, é necessário que a base 

de dados contemple as regiões indicadas no recorte. Assim, o tamanho da malha 

deve representar uma diversidade que possibilite a execução do modelo. 

d) Diversidade de polos geradores de tráfego – Para que o modelo tenha respostas 

coerentes, é necessário que a malha viária tenha uma diversidade de polos 

capaz de oferecer diversas possibilidades de ponderação do usuário, podendo 

ser verificadas e testadas. 

 

3.2.2. Coleta de dados 

A base de dados que faz parte da pesquisa e que foi utilizada pelo modelo 

elaborado, foi coletada de diversas fontes. Em alguns casos, os dados tiveram que ser 

validados em campo para que o mesmo fosse entendido como uma representação 

verdadeira da realidade que está sendo estudada. Assim, a coleta de dados foi realizada da 

seguinte forma: 

a) Domínio público – O mapa da cidade escolhida foi coletado no site 

www.openstreetmap.org que disponibiliza os dados gratuitamente e é alimentado 

por outros pesquisadores. O mapa foi validado através de coleta e análise de 

correspondência cartográfica a fim de que o mesmo pudesse ser utilizado nesta 

pesquisa. Foram feitas buscas por softwares de domínio público encontrando-se 

apenas o Java Open Street Map com licença livre. 

b) Coleta em campo – para validação dos dados secundários e coleta de dados 

primários, foram realizadas visitas em campo em alguns bairros de Feira de 

Santana a fim de confirmar informações para a pesquisa, sendo eles Santa 

Mônica, Capuchinhos e Ponto Central. A validação das coordenadas geográficas 

do mapa vetorizado de Feira de Santana foi realizada em cada bairro do recorte 

dado sendo que no sentido leste-oeste foram coletados pontos GPS nas 

intercessões de ruas de 2 em 2 e no sentido Norte-Sul de 2 em 2 intercessões. 

Assim, o número de pontos coletados seria proporcional ao tamanho dos bairros. 
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3.2.3. Definição do recorte 

A definição do recorte final da pesquisa foi feita conforme a disponibilidade de dados, 

pois o modelo proposto não é influenciado pelo tamanho da malha. Conforme apresentado 

no Capítulo 5, o modelo necessita o ponto de origem, o ponto de destino e os critérios 

hierarquizados pelo usuário que, aplicados na base de dados, fornecem a rota que atende 

aos critérios independentemente do tamanho do mapa. 

 

3.3. DEFINIÇÃO DO MODELO DE SIMULAÇÃO 

3.3.1. Revisão Bibliográfica 

Para a escolha do modelo a ser utilizado nesta pesquisa, foi realizada uma revisão 

bibliográfica na literatura sobre modelagem, teorias matemáticas que embasassem a 

pesquisa e algoritmos que tivessem os recursos necessários para que a mesma pudesse 

ser desenvolvida com sucesso. Artigos publicados em revistas e congressos também foram 

buscados de forma a entender o limite do conhecimento sobre o assunto até os dias atuais. 

Dessa forma as fontes utilizadas nessa pesquisa estão listadas a seguir. 

a) Artigos Técnicos publicados em revistas e congressos – Muitos artigos foram 

publicados sobre o assunto e foram encontrados em domínio público via internet 

e no acervo da CAPES disponível na UEFS. 

b) Acervo da Biblioteca da UFBa, UEFS e do PPGM – Foram selecionados essas 

bibliotecas como fonte de acervo de livros em função da disponibilidade de 

acesso e localização próxima. 

c) Dissertações e teses publicadas sobre o tema – as publicações de dissertações 

foram pesquisadas em acervos do PPGM, UEFS e UFBa além de outras 

universidade que disponibilizam as dissertações e teses publicamente. 

 

3.3.2. Definição dos procedimentos de modelagem 

Os procedimentos de modelagem foram elaborados a partir da revisão bibliográfica 

realizada que demonstrou ser a metodologia abaixo a que melhor atenderia aos objetivos 

propostos pela pesquisa. 

a) Elaboração dos critérios de seleção de rotas – A definição dos critérios que serão 

utilizados para a escolha da rota foi feita através da análise da base de dados 

coletada e da diversidade de opções de destinos oferecidas pela cidade. 

b) Normalização dos valores de cada critério – O modelo matemático necessita que 

os critérios sejam normalizados a uma escala padrão de 0 a 1. Como os critérios 
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possuem unidades de medidas diversas, era necessário ter valores 

adimensionais para que fossem comparáveis entre si. 

c) Elaboração de uma matriz de ponderação dos critérios – Essa matriz utilizada 

para o cálculo dos pesos que foram atribuídos aos critérios de seleção de forma 

que a função impedância calculasse a rota que melhor atendesse aos critérios 

escolhidos foi obtida aplicando-se a técnica AHP. 

d) Desenho da função de impedância – O desenho matemático dessa função deve 

obedecer à escolha feita na ponderação dos critérios de forma equilibrada. 

Assim, a função não deve favorecer rotas que tenham características divergentes 

aos critérios selecionados. 

 

3.4. ELABORAÇÃO DO ALGORITMO 

3.4.1. Análise das sugestões obtidas 

Os algoritmos obtidos na pesquisa feita foram analisados conforme os critérios 

abaixo. Esses critérios foram definidos em função da adequação ao objetivo dessa 

pesquisa. 

a) Possibilidade de uso em uma base geo-referenciada – Como o objetivo da 

pesquisa é trabalhar dados georreferenciados, era necessário que o sistema 

tivesse uma arquitetura construída e pensada em associação das informações 

com coordenadas geográficas. 

b) Exequibilidade – O algoritmo deve fornecer uma resposta em um tempo de 

processamento máximo de 1 minuto e programável em linguagem capaz de rodar 

em sistema Windows. 

 

3.4.2. Criação do algoritmo e do sistema 

A elaboração do algoritmo foi realizada de forma que as funcionalidades propostas 

no objetivo da pesquisa fossem contempladas e escritas de forma que seja compreendido 

para a escrita em linguagem computacional. O sistema deve ser executado em plataforma 

Windows com o sistema operacional Windows XP ou superior. A linguagem de programação 

deve ser compatível com o sistema e deve ser de simples execução. 

 

3.4.3. Validação da Linguagem de Programação 

Para que o algoritmo desenhado fosse considerado válido para esta pesquisa, foram 

considerados os seguintes critérios de validação: 
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a) Resposta adequada ao procedimento de modelagem da pesquisa – Ao inserir a 

base de dados preparada e o procedimento de modelagem proposto, o sistema 

deve indicar a rota multicritério para atendimento dos critérios selecionados. 

b) Possibilidade de realização de várias simulações – O algoritmo deve possibilitar a 

realização de várias simulações a fim de que o processo de validação do modelo 

possa ser realizado. 

 

3.5. EXECUÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 

De acordo com a literatura científica atual, não existe um procedimento único capaz 

de calibrar e validar todo e qualquer tipo de modelo de simulação. A escolha da metodologia 

de calibração e validação é sempre dependente do problema que será estudado. Law e 

Kelton (2000) assinalam que, se existisse uma abordagem completamente definitiva para o 

problema da calibração e validação, talvez nem houvesse necessidade dos modelos de 

simulação, acrescentando que o método de calibração e validação apropriado depende não 

só da natureza do fenômeno que será simulado, mas também do uso que se pretende fazer 

do modelo.  

Os resultados do modelo foram analisados através da comparação da resposta do 

modelo proposto com as respostas do algoritmo de Dijkstra sem adaptações e sem o uso do 

AHP. Para uma mesma origem e destino, rodou-se o algoritmo de Dijkstra sobre o mapa 

sem o uso da AHP e obteve-se uma rota. Foi feito o mesmo procedimento com o algoritmo 

de Dijkstra adaptado para o uso com AHP. No Capítulo 6 é apresentado os resultados da 

comparação dessas rotas com a rota encontrada pelo uso do algoritmo de Dijkstra com a 

técnica AHP com os algoritmos desenvolvidos para tanto. 

A validação da resposta foi realizada analisando-se a rota desenhada pelo modelo e 

seus critérios hierarquizados com o mapa que contém a base de dados. A rota deve passar 

pelas vias que contém os elementos que compõem os critérios escolhidos. 

 

3.6. LIMITAÇÕES E VIABILIDADES 

A pesquisa teve limitações de recursos financeiros, pois, apesar de dispor de uma 

bolsa da FAPESB, a mesma está dimensionada a recursos básicos de locomoção e 

alimentação. Essa pesquisa não teve incentivos privados o que dificultou na aquisição de 

materiais, livros e sistemas para apoiar a pesquisa. 

A programação em linguagem computacional dos algoritmos requer um profissional 

capacitado que não pode ser contratado pela falta de recursos, mas que foi obtido no curso 

de graduação em Engenharia da Computação da UEFS e que, como voluntários, dois 

alunos se prontificaram para auxiliar na aplicação do algoritmo proposto por esta pesquisa. 
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4. BASE DE DADOS GEO-REFERENCIADA 

Neste capitulo, o objetivo é apresentar como foi desenvolvido a pesquisa por dados 

para a montagem da base de dados que foi utilizada no modelo proposto pela pesquisa 

demonstrando as principais dificuldades encontradas e a metodologia para a inserção de 

dados que se apresentavam em diferentes formatos. 

Nesse sentido, a Seção 4.1. apresenta a escolha do recorte para a realização da 

pesquisa dos dados através dos critérios definidos na Seção 3.2.1 deste trabalho. Em 

seguida, na Seção 4.2. é mostrada as variáveis escolhidas e seus respectivos locais de 

origem coletados para o desenvolvimento da pesquisa. Na Seção 4.3. é apresentada a 

normalização dos dados coletados para que sejam utilizados pelo modelo matemático. 

 

4.1. DEFINIÇÃO DO RECORTE 

No desenvolvimento do trabalho, definir claramente o recorte a ser utilizado nesta 

pesquisa foi um elemento importante para o seu sucesso e para o atingimento dos objetivos 

propostos. Conforme os critérios definidos pelo procedimento metodológico, foi realizada a 

pesquisa sobre os bairros da cidade de Feira de Santana. A referida cidade foi escolhida em 

primeira instância por se tratar de uma cidade com aspectos urbanos bem definidos, mas 

em escala menor do que as capitais e por estar na região em que o mestrando mora e onde 

se localiza o programa de mestrado (UEFS). 

Figura 2 – Crescimento Populacional de Feira de Santana 

 

    Fonte: IBGE (2013) 
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Feira de Santana está a 108 quilômetros da capital do Estado da Bahia do qual 

também faz parte. Atualmente a cidade possui uma população estimada de 606.139 

habitantes (IBGE, 2013). A Figura 2 apresenta os dados demográficos de 1991 até 2013 

para a cidade de Feira de Santana. O crescimento populacional apresentado pelo IBGE 

chegou a quase 50% representando uma expansão significativa da população. 

A frota de veículos presentes em Feira de Santana é apresentada na Figura 3. 

Analisando os números relativos à população com o de frotas, obtem-se um valor 

aproximado de 3,5 habitantes por veículo, segundo IBGE (2013). Em São Paulo, o mesmo 

dado coletado (IBGE, 2013) apresenta uma relação de 1,8 habitantes por veiculo. A 

comparação entre as duas cidades traz uma perspectiva futurista sobre a tendência das 

grandes cidades em termos de mobilidade urbana. O aumento da população associado à 

redução da taxa de habitantes por veículo demonstra uma tendência de aumentar a frota de 

veículos nos próximos anos. 

Figura 3 – Frota de Veículos em Feira de Santana 

 

Fonte: IBGE (2013) 

A tendência atual, agravada pela falta de um investimento sério em mobilidade 

urbana de massa, será a de que cada habitante possua um veículo para se locomover. 

Gomide (2005) apresenta uma tendência negativa para o uso de transportes coletivos em 



 
 

28 

função da falta de investimentos em transportes de massa, corroborando para a perspectiva 

de aumento da frota de veículos nos centros urbanos: 

Embora o atual ambiente regulatório do transporte público no Brasil esteja marcado 

pela incerteza e pela precariedade, podem-se observar, em algumas cidades, 

inovações no campo institucional e organizacional. Dentre elas, destaca-se a 

organização dos serviços por áreas geográficas, operadas por consórcios de 

empresas. Este modelo é verificado em Porto Alegre, Goiânia e São Paulo. Tal tipo de 

organização da oferta visa enfrentar as ineficiências decorrentes do tradicional arranjo 

dos serviços por linhas, gerador de superposições e conflitos operacionais entre 

empresas. (GOMIDE, 2005) 

A lei 12.587 de 03 de janeiro de 2012, Brasil (2012), estabelece as diretrizes para a 

mobilidade urbana as quais deverão ser obrigatoriamente atendidas por cidades maiores do 

que 20 mil habitantes até 2015. No entanto, a mesma lei não fornece os parâmetros de 

investimento a serem gastos para atingir as diretrizes dessa política o que enfraquece o 

propósito da lei. As questões orçamentárias podem ser um obstáculo para o 

desenvolvimento e a adequação da mobilidade urbana para os niveis desejados pela 

referida lei. 

Segundo IBGE (2013), mais de 70% do PIB da cidade de Feira de Santana está 

concentrada na área de serviços. A Figura 04 apresenta a distribuição entre os demais 

setores. Esse perfil demonstra uma forte competência para deslocamentos urbanos. 

Segundo DENATRAN (2001), as indústrias e o agronegócio não são considerados grandes 

polos geradores de tráfego em função de não oferecerem atrativos para locomoção exceto 

para aqueles que lá trabalham. 

Figura 4 – Produto Interno Bruto de Feira de Santana 

 

Fonte: IBGE (2013) 
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O DENATRAN (2001), em seus estudos de tráfego urbano, mostra que, além do 

crescente aumento de polos geradores de tráfego nas cidades, a localização dos centros 

comerciais influencia na difusão do tráfego dentro das cidades. 

O deslocamento de atividades econômicas, antes situadas nos centros das cidades, 

para novos centros comerciais, administrativos e shopping centers instalados em 

áreas afastadas, trouxe consigo a ampliação do problema do trânsito, antes 

concentrado em áreas centrais e em seus corredores de acesso. A multiplicação 

desses novos polos de interesse evoluiu, em muitas cidades, sem um adequado 

ordenamento territorial que definisse as medidas estratégicas a serem adotadas nos 

planos urbanísticos e viários que deveriam acompanhar a implantação dessas 

atividades. (DENATRAN, 2001) 

Outro critério abordado pela metodologia na Seção 3.2.1. foi a facilidade de acesso 

às vias para coleta em campo. A cidade de Feira de Santana apresenta em todas as suas 

vias boa localização e facilidade de acesso. O número de opções de tráfego e o tamanho da 

malha viária também estão em conformidade com os critérios definidos na metodologia. 

Assim, a cidade de Feira de Santana, pelo seu potencial e sua força no setor de serviços, foi 

escolhida para ser o alvo desta pesquisa. No entanto, seguindo os critérios da metodologia 

definida para esta pesquisa, nem toda a cidade foi contemplada. Apenas a região abaixo foi 

considerada por abrigar a maior parte dos polos geradores de tráfego e por estar dentro do 

tempo previsto para a execução desta pesquisa. 

Figura 5 – Recorte da pesquisa 

 

Fonte: Google (2013) 
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Santos e Santos (2011) apresenta a expansão da cidade de Feira de Santana em 

termos de condomínios fechados. O mapa a seguir ilustra como está a distribuição de 

condomínios que aglomeram os principais pontos de origem de tráfego e de destino ao final 

do dia. O vetor de crescimento de residências está ocorrendo nos sentidos norte e leste. A 

concentração de condomínios criados nesta área vem ocorrendo desde 2005. Essa 

migração para o lado externo ao anel de contorno pode ser observada pelo grande número 

de residências que foram transformadas em comércio. O principal sinal de expansão das 

cidades é que, além do aumento da ocupação territorial, a ocupação de empresas também 

invade as áreas residenciais alterando o perfil de uso do espaço urbano. No entanto, o 

comércio e outros polos geradores de tráfego permanecem no interior do anel de contorno o 

que indica um movimento pendular de população no sentido norte/leste-centro-norte/leste. 

Figura 6 – Mapa da Distribuição dos Condomínios em Feira de Santana 

 

Fonte: Santos e Santos (2011) 

Esse movimento de expansão residencial para o lado externo ao anel de contorno 

justifica a necessidade do recorte da pesquisa para o interior do anel onde os polos 

geradores de tráfego se concentram. O crescimento das opções de comércio e das 

necessidades do homem moderno impulsiona a complexidade da tomada de decisão por 

rotas tornando-se indispensável entender como essa dinâmica funciona. 
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4.2. BASE DE DADOS 

4.2.1. Definição das Variáveis a serem utilizadas 

Para que seja iniciado o processo de busca de informações em suas diversas fontes, 

foi necessário definir as variáveis que deveriam ser alvo desta pesquisa. O DENATRAN 

(2001) explica que Polos Geradores de Tráfego são grandes centros comerciais ou 

conglomerados comerciais que atraem as pessoas gerando um alto número de 

deslocamentos causando saturação das vias de circulação principal e secundárias 

causando retenções e, em alguns casos, prejudicando a mobilidade e a segurança de todos 

os envolvidos. Assim, analisando a distribuição das diversas formas de comércio, foram 

selecionados três tipos, sendo eles: restaurantes, lojas de roupa e farmácias. Para a 

aplicação do modelo, o tipo de comércio a ser utilizado não interfere no resultado do 

modelo, pois o mesmo faz uso dos dados da base georreferenciada. No entanto, é 

necessário que os destinos não tenham correlações a fim de se obter rotas distintas. 

As variáveis foram escolhidas para esta pesquisa com base em dois critérios: custos 

e necessidades básicas humanas. Maslow (2000, apud Bueno, 2002) postulou uma teoria 

chamada de Teria da hierarquia das Necessidades Humanas em que existe uma hierarquia 

que compõe as atitudes humanas. 

Ele parte da premissa de que a motivação (que, por sua vez, é o que determina o 

comportamento observável dos indivíduos) é em si mesma determinada por um 

impulso genérico no sentido de satisfazer necessidades. Se um organismo está com 

sede, ele bebe, provavelmente, se está com fome, ele come e, assim por diante, 

inversamente, uma vez que a necessidade tenha sido satisfeita, ela não mais 

determina o comportamento (ao menos, até que ela apareça novamente). (BUENO, 

2002) 

A hierarquia postulada por Maslow coloca as necessidades fisiológicas e de 

segurança como as mais básicas e que orientam o comportamento humano. Quando essas 

duas estão satisfeitas, as necessidades Sociais, de autoestima e de auto-realização são 

perseguidas nesta ordem pelo ser humano. No entanto, as necessidades fisiológicas e de 

segurança, quando surgem, desviam o comportamento de forma que elas voltem a estar na 

condição de satisfeita para que as outras três voltassem a ser buscadas. 

Entendendo que as necessidades de alimentação, saúde e vestuário são fortemente 

demandadas por todas as pessoas e que, por questões de gestão de recursos, os custos 

com transporte são igualmente considerados necessidades básicas humanas, as variáveis a 

seguir foram escolhidas para compor o conjunto de variáveis que foi adotado para esta 

pesquisa. Os atributos e os valores utilizados foram extraídos do Open Street Map (2013), 

base em que os dados foram armazenados: 

 Tempo – definido como sendo o tempo necessário para percorrer o trecho 

entre dois nós dividindo a distância do trecho pela velocidade máxima 
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permitida. Para esta pesquisa, a fim de simplificar os cálculos, não foi 

considerado o processo de aceleração e desaceleração, pois não causará 

impacto no resultado final da pesquisa, apenas no valor absoluto do tempo o 

que será irrelevante visto que todas as variáveis são normalizadas; 

 Quantidade de semáforos – definido como sendo os nós de intersecção de 

vias cujo atributo highway contenha como valor “traffic_signals”; 

 Quantidade de Lojas de Roupa – Ponto no mapa cujo atributo “shop” tenha o 

valor de “clothes”. Cada trecho conterá a quantidade total de lojas; 

 Quantidade de Restaurantes – Ponto no mapa cujo atributo “amenity” tenha 

um dos valores: “restaurant, fast_food, bar, pub ou café”. Cada trecho conterá 

a quantidade total de lojas; 

 Distância – Distância calculada entre dois nós; 

 Quantidade de Farmácias – Ponto no mapa cujo atributo “amenity” possui o 

valor “pharmacy”. Cada trecho conterá a quantidade total de unidades. 

O objetivo da pesquisa não sofre interferência quanto ao tipo de variável. No entanto, 

para atender esses objetivos, o modelo necessita mostrar que as rotas podem ser alteradas, 

mudando-se a sequencia de importância dos critérios ao gosto do usuário. Assim, utilizando-

se o modelo em uma base de dados georreferenciada, qualquer variável pode ser adotada 

para a seleção da rota multicritério. 

4.2.2. Dados para a Pesquisa 

Para a preparação da base de dados para a pesquisa, foi identificado na Rede 

Mundial de Computadores (internet) um site que disponibiliza gratuitamente dados 

referentes às vias e aos equipamentos urbanos presentes com sua localização 

georreferenciada possibilitando a identificação das vias que são objeto desse estudo. O 

mapa, bem como os seus dados, foram extraídos do Open Street Map (2013) e, por ser um 

conceito de mapa colaborativo, foram validados comparando em campo as informações do 

mapa com as obtidas in loco a fim de assegurar a veracidade e a atualização das 

informações. 

A pesquisa em campo foi realizada no período de 01 de setembro de 2013 a 31 de 

janeiro de 2014. Para o recorte dessa pesquisa, os dados utilizados foram obtidos do 

polígono formado com a região limitada pelas avenidas: Avenida Getúlio Vargas, Avenida JJ 

Seabra, Avenida Presidente Dutra e Avenida Eduardo Fróes da Mota. Para facilitar a coleta 

de dados, foram confeccionados dois formulários de pesquisa sendo o primeiro para coleta 

de dados referentes às vias urbanas, e o segundo para dados dos estabelecimentos 

disponíveis nas vias percorridas na pesquisa em campo. Os dois formulários encontram-se 

no Anexo I desta dissertação. 
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Foram coletados os pontos geográficos das intersecções de ruas e de 

estabelecimentos comerciais de interesse para a pesquisa para verificar a correspondência 

geográfica e a atualização dos objetos do mapa. Por se tratar de uma verificação qualitativa 

em que a precisão dos pontos não é requerida, foi utilizado um GPS doméstico para a coleta 

dos pontos geográficos. O erro da coleta foi calculado em 15m em função do erro do GPS, 

que media 6m, acrescido do erro de posicionamento, que foi estimado em 9m, visto que na 

maioria das vezes não era possível coletar os pontos no meio das ruas pelo tráfego de 

veículos. 

Durante as visitas, as lojas de roupas, farmácias e restaurantes existentes nos locais 

foram identificadas e confrontadas com o mapa coletado. Os estabelecimentos não 

encontrados no mapa foram devidamente incluídos conforme a posição geográfica coletada 

durante a pesquisa a fim de que o mapa, para esses itens de interesse da pesquisa, 

refletisse a realidade local abordada na pesquisa.  

Em função da dinâmica mercadológica, estabelecimentos fecham e abrem 

constantemente. Assim, foi realizada a atualização de 12 restaurantes, que mudaram de 

nome, encerraram as atividades ou foram abertos. Além desse, foram atualizados quatro 

lojas de roupa e duas farmácias. Os demais pontos do mapa correspondiam exatamente 

conforme os encontrados durante a Pesquisa em Campo. 

A pesquisa sobre as vias urbanas deteve-se exclusivamente à obtenção de dados 

que as qualificassem de forma que o modelo possa utilizar as informações para definir as 

rotas, conforme descrito na Seção 4.3.1. Cada via foi visitada e as informações necessárias 

foram coletadas. Os atributos da base de dados, expostos a seguir, foram calculados 

somando-se os valores contidos nos trechos de vias (EDGES). A base de dados final foi 

composta por: 

 Kilometragem total da malha: 116.729,93 metros 

 Tempo total para percorrer toda a malha: 161,66 minutos 

 Quantidade de lojas de roupas: 18 unidades 

 Quantidade de restaurante: 95 unidades 

 Quantidade de farmácias: 22 unidades 

 Quantidade de semáforos: 29 unidades 

No Anexo II encontra-se o mapa com a disposição das vias e a localização dos 

estabelecimentos que fazem parte desta pesquisa. Algumas características podem ser 

observadas na distribuição das variáveis no mapa. Primeiramente, observa-se uma 

concentração grande de estabelecimentos comerciais na parte oeste do bairro Santa Mônica 

e na totalidade das demais partes do mapa. Esse esvaziamento ocorre pelo fato do lado 

leste do bairro de Santa Mônica ser uma área residencial predominantemente. Nas regiões 

em que existe uma predominância comercial, observa-se que os restaurantes, além de 
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serem em um número maior, encontram-se espalhados por todo o mapa sem ser possível 

identificar uma região predominante. A Rua São Domingos, apresenta uma boa 

concentração, mas não sendo suficiente para ser considerada uma predominância no mapa. 

As farmácias encontram-se predominantemente na Avenida Getúlio Vargas, com poucos 

pontos em outras regiões. As lojas de roupas estão predominantemente localizadas na 

região próxima à Avenida Getúlio Vargas e Av. João Durval. 

4.2.3. Preparação da base de dados 

Os dados obtidos na pesquisa de campo e que não existiam valores atribuídos aos 

EDGES no mapa coletado na internet foram lançados de forma a atualizar esses valores. A 

execução do modelo requer que todos os atributos tenham valores numéricos a fim de que 

se pudesse rodar o modelo matemático. 

O modelo matemático realiza os cálculos para definição da rota do usuário a partir 

dos atributos contidos nos EDGES. No entanto, o mapa vetorial possui os pontos 

relacionados aos restaurantes, lojas de roupas e farmácias desassociados dos EDGES. 

Entretanto, os pontos possuem uma característica que pode conduzir a essa associação. O 

restaurante, loja de roupa ou farmácia possuem uma proximidade perpendicular ao EDGE 

menor para a via em que a mesma está associada. Assim, na preparação da base de 

dados, os pontos referentes a restaurantes, lojas de eletroeletrônico e farmácias precisavam 

ser associados ao EDGE. Segundo Rocha-Junior e Nørvåg (2012), é possível associar esse 

ponto ao vetor buscando um par de coordenadas que representa o vetor e calcular a 

distância perpendicular entre o ponto e o vetor. O vetor que tiver a menor distância é a rua 

em que o estabelecimento está localizado e assim associá-lo ao EDGE. Assim, o algoritmo 

de Rocha-Junior e Nørvåg (2012) resolve a questão viabilizando o cálculo do número de 

estabelecimentos para cada trecho de rua requerido pela pesquisa. O mesmo foi aplicado 

para a preparação dos dados referentes à quantidade de restaurantes, quantidades de 

farmácias e quantidades de lojas de eletroeletrônico atribuindo para cada EDGE o valor 

encontrado. 

Outros dois atributos ainda precisavam ser preparados para que se fosse iniciado o 

processo de normalização da base de dados. Os atributos tempo e distância necessitavam 

valores que não estavam dentro da base, mas que poderiam ser calculados utilizando-se as 

coordenadas geográficas e a velocidade máxima da via. 

Com as distâncias de cada EDGE calculada, atribui-se o valor tempo para cada 

EDGE dividindo-se a distância do trecho pela velocidade máxima da via. Para simplificar o 

calculo, visto que os valores são relativizados no processo de normalização, a taxa de 

aceleração e desaceleração foi desconsiderada. A velocidade assumida para esta pesquisa 

foi a velocidade máxima previsto para a via visto que a lógica de que, em sociedade, as leis 

de trânsito devem ser respeitadas para que não haja a infração. 
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4.3. NORMALIZAÇÃO DOS DADOS 

As variáveis utilizadas nesta pesquisa possuem grandezas diferentes (distância, 

tempo e unidades) e, portanto, não podem ser utilizadas em uma função matemática sem 

um tratamento que possibilite a comparação das grandezas sem afetar o desempenho do 

modelo. Malczewski (2008, apud Nadi, 2011), recomenda a divisão do valor pelo máximo 

valor encontrado no sistema tornando o conjunto de critérios comparáveis em uma escala 

de varia de 0 (zero) a 1 (hum). A fórmula proposta é definida a seguir. 

 

Equação 4 – Fórmula de Normalização de Malczewski 

 ( )  
 

    
 

 

Para a normalização dos dados, a orientação do que é melhor para a escolha deverá 

ser sempre a mesma. Segundo Nadi (2011), a função de impedância, ou também conhecida 

como função custo, atribui um valor que é a composição dos critérios e seus respectivos 

pesos, sendo escolhida a rota cujo valor final seja a menor. Assim, a orientação das 

variáveis deve sempre seguir o critério geral da função impedância. No entanto, alguns 

critérios possuem valores melhores quanto os mesmos são maiores, por exemplo, a 

quantidade de restaurantes. Para que todos os critérios tenham uma orientação única em 

que os menores valores são os melhores, a função impedância foi preparada para que essa 

interferência fosse anulada. O desenvolvimento da fórmula de impedância que resolve essa 

questão está apresentado na Seção 5.1.2. 

Aplicando a fórmula de MALCZEWSKI aos critérios selecionados, obtêm-se valores 

em escala de 0 a 1. A Tabela 4 apresenta a normalização aplicada para cada critério. 

Tabela 4- Critérios de seleção para o usuário e sua respectiva normalização 

Critério Unidade Normalização 
Tempo Min F:[0,∞)[Tmin/Tmax 1], F(T)=T/Tmax 
Quantidade de semáforo Unidades F:{0,1,2,...}{0,1,1/2,1/3,...,2/3,2/4,...}, F(S)=S/Smax 
Quantidade de Lojas de Roupa Unidades F:{0,1,2,...}{0,1,1/2,1/3,...,2/3,2/4,...}, F(Q)=Q/Qmax 
Quantidade de Restaurantes Unidades F:{0,1,2,...}{0,1,1/2,1/3,...,2/3,2/4,...}, F(R)=R/Rmax 
Distância M F:[0,∞)[Dmin/Dmax 1], F(D)=D/Dmax 
Quantidade de Farmácia Unidades F:{0,1,2,...}{0,1,1/2,1/3,...,2/3,2/4,...}, F(P)=P/Pmax 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A operacionalização da normalização apresentada encontra-se melhor detalhada na 

Seção 5.2. com o algoritmo desenvolvido para realizar essa transformação na base de 

dados. Com a base normalizada, é possível aplicar os procedimentos do modelo descritos 

no Capítulo 5. 
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5. MODELO MATEMÁTICO 

O objetivo deste Capítulo é demonstrar como o modelo foi desenvolvido e utilizado 

na pesquisa. Desde a definição do modelo até o desenvolvimento do algoritmo que será 

adotado na lógica de programação adotada estão organizados para o entendimento e 

cumprimento do objetivo da pesquisa. 

Na Seção 5.1. é apresentado o desenvolvimento do modelo matemático que foi 

utilizado para a realização dos objetivos da pesquisa propostos. Para a definição da lógica 

de programação, a Seção 5.2. apresenta o algoritmo desenvolvido para resolver o problema 

proposto pela pesquisa. Na Seção 5.3. o programa desenvolvido em conjunto com 

estudantes de graduação em Engenharia da Computação e o programa utilizado para 

visualizar o mapa e as rotas são apresentados demonstrando suas funcionalidades. 

 

5.1. MODELO MATEMÁTICO 

5.1.1. Contextualização da realidade a ser modelada. 

Os aparelhos roteadores existentes no mercado e amplamente utilizados pela 

população em celulares e outros dispositivos têm como critério de escolha de rota apenas 

as variáveis tempo e distância, pois supõem serem estas as principais variáveis que um 

indivíduo deverá necessitar para decidir por sua rota. Segundo Baggi (2012), os critérios de 

distância e tempo possuem uma lógica clara e compatível para a tomada de decisão, pois 

envolvem custos financeiros oriundos de combustível e outros custos ligados ao transporte e 

a necessidade por reduzir o tempo de deslocamento possibilitando maior aproveitamento do 

tempo útil. 

É interessante observar que a realidade da tomada de decisão por rotas dentro da 

cidade abrange um número muito maior de variáveis que podem influenciar na escolha da 

melhor rota. Silva e Gonçalves (2013) apresentam como variáveis para a tomada decisão 

em rotas urbanas, além do tempo e da distância, o índice de criminalidade, probabilidade de 

tráfego intenso, qualidade da estrada, quantidade de semáforo, quantidade de restaurantes 

e quantidade de postos de gasolina. Essas variáveis fazem parte do conjunto de elementos 

influenciadores na tomada de decisão do individuo por uma rota adequada. No entanto, a 

hierarquia de cada variável irá sofrer variação de acordo com a necessidade do individuo. 

Os interesses diversos provocarão as variações hierárquicas pela escolha da melhor rota. 

Nesse sentido, os atuais roteadores não conseguem atender essa demanda tornando-se 

inútil o seu uso para esses casos. 

5.1.2. Modelagem da Impedância 

A função impedância a seguir foi proposta por Niaraki et al. (2011) e faz uso de 

vários critérios de uma rede de vias com o objetivo de realizar um plano de rota onde a 
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menor impedância indica a melhor escolha. A fórmula utilizada por Niaraki et al. (2011) é 

apresentada a seguir: 

Equação 5 – Fórmula de Impedância (Niaraki) 

   ∑(    (∑(     )

 

   

 

   

 

 

Na fórmula acima, tem-se que IM é o resultado final onde se obtém a impedância da 

rota. As variáveis T1 a T5 são, respectivamente, as condições climáticas locais, número de 

pontos turísticos que podem atrair aumentar o tráfego, a extensão da variável fluxo de 

tráfego rodoviário, segurança e número de equipamentos urbanos. Para cada variável T, 

Niaraki et al (2011) utiliza outras variáveis sobre as quais também aplica pesos calculados 

pela técnica AHP e, utilizando os dados georreferenciados, encontra os valores que farão 

parte do cálculo da impedância. A aplicação dessa fórmula é funcional para trechos 

semelhantes em que a distância não é um critério discrepante, visto que n representa a 

quantidade de trechos e, obviamente, quanto maior for a quantidade de trechos maior será a 

impedância. Esse modelo é intrinsecamente influenciado pelo número de trechos 

percorridos o que torna o elemento distância um fator obrigatório para o usuário. Com isso, 

a fórmula de Niaraki et al (2011) possui uma limitação de uso não se aplicando às rotas com 

número discrepante de trechos. Com isso, a fórmula de Niaraki foi descartada. 

Para resolver esse problema, já que o modelo proposto por essa pesquisa deve 

obedecer aos critérios definidos pelo usuário sendo a distância um critério, é necessário que 

a fórmula de impedância tenha um dispositivo matemático que removesse a influência da 

quantidade de trechos no valor da impedância. Silva e Gonçalves (2013) apresentam um 

modelo que resolve a questão exposta. A fórmula de Silva e Gonçalves (2013) para o 

cálculo da impedância encontra-se a seguir: 

Equação 6 – Fórmula de Impedância (Silva e Gonçalves) 

   (∑(∑(

 

   

 

 

      ))   

A fórmula foi testada em uma escala piloto por Silva e Gonçalves (2013) e 

demonstrou bom resultado para trechos pequenos. A associação dessa fórmula ao uso da 

AHP também é possível, no entanto a fórmula não resolve as questões de distância e 

tempo. Foi feito um teste com a equação de Silva e Gonçalves e foi observado que a 

fórmula de impedância e a normalização propostas por Silva e Gonçalves levam a rotas com 

o maior número de trechos pequenos, mas que, somados, definem trechos longos. A 

definição da escolha da distância e do tempo pelo usuário implica que o mesmo deseja que 

essas variáveis influenciem o modelo a definir a menor rota que atenda aos seus critérios. 
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Assim, uma nova fórmula de impedância foi desenhada dentro desta pesquisa 

buscando uma nova mecânica para o cálculo da impedância. A proposta altera a fórmula de 

Silva e Gonçalves em dois pontos: a normalização e a acumulação dos valores. A divisão 

por n EDGES foi retirada e a característica da variável teve que ser considerada na 

montagem da fórmula. Observa-se que a relação existente entre a impedância e a variável 

pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Assim, a normalização dos dados 

passa a ser feita apenas com a primeira fórmula de Malczewski e as variáveis diretamente 

proporcionais à impedância permaneceram no numerador da fórmula enquanto que as 

variáveis inversamente proporcionais permaneceram no denominador da fórmula. Com a 

normalização definida, o modelo acumulará todos os valores das variáveis para que, na rota 

percorrida seja considerado o histórico já percorrido para o valor da impedância. À medida 

que as possíveis rotas são construídas, os valores percorridos são carregados e influenciam 

o cálculo seguinte. A fórmula de impedância definida para atender aos objetivos desta 

pesquisa foi assim definida: 

Equação 7 – Fórmula de Impedância desenvolvida para pesquisa 

   (
∑ (    
  ∑ (   ))     

 

∑ (    ∑ (   )  
 )    

 

) 

Onde, 

N = número de Edges percorridos 

PDn = Peso atribuído aos Critérios Diretamente Proporcionais 

Td = Número de Critérios Diretamente Proporcionais 

NCD = Valores normalizados dos Critérios Diretamente Proporcionais 

PIn = Peso atribuído aos Critérios Inversamente Proporcionais 

Ti = Número de Critérios Inversamente Proporcionais 

NCI = Valores normalizados dos Critérios Inversamente Proporcionais 

Para a montagem da fórmula de impedância que permitisse a acumulação dos 

valores dos trechos já percorridos, foi necessário definir as variáveis que contribuem 

negativamente e as que contribuem positivamente para a impedância. Como a rota que tiver 

a menor impedância será definida como a ideal para os critérios adotados, as variáveis que 

ficam no numerador e no denominador da fração tiveram que ser escolhidos conforme a sua 

relação com a impedância final. Assim, as variáveis que fossem diretamente proporcionais à 

impedância, permaneceram no numerador da fração e as variáveis que fossem 

inversamente proporcionais à impedância permaneceram no denominador da fração. A 

distância, o tempo e a quantidade de semáforos são variáveis que devem aumentar a 

impedância a medida que elas se acumulam, logo são diretamente proporcionais. A 

quantidade de restaurante, quantidade de lojas de roupa e a quantidade de farmácias são 
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variáveis que devem diminuir a impedância a medida que elas se acumulam, logo são 

inversamente proporcionais. 

Para evitar a divisão por zero em situações em que o usuário escolhesse apenas as 

variáveis diretamente proporcionais à impedância, foi acrescentado no denominador o 

somatórios dos EDGES percorridos (n) o que resolveu o problema, mas afetou o 

desempenho do método, pois o tornou menos sensível às variáveis inversamente 

proporcionais. A inserção do valor acumulativo de EDGES percorridos apenas no 

denominador torna o mesmo cada vez maior do que o numerador fazendo com que as 

variáveis inversamente proporcionais percam força em relação às diretamente 

proporcionais, principalmente quando os seus pesos são menores do que os pesos do 

numerador. 

Com as fórmulas para impedância expostas acima, foram realizados ensaios para 

verificar a que melhor atende aos objetivos desta pesquisa. A fórmula de NIARAKI não 

coloca a variável distância como uma opção para o usuário estando a mesma no corpo da 

fórmula e sem um peso atribuído. Nessa lógica, não é possível perceber o grau de 

importância dada ao critério bem como seu efeito nas relações com as demais variáveis. 

Dessa forma, a fórmula de NIARAKI foi descartada desta pesquisa. 

Para entender as outras duas fórmulas, foi necessário elaborar um ensaio entre as 

fórmulas de Silva e Gonçalves e a desenvolvida para esta pesquisa a fim de buscar a que 

melhor responde aos objetivos desta pesquisa. Partindo-se do mesmo ponto de origem e 

destino, que, para este teste, foram escolhidos o cruzamento da Rua Marechal Castelo 

Branco com a Rua Frei Aureliano Grotamares (Latitude: -12,2571971; Longitude: -

38,9453699) como origem e o cruzamento da Rua Felinto Marques Cerqueira com a Rua 

José Pereira Mascarenhas (Latitude: -12,2582675; Longitude: -38,9493242) como destino. 

Nas duas fórmulas, foi utilizada como critérios de escolha da rota a seguinte sequência: 

Restaurante, Distância, Farmácia e Loja de Roupas. Rodando sobre a mesma base de 

dados, as duas fórmulas geraram rotas diferentes conforme as Figuras 07 e 08. 

Analisando as rotas observa-se que a fórmula de Silva e Gonçalves percorreu um 

trecho maior. Dois pequenos EDGE podem ser observados na Figura 09, que apresenta o 

trecho que foi alterado com maiores detalhes, apresentando o motivo pelo qual a fórmula 

buscou um trecho do caminho diferente da fórmula desenvolvida pelo autor para esta 

pesquisa. É possível observar que a rota desenhada pela fórmula de Silva e Gonçalves 

possui dois EDGES muito pequenos e que favoreceram para a escolha da rota, visto que os 

demais critérios não sofreram variações, exceto o número de restaurantes que foi melhor na 

rota de Silva e Gonçalves em 03 unidades. Assim o critério de distância que deveria 

desfavorecer o aumento da rota perdeu o efeito negativo na impedância, pois o método de 

Silva e Gonçalves normaliza as distâncias segundo a fórmula de Malczewski dividindo-se o 
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valor do EDGE com o valor do maior EDGE. Essa lógica distorce o entendimento do 

conceito de distância como um critério já que, ao escolher a distância, o usuário quer 

informar que percorrer demais é algo indesejado. Se a normalização apenas divide a 

distância do EDGE pelo maior valor do sistema, logo o critério privilegia os trechos que 

contém EDGES pequenos. 

Figura 7 – Rota gerada com a fórmula de SILVA e GONÇALVES 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 
 

Figura 8 – Rota gerada pela fórmula criada pelo autor 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

1:40.000 

1:40.000 
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Figura 9 – Trecho de diferenciação entre as rotas 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Assim, as fórmulas de NIARAKI e de SILVA e GONÇALVES foram descartadas da 

pesquisa. A fórmula desenvolvida pelo autor dentro dessa pesquisa foi adotada para o 

desenvolvimento das demais etapas. 

 

5.1.3. Aplicação do AHP na tomada de decisão 

No modelo proposto para a otimização de rotas por multi-critério, é necessário 

atribuir pesos para os critérios que serão utilizados para definir a impedância da rota. Os 

pesos são definidos utilizando a técnica desenvolvida por Thomas Saaty chamada AHP. 

Para o usuário, é mais simples definir uma ordem de importância de critérios do que atribuir 

pesos por comparação pareada como sugerido originalmente por Saaty. O uso de todos os 

critérios como um elemento obrigatório também foi considerado desnecessário e fora da 

realidade, pois as necessidades humanas são divergentes entre si. Assim, foram criados 

quatro padrões de pesos a fim de que o usuário escolha de 3 a 6 critérios que ele entender 

ser conveniente para sua rota. Os pesos calculados pela técnica AHP estão definidos na 

Tabela 06. As matrizes utilizadas para o cálculo dos pesos são apresentadas a seguir nas 

Figuras 10, 11, 12 e 13. A atribuição dos pesos seguiu a orientação em que o usuário fará 

suas escolhas. Assim, o critério 01, que representa o critério mais importante para o usuário, 

terá sempre o um grau de importância cada vez menor a medida que o critério está próximo 

de sua posição. Exemplificando, o critério 01 em relação ao critério 06 terá o maior grau de 

relevância. No entanto, esse grau é um pouco menor para o critério 05 e assim por diante 

EDGE 
CURTO 

EDGE 
CURTO 

1:4.000 
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até que se chegue ao critério 02 que tem um grau levemente menos importante do que o 

critério 01. 

 

Figura 10 – Matriz AHP para 6 critérios 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Figura 11 – Matriz AHP para 5 critérios 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Figura 12 – Matriz AHP para 4 critérios 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Figura 13 – Matriz AHP para 3 critérios 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Matrix C
ri
té

ri
o
 0

1

C
ri
té

ri
o
 0

2

C
ri
té

ri
o
 0

3

C
ri
té

ri
o
 0

4

n
/a

n
/a

n
/a

n
/a

Critério 01 1 2 3 4 - - - - 48,0%

Critério 02 1/2 1 2 3 - - - - 26,2%

Critério 03 1/3 1/2 1 2 - - - - 15,5%

Critério 04 1/4 1/3 1/2 1 - - - - 10,3%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a - - - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a - - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,0%

normalized 

principal 

Eigenvector

Matrix C
ri
té

ri
o
 0

1

C
ri
té

ri
o
 0

2

C
ri
té

ri
o
 0

3

n
/a

n
/a

n
/a

n
/a

n
/a

Critério 01 1 2 3 - - - - - 54,5%

Critério 02 1/2 1 2 - - - - - 28,7%

Critério 03 1/3 1/2 1 - - - - - 16,8%

n/a n/a n/a n/a n/a - - - - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a - - - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a - - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a - 0,0%

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 0,0%

normalized 

principal 

Eigenvector



 
 

44 

A razão de consistência para as matrizes criadas com a técnica AHP e apresentadas 

nas Figuras 06, 07, 08, 09 e 10 foram de 3.5%, 2.8%, 2.1%, 1.5%, 1.0% respectivamente. 

Segundo SAATY, as comparações pareadas somente podem ser consideradas válidas se a 

razão de consistência for inferior a 10%. Assim, os pesos calculados pela técnica AHP 

podem ser utilizados na pesquisa. Na Tabela 5 é apresentado o resumo dos pesos 

calculados a partir das matrizes definidas com a técnica AHP. 

Tabela 5- Pesos calculados para uso no modelo 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

A escolha por critérios inferiores a três não teria sentido com o uso da AHP. A 

técnica foi desenvolvida com o objetivo de hierarquizar os critérios através de comparações 

pareadas. Se houver apenas dois critérios, a técnica AHP não tem sentido, pois a própria 

comparação pareada já definiria os pesos de cada critério. A escolha de apenas um critério 

torna o modelo sem funcionalidade, pois bastaria traçar a rota pelas vias que atendem ao 

critério para atender a necessidade. Essa simplicidade não justificaria a problemática 

proposta pela pesquisa, pois a mesma trata da complexidade de se tomar uma decisão 

diante da complexidade do espaço urbano com sua diversidade de variáveis capazes de 

mudar a decisão por uma rota. Por essa razão foram utilizadas matrizes de 3 a 6 critérios. 

Dessa forma, o usuário pode descartar até três critérios que não tenham nenhuma influência 

na tomada de decisão pela rota que atenda suas necessidades. Obviamente para efeitos 

desta pesquisa um número superior a seis critérios aumentaria o escopo da pesquisa sem 

agregar muito valor ao modelo proposto. Além disso, poderia inviabilizar a pesquisa em 

função do prazo estipulado de dois anos para sua conclusão, visto que seriam mais dados a 

serem coletados em campo para a composição do banco de dados. 

 

5.2. ELABORAÇÃO DOS ALGORITMOS 

A operacionalização do modelo ocorre em duas etapas sendo a primeira a 

preparação da base de dados conforme os critérios do usuário e a segunda etapa a 

definição da rota multicritério utilizando o algoritmo de Dijkstra adaptado à fórmula de 

impedância proposta para esta pesquisa. Conforme observado no Capítulo 02, o algoritmo 

de Dijkstra busca uma rota a partir de valores existentes nos EDGES que podem ser 

Critérios 6C 5C 4C 3C

1 0,408402691 0,437993675 0,479865505 0,545258621

2 0,234498331 0,24613871 0,262145561 0,286637931

3 0,143532309 0,148363861 0,155396998 0,168103448

4 0,094838125 0,097523031 0,102591936 0

5 0,067394270 0,069980723 0 0

6 0,051334275 0 0 0

SOMA 1 1 1 1
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distância, tempo ou custo. Com a fórmula de impedância elaborada para esta pesquisa e 

pelo fato de que as seis variáveis atribuídas aos EDGES interferem no resultado final, e não 

apenas uma como preconizado por Dijkstra, passa a ser necessário que o algoritmo de 

Dijkstra seja adaptado para carregar os valores percorridos e guardá-los nos vértices em 

análise. Essa adaptação foi implementada no Algoritmo de Dijkstra e está apresentada no 

Algoritmo 04. 

Com a base de dados estruturada com números reais em cada um dos atributos, 

ainda é necessário efetuar a normalização dos valores para que os critérios tornem-se 

comparáveis entre si. O Algoritmo 1 a seguir realiza a preparação da base de dados 

tornando-os normalizados na escala de 0 a 1, conforme descrito na Seção 4.3. O algoritmo 

é dividido em duas partes. Na primeira, o algoritmo faz uma busca na base de dados 

buscando os valores máximos encontrados e os atribuem às suas respectivas variáveis 

máximas. Por exemplo, para a variável C1 (Tempo), o algoritmo associará à variável C1MAX 

o maior valor encontrado na base de dados. Na segunda parte, o algoritmo prepara uma 

nova base de dados com valores normalizados com a fórmula de MALCZEWSKI. Ele 

executa uma rotina de normalização para cada EDGE. Ao final do procedimento, tem-se 

uma base de dados (DBN) com os EDGES e cada uma de suas variáveis com valores entre 

0 e 1. 

Tabela 6- Algoritmo de Normalização dos Dados 

Algoritmo 1 – DatabasePreparationforModelling (DataBase DB) 

1: INPUT:  Raw Road Network Data, DBR = (EDGEn(C1, C2, C3, C4, C5, C6)) 

2: OUTPUT: Normalized Road Network Data, DBN = (EDGEx(C1, C2, C3, C4, C5, C6)) 

3: C1MAX  highest value of C1 in DBR (consider C1=time) 

4: C2MAX  highest value of C2 in DBR (consider C2=traffic_sigh) 

5: C4MAX  highest value of C4 in DBR (consider C4=clothes) 

6: C5MAX  highest value of C5 in DBR (consider C5=restaurant) 

7: C6MAX  highest value of C6 in DBR (consider C6=distance) 

8: C7MAX  highest value of C7 in DBR (consider C7=pharmacy) 

9: x  0 

10: for each EDGEn of DBR do 

11:      xx+1 

12:      EDGE[x] = new edge 

13:      EDGE[x].C1  (EDGEn.C1)/C1MAX 

14:      EDGE[x].C2  (EDGEn.C2)/C2MAX 

15:      EDGE[x].C3  (EDGEn.C3)/C3MAX 

16:      EDGE[x].C4  (EDGEn.C4)/C4MAX 

17:      EDGE[x].C5  (EDGEn.C5)/C5MAX 

18:      EDGE[x].C6  (EDGEn.C6)/C6MAX 

19:      DBn = DBn   EDGEx 

20: end for 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Após a normalização, é necessário definir os pesos que representam a vontade do 

usuário para a escolha da rota multicritério. O Algoritmo 2 tem o objetivo de definir os pesos 

para os critérios requeridos pelo usuário. Os pesos utilizados foram calculados conforme a 

Tabela 6 a fim de que a técnica AHP seja aplicada na pesquisa. Nesse algoritmo o usuário 
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deve escolher os critérios e hierarquizá-los colocando em ordem decrescente de 

importância. O usuário deve escolher no mínimo 3 e no máximo 6 critérios. 

Tabela 7- Algoritmo para Ponderação dos Critérios conforme escolha do usuário 

Algoritmo 2 – WeightCalculation (Weight PN) 

1: INPUT:  Criteria order chosen by user, f(x) = (x1; x2; x3; x4; x5; x6), where x = {NC1, NC2, NC3, 

NC4, NC5, NC6} 

2: OUTPUT: Weights for each criteria 

3: Read x1, x2, x3, x4, x5, x6 

4: P4  P5  P6  0 

5: If x6=x5=x4=null then 

6:      P1  0,545258620689656; P2  0,286637931034483; P3  0,168103448275862; 

7: End If 

8: If x6=x5=null then 

9:      P1  0,479865505281831, P2  0,262145561409547; P3  0,155396997696646; P4  

0,102591935611978; 

10: End If 

11: If x6=null then 

12:      P1  0,437993675053383; P2  0,246138709823887; P3  0,148363860939922; P4  

0,0975230308462308; P5  0,0699807233365768; 

13:      Else 

14:       P1  0,408402690733571; P2  0,234498330872505; P3  0,143532308964224; P4  

0,094838124781717; P5  0,067394269947916; P6  0,0513342747000645; 

15: End If 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

O Algoritmo 02 solicita a leitura dos critérios em ordem decrescente de importância. 

O critério de maior importância será atribuído à variável x1. O critério em segundo lugar em 

ordem decrescente de importância será atribuído à variável x2 e assim por diante até a 

variável x6. Em caso do usuário escolher menos do que 6 critérios, os últimos critérios terão 

valor nulo. Essa condição levará o algoritmo para a seleção correta de pesos e faz a 

atribuição dos mesmos para os critérios hierarquizados. Com os pesos e com a base 

normalizada, roda-se o algoritmo 03 que é o algoritmo de Dijkstra adaptado para esta 

pesquisa. 

O algoritmo de Dijkstra, para o cálculo do valor que será atribuído ao nó visitado, 

acumula os valores do atributo dos trechos percorridos. Como nesta pesquisa são utilizados 

mais do que um atributo para calcular a impedância, o Algoritmo de Dijkstra foi modificado 

de forma que se acumulasse os valores de todos os critérios à medida que se visita novos 

vértices, além do uso dos pesos definidos pelo usuário e calculados pela técnica AHP. As 

demais características do algoritmo de Dijkstra permaneceram inalteradas, pois os critérios 

de uma única visita ao ponto e de conclusão do algoritmo quando o menor valor encontrado 

coincidisse com o destino atendem à lógica de roteirização proposta. A revisita a uma rua já 

visitada não faz sentido, pois o usuário deseja passar pela rota para conhecer e visualizar os 

elementos desejados e a parada do algoritmo também atende, pois, já que os valores 

acumulam, a impedância será pior do que aquela já atingida no destino. A inicialização do 

algoritmo atribui valor zero para o vértice de origem e valor infinito para os demais. Em 
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seguida, o algoritmo realiza uma busca pelo vértice de menor valor a fim de realizar o 

cálculo de impedância entre os vértices vizinhos cuja direção seja permitida. O algoritmo 

identifica os vértices adjacentes e calcula a impedância para se chegar àquele vértice 

vizinho. Se o valor calculado for menor do que o valor existente no vértice, ele atribui valores 

ao vértice adjacente. Caso contrário permanece inalterado. Enquanto o menor valor não for 

o vértice de destino, o algoritmo continua buscando o vértice com menor valor de 

impedância e realiza a rotina novamente. Ao final, o algoritmo retorna o caminho com os nós 

que possuem os menores valores. A união desses nós forma o caminho desejado e em 

conformidade com os critérios ponderados pelo usuário. 

Tabela 8- Algoritmo para Cálculo da Rota Multicritério 

Algoritmo 3 – Adapted Dijkstra Algorithm for Multicriteria use (Sancho’s Algorithm) 

1: INPUT:Directed graph G=(V,E), weight function w:ER+, source vertex s, min-priority queue Q 

2: OUTPUT: Optimal road 

3: /*Initialization phase*/ 
4: foreach v   V do 
5:      Q[v]  INF; 
6:       [v]  NIL; 
7:      Insert (Q,v); 
8: End 

9: Q[s]  0; 
10: Pd  weight value for distance 
11: Pt  weight value for time 
12: Ps  weight value for Sight Sinal 
13: Pr  weight value for restaurant 
14: Pc  weight value for clothes 
15: Pp  weight value for phamacy 
16: /*main body of the algorithm*/ 
17: while Q 0 do 
18:      U  ExtractMin (Q); 
19:      for each v adjacent to u do 
20:           D  D[U] + D(u,v) 
21:           T  T[U] + T(u,v) 
22:           S  S[U] + S(u,v) 
23:           R  R[U] + R(u,v) 
24:           C  C[U] + C(u,v) 
25:           P  P[U] + P(u,v) 
26:           E  E[U] + 1 
27:           Q  (Pd*D+Pt*T+Os*S+E)/(Pr*R+Pc*C+Pp*P+E) 
28:           If Q[v] > Q then 
29:                DecreaseKey(Q,v) 
30:                Q[v]  Q 
31:                D[v]  D 
32:                T[v]  T 
33:                S[v]  S 
34:                R[v]  R 
35:                C[v]  C 
36:                P[v]  P 
37:                E[v]  E 
38:                 [v]  u 
39:      end for 
40: end while 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 
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Ao final o algoritmo retorna o vetor U que contém os pontos que representam a rota 

que melhor atende aos critérios do usuário. 

5.3. ELABORAÇÃO DO PROGRAMA 

O modelo proposto possui características peculiares em função da especificidade da 

solução desenhada para resolver a problemática em questão. A aplicação da técnica AHP 

em uma fórmula de impedância elaborada especificamente para o problema tornou a 

realização dos experimentos em um sistema comercial existente no mercado um desafio. 

Alguns aplicativos como ArcMAP (2010), Idrisi (2003), Spring (2013) e TransCAD (2013) 

foram estudados durante a pesquisa, mas não ofereceram o suporte necessário para o 

desenvolvimento dos experimentos adequadamente. Dessa forma, foi necessário 

desenvolver um sistema próprio durante a pesquisa para que o modelo pudesse ser testado. 

Em virtude dessa necessidade e pela falta de tempo para a aprendizagem de uma 

linguagem de programação computacional, dois estudantes de graduação em Engenharia 

da Computação foram convidados a participar do trabalho e aceitaram o desafio de 

desenvolver o sistema que colocou o modelo em prática. Os algoritmos apresentados 

anteriormente foram colocados em Java para verificação dos resultados da simulação para 

critérios deferentes. Com a colaboração dos graduandos Thiago Sampaio Lima e Fellipe de 

Lima Fonseca, no Laboratório de Engenharia de Softwares e Sistemas (LESS) situado na 

Universidade Estadual de Feira de Santana, foi possível realizar a escrita na linguagem 

JAVA dos algoritmos propostos acrescido do algoritmo de Dijkstra. 

O NMR (Network Multicriteria Router), nome atribuído ao aplicativo criado, levou três 

meses para ser desenvolvido, testado e validado. Por questões de tempo da pesquisa, 

algumas questões de interface gráfica e projeção da rota tiveram que ser adaptadas em um 

segundo aplicativo disponível gratuitamente na internet, o Java Open Street Map (2013). A 

Figura 16 apresenta a tela de entrada dos dados. Esses dados são: ponto de origem 

(número de identificação do vértice extraído do mapa), ponto de destino (número de 

identificação do vértice de destino) e a seleção dos critérios escolhidos pelo usuário. Para 

efeito de análise para essa pesquisa, o NMR realiza dois cálculos de rota, sendo o primeiro 

a rota gerada a partir do modelo de impedância acrescido da técnica AHP proposta nesta 

pesquisa e a segunda trata da rota calculada a partir do modelo de Dijkstra sem o uso da 

AHP, para que fosse possível comparar os resultados entre o modelo proposto nesta 

pesquisa e o modelo validado por Dijkstra. 

O NMR realiza o cálculo das rotas ao pressionar o botão “Calcular Rota” que gera 

duas saídas de dados. A primeira são dois arquivos em formato *.gpx em que os pontos que 

compõem a rota são ordenados formando a rota desejada. Os arquivos com extensão GPX 

podem ser visualizados no JOSM na forma de camadas sobre o mapa possibilitando a 
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analise dos resultados. A segunda saída é um relatório que mostra os dados da rota 

calculada. Esse relatório informa a quantidade total de restaurantes, farmácias e lojas de 

roupa pelos quais a rota passou, além de informar a distância total e o tempo total da rota, 

entre outras informações. A Figura 14 apresenta a tela de inserção de dados para o cálculo 

das rotas necessárias para a realização desta pesquisa. 

Figura 14 – Tela de Entrada de Dados do NMR 

 

Fonte: Desenvolvido pela Equipe de Pesquisa (2014) 

Com os arquivos gerados pelo NMR e o mapa que compõe a base de dados desta 

pesquisa, a visualização das rotas sobre o mapa foi possível através do JOSM. A Figura 15 

apresenta a tela do programa disponível gratuitamente no Open Street Map (2013). 

Figura 15 – Tela de Visualização do JOSM 

 

Fonte: OSM, 2014 

Durante o desenvolvimento do sistema, foi desenvolvido um controle de alterações 

do código-fonte a fim de assegurar que as modificações seriam preservadas. A cada nova 

modificação era gerada uma nova revisão do código-fonte indicando as modificações 
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realizadas para atender à resolução do problema identificado durante os testes do sistema. 

Swebok (2004, apud Oliveira, 2007), afirma que: 

Para controlar as mudanças é preciso controlar os itens gerados pelo processo de 

desenvolvimento, assim considerados documentos de especificação e desenho, 

materiais de testes, ferramentas de software, códigos-fonte e executáveis, bibliotecas 

de código, dicionário de dados, documentação para instalação, manutenção, operação 

e uso do software. (SWEBOK, 2004 apud OLIVEIRA, 2007) 

 

OLIVEIRA (2007) apresenta a necessidade da auditagem como uma verificação da 

adequação do escopo proposto para a elaboração do sistema e garantia de que o mesmo 

atende aos requisitos exigidos. Dessa forma, a auditagem do NMR para identificação da 

adequação dos requisitos do sistema ocorreu observando as instruções dos algoritmos 

apresentados na Seção 5.2, requisitos indispensáveis para que as respostas atendessem 

aos objetivos da pesquisa, em que as saídas e entradas das rotinas elaboradas foram 

analisadas conforme os dados da base de dados e os cálculos exigidos pelos algoritmos. 

Após a verificação e correção dos problemas identificados, o código-fonte do NMR foi 

validado apresentando total conformidade aos requisitos definidos pelos algoritmos 

elaborados para esta pesquisa. 
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6. EXPERIMENTO 

O objetivo desse Capítulo é apresentar os resultados obtidos com os ensaios 

comparativos entre o modelo atual existente nos equipamentos de navegação que fazem 

uso do modelo de Dijkstra para cálculo da menor rota e o modelo proposto em que o usuário 

atribui outros critérios para a escolha da rota oferecendo uma opção que atende melhor o 

desejo dos usuários que não desejam apenas distância ou tempo como critérios de seleção. 

Foi feito uma análise comparativa entre as rotas calculadas pelo modelo proposto por esta 

pesquisa e as rotas calculadas pelo modelo de Dijkstra e que se encontra na Seção 6.1. 

deste Capítulo. Na Seção 6.2., é apresentada a validação das rotas através de uma análise 

do traçado da rota com o mapa para verificar se a rota proposta realmente atende aos 

critérios estabelecidos. 

 

6.1. RESULTADOS DO MODELO 

6.1.1. Planejamento dos Ensaios 

Para realizar a simulação da rota a fim de interpretar as respostas do modelo, alguns 

critérios foram definidos. Entendendo o movimento pendular de população em que os 

habitantes saem de sua residência e se dirigem comumente para as áreas comerciais, foi 

definido dois pontos de origem sendo o primeiro no cruzamento entre as ruas Aristeu 

Queiróz e Santo Expedito (Latitude: -12,2640103; Longitude: -38,9374545) que está em um 

local residencial no bairro Santa Mônica e o segundo, no cruzamento entre a Rua Alvin e a 

Rua Itaporanga (Latitude: -12,2587944; Longitude: -38,9356224). Como ponto de destino, 

para que o mesmo estivesse em uma área comercial, foi definido o cruzamento entre a Rua 

Barão do Rio Branco e a Avenida Sampaio (Latitude: -12,2576752; Longitude: -38,9601578), 

localizado no Centro da cidade. Foi definido para o teste um conjunto de critérios 

hierarquizados que foram considerados como uma referência comparativa para a análise 

entre a rota desenhada pelo modelo e a rota definida pelo algoritmo de Dijkstra. Os critérios 

de referência são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9- Organização dos critérios hierarquizados 

Ordem 6 critérios 3 Critérios 

1 Restaurante Restaurante 

2 Farmácia Farmácia 

3 Loja de Roupa Loja de Roupa 

4 Distância  

5 Tempo  

6 Semáforo  
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Os testes com 5 critérios e 4 critérios não foram considerados no experimento por 

não agregarem muito valor para a análise do modelo. No entanto, os mesmos foram 

experimentados na base de dados em laboratório, mas a análise dos resultados 
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demonstraram que podem ser concluídos analisando-se apenas o uso de 6 e 3 critérios, 

pois os seus resultados não trouxeram novas observações.  

Utilizando os pontos de origem e destino definidos, foram executados os cálculos das 

rotas segundo a hierarquização definida na Tabela 9. As rotas preparadas foram 

organizadas conforme a Tabela 10 em que, para cada um dos grupos de hierarquização de 

critérios, variou-se o ponto de origem com o objetivo de comparar os resultados obtidos 

entre as rotas do modelo proposto por esta pesquisa e as rotas calculadas segundo o 

Algoritmo de Dijkstra. As análises comparativas foram organizadas de forma que sejam 

verificadas as diferenças de traçado de rota entre as respostas obtidas e identificar as 

diferenças entre os métodos. 

Tabela 10- Planejamento dos Experimentos 

Batch C6 – 06 critérios C3 - 03 Critérios 
 

1 
Origem: 01 
Destino: 01 

Origem: 01 
Destino: 01 

 

2 
Origem: 02 
Destino: 01 

Origem: 02 
Destino: 01 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

O número de possibilidades combinatórias entre pontos de origem, destino e 

disposição hierárquica de critérios é grande e a análise total dessas combinações 

extrapolaria em tempo e escopo dessa pesquisa. Assim, com o objetivo de avaliar a 

adequação do modelo ao objetivo proposto, algumas condições foram aleatoriamente 

escolhidas e definidas segundo alguns critérios. A definição da origem e destino baseou-se 

na Teoria do Movimento Pendular em que a maioria das pessoas realiza um movimento 

pendular saindo de suas respectivas casas e se dirigindo ao seu local de trabalho, 

geralmente localizado no centro da cidade. Como o polígono definido possui dois grandes 

eixos, Avenida Getúlio Vargas e Avenida Presidente Dutra, os dois pontos de origem foram 

escolhidos observando a proximidade do ponto a cada um desses eixos. Para o ponto de 

destino, foi escolhido um ponto intermediário entre os dois eixos. A escolha dos critérios foi 

divido em dois grupos. O primeiro, que contém as posições de 1 a 3, foi selecionado as 

variáveis inversamente proporcionais na ordem decrescente de quantidade na base de 

dados. No segundo, que representa as posições de 4 a 6, estão os critérios inversamente 

proporcionais à impedância. A ordem escolhida foi feita aleatoriamente, pois o objetivo é 

comparar as rotas desenhadas com as rotas segundo o modelo de Dijkstra e em seguida 

validar as mesmas demonstrando que estão em conformidade com o mapa. 

6.1.2. Análise dos Resultados 

6.1.2.1. Comparação das rotas com 06 critérios 

Utilizando o ponto de origem 01 com o ponto de destino 01, foram rodados o 

algoritmo de Dijkstra sem o uso da AHP e mais duas rotas foram montadas utilizando os 

critérios definidos na Tabela 09 e os pontos definidos na Tabela 10. Os resultados da 
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contagem de atributos em cada EDGE das rotas calculadas são apresentados na Tabela 11, 

para os resultados obtidos com a Batch 01, e na Tabela 12, para os resultados obtidos com 

a Batch 02. 

Tabela 11- Comparação das rotas de Dijkstra e Batch 01 para 06 critérios 

Elementos Dijkstra Atendimento Batch 01 Atendimento Caracteristica 

Restaurantes 2 2,11% 16 16,84% Diret. Propor. 

Farmácia 1 4,55% 3 13,64% Diret. Propor. 

Lojas Roupas 0 0,00% 10 55,56% Diret. Propor. 

Semáforos 6 20,69% 4 13,79% Inver. Propor. 

Distância 3.033,43m - 5.129,12m - Inver. Propor. 

Tempo 3,88min - 7,01min - Inver. Propor. 

Processamento 213ms - 196ms - - 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 12- Comparação das rotas de Dijkstra e Batch 02 para 06 critérios 

Elementos Dijkstra Atendimento Batch 02 Atendimento Caracteristica 

Restaurantes 6 6,32% 19 20,00% Diret. Propor. 

Farmácia 1 4,55% 3 13,64% Diret. Propor. 

Lojas Roupas 5 27,78% 7 38,89% Diret. Propor. 

Semáforos 5 17,24% 2 6,90% Inver. Propor. 

Distância 3.235,79m - 7.750,78m - Inver. Propor. 

Tempo 4,36min - 9,96min - Inver. Propor. 

Processamento 215ms - 212ms - - 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A rota proposta por Dijkstra comparada com a rota da Batch 01 mostra que a rota 

desenhada com o modelo proposto nesta pesquisa supera em todos os atributos escolhidos. 

A rota de Dijkstra apresenta valores piores para todos os elementos exceto distância e 

tempo. Como o modelo proposto na pesquisa é uma análise multicritério e, pelo fato de que 

o algoritmo de Dijkstra define sempre a menor rota, seria impossível que qualquer outra rota 

fosse menor do que a de Dijkstra. Se isso ocorresse, significaria que o algoritmo de Dijkstra 

estaria errado, o que não é verdade, pois o algoritmo de Dijkstra é um modelo amplamente 

testado e validado. Assim, qualquer rota diferente da rota de Dijkstra terá valores maiores 

nos itens referentes à distância e tempo. Na Figura 16 é apresentada a rota calculada pelo 

algoritmo de Dijkstra. A linha mais escura apresenta a rota calculada para o modelo. Na 

Figura 17 está apresentada a rota calculada por multicritério definida pelo modelo proposto 

pela pesquisa utilizando 6 critérios. A rota de Dijkstra para esse conjunto de origem e 

destino apresenta um caminho que leva até a Avenida Presidente Dutra e que segue até a 

entrada para o ponto de destino. O desempenho de conformidade com os critérios 

preconizados na Tabela 9 não atingiu um nível de adequação suficiente para os critérios. A 

eficiência de atendimento foi calculada dividindo-se o valor obtido pelo valor total do 

sistema. Esse cálculo foi realizado para todos os critérios. No entanto a rota indicada pelo 

cálculo elaborado por esta pesquisa atingiu valores quase 10 vezes maior do que a rota 

definida por Dijkstra em termos de atendimento aos critérios do usuário. Outro dado 
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importante, descrito nas Tabelas 11 e 12, diz respeito ao tempo de processamento, que 

mede o tempo desprendido para realizar o cálculo da rota. É possível observar que os 

tempos de processamentos foram praticamente equivalentes demonstrando que o modelo 

não causa impactos no desempenho computacional demonstrando uma eficiência 

equivalente entre os algoritmos. 

Figura 16 – Rota Dijkstra para Batch 01 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Figura 17 – Rota Multicritério (C6) para Batch 01 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

1:40.000 

1:40.000 
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Figura 18 – Rota Dijkstra para Batch 02 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Figura 19 – Rota Multicritério (C6) para Batch 02 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

As Figuras 18 e 19 apresentam as rotas definidas a partir do ponto 2. A rota de 

Dijkstra busca a rota passando próximo à Avenida Getúlio Vargas. A rota definida pelo 

modelo buscou um caminho por dentro da região a fim de maximizar os critérios do usuário. 

A Tabela 12 mostra um desempenho melhor para o atendimento dos critérios do que a rota 

de Dijkstra. Esse desempenho superior demonstra que as respostas do modelo possibilitam 

uma maior satisfação do usuário com as rotas apresentadas. 

1:40.000 

1:40.000 
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6.1.2.2. Comparação das rotas para 03 critérios 

Para os cálculos de rotas utilizando apenas 3 critérios, foram seguidos os critérios 

definidos na Tabela 9 e os pontos de origem e destino. Utilizou-se a ordem definida na 

Tabela 10. Os dados comparativos dos resultados de cada rota são apresentados nas 

Tabelas 13 e 14. 

Tabela 13- Comparação das rotas de Dijkstra e Batch 01 para 03 Critérios 

Elementos Dijkstra Atendimento Batch 01 Atendimento Caracteristica 

Restaurantes 2 2,11% 20 21,05% Diret. Propor. 

Farmácia 1 4,55% 9 40,91% Diret. Propor. 

Lojas Roupas 0 0,00% 4 22,22% Diret. Propor. 

Semáforos 6 20,69% 8 27,58% Inver. Propor. 

Distância 3.033,43m - 6.610,52m - Inver. Propor. 

Tempo 3,88min - 8,43min - Inver. Propor. 

Processamento 213ms - 214ms - - 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Tabela 14- Comparação das rotas de Dijkstra e Batch 02q para 03 critérios 

Elementos Dijkstra Atendimento Batch 02 Atendimento Caracteristica 

Restaurantes 6 6,32%  21  22,11% Diret. Propor. 

Farmácia 1 4,55% 9 40,91% Diret. Propor. 

Lojas Roupas 5 27,78% 4 22,22% Diret. Propor. 

Semáforos 5 17,24% 8 27,58% Inver. Propor. 

Distância 3.235,79m - 7.716,21m - Inver. Propor. 

Tempo 4,36min - 9,78min - Inver. Propor. 

Processamento 215ms - 218ms - - 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Observando os resultados obtidos entre as rotas calculadas por multicritério e pelo 

modelo de Dijkstra, percebe-se que a rota por multi-critério, nos quesitos pontuados na 

Tabela 9 para este experimento, ofereceu um cenário mais adequado. Vale ressaltar que no 

elemento semáforo, a rota multicritério não obteve o melhor resultado mostrando que o 

modelo multicritério oferece respostas adequadas às escolhas do usuário, pois, para esta 

seleção, o critério semáforo não foi selecionado, logo o modelo desprezou as contribuições 

desse critério no calculo da impedância. 

Nas Figuras 20, 21, 22 e 23 estão apresentadas as rotas desenhadas para o modelo 

multicritério utilizando-se a Tabela 09 e as rotas de Dijkstra para os pontos de origem e 

destino definidos na Tabela 10. Algumas observações podem ser feitas quanto aos 

desenhos apresentados. Na Batch 01, o modelo multi-critério realizou dois desvios. Em 

ambos os casos provocados para cumprir os requisitos definidos pelo usuário. Neste caso, 

como as variáveis diretamente proporcionais como distância, tempo e semáforo foram 

suprimidas dos critérios, os pesos das variáveis diretamente proporcionais à impedância 

tiveram pesos maiores que influenciaram o desenho das rotas, principalmente na Batch 02 

do critério 03 que proporcionou uma rota pelo eixo oposto. Nesta Batch, o ponto de origem 

estava mais próximo da Avenida Getúlio Vargas. No entanto, o traçado da rota para atender 
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aos 3 critérios, aproximou-se da Avenida Presidente Dutra levando a um atendimento 

superior dos critérios selecionados. 

 

Figura 20 – Rota Dijkstra para Batch 01 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

Figura 21 – Rota Multicritério (C3) para Batch 01 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

 

1:40.000 

1:40.000 
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Figura 22 – Rota Dijkstra para Batch 02 

 

Fonte:  Desenvolvido pelo autor 

 

 

Figura 23 – Rota Multicritério (C3) para Batch 02 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

Diante dos resultados obtidos, observa-se que houve êxito na definição das rotas por 

multicritérios atendendo melhor em todas as situações expostas aos critérios do usuário 

comparativamente ao modelo de Dijkstra que não busca essa orientação por multicritério. 

 

1:40.000 

1:40.000 
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6.2. VALIDAÇÃO DO MODELO 

Para a validação do resultado encontrado, foi avaliada a conformidade das rotas 

selecionadas com o mapa utilizado para o cálculo da rota. Para realizar essa análise, alguns 

trechos da rota foram selecionados para verificar essa conformidade demonstrando que a 

rota traçada é legítima. As análises foram feitas sobre a rota C6 Batch 01 que foi escolhida 

aleatoriamente. Dois trechos da rota foram escolhidos para que seja observado o seu 

traçado e a observância dos critérios selecionados. Conforme consta na Tabela 09, os 

critérios de seleção posicionaram o restaurante, a farmácia e as lojas de roupa como sendo 

o primeiro, segundo e terceiro colocado respectivamente na hierarquia da rota. Os critérios 

distância, tempo e semáforo, foram colocados como quarto, quinto e sexto colocados 

respectivamente. 

Os pontos referentes ao Restaurante, Farmácia e Lojas de roupa foram ilustrados 

através das imagens apresentadas na Tabela 15. Para o critério restaurante, foi adotado 5 

tipos de negócios que se enquadram na categoria restaurante, sendo eles: Bares, 

Restaurantes, cafés, Lanchonetes e Pubs. Esse agrupamento foi feito para se obter uma 

variável comum no mapa possibilitando a análise de seu impacto na escolha das rotas por 

multi-critério. 

 

Tabela 15- Símbolos para localização dos elementos 

Elementos Imagem 

Restaurantes 

 
Farmácia 

 
Lojas Roupas 

 
Fonte: adaptado de wiki.openstreetmap.org (2014) 

 

Na Figura 26, é apresentado o primeiro trecho analisado a partir da rota desenhada 

para o experimento C6 com Batch 01. Nesse primeiro trecho observa-se a mudança de rota 

definida pelo modelo para atender a dois restaurantes situados próximos do ponto de origem 

(indicação A na Figura 24). Outra tomada de decisão feita refere-se à escolha na indicação 

B na Figura 24 em que havia uma loja de roupa próxima, mas, como os critérios roupa e 

distância possuem peso próximo, não compensou aumentar o trecho apenas por causa de 

uma loja de roupa. A indicação C na Figura 24 indica uma decisão por dar uma volta que é 

justificada por 4 restaurantes. No entanto, como eles possuem um peso melhor do que a 

distância, compensou realizar a volta para se adequar aos critérios de escolha do usuário. 
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Figura 24 – Rota Multicritério (C6) para Batch 01 (Trecho 01) 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

A Figura 25 apresenta o segundo trecho da rota analisada para validação do modelo. 

A indicação A na Figura apresenta a decisão de seguir em frente, pois ela possui alto 

número de restaurantes e lojas de roupa, atendendo aos critérios do usuário. A indicação B 

mostra que o modelo optou por seguir pela Avenida Getúlio Vargas pelo fato de que um 

grande número de lojas de roupa e farmácia foi encontrado justificando a escolha. 

Figura 25 – Rota Multicritério (C6) para Batch 01 (Trecho 02) 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

A 

A 

B 

C 

A 

B 
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Outros desvios foram desconsiderados em função do impacto das demais variáveis. 

Essa característica do método por multicritério possibilita, dessa forma, que a contribuição 

de todas as variáveis seja levada em consideração a cada ponto de análise durante o 

traçado da rota mais adequada aos critérios do usuário. 

A partir da análise realizada através da metodologia de observação do mapa e a rota 

desenhada pelo modelo, observa-se que a rota escolhida é adequada e representa a 

hierarquização dos critérios proposta pelo modelo. 
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7. CONCLUSÃO 

O objetivo desse Capítulo foi apresentar as conclusões feitas após a pesquisa. Na 

Seção 7.1, é apresentada a avaliação dos resultados obtidos demonstrando que a pesquisa 

cumpriu seus objetivos. Na Seção 7.2, propostas para futuros trabalhos são apresentadas 

para que novas pesquisas nessa área possam ser feitas a fim de dar continuidade ao 

trabalho, bem como outras possibilidades de aplicação do modelo em áreas diversas do 

conhecimento. A Seção 7.3 apresenta as considerações finais relacionados à pesquisa e o 

aprendizado obtido no seu desenvolvimento, além das situações que favoreceram e 

desfavoreceram a execução dessa pesquisa a fim de que outros pesquisadores 

compreendam as dificuldades e acertos para que esta pesquisa pudesse ser concluída. 

 
7.1. AVALIAÇÃO FINAL DA PESQUISA 

Após os experimentos e os resultados obtidos, todos os objetivos da pesquisa foram 

atingidos conforme demonstrado nesta dissertação. O modelo apresentado demonstrou ser 

eficaz para o desenho de rotas ótimas por multicritério. A proposta de aplicação da técnica 

AHP em uma fórmula de impedância de forma que a ponderação ocorresse por uma 

hierarquização de critérios foi atingida utilizando-se o algoritmo computacional de Dijkstra, 

com algumas adaptações, para a execução do modelo. 

A limitação do recorte, em princípio, não oferece problemas quanto a definição da 

rota adequada aos critérios hierarquizados. Obviamente o modelo pode ser utilizado para 

qualquer variável existente no mapa que influencie a tomada de decisão por uma rota mais 

adequada às necessidades do usuário. Segundo Saaty (2008), a técnica AHP possui uma 

limitação de variável, não podendo ultrapassar o valor de 15 variáveis em uma mesma 

análise. Considerando a baixa probabilidade de se utilizar um número tão elevado de 

variáveis para a escolha de rota, entende-se que o modelo tem uma ampla aplicabilidade na 

escolha de rotas. Uma expansão de variáveis em outras áreas como saúde e segurança 

observando o geo-referenciamento de dados como focos epidemiológicos e ocorrências 

policiais podem tornar a ferramenta útil para a gestão pública, principalmente na roteirização 

de agentes de saúde e de rondas policiais poupando recursos públicos e tornando o serviço 

mais eficiente. 

Dentro do cerne da disponibilidade dos dados, uma contribuição significativa que 

esse estudo deixa é que a aplicabilidade dessa modelagem pode obter resultados práticos 

úteis se os órgãos públicos detentores das informações e com recursos para a sua coleta 

pudessem atribuir os mais diversos dados sobre o seu município em uma base única e 

constantemente atualizada. Dados de violência e epidemiológico, que refletem diretamente 

na direção a ser tomada em uma rota urbana, podem ser abertos e utilizados para que 
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pessoas possam reduzir a probabilidade de estar em ambientes hostis colocando sua vida 

em risco. Visitantes que não conhecem a dinâmica da cidade podem fazer uso dessa base 

para proteger sua vida e a de sua família evitando ruas com altos índices de violência ou 

com altas taxas de epidemias, principalmente as transmissíveis pelo ar ou por pequenos 

animais. 

Pouca literatura foi encontrada sobre o assunto e os trabalhos nessa área têm sido 

crescentes em função do aumento da demanda por soluções mais eficientes para escolha 

de rotas (ALVARENGA e NOVAES, 2000). Assim, esta pesquisa terá continuidade em um 

Programa de Doutorado na área de Logística de forma que novas contribuições possam ser 

feitas para o auxílio e viabilização de soluções eficientes para a mobilidade dos cidadãos no 

espaço urbano.  

 

7.2. PROPOSTAS PARA FUTUROS TRABALHOS 

O presente trabalho abre diversos pontos para futuras discussões na aplicação da 

AHP em análises multicriteriais. Primeiramente, não foi encontrada literatura abordando a 

possibilidade de uma metodologia capaz de calibrar a matriz AHP para uma situação de 

simulação de cenários. Para situações de modelagem de tráfico, Hourdakis, Michalopoulos 

e Kottommannil (2003) fazem uma proposta de alteração controlada dos pesos atribuídos 

aos elementos de decisão. Um estudo mais aprofundado pode ser executado em pesquisa 

de doutorado, por exemplo, para a calibração em matrizes AHP, visto que a alteração dos 

pesos não é possível de forma direta. A escolha das alterações para o método de calibração 

em uma matriz AHP possibilitando uma metodologia capaz de oferecer a regulagem dos 

pesos de forma a aumentar a precisão da comparação pareada de Saaty possibilitará um 

ganho para a modelagem em diversas áreas que fazem uso da técnica, mas não dispõem 

de um mecanismo capaz de aprimorar os cálculos de dar maior precisão em seus estudos. 

Outro ponto merecedor de uma análise mais aprofundada em futuros estudos é a 

possibilidade de uso da AHP para critérios superiores a 15. Nos estudos de Saaty (2008), a 

técnica por ele desenvolvida não é possível em matrizes com mais de 15 critérios por não 

haver uma boa precisão no cálculo de inconsistência dificultando a sua aplicação em 

análises complexas. Assim, estudos buscando a expansão dos critérios sem perder a 

qualidade técnica da apuração dos pesos podem contribuir para diversos estudos que 

necessitam abordar mais do que 15 critérios para a tomada de decisão. 

Esse modelo, apesar de ter sido aplicado em um problema de roteirização urbana 

com variáveis de escolha pautada nos elementos existentes na malha viária e de uso 

comum para usuários das vias, possui uma aplicabilidade em diversas áreas da ciência que 

necessitem de uma tomada de decisão em problemas que possam ser modelados na forma 
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de uma rede. Áreas como de comunicação, microinformática e eletricidade são campos do 

conhecimento humano que podem fazer uso da técnica abordada nesta pesquisa para a 

resolução de problemas com multicritérios. Pedronette (2010) aborda a aplicação de tomada 

de decisão em mercados financeiros explicando uma metodologia para a modelagem do 

problema. 

Existem várias formas de se desenvolver uma rede neural. Ela deve ser montada de 

acordo com o(s) problema(s) a ser(em) resolvido(s). Em sua arquitetura são 

determinados o número de camadas usadas (as camadas são formadas por 

neurônios), a quantidade de neurônios em cada camada, o tipo de sinapse utilizado, 

etc. (PEDRONETTE, 2010) 

 

A Figura 26 mostra um conceito que foi apresentado por PEDRONETTE (2010) 

demonstrando como uma rede pode ser estruturada para a tomada de decisão. Na primeira 

camada, ele apresenta a ponderação das variáveis. PEDRONETTE não apresenta uma 

abordagem sobre um método de ponderação, mas a aplicação de AHP para a definição dos 

pesos pode ser facilmente utilizado para a estruturação do modelo. 

Figura 26 – Esquema de Rede Neural com uso de ponderação 

 

Fonte: PEDRONETTE (2010) 

Além do que foi exposto, o próprio modelo apresentado ainda pode ser submetido a 

uma pesquisa de campo com usuários de rotas urbanas a fim de se observar o seu nível de 

satisfação quanto a rota multicritérios desenhada. Assim, esta pesquisa fornece uma 

contribuição interessante que poderá auxiliar estudos mais aprofundados em diversas áreas 

do conhecimento que necessitem um modelo multicritério em um grafo que represente uma 

situação real. 
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7.3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a pesquisa, algumas dificuldades foram encontradas e que merecem ser 

pontuadas de forma que futuras pesquisas nessa área possam ser feitas buscando a rotas 

alterativas para o seu desenvolvimento evitando a recorrência das dificuldades. A primeira 

delas tratou da dificuldade de acesso aos dados de órgãos públicos. Apesar de esta 

pesquisa buscar apenas a apresentação da modelagem independente dos critérios a serem 

utilizados, poderia ter sido uma contribuição a mais desse trabalho a apresentação de 

informações voltadas para a segurança pública e de risco epidemiológico. Apesar de terem 

sido feitas visitas às respectivas secretarias e de até ter conseguido uma entrevista com um 

secretário da prefeitura de Feira, nenhum avanço foi feito no sentido de disponibilização de 

dados mesmo sob a ótica de que se tratava de uma pesquisa acadêmica sem cunho 

político. 

A modelagem da rota baseada em multicritérios aplicados pela técnica AHP não 

possui um sistema de informação geográfico definido e pronto no mercado. Diversos 

sistemas foram estudados para o atendimento dos objetivos dessa pesquisa tais como 

ArcGIS, Spring, TransCAD e IDRISI. Em cada um surgia uma dificuldade diferente que 

tomava tempo e recurso da pesquisa. Quando se conseguia operacionalizar a base de 

dados, não se conseguia realizar as transformações propostas. A proposta de junção da 

AHP no algoritmo de Dijkstra é inédita no meio científico não sendo identificados trabalhos 

nessa área e que, por sua vez, não poderiam ser totalmente contemplados em aplicativos 

comerciais. 

A presente pesquisa abre portas para novas perspectivas de uso da técnica AHP em 

problemas ligados a rede. Dentre os temas abertos para a discussão, como aplicação da 

técnica em outros problemas de redes não voltados ao transporte, pode-se abordar a 

calibração do entendimento de conceito relativos tais como distância e tempo que variam de 

usuário para usuário fazendo com que o modelo realize um ajuste matemático a fim que os 

parâmetros hierarquizados pelo usuário possam ser calibrados trazendo rotas ainda mais 

adequadas ao desejo do usuário por locomoção. Outro ponto a ser estudado é o tipo de 

roteirização por gota, muito comum em situações em que o usuário deseja dar uma volta e 

retornar para o mesmo lugar de origem. Esse modelo deve ser considerado em futuras 

pesquisas, inclusive de doutorado, agregando valor ao conhecimento disponibilizado. 
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ANEXO I 

 

Formulários das pesquisas de campo 
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ANEXO: PESQUISAS DE CAMPO REALIZADAS DURANTE A PESQUISA 

Formulário 01 – Coleta dos estabelecimentos nas ruas 
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Formulário 02 – Coleta de informações das vias. 
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ANEXO II 

 

Mapa do Recorte da Pesquisa 
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