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RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar a vulnerabilidade de rotas na atividade de distribuição física 

de cargas, através da adaptação do conceito de Teoria da Confiabilidade. Para tanto, aplica-se 

tal conceito à medição do risco de eventos não regulares e imprevisíveis como obras e 

manutenções em vias públicas, em decorrência de intervenções que aconteceram devido as 

falhas que ocorreram no sistema hidrossanitário da cidade de Fortaleza, Ceará. O número de 

pesquisas sobre o tema tem aumentado e tal problemática possui grande impacto sobre o 

desenvolvimento econômico e social em núcleos urbanos. Neste tocante, destacam-se as 

afirmativas sobre a necessidade de se considerar a influência de adversidades externas na rede 

viária, por exemplo, que podem acarretar no comprometimento do desempenho dos sistemas 

de transportes. Todavia, a incorporação do conceito de Teoria da Confiabilidade não é dedicado 

à análise de risco do sistema de transportes, sua concepção se dá pela análise de equipamentos 

e componentes de sistema mecânicos, atribuindo-lhes uma avaliação quanto à sua 

confiabilidade, como o dos constantes ao sistema hidrossanitário da cidade. No entanto, a 

avaliação da confiabilidade deste sistema reflete diretamente na confiabilidade da rede viária, 

ao assegurar que as ações de manutenção direcionadas à correção das falhas no sistema 

hidrossanitário que causam paralisação da via, ou da interrupção parcial de suas atribuições. 

Desta forma, este trabalho buscou adaptar a aplicação de tal conceito com o intuito de antever-

se a ocorrência destas falhas, a partir da utilização das ferramentas estatísticas que direcionam 

à análise temporal dessas falhas, podendo, com isso, auxiliar na interpretação da confiabilidade 

de ambos os sistemas e garantir um processo mais adequado de escolha de rota. A aplicação do 

método proposto possibilitou a redução da distância e do consumo de combustível, além de 

proporcionar um aumento na eficiência da operação traduzido pelo ganho de tempo de percurso 

no sistema. 

 

Palavras-chave: Teoria da Confiabilidade; Vulnerabilidade da rede; Análise de falhas; Análise 

de Risco; Sistemas de Transporte; Confiabilidade; Eventos não Regulares e Imprevisíveis. 
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ABSTRACT 

The present study evaluates the influence of the vulnerability of the urban network in the choice 

of routes process in the physical distribution activity goods, by adapting the concept of 

Maintenance of Theory. Therefore, apply this concept to measure the risk of irregular and 

unpredictable events such as construction and maintenance of public roads as a result of 

interventions that happened because of the failures that occurred in the sanitary-system of the 

city of Fortaleza, Ceará. The number of research on the subject has increased and such 

problematic has great impact on economic and social development in urban areas. In this 

respect, the affirmative are highlighted on the need to consider the influence of external 

adversities on the road network, for example, that may result in the commitment of the 

performance of transport systems. However, the incorporation of the concept of Maintenance 

of Theory is not dedicated to risk analysis of the transport system, her conception is given by 

the analysis mechanical systems of components and equipment, assigning them an evaluation 

as to its reliability, such as the constant sanitary-system of the city. However, the evaluation of 

the reliability of this system is directly reflected in the road network reliability by ensuring that 

maintenance actions aimed at correcting failures in the stem from sanitary-system standstill of 

the road, or partial interruption its attributions. Thus, this study sought to adapt the application 

of this concept for the purpose of predict the occurrence of these failures, as from the utilization 

of statistical tools that direct the temporal analysis of failures and can, therefore, assist in 

interpreting of reliability both systems and ensure a more appropriate route choice process. The 

application of the proposed method it possible to reduce the distance and fuel consumption, as 

well as providing an increase in operation efficiency translated by travel time gain in the system. 

 

Keywords: Maintenance of Theory; Network Vulnerability; Failure Analysis; Risk Analysis; 

Transportation Systems; Reliability; Events not Regular and Unpredictable.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Contextualização 

 

A atividade de distribuição de mercadorias tem recebido mais atenção nos últimos anos, 

no que lhe compete a movimentação de cargas em áreas urbanas, estando associada à larga 

concentração populacional inserida nos centros urbanos em decorrência do processo de urbanização 

das grandes cidades, atribuindo-lhes significativa participação no consumo por produtos e serviços 

advindos de origens distintas, como retratado segundo alguns autores Wang et al. (2014); Van 

Binsbergen e Visser (2001); Malecki et al. (2014); Lindholm, (2012); Sjöstedt, (2007). 

Segundo Allen e Browne (2010b), a morfologia da carga urbana não é afetada tão 

somente pelo tipo de veículo, ou pelas características dos produtos e mercadorias demandadas, mas, 

também, pelo tamanho da área urbana e pela sua forma onde, por exemplo, o padrão comercial e uso 

do solo, a localização dos depósitos, e principalmente o planejamento das operações do sistema de 

transporte, influenciam na estratégia de organização da cadeia de suprimentos como também afetam 

a localização geográfica alterando os padrões de ocupação do solo e acessibilidade. 

A busca por realizá-lo a baixo custo, visto que a atividade é peça essencial para contribuir 

de forma decisiva na melhoria do padrão econômico da sociedade, entretanto, esse baixo custo, pode 

ser difícil de ser alcançado uma vez que diversos fatores externos impactam diretamente na 

consumação do mesmo (BALLOU, 2006; CHERRETT et al., 2012).  

Para a OECD (2003), o congestionamento, diante de tantas outras implicações, tornou-

se o principal obstáculo à operação e ao planejamento da atividade de distribuição de mercadorias em 

áreas urbanas, por contribuir significativamente para o aumento dos custos de transporte interferindo 

diretamente na confiabilidade e pontualidade das diversas operações relacionadas, pois os níveis de 

acessibilidade acabam sendo reduzidos conforme o carregamento da rede se eleva, provocando 

atrasos devido a variabilidade no tempo de viagem. 

Todavia, segundo Taylor e D’Este (2003) o papel da acessibilidade em uma rede urbana 

tem se tornado importante para o estudo do fenômeno do transporte de cargas nestas áreas, podendo 

ser expressa como um custo de viagem necessário para acessar uma via, em particular, comparando 

rotas ótimas com alternativas. 

Recentemente, tem-se tido maior conhecimento de que as redes viárias estão se tornando 

cada vez mais vulneráveis a determinados distúrbios imprevisíveis, onde, com a degradação de um 

ou mais arcos da rede, esta começará a operar em um regime gradativamente mais próximo a sua 

capacidade, isto é, apresentando-se mais sensível a quaisquer variações no fluxo ou capacidade em 
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consequência de alguma interrupção parcial ou total da via, o que provocará diferentes graus de 

congestionamentos e consequentemente efeitos na rede (WATLING e BALIJEPALLI, 2012). 

O efeito sobre o desempenho da rede em relação ao novo nível de demanda e oferta, 

depende da análise da sua vulnerabilidade e das medidas tomadas pelos seus planejadores como o 

fornecimento de informações, e da resposta dos condutores quando da escolha de rotas, por exemplo. 

Desvios realizados em uma rede confiável, robusta, a partir do padrão regular da procura e da oferta, 

irão resultar em uma menor variação no tempo de viagem em comparação a uma rede com um nível 

de vulnerabilidade maior, dado que o usuário detém de um alto nível de conhecimento sobre a rede, 

ou seja, uma gama de informações detalhadas fornecidas com antecedência sobre a orientação da rota 

disponível uma vez que a viagem já começou, aumentando a quantidade de opções disponíveis para 

escolha da melhor rota e alternativas bem como as consequências da degradação da rede acabam 

sendo reduzidas (SNELDER et al., 2012). 

Em adição, o autor reitera que a confiabilidade da rede se dá pela frequência da 

ocorrência repetitiva desses distúrbios que afetam diretamente o tempo de viagem, onde quanto mais 

intensa a frequência destes acontecimentos é, menor será a sua confiabilidade, pois seus resultados 

em tempos de viagem se desviarão do tempo de viagem sob condições regulares, apresentando maior 

variabilidade, devido a interpretação de cada usuário ao risco diante da finalidade da sua viagem, 

influenciando na tomada de decisão quanto à escolha de rotas e alternativas. 

Para Snelder et al. (2012), a maneira como a confiabilidade, ou falta dela, é 

experimentada, depende das características do motorista como, por exemplo, o nível de aversão ao 

risco, ou seja, a forma como o usuário interpreta as consequências do efeito do distúrbio interferindo 

na confiabilidade da sua viagem, é percebida em forma de informações que poderão conduzir às rotas 

alternativas que estão disponíveis para o motorista. Se o usuário é informado sobre atrasos e, a partir 

disso, quais as rotas alternativas estão disponíveis, então os tempos de viagem são mais confiáveis na 

percepção do motorista. 

A vulnerabilidade e a confiabilidade são conceitos relacionados, mas a ênfase dada à 

vulnerabilidade está relacionada ao quanto a rede é suscetível e às consequências, econômicas e 

sociais, que a falha na rede pode provocar, e não somente para a probabilidade de falha, ou seja, uma 

rede com um alto nível de confiabilidade possuirá baixa vulnerabilidade a ocorrência de distúrbios, e 

vice-versa (TAYLOR e D’ESTE, 2003). 

Portanto, pelo fato da vulnerabilidade ser, conceitualmente, similar à confiabilidade, não 

significa que calcular a probabilidade da ocorrência de distúrbios não seja importante, além do mais, 

a confiabilidade do sistema é de total importância para o seu funcionamento, pois se intervenções 

forem feitas a fim de se reduzir a probabilidade da ocorrência de distúrbios, isso influenciará 
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diretamente no tempo de viagem e na sua confiabilidade e, consequentemente, nos custos de 

transporte de cargas, de forma positiva. 

 

1.2 Problemática 

 

Para Ballou (2006), o processo de escolha de rotas tem como finalidade buscar, na malha 

viária, os melhores trajetos para que o veículo possa deslocar-se a fim de alcançar o seu destino 

minimizando tempo, distância, consumo de combustível, dentre outros critérios de custo. 

Bhusiri et al. (2014), apontam que a subutilização dos recursos (veículos/mão-de-obra), 

os danos a carga, a baixa qualidade do nível de serviço, o não atendimento da entrega no prazo correto, 

dentre outros, geram custos extras do ponto de vista dos entregadores ou distribuidores. Do ponto de 

vista da demanda ou do cliente, acarretam em práticas que irão gerar custos adicionais indevidos 

como, por exemplo, custo de inventário, mão-de-obra, perca de produtividade e matéria-prima, entre 

tantos outros. 

Com isso, assume-se que exista uma relação que discerne da geração de custos extras nas 

operações de distribuição de mercadorias em áreas urbanas, estando associado aos esforços 

provenientes do processo de escolha de rotas, com o objetivo de evitar certas impedâncias na via por 

consequência de diversos fatores externos. De acordo com a adoção de roteiros no qual, muitas vezes, 

não são ideais por apresentarem alguma perturbação que pode impactar negativamente na viagem 

como, por exemplo, a ocorrência de distúrbios que provocam diferentes níveis de congestionamento, 

variando de acordo com a gravidade da interrupção. 

Devido a isso, segundo You et al. (2016), muitas tomadas de decisões em relação ao 

roteiro da atividade de distribuição física ocorrem em nível tático, no decorrer da viagem, mas seus 

resultados acabam sendo percebidos no nível operacional devido a ocorrência de congestionamentos, 

por exemplo, pois tais informações muitas vezes são limitadas ou desconhecidas pelo tomador de 

decisão. Portanto, as que estão e são disponibilizadas para os operadores de transporte de cargas são 

aquelas limitadas espacialmente e temporalmente, como medidas de restrição e janelas de tempo. 

Os métodos utilizados para a promoção ótima das medidas a serem tomadas quanto a 

elaboração do roteiro, partem da utilização de modelos discretos que, segundo You et al. (2016), são 

ineficientes por não serem tão sensíveis quanto a proposição de cenários relacionados às mudanças 

espaço-temporais, devido aos fatores imprevisíveis que podem provocar uma alteração instantânea 

na rede. Tais incidentes intempestivos forçam, muitas vezes, as empresas a enfrentar as violações que 

as restringem quanto a sua circulação, para que se possa manter o nível de serviço com qualidade. 
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Assim, Goes (2014), em seu trabalho, buscou analisar os impactos que a ruptura em 

alguns arcos, provocado por acidentes, pode provocar nos custos agregados e desagregados da rede, 

avaliando-os através do quesito de confiabilidade e risco como elementos de ponderação à escolha de 

rotas. 

O autor afirma que a função risco (efeito x probabilidade) apresenta-se como principal 

atributo direcionador para estimar a vulnerabilidade de uma rede urbana, onde observou que através 

da interrupção de arcos de alto risco o custo, agregado e desagregado, pode aumentar em até, 

aproximadamente, 20% e em 70%, respectivamente. O mesmo afirma que apenas as informações 

referentes a tempo e custo de viagem podem não ser suficientes para suprir as necessidades da entrega 

de mercadorias. Do experimento realizado, o mesmo assume que a variabilidade e o risco aumentam 

conforme a quantidade de arcos que são adotados para a rota. 

Distúrbios, tais como acidentes, condições climáticas, eventos aleatórios e obras e 

manutenções viárias, condizem a uma variação em curto prazo da demanda e do fornecimento das 

facilidades efetivas, onde estes ocorrem com uma certa probabilidade e tem um efeito primário na 

capacidade viária, causando sua redução, e/ou aumento da demanda (SNELDER et al., 2012). 

Obras Públicas e trabalhos de manutenção em larga escala nas vias públicas podem 

provocar um efeito maior no tempo de viagem, por apresentarem uma não-regularidade e 

imprevisibilidade, pois, para Chen et al. (2002), estes eventos provocam danos significativos ao 

sistema de tal modo que a sua função principal não esteja mais disponível por um longo período. 

Assim, tais distúrbios podem ser distinguidos pelo seu efeito. Muitos distúrbios têm 

efeitos/impactos temporários, que podem variar em uma escala de intensidade. No entanto, existem 

distúrbios que provocam impactos permanentes na via. Distúrbios regulares são mais prováveis que 

distúrbios não-regulares, porém, os não-regulares, possuem um maior efeito sobre o sistema de 

transportes do que os regulares. Da mesma forma, os imprevisíveis possuem um efeito maior sobre o 

sistema do que os previsíveis, isto devido às medidas de prevenção tomadas para conter os distúrbios 

previsíveis. 

Outra distinção é em relação ao período de duração, ou seja, se o distúrbio aconteceu 

somente em um dia, variou entre alguns dias, ou apresentou-se constante dentro de um determinado 

período. Há, também, uma consideração a ser feita quanto à forma como os efeitos dos distúrbios se 

distribuem espacialmente, alguns podem provocar impacto em toda a rede enquanto outros se 

manifestam em um ponto específico, localizado (HUSDAL, 2004). 

Desta forma, perturbações recorrentes como congestionamentos em hora pico, em um 

dia útil, são mais fáceis de se prever e propor planos alternativos que venham suprir a necessidade do 

objetivo da viagem, no tempo certo, e mantendo o equilíbrio na rede. Entretanto, os não-recorrentes, 
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ou seja, eventos não-regulares e, em muitos casos, imprevisíveis acabam se apresentando como sendo 

de maior risco à rede viária, pois sua manifestação ocorre de forma totalmente aleatória, fazendo com 

que certas medidas intervencionais só venham acontecer após o seu conhecimento, o que provoca um 

impacto à longo prazo e em grande parte da rede, por isso o seu efeito acaba imperando diante da 

probabilidade e frequência da sua ocorrência (SNELDER et al., 2012). 

Diante disto, estimar as probabilidades deste tipo de evento é muito difícil. A sua 

previsibilidade é baseada a partir de dados históricos, o que implica que as circunstâncias em torno 

do evento permanecem as mesmas em todos os momentos, e que todas as conexões causais não são 

conhecidas, segundo Sarewitz et al. (2003). Portanto, torna-se um obstáculo, para os planejadores e 

usuários, medir o efeito/impacto do risco de um evento não-regular e imprevisível, diante do 

pressuposto da influência da vulnerabilidade no processo de escolha de rotas em uma rede urbana, 

nos custos da atividade de distribuição de mercadorias. 

 

1.3. Questões de Pesquisa 

 

Como proposto na discussão anterior, a vulnerabilidade no sistema de transporte 

rodoviário, passou a ser estudado não somente do ponto de vista da segurança, mas também como 

um problema de insuficiência na oferta do serviço, por ser considerado como um problema de 

acessibilidade reduzida que ocorre devido a várias razões. 

Os mais comuns são os congestionamentos que resultam em efeitos e atrasos por 

consequência da ocorrência de interrupção da via, seja ela parcial ou total, causando graves prejuízos 

em termos de tempo de viagem, bem como outros custos. Prever estes acontecimentos se torna um 

desafio para a atividade de distribuição de mercadorias, ao se considerar os efeitos/impactos do risco 

de um evento não-regular e imprevisível, como obras públicas e/ou manutenções na via, contribuindo 

para o aumento dos custos de transporte relacionados à acessibilidade. 

Portanto, com base no contexto abordado, como a mensuração do risco de um evento 

não regular e imprevisível, considerando os efeitos da ocorrência de obras públicas e manutenção em 

uma rede urbana, como fatores externos que influenciam diretamente na confiabilidade da rede viária 

podem contribuir para a análise da relevância da vulnerabilidade da rede urbana no processo de 

escolha de rotas do transporte de cargas? 

Em complementação, algumas questões foram formuladas para que se promovesse um 

maior entendimento sobre os fenômenos aqui discutidos: 

a) Quais parâmetros são considerados, pelas empresas transportadoras de cargas em 

áreas urbanas, no processo de escolha de rotas? 
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b) Como, através da análise do seu efeito e probabilidade, é possível medir o risco de um 

evento não-regular e imprevisível? 

c) Como a análise de risco de um evento não regular e imprevisível tornam-se relevantes 

para o processo de escolha de rotas da atividade de transporte de cargas em áreas 

urbanas? 

d) Como a análise do risco de um evento não-regular e imprevisível pode influenciar na 

avaliação da vulnerabilidade da rede? 

 

1.4. Objetivo da Pesquisa 

 

Face ao problema de pesquisa identificado e ao questionamento central, o presente 

trabalho tem como principal objetivo analisar a relevância da vulnerabilidade da rede urbana no 

processo de escolha de rotas do transporte de cargas, através da mensuração do risco de um evento 

não-regular e imprevisível, considerando os efeitos da ocorrência de falhas e de intervenções no 

sistema de abastecimento de água e esgoto, como fatores externos que influenciam diretamente na 

confiabilidade da rede viária. Para que se possa alcançar este objetivo, pretende-se trabalhar com os 

seguintes objetivos complementares: 

a) Analisar e compreender os parâmetros estabelecidos no processo de roteirização do 

transporte urbano de cargas; 

b) Verificar como o conceito de Teoria da Confiabilidade pode dar suporte às análises 

de risco de um evento não regular e imprevisível; 

c) Analisar como o risco de um evento não regular e imprevisível pode influenciar no 

processo de escolha de rotas alternativas da atividade de transporte urbano de cargas. 

d) Verificar como o risco de um evento não regular e imprevisível pode influenciar na 

avaliação da vulnerabilidade da rede. 

 

1.5. Justificativa 

 

O setor de transporte de cargas é afetado proporcionalmente de acordo com o aumento 

do consumo por produtos e serviços sendo realizados em áreas urbanas, indicando um aumento na 

frequência de entregas/coletas em que, em consonância a este fato, a exigência por qualidades de 

serviço cada vez melhores tornou-se o principal objetivo das empresas transportadoras, aumentando 

a competitividade. Esta qualidade de serviços está relacionada diretamente com a operacionalidade 

da atividade e como estão sendo utilizados todos os recursos que estão disponíveis e a como as cidades 
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tratam de incentivar a combinação certa de ativos e serviços de transporte mais eficazes, a fim de 

obterem sucesso, são capazes de competir mais ativamente numa economia globalizada 

(DOCHERTY, 2004). 

Os custos desta atividade estão diretamente relacionados com a qualidade da operação, 

ou seja, a medida em que os esforços vão sendo empregados no processo promovendo o uso ótimo 

dos seus recursos, melhor será o nível de atendimento do cliente. Entretanto, tais custos também estão 

diretamente relacionados a fatores externos que interferem fundamentalmente na sua composição, 

como o congestionamento que provoca, segundo Downs (2004), dois grandes problemas para a 

operação: perda de tempo e dinheiro. Tais perdas estão relacionadas ao atraso de coleta/entrega de 

mercadorias, consequentemente devido ao escasso/ineficiente emprego dos recursos disponíveis 

onde, muitas vezes, o custo adicional acaba sendo repassado para os produtos como forma de 

compensação pela geração da ineficiência provocada por estas externalidades. 

Além deste fato, a vulnerabilidade se tornou ponto de interesse no sistema de transporte 

de cargas, considerando os distúrbios na via como fatores externos que causam risco à eficiência da 

operação da atividade de distribuição. Alguns destes eventos podem ser de natureza mais ou menos 

repentina e/ou imprevisível, variando de clima extremamente adverso, à falhas e acidentes de trânsito, 

ou obstruções físicas como obras rodoviárias planejadas, ou não, bem como danos intencionais na 

forma de conflitos como ações terroristas. 

A frequência, a previsibilidade, o alcance geográfico, o seu efeito, etc., variam muito, 

tanto entre as diversas categorias de eventos. O que esses eventos têm em comum, porém, é que eles 

podem ter uma influência negativa sobre a manutenção da rede viária, seja por conta própria ou 

iniciando uma cadeia de eventos que resultam em uma perturbação global do sistema, interferindo 

nos níveis de acessibilidade da rede, causando redução no fornecimento do nível de serviço ou 

aumento da demanda, atribuindo outros fatores aos custos de viagem (BERDICA, 2002). 

Estimar a probabilidade da ocorrência de um distúrbio, ajuda a entender a robustez da 

rede, refirmando sobre a sua confiabilidade ou não, favorecendo a elaboração de planos 

contingenciais de rotas alternativas através da análise de links críticos, que possam comprometer o 

equilíbrio da rede. Buscar compreender estes fenômenos de natureza, geralmente, aleatória e 

imprevisível, pode ajudar o usuário a antecipar-se em relação a tais sinais de fraqueza da rede, por 

provocarem consequências substanciais na acessibilidade entre pontos específicos da mesma, 

evitando que ocorra o seu colapso quando esta ao atingir a sua capacidade máxima o que imporia, aos 

transportadores, custos adicionais à atividade devido à presença de interrupções na via (TAYLOR E 

D’ESTE, 2001). 
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2. ATRIBUTOS RELACIONADOS À VULNERABILIDADE DA REDE 

 

Neste item, se assumirá a premissa de que a vulnerabilidade da rede passa a ser um 

ponderador importante no processo de escolha de rotas do transporte de cargas em áreas urbanas, 

evidenciando seus efeitos primários na rede como ponto de partida para o fato de que as redes urbanas 

estão começando a exibir um nível de serviço reduzido devido a várias razões. Eventos como 

incidentes do dia-a-dia, tais como aumento do volume de tráfego devido a atividades de obras e 

manutenção e a ocorrência de acidentes, podem reduzir a capacidade do sistema de tráfego, causando 

interferência nos níveis de acessibilidade da mesma, como consequência à decorrência destes eventos 

que afetam diretamente na capacidade da via em absorver uma demanda do tráfego estável, ou 

variável. 

Efeitos tais como congestionamento são resultantes destas causas, provocam graves 

prejuízos em termos de tempo de viagem, bem como outros custos à atividade de transporte, inclusive 

na de movimentação de cargas em áreas urbanas. Portanto, neste capítulo, serão abordados os 

principais aspectos relacionados à vulnerabilidade da rede buscando na literatura, através de revisões 

bibliográficas, aqueles que são consideradas relevantes para a fundamentação de uma análise que 

facilite a compreensão da problemática que o envolve.  

 

2.1. Congestionamento 

 

O congestionamento tornou-se algo regular e previsível principalmente nas áreas 

urbanas, atualmente estando inserido na rotina de vários usuários do sistema de transporte que o 

evidenciam a partir do mal funcionamento da rede em determinado momento do dia. Isto ocorre 

porque uma das suas principais funções, absorver a demanda de tráfego, é limitada pela capacidade a 

qual foi projetada e quando esta é excedida o nível de acessibilidade reduz tornando-se incapaz de 

escoar o tráfego existente. 

De forma sintética, o congestionamento do tráfego pode ser percebido a partir da 

alteração do volume ou na redução da capacidade da via, apresentando-se como uma anormalidade 

que afeta a qualidade do serviço que é oferecido pelas facilidades em relação aos níveis desejáveis 

para a circulação (BERTINI et al., 2005; DANIELIS et al., 2010). De acordo com os autores, o 

congestionamento se dá pela forma como se mede a utilização do sistema considerando duas unidades 

distintas como tempo e distância, indicadas pela necessidade individual de cada usuário. 

Outro fator é a sua intensidade ditada pela relação existente entre a demanda e a 

capacidade, sendo atribuído ao tempo em que o congestionamento persiste, o que pode provocar um 
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aumento no tempo de viagem quando comparado às condições de demanda reduzida (ORTÚZAR e 

WILLUMSEN, 2011). Para os autores, conforme a via é carregada os usuários vão se dispondo da 

capacidade ofertada até que se atinja a sua saturação. A medida em que um veículo é adicionado ao 

fluxo existente será acrescido um aumento no tempo de viagem devido a geração de fila, o que reduz 

a capacidade do sistema em responder à demanda crescente, provocando o seu não atendimento, 

ocasionando em congestionamento. 

Quanto a gravidade dos efeitos do congestionamento, o mesmo pode ser ordenado em 

três níveis: leve; moderado; e severo, onde são compreendidos pela relação entre volume e 

capacidade, como mostra a tabela 1: 

 

Tabela 1 - Classificação dos níveis de congestionamento. 

Efeito Razão: Volume/Capacidade 

Congestionamento Leve 0,7 – 0,84 

Congestionamento Moderado 0,85 – 0,99 

Congestionamento Severo ≥ 1 

Fonte: IPEA e ANTP (1998). 

 

O congestionamento também se classifica de acordo com a sua frequência, onde o seu 

destaque se dá pela análise do seu comportamento temporal, isto é, se é regular ou não em relação a 

sua eventualidade sendo classificado como congestionamento recorrente ou não-recorrente. O 

primeiro se define pela sua periodicidade normalmente em horários de pico, principalmente nas 

grandes cidades, tornando-se rotineiro em grande parte dos dias. Durante um dia útil, o 

congestionamento recorrente apresenta uma certa evolução em sua demanda, muitas vezes atingindo 

ou ultrapassando a capacidade da via provocando um dos três níveis acima destacados. A demanda 

acaba atingindo picos que se sobressaem à capacidade projetada por algum tempo, mas reduzindo-se 

posteriormente, como mostra a figura 1. 

 

Figura 1 - Exemplo típico demanda vs capacidade em relação ao horário do dia. 

 
Fonte: Oliveira (2012). 
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Em consecução, o não-recorrente, tende a ocorrer em horários atípicos, por eventos 

aleatórios, que quase sempre apresentam imprevisibilidade. Tais eventos inesperados, podem ser 

provocados por acidentes, mudanças climáticas, obras e manutenções na via, etc., (BREMMER et al., 

2004). Por ter característica de aleatoriedade, os autores concluem que uma quantidade de custo de 

tempo é consumida para que se possa extinguir os efeitos destes eventos na rede, a fim de normalizar 

o comportamento do tráfego promovendo o equilíbrio da rede, entretanto. Eventos aleatórios não 

apresentam um comportamento padrão o que acarreta em diferentes impactos na via, o que 

desprenderá esforços distintos até que este seja dissipado. 

Segundo o autor, existem custos envolvidos quanto ao tempo gasto para dissipar o 

congestionamento ocasionado por um evento aleatório, pois a forma como o evento se manifesta 

reflete diretamente na gravidade dos efeitos que são provocados na rede e, consequentemente, na 

variação do tempo de viagem, bem como nos prejuízos sociais e econômicos ocasionados pelas 

implicações que o congestionamento pode acarretar ao reduzir os níveis de acessibilidade. 

 

2.1.1. Implicações do Congestionamento: Efeitos e Custos 

 

O congestionamento tem como um dos seus maiores efeitos provocar aumento no tempo 

de viagem, pois devido o carregamento da via há uma redução na velocidade média ocasionando 

atrasos e consequentemente aumento nos custos generalizados, além do aumento nos níveis de 

poluição, ruído, estresse, se comparado ao tráfego não congestionado (SALOMON e 

MOKHTARIAN, 1997). Tais atrasos no tempo de viagem provocam um impacto mais significativo 

à atividade de distribuição de cargas causando o não atendimento no prazo programado, o que pode 

gerar custos extras para a operação e impactos indiretos na economia (BHUSIRI et al., 2014). 

Para o autor, o modo como o sistema está desempenhando suas funções influencia 

diretamente no custo desprendido para que se acessem diferentes regiões, zonas, de uma área urbana. 

A percepção do impacto do congestionamento no custo da viagem dos usuários de veículos 

particulares, pode variar pouco visto que as redes urbanas apresentam uma ampla disponibilidade de 

opções a serem acessadas promovendo o equilíbrio da rede. 

Já para os transportadores, este custo de viagem acaba sofrendo interferência não 

somente do congestionamento, mas também de outros fatores externos como, por exemplo, a adoção 

de medidas restritivas o que não torna a rede flexível para a atividade de distribuição, pois suas opções 

de acesso acabam sendo limitadas por esta prática (CASCETA, 2009). 

Com os anos, a adoção de tais medidas acabou se tornando uma prática comum pelas 

autoridades locais, promovendo zonas máximas de restrição principalmente quanto à circulação de 
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veículos de carga, com o intuito de reduzir o impacto do congestionamento na rede, principalmente 

em áreas comerciais e residenciais, objetivando aumentar os níveis de acessibilidade para os demais 

usuários, muitas vezes admitindo que a movimentação destes veículos contribuem para o 

agravamento dos níveis de congestionamento, em quanto estes também buscam realizar suas 

atividades com o máximo de eficiência pelo mínimo dos seus recursos. 

 

Figura 2 - Influência do congestionamento na tomada de decisão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Muñuzuri et al. (2005), afirmam que a ausência de um planejamento público eficiente 

impacta diretamente nos custos do produto ao consumidor final, uma vez que muitas destas medidas 

são tomadas sem quaisquer fundamentações técnicas, ou seja, baseadas apenas em consentimento 

próprio sobre o problema o que dificilmente irá comprovar os benefícios da sua aplicação, reduzindo 

o nível de acessibilidade à atividade de transporte de cargas, provocando maior esforço por parte do 

transportador em maximizar o uso dos seus recursos para que seus serviços logísticos passem a 

oferecer uma operação de transporte cada vez mais eficiente. 

Para o autor, a atividade de transporte de cargas não consegue absorver os impactos que 

o congestionamento e as medidas restritivas impõem nos seus custos operacionais, sendo repassado, 

de forma direta ou indireta, aos consumidores finais através do aumento nos valores dos serviços ou 

produtos oferecidos, como ilustra a figura 3. 
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Figura 3 - Relação entre o congestionamento e custos do produto ao consumidor final. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Desta forma, para Goes (2014), o modo como a rede desempenha a sua função interfere 

diretamente nos custos da acessibilidade, uma vez que esta pode estar disposta a quaisquer 

eventualidades, sejam eles recorrentes ou não, e que provocam reduções nos seus níveis de 

desempenho. Eventos tais como acidentes, obras e manutenções em vias públicas, calamidades 

climáticas, dentre outros, são fatores externos e que interferem diretamente na acessibilidade e na 

forma como provocam prejuízos aos custos generalizados. 

 

2.2. Distúrbios 

 

É comum observar o tráfego sendo interrompido com frequência devido a ocorrência de 

algum incidente inesperado que provoca alterações na demanda e capacidade, reduzindo a velocidade 

média e, consequentemente, gerando atrasos indesejáveis para os usuários da via. Para Knoop et al. 

(2007), o modo como tais incidentes se manifestam implica diretamente na gravidade do 

congestionamento e na forma como este é percebido, bem como no alcance que seu impacto pode 

gerar seja em um local especifico ou em toda a rede de transportes. 

Segundo o autor, entender quais os incidentes ao qual o arco é suscetível, vulnerável, 

torna-se crucial para as autoridades locais buscarem a projeção de medidas que visam a proteção da 

conectividade da rede, sendo necessário identificar as particularidades do ambiente a qual a rede de 

transportes está inserida, para que se possa compreender como estes distúrbios se comportam em 

relação a sua previsão, bem como o seu efeito na rede. 

Para Snelder et al. (2012), tais distúrbios podem ser interpretados de acordo com a sua 

natureza, seja ela referente às características de projeto viário, ao comportamento do usuário na via, 

às condições climáticas de uma região, às obras e manutenções em vias públicas ou até mesmo 

àqueles relacionados aos aspectos sociais, econômicos e políticos como, por exemplo, manifestações 
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populares e ataques terroristas. Esses distúrbios provocam uma redução na capacidade das facilidades 

ofertadas, apresentando-se de forma inversa à demanda por apresentar uma alteração crescente, em 

curto prazo, da demanda, que resultam em tempos de viagem que desviam de uma tendência sob 

condições normais. 

 

2.2.1. Classificação dos Distúrbios 

 

Os distúrbios podem ser relacionados pelo modo como se manifestam, caracterizados 

pela sua previsibilidade, indicando assim a essência do seu grau de recorrência (SNELDER et al., 

2012). Como visto, congestionamentos podem ser classificados de forma recorrente ou não-

recorrente, isto também se aplica ao comportamento dos distúrbios, estando associado à sua natureza, 

como também podem ser classificados de acordo com a sua previsibilidade, regularidade e efeito. 

Para Wilmink et al. (2003), quanto a previsibilidade e a regularidade dos distúrbios, ainda podem ser 

distinguidos da seguinte forma: 

a) Regular e previsível: são aqueles que ocorrem com grande frequência, capazes até de 

serem previsíveis como os congestionamentos em horários de pico, por exemplo. 

b) Regular e imprevisível: pequenos incidentes que ocorrem de forma aleatória 

(acidentes, choques, quebra de veículo) podem ser classificados como regulares, mas 

imprevisíveis, ou seja, dependem da análise de outras circunstâncias para que se possa 

entender o seu comportamento, entretanto são de comum frequência. 

c) Não-regular e previsível: tráfego de férias, grandes eventos, condições climáticas 

extremas, são eventos que ocorrem em determinadas datas, ou períodos específicos. 

Ou seja, devido a fatores externos, estes distúrbios possuem certa previsibilidade, mas 

que não apresentam uma frequência regular de acontecimentos e não ocorrem de 

forma aleatória. 

d) Não-regular e imprevisível: calamidades, grandes incêndios, falha na instalação da 

rede elétrica ou hidráulica, são distúrbios que acontecem ao acaso e não possuem certa 

frequência e previsibilidade, não sabendo quando se vai iniciar um distúrbio desta 

classificação. Todavia, é comum se ter histórico de acontecimentos deste tipo de 

evento, entretanto, entender o seu comportamento e o seu efeito na rede acaba não 

sendo tão simples. 

Segundo o autor, os distúrbios não-regulares e imprevisíveis provocam um impacto 

maior na rede, uma vez que as medidas de projeto são baseadas com a finalidade de se reduzir, ou 

anular, os efeitos dos incidentes previsíveis e regulares na via, por se ter conhecimento sobre as 
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particularidades que estão envolvidas nesta eventualidade, o que não acontece com os não-regulares 

e imprevisíveis. 

Desta forma, segundo Snelder et al. (2012), a gravidade do evento sobre a rede decorre 

do seu comportamento em relação ao tempo e espaço. Em relação ao tempo, alguns apresentam 

incidência provisória sobre a rede ocorrendo a curto, médio ou longo prazo, ou provocando impactos 

permanentes. Em relação ao espaço, alguns distúrbios podem provocar efeitos que suspendem total, 

ou parcialmente, a capacidade de absorver a demanda existente em um arco específico da rede, ou em 

toda ela. 

A frequente degradação de um arco quando este se apresenta frágil a um impacto 

localizado ou não, temporário ou permanente, condiz ao quanto a rede é suscetível à ocorrência de 

tais eventos, ou seja, o quanto a rede é vulnerável às demais consequências adversas oriundas do risco 

de interrupção de determinadas ligações. Com isso, Husdal (2004), classificou os distúrbios em 

relação à sua natureza considerando a suscetibilidade da rede à ocorrência de distúrbios, podendo ser 

descrito pela sua ligação com a estrutura viária, ambiente e tráfego:  

a) Com relação à estrutura: a vulnerabilidade se refere a forma como a via é construída 

e os atributos projetados à mesma, não somente em termos de topologia e 

conectividade, mas em termos físicos, infraestrutura da estrada, geometria, largura, 

curvatura, gradiente, túneis, pontos, restrições à peso, tipos de veículos, etc., ou seja, 

às características e componentes do projeto da via. 

b) Com relação ao ambiente: a vulnerabilidade se refere aos atributos naturais do 

ambiente, a topografia e o terreno que a estrada atravessa e calamidades naturais 

recorrentes da natureza daquele ambiente, tais como inundações, avalanches, queda 

de rochas, neve e gelo, nevoeiro, terremotos, tsunamis, e consequências decorrentes 

das mudanças climáticas. 

c) Com relação ao tráfego: a vulnerabilidade se refere aos atributos que descrevem o 

fluxo genérico do tráfego e os atributos que resultam no seu decréscimo, tais como a 

hora do rush diariamente, bem como operações de manutenção, acidentes leves, e 

obras e manutenção em vias públicas. 

Segundo Berdica (2002), é através do estudo da vulnerabilidade que as redes de 

transporte estão sendo projetadas de forma a lidar com efeitos causados pelos distúrbios, tornando-se 

cada vez mais robustas. Este termo está sendo amplamente utilizado para definir a interação entre a 

característica do próprio sistema e a ocorrência de falhas, podendo ser descrito como sendo a 

capacidade apresentada pelo sistema de restaurar seu equilíbrio após sofrer a interferência de alguma 

externalidade que venha afetar diretamente a disponibilidade de suas atribuições. Para que se entenda 
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como os impactos do distúrbio incidem na rede, é necessário que se analise a capacidade do sistema 

ao suportar determinada tensão, estresse, devido a sua vulnerabilidade à incidentes imprevistos. 

 

2.3. Robustez e confiabilidade da Rede 

 

A interrupção causada pela eventualidade de um distúrbio provoca certo nível de 

congestionamento na rede alterando os níveis de demanda e oferta no sistema de transportes, o que 

afeta o desempenho da mesma. No entanto, a capacidade desempenhada pela rede em absorver tais 

impactos está associado às medidas de projeto e ações imediatas tomadas pelos planejadores, 

objetivando reduzir os efeitos que alguns distúrbios provocam no sistema a fim de promover um 

estado de equilíbrio próximo ao status quo, ou seja, quando não há alterações no desempenho da rede. 

Knoop et al. (2007) dizem que tais medidas de projeto e ações imediatas condizem, por 

exemplo, do fornecimento de informações em tempo real sobre o tráfego em decorrência dos efeitos 

destes incidentes, ou como as características de projeto da rede que definem a sua robustez que, sob 

uma determinada circunstância específica, tornar-se-á apta a manter o seu funcionamento próximo ou 

igual ao que foi originalmente projetada. 

A função fundamental de uma rede é que a mesma possa permitir viagens entre origens 

e destinos podendo ser categorizadas pelo seu tipo, distância, motivo, e etc. O seu nível de serviço é 

usualmente especificado pelos tomadores de decisão ao projetá-la. Devido a isso, algumas 

circunstâncias pré-estabelecidas em projeto irão indicar se uma rede é robusta ou não (BERDICA, 

2002). Para isso os tomadores, no momento da elaboração do projeto da rede, deverão definir contra 

que tipo de distúrbio a rede deverá ser robusta. 

O nível de robustez está associado a medida com que os incidentes ocorrem na rede, 

dependendo da gravidade do efeito do distúrbio, reduzindo tal nível suave ou drasticamente. Segundo 

Jenelius et al., (2011), não deve se projetar uma rede robusta a qualquer tipo de distúrbios, mas 

prepará-la àquele que apresenta alta frequência de ocorrência fazendo com a rede continue a funcionar 

de forma efetiva dando suporte à demanda existente, mesmo que em um nível inferior, mas 

estabelecendo um novo equilíbrio que possa atender progressivamente tal demanda. 

Quando há uma ampla gama de alternativas de acesso as consequências da degradação 

acabam sendo reduzidas, ocasionando em uma menor interferência no tempo de viagem tornando a 

rota e a rede mais confiável. Com isso, Nicholson et al. (2001) propuseram alguns fatores capazes de 

determinar o nível de robustez da rede sendo atribuído a um alto nível de informações se disponíveis 

ao usuário.  
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2.3.1. Fatores que Determinam a Robustez da Rede 

 

Knoop (2009) ao realizar uma análise da relação entre a duração dos incidentes e os 

efeitos provocados em termo de tempo perdido pelo veículo na via, mostrou que não existe uma 

relação linear forte entre a duração e o efeito, explicando o fato de que o impacto de um incidente 

depende não somente da duração, mas, também, de outros fatores que estão diretamente relacionados 

às características da rede ou do ambiente. 

Com isso, Nicholson et al. (2001) caracterizaram esses fatores relacionando-os às 

características da rede, subdividindo-os em cinco elementos: prevenção; redundância; 

compartimentalização; resiliência; e flexibilidade, como seguem: 

a) Prevenção: medidas tomadas com a intenção de que o sistema de transportes continue 

a funcionar bem mesmo que os distúrbios ocorram. No entanto, o conceito de 

prevenção não deve ser utilizado em relação à robustez da rede no sentido da 

prevenção de distúrbios, mas da premeditação do congestionamento devido às 

perturbações provocadas. 

b) Redundância: a robustez de um sistema pode ser aumentada através da introdução de 

capacidade reserva no sistema. Quando ocorrerem os distúrbios, essa capacidade de 

reposição pode ser disponibilizada para que o sistema continue a funcionar melhor. 

c) Compartimentação: é o grau em que o congestionamento do tráfego permanece 

restrito a uma respectiva ligação, ou uma pequena seção da rede. Se há menos 

interdependências na rede, o congestionamento será localizado somente em um trecho 

específico evitando causar uma série de falhas em cascata interrompendo o tráfego 

nas demais seções da rede. 

d) Resiliência: é a capacidade do sistema de transporte em se recuperar de um modo 

projetado dentro de um curto período de tempo, a partir de uma sobrecarga 

temporária. 

e) Flexibilidade: a robustez do sistema pode ser, em parte, medida pelo grau em que o 

sistema é capaz de cumprir diferentes funções, além das quais o sistema foi 

originalmente concebido. Em outras palavras a flexibilidade é uma propriedade que 

permite a “expansão” do sistema de acordo com os novos requisitos que são exigidos 

do mesmo. 

Uma rede robusta tem influência direta sobre a variação no tempo de viagem, pois o 

modo com que a rede se comporta diante da ocorrência do distúrbio determina a confiabilidade da 

rede quanto ao alcance dos objetivos da viagem de cada usuário. Para Murray-Tuite e Mahmassani 
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(2004), existe uma relação direta entre a capacidade da rede em responder aos efeitos decorrentes do 

distúrbio e a confiabilidade do tempo de viagem, uma vez que a robustez concentra-se em suspender 

os impactos que incidem no sistema. 

Portanto, a robustez condiz ao tempo em que o distúrbio pode ser percebido e sentido na 

rede, não estando somente associado à sua probabilidade, mas a percepção do seu efeito na viagem 

dos usuários o que afeta a confiabilidade do sistema (LI, 2008). Portanto, a confiabilidade é orientada 

por uma variação no tempo de viagem e deve ser determinada por uma análise à longo prazo, com a 

finalidade de verificar a sua flutuação em torno da média, devido ao risco da ocorrência de 

determinado distúrbio. 

 

2.3.2. Confiabilidade da Rede 

 

A confiabilidade pode ser descrita como sendo a probabilidade de uma rede realizar seu 

nível de serviço proposto adequadamente, baseando-se na capacidade em relação à demanda atual da 

rede, por um período de tempo previsto e nas condições operacionais encontradas 

(WAKABAYASHI e IIDA, 1992). 

Segundo Immers et al. (2004), a confiabilidade da rede se dá quando os custos esperados 

da viagem são aceitáveis pelos usuários, mesmo quando estes evidenciem quaisquer mudança 

negativa do desempenho da rede. Ainda que haja uma pequena variação no tempo de viagem, o 

usuário poderá experimentar um tempo de viagem próximo do aceitável, assumindo a rede ainda 

como confiável. Para Bell (2000), isso pode ser percebido quando se está disponível uma ampla gama 

de opções de acesso. 

Para o autor, a maneira em que a confiabilidade, ou falta dela, é experimentada depende 

da característica particular do motorista considerando a sua percepção ao risco, uma vez que este 

influencia diretamente na finalidade de viagem. Outro fator atenuante à esta questão é o tempo e o 

modo como as informação sobre os efeitos da ocorrência do incidente é recebida pelo condutor, bem 

como as possíveis opções de rotas alternativas que estão disponíveis para o usuário. Se o viajante é 

informado sobre atrasos e quais rotas alternativas estão disponíveis, então os tempos de viagem 

passam a ser mais confiáveis na percepção do motorista, o que favorece manter o equilíbrio da rede 

(SNELDER et al., 2012). 

Uma rede confiável quando submetida à ocorrência de distúrbios poderá propiciar certa 

operacionalidade se esta possuir opções de acesso alternativo, como medida emergencial, capazes de 

suprir a necessidade dos usuários (BELL, 2000). Isso torna mais estreita a relação entre confiabilidade 

e robustez, pois uma vez que a rede é projetada de forma a suportar eventos que ocorrem com certa 
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aleatoriedade, é importante que se mantenha operacional mesmo que parte dela venha a ser danificada 

pela ocorrência de quaisquer falhas. 

Em relação ao sistema de transporte a confiabilidade descreve a possibilidade de viajar 

com sucesso de um lugar para outro. Segundo Berdica (2002), há de se considerar três aspectos 

principais: (i) a confiabilidade da conectividade: pertinente a probabilidade de todos alcançarem o seu 

destino escolhido através das ligações dos links existentes; (ii) confiabilidade do tempo de viagem: 

probabilidade de se chegar a um destino escolhido dentro de um determinado tempo; e (iii) 

confiabilidade da capacidade: probabilidade de a rede ser capaz de absorver uma certa quantidade do 

tráfego. 

Segundo o autor, a principal diferença da análise da confiabilidade dos sistemas 

tradicionais é a necessidade de identificar um nível de serviço aceitável. Além disso, para Nicholson 

e Du (1997), a rede pode ser caracterizada como confiável ou não, e suas alterações podem ser 

observadas como uma consequência da oscilação no fluxo do tráfego, apresentando-se como 

condições normais se decorrente do congestionamento recorrente, ou da flutuação na capacidade se 

associado ao congestionamento não-recorrente. 

 

2.3.2.1. Fontes de Não-Confiabilidade 

 

Para Nicholson (2003), a confiabilidade da rede pode ser percebida pelo usuários do 

sistema de transportes a partir da percepção da influência do comportamento do tráfego na sua 

viagem, vindo a interferir nas condições temporais, cancelando ou adiando-a, ou espaciais quando o 

seu destino é alterado. O tráfego há de influenciar ainda no modo como estas viagens pode ser 

realizadas bem como nos caminhos que deverão ser percorridos. Como a confiabilidade se apresenta 

através da variação no tempo de viagem, deve-se observar quanto que o tempo de viagem oscila em 

torno de um tempo padrão (OLIVEIRA, 2012). 

A capacidade da via possui uma influência direta no comportamento do fluxo de veículos 

e por conseguinte no tempo de viagem. Por mais que o volume de veículos oscile, a capacidade da 

via tende ser a mesma por se apresentar como uma variável de característica estática, desta forma 

quando o fluxo de veículos se intensifica na via há grandes possibilidades da capacidade se apresentar 

saturada, fazendo com que o tempo de viagem também oscile proporcionalmente à demanda inserida 

na via, segundo Nicholson (2003), como mostra a figura 4, que ilustra a flutuação entre os tempos de 

viagem representado por Ta1, Ta2 e Ta3, influenciados pela variação do fluxo representado por Va1, Va2 

e Va3, dado que a capacidade de determinado arco Xa0 mantém-se inalterada. 
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Figura 4 - Variação do tempo de viagem em função do fluxo do tráfego em um arco. 

 
Fonte: Nicholson (2003). 

 

Como visto, o tempo de viagem tende a oscilar em função da intensidade do tráfego, 

indicado pela relação entre o volume e a capacidade da via. Ao se observar a ocorrência de um 

incidente em um determinado arco o fornecimento da sua capacidade inicial tende a se reduzir sendo 

difícil absorver a demanda existente, assim, inclinando os usuários a utilizarem os demais arcos como 

forma de escape buscando o equilíbrio no seu tempo de viagem. Entretanto, a nova demanda 

direcionada às demais opções alternativas, cuja capacidade não foi alterada, pode acabar não sendo 

absorvida o que causará a saturação das mesmas até que arco inicialmente interrompido seja liberado. 

Com isso, Nicholson (2003) afirma que além do tempo oscilar conforme o volume do 

tráfego se intensifique, essa variável apresenta correlação com a capacidade da via caso está apresente 

redução na qualidade do nível de serviço ofertado, mesmo que o fluxo no arco se mantenha constante. 

Isso pode ocorrer quando há ocorrência de incidentes na via bloqueando total ou parcialmente a 

disponibilidade de suas atribuições a que foi originalmente projetada (HUANG et al., 2012). 

A figura 5 ilustra como o tempo de viagem oscila em torno de Ta1 a Ta3, quando 

determinado arco apresenta uma redução da sua capacidade em torno de Xa0 a Xa2, mantendo-se o 

fluxo Va constante. Pode-se considerar que a redução inicial da capacidade da rede para Xa1 tenha se 

dado pela ocorrência de alguma eventualidade externa ao sistema e que ao continuar sendo carregada, 

com um fluxo Va constante, sua capacidade de absorver a demanda seja reduzida representada por 

Xa2, bem como seu nível de serviço aumentando o tempo de viagem. 
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Figura 5 - Variação do tempo de viagem em função do fluxo do tráfego e da variação da capacidade em um arco. 

 
Fonte: Nicholson (2003). 

 

Segundo D’Este e Taylor (2003), a confiabilidade do sistema de transportes é de total 

importância para o seu funcionamento, porém não deve se limitar somente a estimar a probabilidade 

da ocorrência de distúrbios já que a confiabilidade é de total relevância para a análise da 

vulnerabilidade da rede inclusive dos impactos sociais e econômicos que o incidente pode causar. Se 

medidas forem tomadas a fim de que sejam reduzidas a probabilidade da ocorrência de certos 

distúrbios, a rede passará a ter maior confiabilidade influenciando diretamente na redução da 

suscetibilidade a ocorrência de distúrbios e, consequentemente, no tempo de viagem (SNELDER et 

al., 2012). 

 

2.4. Vulnerabilidade e Risco da Rede 

 

A vulnerabilidade do sistema de transporte pode ser visto como um problema de 

acessibilidade reduzida que ocorre devido a várias razões (BERDICA, 2002). Para o autor, conceito 

de acessibilidade se dá pela disposição com que podemos alcançar certo destino, dada uma 

oportunidade proporcionada pelas facilidades constituintes do sistema, de acordo com a necessidade 

de cada usuário e em determinado local. 

O número de rotas ou o aumento da qualidade do nível de serviço disponível dentro de 

um determinado tempo de viagem programado, influencia diretamente na forma como a 

acessibilidade pode ser percebida o que implica dizer que a acessibilidade depende do grau em que o 

sistema de transportes está funcionando, ou da forma como a capacidade e a demanda se apresentam, 

tornando evidente a importância de se quantificar as consequências através da totalização dos atrasos 

provocados pela ocorrência de vários eventos (BERDICA, 2002).  
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Jenelius et al. (2006), apontam que a condição de existência de ligações críticas na rede, 

torna a rede mais vulnerável à ocorrência de incidentes resultando em uma redução considerável do 

nível de serviço viário por afetar diretamente as suas funções a qual foi originalmente projetada. Neste 

caso, os autores descrevem o desempenho do sistema de transportes em termos de facilidades de 

manutenção como o melhor meio de se compreender a qualidade do serviço de um arco à rede, 

possibilitando a utilização desta ligação ao se aceitar o custo necessário para realização da viagem. 

Para D’Este e Taylor (2003) a vulnerabilidade pode ser distinta quanto a sua conectividade e acesso: 

a) Vulnerabilidade de conectividade: considera-se um conjunto de ligações e generaliza 

um custo de viagem entre eles. Se na rede uma degradação representa um aumento 

significativo ou não no custo, então a conexão entre os dois nós é vulnerável. 

b) Vulnerabilidade de acesso: ao considerar uma única ligação responsável pelo acesso 

desse a todas as outras partes da rede, pode-se assumir que essa é vulnerável à 

degradação resultando em um aumento significativo ou não do custo a partir da 

acessibilidade dessa ligação. 

O autor assume ainda que as abordagens convencionais acerca da confiabilidade da rede 

têm sido centrado na conectividade da mesma, no tempo de viagem e na confiabilidade da rede. 

Algumas informações sobre determinados aspectos são importantes para descrever o desempenho da 

rede, a confiabilidade baseada apenas na probabilidade e na conectividade podem ocultar demais 

problemas da rede, onde as consequências de uma interrupção ou degradação da mesma se tornam 

importantes. 

 

2.4.1. Redes Vulneráveis 

 

A análise da dependência maior ou menor da rede dado o desempenho de um 

determinado arco ou conjunto de arcos torna essa rede vulnerável ou não. Para Taylor e D’Este (2003), 

a análise da vulnerabilidade da rede com base na consideração dos impactos socioeconômicos 

provocados pela degradação de um arco, ou um conjunto, ajudam a determinar quais links podem ser 

considerados críticos para a rede podendo caracterizá-los como àqueles que irão difundir mais 

impacto sobre a mesma.  

Desta forma, o conceito de vulnerabilidade é mais fortemente relacionado com as 

consequências da obstrução do que pela probabilidade de ocorrência do distúrbio. Em alguns casos a 

falha no arco pode ser estatisticamente improvável, mas os impactos sociais e económicos adversos 

resultantes no ambiente podem ser suficientemente grandes a ponto de que se estabeleçam medidas 

com a intenção de preveni-la. 
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Um exemplo usual apresentado por D’Este e Taylor (2001), ilustra a fragilidade da rede 

diante das consequências potenciais ocasionadas pela interrupção de certas ligações. Neste exemplo, 

considera-se as possíveis ligações entre duas cidades australianas, Perth e Adelaide, sendo um elo 

importante por questões sociais e econômicas, como na figura 6 e 7: 

 

Figura 6 - Caminho curto ligando duas cidades, Perth e Adelaide. 

 
Fonte: D’Este e Taylor (2001). 

 

Esta ilustração apresenta a rodovia Eyre Highway como o melhor caminho curto entre 

as duas cidades. Essa ilustração fornece informações importantes sobre determinados aspectos a 

respeito do desempenho da rede, mas a sua confiabilidade com base na probabilidade e conectividade, 

pode não diagnosticar adequadamente problemas potenciais da rede. É possível perceber que as 

possibilidades de conexão entre as duas cidades são bastante limitadas onde apenas duas rodovias 

podem permitir o acesso entre as mesmas. 

Portanto, as consequências de uma falha vir a acontecer na rede tornam-se substanciais, 

pois por mais que a probabilidade de interrupção desta ligação seja baixa o seu efeito na rede pode ser 

catastrófico, uma vez que a melhor opção de conexão entre as redes é um desvio de aproximadamente 

5.000 km, pela rodovia Broome, fazendo com que esta não seja a melhor opção de ligação, como 

ilustra a figura 7. 
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Figura 7 - Efeito da perda de conectividade. Opção de caminho curto entre Perth e Adelaide, pela rodovia Broome, 

devido a interrupção da rodovia Eyre Highway. 

 
Fonte: D’Este e Taylor (2001). 

 

Assim, pode-se assumir que em muitas vezes a baixa probabilidade de ocorrência de 

distúrbios não compensa as consequências que uma falha pode provocar na rede. Portanto, não se 

deve relacionar a vulnerabilidade da rede somente ao fato da sua suscetibilidade à ocorrência de 

incidentes, mas sim, o quanto a sua fraqueza impacta nos indicadores socioeconômicos de uma região. 

Para Sullivan et al. (2010), quanto a análise da vulnerabilidade, a rede urbana possui uma 

densa concentração de arcos capazes de fornecer conectividade entre duas, ou mais, regiões próximas, 

entretanto, a forma como o uso e a ocupação do solo se dão, interfere diretamente na forma como 

estas facilidades são projetadas e planejadas. Geralmente, regiões mais afastadas sitiadas na periferia 

das cidades como as áreas industriais, de armazenagem, ou áreas de consumo são caracterizadas como 

geradoras ou atratoras de fluxos de carga, no entanto possuem poucas ligações capazes de fornecer 

um bom nível de acessibilidade às mesmas, como na figura 8. 
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Figura 8 - Exemplo de vulnerabilidade em rede urbana. 

 
Fonte: Adaptado de Sullivan et al. (2010). 

 

Todavia, é comum que se perceba uma grande intensidade de veículos de carga 

acessando vias urbanas, regiões centrais da cidade, inclusive áreas residenciais atendendo seus 

destinos localizados nestas imediações. Segundo Sullivan et al. (2010), estas localidades apresentam 

uma ampla gama de opções de facilidades que possibilitam diferentes formas de acesso à custos 

semelhantes, onde a variação do tempo é ínfima favorecendo ao equilíbrio da rede. Porém, este tipo 

de situação muitas vezes não se aplica aos veículos de carga, uma vez que estes sofrem com as zonas 

restritas à circulação, reduzindo o nível de acessibilidade, impondo a este usuário específico, custos 

adicionais se comparado com os demais. 

Além disso a rede pode se tornar ainda mais vulnerável se for considerada a 

probabilidade da ocorrência de quaisquer incidentes à rede que venham interromper, total ou 

parcialmente, o desempenho das suas atribuições a qual foi projetada. A figura 9 ilustra como as 

medidas restritivas à circulação de veículos de carga, e a ocorrência de incidentes, podem interferir 

diretamente no nível de acessibilidade da rede limitando a quantidade de opções de alternativas 

existentes, resultando na redução no nível de confiabilidade da mesma e aumentando os custos 

generalizados para realização da operação de distribuição de mercadorias entre as regiões. 
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Figura 9 - Exemplo de vulnerabilidade considerando impedâncias da rede, aplicada à atividade de distribuição de 

mercadorias em áreas urbanas. 

 
Fonte: Adaptado de Sullivan et al. (2010). 

 

A probabilidade e a consequência, segundo Nicholson e Du (1997), passam a ser fatores 

cruciais para que se analise a influência que a degradação de uma ligação tem para a avaliação da 

vulnerabilidade da rede. Com isso, os autores propuseram que os links podem ser classificados em 

três categorias, como: 

a) Ligações fracas: são aquelas que apresentam certa probabilidade a ocorrência de 

incidentes vindo a impactar diretamente no seu desempenho, mas que suas 

consequências na rede não seriam altas. 

b) Ligações importantes: são as ligações cuja probabilidade de ocorrer um incidente é 

baixa, mas as consequências provocadas pelo seu acontecimento são de grande efeito 

à rede. 

c) Ligações críticas: podem ser caracterizados como links fracos e importantes, 

simultaneamente, onde sua probabilidade à ocorrência de incidentes e a sua 

consequência à rede seriam altas, sendo identificados prioritários quanto a alocação 

dos investimentos a fim de se reduzir tal suscetibilidade. 

Erath et al. (2010), buscaram um modo de inserir aos sistemas de gerenciamento de 

infraestruturas uma metodologia que pudesse integrar a ocorrência dos eventos naturais, como forma 

de calcular as consequências provocadas ao sistema de transporte incluindo os seus respectivos efeitos 

quando decorrentes de uma interrupção em determinada ligação. Para o os autores, torna-se 

importante categorizar as ligações pela criticidade quanto a sua relevância para a rede em termos de 

influência no nível de acessibilidade e impacto na socioeconomia da comunidade, diante da situação 

em que o mesmo possa se encontrar obstruído devido à ocorrência de algum incidente.  
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2.4.2. Análise do Risco 

 

As definições para o risco variam de autor para autor, mas a maioria envolve uma 

combinação de duas partes: (i) a probabilidade de um evento de impacto negativo ocorrer; e (ii) a 

extensão das suas consequências. Devido a isso, alguns usuários tendem a perceber o risco de formas 

diferentes quando se busca avaliar o impacto das suas consequências, ao contrário daqueles que 

analisam o risco sobre a probabilidade. Para Berdica (2002), há também de se analisar o aspecto do 

tempo e do espaço, uma vez que a sua medição envolve uma incerteza considerável mesmo que 

possam ser mensuradas a sua probabilidade e consequência. 

A forma como o risco leva o sistema de transportes ao mau funcionamento abrange uma 

determinada gama de combinações, onde as probabilidades e consequências determinam a forma 

como o comportamento do incidente age sobre a rede. A partir de pequenos eventos não-regulares 

onde as falhas altamente improváveis, podem acabar resultando em sérias implicações, isto destaca a 

importância de uma definição de riscos que toma estes dois aspectos em consideração. Uma maneira 

de explicar isso é a construção de uma matriz de risco, cujo princípio é exemplificado na figura 10. 

 

Figura 10 - Matriz de Risco: combinações de probabilidade e consequência. 

 
Fonte: Berdica (2002). 

 

A partir da matriz de risco apresentada acima, podemos definir que eventos como, por 

exemplo, pequenos acidentes, cuja característica é a sua alta regularidade e pequenos impactos à rede 

podem ser localizados na parte inferior direita da matriz, enquanto que eventos não-regulares como, 

por exemplo, quedas de pontes podem ser localizados na parte superior esquerda, pois seu impacto 

sobre a rede incide com mais efeito. Eventos regulares e de maiores consequências à rede tornam-se 
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mais preocupantes para os planejadores promovendo um esforço maior por exigirem um nível de 

atenção maior. 

Para Erath et al. (2010), não existe uma distinção precisa entre os dois conceitos de 

vulnerabilidade e risco. Para se avaliar o risco, segundo Sohn (2005), deve-se analisar o impacto do 

risco para cada região de forma separada, uma vez que a rede possui características próprias do 

ambiente ao qual foi projetada, além de se hierarquizar de acordo com o índice de risco. Cabe, ao 

analisar o índice de risco, relacioná-lo com o grau de perigo e de exposição, bem como a capacidade 

de resposta da rede em tentar manter um equilíbrio, restaurando-se do impacto proveniente do evento. 

Segundo Oliveira (2012), quando um ou mais arcos da rede são interrompidos a demanda 

acaba sendo redistribuída aos longos dos demais arcos que fazem ligações entre as zonas de interesse 

com um custo maior ao que se fora inicialmente projetada para a viagem, para que se permita 

continuar a viagem. Contudo, a percepção dos usuários é diferente diante de cada incidente que ocorra 

na via, onde alguns podem desistir de realizar as suas viagens, por apresentarem custos superiores a 

utilidade de sua realização. 

No entanto, não se pode assumir tais indicadores como padrão para todo e qualquer tipo 

de distúrbio que se possa computar ao analisar a vulnerabilidade da rede, cada distúrbio apresenta 

comportamentos diferentes, muitos deles sofrem influências de demais fatores para que se possa 

compreender como se manifesta. Há de se considerar, que não se busca com estes modelos a 

observância fiel dos fatos relacionados aos impactos e efeitos que os distúrbios promovem, mas sim 

uma análise em relação ao entendimento sobre o quão estes distúrbios podem ser considerados críticos 

ao avaliar os impactos que incidem sobre à rede (NICHOLSON, 2003). 

Obras e manutenções em vias públicas, por exemplo, decorrem de eventos que não são 

originados de falhas primárias, geralmente ocorre uma cadeira de acontecimentos que impactam 

diretamente na infraestrutura da malha viária, reduzindo as suas condições de desempenho à qual a 

rede foi originalmente projetada. Antecipar-se a tais efeitos é de extrema complexidade uma vez que 

estes eventos ocorrem com certa aleatoriedade, e isso pode implicar em um impacto ainda maior à 

rede. 

Desta forma, o próximo capítulo buscará explanar a respeito do conceito de Teoria da 

Confiabilidade como forma de abordar uma nova aplicação ao uso de suas ferramentas, uma vez que 

este não é direcionado à análise do fenômeno do transporte e sim da preservação de equipamentos e 

componentes mecânicos. No entanto, ao tratar-se nesta pesquisa da análise de componentes dessa 

natureza, esse conceito, bem como suas ferramentas, podem ser de grande valia para a análise de 

confiabilidades uma vez que a ocorrência de falhas nesses equipamentos e componentes mecânicos 
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impactam diretamente na superfície viária, interrompendo parte, ou em sua totalidade, das atribuições 

projetadas para a rede. 
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3. TEORIA DA CONFIABILIDADE 

 

A aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade, MCC, segundo Flogliato et al. 

(2009), é a de combinar técnicas desenvolvidas pelas engenharias através de abordagens sistemática, 

com o intuito de que estejam garantidas as funções dos equipamentos as quais foram originalmente 

projetadas. Todavia, as estratégias de manutenção desenvolvidas com esta finalidade, devem 

combinar princípios que favoreçam a disponibilidade, confiança, qualidade do produto e segurança 

do equipamento (HANSEN, 2006). 

Para Wilmeth e Usrey (2000), a MCC apresenta-se como um método importante para 

que se possa definir listas de atividades aplicadas à manutenção de equipamentos, mas que deixa a 

desejar quanto as questões que estão relacionadas a periodicidade da realização destas atividades. 

Devido a isso, Rao et al. (1996), afirma que muitos trazem a aplicação da MCC apenas com 

abordagens qualitativas deixando em aberto as questões quantitativas, uma vez que esta poderia 

contribuir efetivamente para o aumento gradual da confiabilidade dos equipamentos 

Segundo Rausand (1998), é algo difícil basear-se nas informações referentes às taxas e 

nos custos das falhas, devido que sempre há falta de alguns dados referente à estas bases históricas, 

bem como da falta de conhecimento sobre os métodos estatísticos adequados que ajudam na 

interpretação de tais dados e, por isso, muitos não adotam a determinação de períodos de manutenção 

para que estas atividades ocorram. 

Com isso, um dos principais objetivos da aplicação dos conceitos e ferramentas da MCC 

é a de promover rotinas de manutenção estratégica, a fim de que sejam preservadas as atribuições de 

sistemas e equipamentos garantindo a sua efetividade, a baixo custo (WILMETH e USREY, 2000). 

Por isso, o trabalho da MCC é baseada na mantenabilidade das funções e padrões dos equipamentos 

expectando suas possíveis falhas em estimativa e tipo, além de realizar análises sobre suas causas, 

consequências e de intervenções que possam mitigar ou amenizar seus efeitos e recorrências 

(FLOGLIATO et al., 2009). 

Segundo o autor, é preciso ressaltar que equipamentos e sistemas falham, tornando-se a 

principal variável para o estudo da confiabilidade desses tendo uma relação direta com diversos 

aspectos da manutenção. Por isso, não existe um modelo de procedimentos de manutenção, este deve 

ser criado com a intenção de ser adequado à mantenabilidade dos componentes, levando em 

consideração todos os demais elementos e variáveis do ambiente que influenciam diretamente no 

sistema ou equipamento analisado. 

Para Dias (1996), mantenabilidade corresponde a um parâmetro inerente ao projeto, 

enquanto a manutenção é uma consequência da execução deste projeto. A perspectiva é que cada item 
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que constitui o projeto de determinado produto, possa ser recuperado ao um estado que assemelhe-se 

ao “novo”, uma vez que este tenha passado por perda de sua funcionalidade devido à ocorrência de 

falha. Por isso, as falhas se tornam elementos importantes para entender a MCC. 

Por isso, o próximo item busca abordar as principais características que envolvem este 

elemento em particular. As falhas nos sistemas ou equipamentos passam a ser importantes para que 

se direcione o tipo de análise a ser realizada, a fim de que se possa propor o modelo de manutenção 

mais adequado. 

 

3.1. Características das Falha 

 

Para Flogliato et al. (2009), a interrupção ou modificação da capacidade de um sistema, 

ou equipamento, vir a desempenhar uma função a qual fora projetada, ou esperada, é dada como falha. 

Tendo como um dos principais objetivos, prevenir e corrigir as falhas, é necessário que se conheça as 

formas como os sistemas falham, sendo que estas podem ser classificadas de diversas formas, tais 

como mostrado a seguir. 

a) Quanto à origem: quando estas são inerentes das próprias deficiência do componente 

e ocorrem dentro dos limites normais de operação, são chamadas de primárias; as 

secundárias são aquelas que ocorrem fora dos limites normais de operação com os 

fatores externos do ambiente em que o equipamento está inserido. 

b) Quanto à extensão: quando as falhas ocorrem comprometendo o funcionamento do 

equipamento, mas não provocam perdas totais de sua funcionalidade, está pode ser 

chamada de falha parcial. No entanto, quando as falhas impedem o funcionamento 

total do equipamento esta é chamada de completa. 

c) Quanto à velocidade: quando sua manifestação ocorre com certa graduação, podendo 

ser percebida ou prevista através de inspeções, vistorias, antes que venham a ocorrer, 

ou podem ser classificadas como repentinas, onde sua ocorrência é de forma abrupta. 

d) Quanto à manifestação: podem causar degradação, que é quando a falha causa um 

dano gradual ou parcial ao equipamento, se agravando ao longo do tempo. As 

catastróficas danificam o equipamento por completo após a aparição repentina da 

falha. E, por fim, as intermitentes que mesmo sem quaisquer ações externas o 

equipamento aparentemente se recupera, fazendo com que a falha persista por pouco 

tempo. 

e) Quanto à criticidade: quando as falhas impõem risco à segurança física de quem usa 

ou a mantém, ou causam grandes impactos ao ambiente em que o equipamento está 
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localizado, são considerados críticas, caso contrários estas falhas são consideradas não 

críticas. 

f) Quanto à idade: são prematuras quando ocorrem em um período inicial da vida do 

equipamento. São consideradas aleatórias quando ocorrem durante todo o período de 

vida do componente, e de forma imprevisível. As progressivas são quando as falhas 

ocorrem devido o resultado de desgastes, deterioração e envelhecimento do 

equipamento. 

Como dito, a falha é tudo aqui que possa alterar ou modificar a capacidade do sistema ou 

componente quanto à sua funcionalidade para o qual foi originalmente projetado, todavia, o modo 

como a falha acontece repercute na gravidade do impacto que a mesma incide no equipamento (DIAS, 

1996). Identificar o modo como a falha de um componente ocorre, é uma das etapas cruciais no 

desenvolvimento de qualquer projeto que busque promover a mantenabilidade das funções previstas 

do equipamento. Portanto, através da figura 11 é possível ver como as falhas podem ser 

caracterizadas. 

 

Figura 11 - Caracterização das falhas. 

 
Fonte: Adaptado de Siqueira (2005) 

 

Com base nisso, o autor afirma que se deve buscar entender quais as causas da falha já 

que o modo de falha depende daquilo que o provoca, onde a causalidade da mesma pode estar 

associada a falha do projeto; algum problema específico com o material utilizado; bem como do mal 

processamento ou fabricação dos componentes, montagem e instalação inadequadas; uso inadequado 

do componente, dentre outras. Isto pode causar diversos modos de falha, além das mais diversas 

consequências que pode provocar, pois estão diretamente relacionados a forma como a falha pode se 

manifestar. 
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Não obstante, as falhas podem causar danos ao contexto operacional do sistema ou 

equipamento, quanto à qualidade do serviço, segurança e impactos ao meio ambiente podendo, 

inclusive, incidir em um aumento nos custos operacionais. Cada falha possui uma característica 

específica e afeta as funcionalidades do equipamento de forma particular, segundo Siqueira (2009). 

Para isso, o critério de severidade facilita quanto a quantificar a gravidade da falha através 

da análise da consequência que o seu impacto pode provocar no sistema ou no equipamento, para que 

se possa estabelecer um grau de risco, que busca priorizar as ações a serem implantadas a respeito dos 

modos de falha, hierarquizando-os para que possam ser ordenados de forma decrescente de 

criticidade. 

Para o autor, é possível afirmar através da análise do modo de falha suas consequências 

e a partir disso planejar intervenções com o intuito de prevenir ou corrigi-la. Quanto mais complexo 

o equipamento e seus componentes, maior será o número de falhas e modos de falhas que se pode 

identificar, desta forma são identificados vários modos de falha como causas da falha funcional. 

Assim, a falha funcional pode ser definida pela incapacidade de um sistema ou 

equipamento vir a desempenhar sua função específica, diante dos parâmetros desejados de 

desempenho, podendo essas serem classificadas como evidente, uma vez que pode ser facilmente 

detectada por qualquer usuário; oculta, quando não se pode detectar a falha facilmente; e múltipla, 

que é quando há uma combinação de falhas, envolvendo inicialmente uma falha oculta e em seguida 

uma segunda falha, distinta da primeira, mas que a partir desta tornou-a evidente, segundo Flogliato 

et al. (2009). 

Neste trabalho, o evento analisado provém da ocorrência de uma falha oculta de tal modo 

que não possível ser notada, a menos que outra falha ocorra. Desta forma, as falhas no sistema de 

abastecimento de água e esgoto só são perceptíveis a partir do momento em que danos à malha viária 

são percebidas, sendo estas consideradas falhas secundárias e, porém, evidentes. À princípio, estas 

falhas não provocam impacto direto ao sistema, porém fragilizam o mesmo para que falhas múltiplas 

possam acontecer incidindo em graves consequências, segundo Hansen (2006). 

Intervir contra as falhas, implica na adoção de medidas estratégias distintas que 

correspondam adequadamente as necessidades de prevenir ou corrigir as causas e os efeitos que essas 

possam provocar no sistema ou no equipamento. Portanto, segundo De Souza (2004), a prática da 

manutenção provém de distintos tipos para que se possa intervir contra a falha, a forma como as 

atividades referentes aos projetos de mantenabilidade são implantadas, interfere diretamente nos 

custos, no tempo, na disponibilidade e, consequentemente, na confiabilidade do equipamento. 

3.2. Tipos de Manutenção 
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A prática da mantenabilidade requer o envolvimento de atividades relacionadas à 

correção, predição ou previsão de falhas, para Gilardoni e Colosimo (2007), o projeto de manutenção 

deve-se a aplicação de medidas necessárias com o intuito de conservar e preservar, através da 

combinação de ações técnicas e administrativas, os bens e materiais como sistemas e equipamentos, 

a fim de que estes se mantenham operantes em desempenhar sua função requerida. 

Segundo De Souza (2004), existem tipos de manutenções diferentes que orientam a 

criação de quaisquer projetos de manutenção, onde estes irão direcionar o modo como as ações serão 

implementadas de acordo com as características dos sistema ou equipamentos. Para Zaions (2003), é 

possível encontrar vários modos de se classificar os tipos de manutenção, mas a mais apropriada com 

ênfase na Teoria da Confiabilidade é a de Almeida (1999), em que este da enfoque na manutenção 

planejada e não planejada. 

Zaions (2003) diz que a manutenção que ocorre de forma não planejada provoca perdas 

e grandes custos com a falha no sistema ou no equipamento, já a planejada implica em uma situação 

inversa onde as perdas e os custos são reduzidos, uma vez que as falhas são evitadas antes de 

ocorrerem ou se agravarem. Com isso, a manutenção planejada pode ser dividida em: (i) manutenção 

corretiva; (ii) manutenção preventiva; e (iii) manutenção por melhorias. Ainda, em complemento, a 

manutenção preventiva pode ser subdivida da seguinte forma: a) manutenção de rotina; b) 

manutenção periódica; e c) manutenção preditiva. Assim, a partir da seguinte figura 12, é possível 

observar como estas divisões e subdivisões são dadas de acordo com os métodos de manutenção 

planejada. 

 

Figura 12 - Métodos de manutenção planejada. 

 
Fonte: Adaptado de Zaions (2003). 
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3.2.1. Manutenção Corretiva 

 

Há certa distinção da definição quanto a este tipo de manutenção entre algumas 

literaturas, alguns autores abordam a prática da manutenção corretiva como sendo não planejada por 

ser a forma mais primária e com o custo mais elevado de projeto, afirmando ser impossível eliminá-

la completamente uma vez que não se pode estimar uma previsão quanto a ocorrência da falha, 

obrigando a atuação da prática corretiva (GILARDONI e COLOSIMO, 2007). 

Já para Viana (1991), apesar da manutenção corretiva existir para corrigir falhas 

repentinas decorrentes de desgastes ou deterioração de equipamentos ao longo do tempo, é possível 

associá-la à manutenção planejada. Algumas falhas ocorrem de forma abrupta, ou alguns sistemas ou 

equipamentos não são acessíveis ao ato da manutenção preventiva, que será abordada mais à frente, 

nesses casos a manutenção corretiva deverá atuar como forma de reparar o problema evidenciado, 

como é o caso das falhas que ocorrem no sistema de abastecimento de água e esgoto, onde o acesso 

aos equipamentos ou componentes deste sistema tornam-se limitados, por estarem abaixo da 

infraestrutura viária, forçando a intervenção ocorrer apenas quando as falhas também ocorrem. 

Segundo Fitch (1990), a utilização deste tipo de método de manutenção, corretiva, 

apresenta alguns aspectos negativos onde presencia-se a falha ocorrendo em um momento mais 

inoportuno, caracterizando a sua aleatoriedade, bem como esta aleatoriedade pode incidir riscos para 

os demais componentes do sistema que passarão a ficar sobrecarregados, ocasionando em custos 

adicionais. Os autores, assumem que manutenção corretiva na sua forma mais simples, conduz à uma 

redução da vida útil bem como da disponibilidade dos sistemas, equipamentos e componentes. 

No entanto, para os autores, não se pode caracterizar este tipo de manutenção como 

emergencial, pois esta é posta em prática apenas quando o equipamento apresenta falhas, ou apresenta 

redução do seu desempenho. 

 

3.2.2. Manutenção Preventiva 

 

Consiste da execução de tarefas e ações previamente planejadas desempenhadas a 

manterem o equipamento em condições adequadas, através de medidas preventivas como a inspeção 

e detecção de falhas incipientes (ZAIONS, 2003). Esta pode ser realizada atribuindo-se intervalos de 

tempo, períodos de manutenção, podendo ser definido a partir de uma base temporal, dias, semanas, 

meses ou anos, bem como com base no número de horas trabalhadas, ou seja, a manutenção 

preventiva ocorrerá a cada certa quantidade de horas em que o equipamento esteve em 

funcionamento. Este tipo de manutenção possui uma intervenção prevista, em que a parada do 
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equipamento ou do sistema é totalmente programada antes que a data para a ocorrência de uma falha 

prevista possa acontecer (PALARCHIO, 2004). 

Para o autor, a manutenção preventiva tem como objetivo obter a máxima utilização dos 

sistemas e dos equipamentos, através do aumento do tempo em que estarão disponíveis devido à 

redução das paradas ocasionadas pelas falhas repentinas. Portanto, a manutenção preventiva apresenta 

como vantagem a continuidade do funcionamento dos itens e o atendimento adequado à demanda 

solicitada, mas para que isso possa acontecer, se faz necessário estabelecer um programa 

demasiadamente bem estruturado com a elaboração de planos de manutenção, custo de estoque de 

peças para reposição suficientemente capazes de suprir a necessidade do programa de manutenção 

elaborado. 

Conforme citado anteriormente, a manutenção preventiva pode ser subdivida em outros 

itens como a manutenção de rotina, conhecida também como detectiva, que consiste da avaliação e 

inspeção periódica dos equipamentos e componentes, a fim de que sejam encontradas quaisquer 

anormalidades. Este tipo de manutenção, pode ser realizada por qualquer usuário, não apenas aqueles 

destinados à executar os projetos de manutenção, sendo de grande valia para detecção de falhas 

ocultas, ou não perceptíveis (ZAIONS, 2003). 

Ainda dentro da manutenção preventiva, a manutenção periódica consiste do 

levantamento histórico dos registros que permitem a elaboração de gráficos de controle estatístico das 

máquinas. Através desse acompanhamento temporal, é possível observar como as falhas ocorrem 

dentro de um determinado período de tempo, facilitando o desenvolvimento de projetos de 

manutenção preventiva a fim de evitar que tais falhas venham a ocorrer. 

Por fim, a manutenção preditiva traz um enfoque ao conceito moderno de manutenção 

através do acompanhamento direto do comportamento dos sistemas ou equipamentos, ao identificar 

um componente com desempenho diferente do esperado, entendendo-se que este controle preditivo 

determina o ponto ótimo à execução da ações preventivas, com base na probabilidade indesejada do 

item vir a falhar, ou seja, quando sua estimativa alcança valores altos quanto às chances de vir a falhar. 

 

3.3. Confiabilidade, disponibilidade e manutenção 

 

Ao realizar as melhorias em um determinado item, ou realizar as manutenções 

preventivas ou preditivas, aumenta-se a confiabilidade deste ao reduzir a probabilidade do mesmo vir 

a falhar dentro de um período específico. Para Palmer (2000), estas três variáveis de um projeto de 

manutenção estão diretamente ligadas quando se existe um plano coerente de manutenção, onde a 
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usabilidade de seus recursos devem ser aplicados de forma a minimizar os custos e os impactos na 

operação em relação ao tempo, e a gastos com recursos materiais. 

Para o autor, ao elaborar um projeto de manutenção eficiente, o sistema, equipamentos e 

componentes, se manterão disponíveis por muito mais tempo, isso fará com que os custos de 

manutenção corretiva sejam reduzidos, os tempos demandados para este tipo de conserto sejam 

evitados ou reduzidos, fazendo com que sua disponibilidade passe a gerar mais retorno que custos 

dispendiosos devido à confiabilidade. Esta, por usa vez, está diretamente ligada à disponibilidade, 

quanto menor for a frequência de falhas registradas maior será sua confiabilidade. 

Segundo Siqueira (2005), a probabilidade quanto a ocorrência de uma falha muito 

interessa à manutenção, pois será estimada as chances de que tal sistema ou equipamento esteja em 

pleno funcionamento dado um determinado período. Isto remete à confiabilidade do mesmo. O 

conceito de confiabilidade pode ser usualmente aplicado para definir o tempo em que esses sistemas 

e equipamentos, estão à disposição para atuarem de forma a garantir a produtividade. Para o autor, o 

que se pode compreender da confiabilidade pela percepção dos usuários, é que estes anseiam 

disponibilidade por parte dos seus produtos quando da sua necessidade de uso. 

Sistemas demasiadamente complexos necessitam de práticas de manutenção mais 

apuradas, mais bem elaboradas. Buscar utilizar-se de todo conhecimento técnico possível pode 

melhorar a forma como a gestão da mantenabilidade é feita, por isso a confiabilidade torna-se uma 

boa aliada, pois para que a confiabilidade seja aumentada é necessário que o tempo médio entre falhas 

seja aumentado, também (ALMEIDA, 1999). 

Portanto, diversas métricas podem ser utilizadas a fim de se dar complementaridade a 

análise da previsibilidades da ocorrência de falhas, tais métricas permitem ao gestor da manutenção 

poder compreender os diversos aspectos do comportamento da falha, bem como gerir o melhor 

método de manutenção capaz de proporcionar uma maior disponibilidade do sistema, aumentando 

assim a sua confiabilidade. 

 

3.4. Métricas da confiabilidade para aplicação da manutenção 

 

Todo equipamento sofre com o desgaste durante seu período de vida útil o que afeta 

diretamente a sua confiabilidade, embora, segundo Hallinan (1993), pouco se pratica em relação a 

estes dois fatores, desgaste e confiabilidade, o que leva à redução do nível de qualidade dos produtos 

e serviços das empresas, devido a isso, a confiabilidade deve passar a ser bem integrada aos programas 

de manutenção dos sistemas e equipamentos como forma de atribuir mais uma variável à qualidade 

da operação e/ou prestação de serviço. 
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Para isso, segundo Dias (1996), diversas métricas podem ser utilizadas com a finalidade 

de medir a confiabilidade de um equipamento, a utilização das ferramentas estatísticas que buscam 

analisar a falha a fim de promover a sua previsibilidade, tornam o sistema mais produtivo, de 

qualidade e com geração menores de custos, pois conduzirá a forma como os programas de 

manutenção serão elaborados. Por isso, matematicamente, o conceito de confiabilidade para a 

manutenção pode ser descrita da seguinte forma, como mostra a equação 8. 

 

𝐶(𝑥) = 1 −  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑥

0
                                                     (8) 

 

Onde: 

C = Confiabilidade; 

f(x) = Função densidade de probabilidade de falha; e 

(x) = Sua variável aleatória. 

A função densidade mais utilizada atualmente, remente a proposta por Weibull e é 

demasiadamente utilizada em diversas áreas, por isso o conceito de Teoria da Confiabilidade pode ser 

representada e utilizada de maneira diversificada. Portanto, a função densidade de Weibull, na sua 

forma tri paramétrica, apresenta-se da seguinte forma, conforme mostra a equação 9. 

𝑓(𝑥) =  𝛽(𝛼)−𝛽(𝑥 − 𝑦)𝛽−1 𝑒−(
𝑥−𝛾

𝛼
)

𝛽

                                    (9) 

 

Onde: 

β > 0 

α > 0 

x = Variável que define o período de vida útil, sendo seu valor maior que zero (x > 0); 

γ = É dado como parâmetro local, o qual caracteriza o período de vida inicial do 

componente. Quando sua aplicação remete a mecânica dos equipamentos seu valor deverá 

compreender zero (γ = 0); 

Por sua vez, a distribuição de Weibull define como zero todos os valores cuja relação da 

vida útil (x) seja menor que o valor γ, No entanto, o valor γ não deve ser maior do que o menor dos 

valores que indicam o tempo até a falha, dado um conjunto de dados. Se γ = x, podemos descrever a 

equação 10 da seguinte forma bi paramétrica. 

𝑓(𝑥) =  
𝛽

𝛼
(

𝑥

𝛼
)

𝛽−1
𝑒−(

𝑥−𝛾

𝛼
)

𝛽

                                                        (10) 
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Integrando a equação 10 em relação a x, pode-se obter a seguinte equação 11 que 

descreve a Função Confiabilidade. 

 

𝐶(𝑥) =  𝑒−(
𝑥

𝛼
)

𝛽

                                                            (11) 

 

Com base na equação 4, α torna-se é o parâmetro que define a “vida característica” que, 

por sua vez, representa um determinado período, ou número de ciclos, por exemplo. “Vida 

característica”, quando para itens não reparáveis, significa o todo o período correspondente ao 

funcionamento do equipamento até que se registre a sua primeira falha, e assim não possa estas mais 

disponível, entretanto, para itens reparáveis, pode ser definido como sendo o período de vida 

transcorrido entre falhas, ou seja o Tempo Médio Entre Falhas. Quanto a sua aplicação na prática, 

usa-se a taxa de falha característica λ0, inversamente relacionado com a vida, assim expresso: α = 1/λ0. 

O elemento β condiz ao parâmetro de forma, incidindo sobre a aparência da distribuição 

de Weibull, ou seja, a forma da curva em que a distribuição pode apresentar. Quando a taxa de falha 

λ apresenta quaisquer variações em seus valores, o valor de β também é alterado, alterando assim o 

formato da curva na distribuição, como pode ser visto na figura 13. Para um β <1 a função densidade 

de probabilidade pode diminuir drasticamente em relação à parte inicial da vida do período, sendo 

esta chamada de vida inicial ou de juventude do equipamento. Geralmente, tais falhas são 

caracterizadas como defeitos referentes a erros de projetos, de produção ou operação, por tanto, não 

há o que prevenir, apenas reparar. 

Quando o valor de β = 1, a função densidade apresenta características de 

exponensialidade, ou seja, f(x) = λe-λt, indicando que as falhas ocorrem de forma aleatória, 

principalmente em sistemas cujo acesso a manutenção preventiva é quase impossível, ou quando 

diversos outros fatores externos influenciam para que a falha possa vir a acontecer, o que incide sobre 

sua complexidade. Neste caso, a taxa de falha é constante, independentemente do tempo, sendo 

chamada de vida útil. 
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Figura 13 -  Função Densidade de Probabilidade de Falha em função do parâmetro de forma β, para taxa de falha constante. 

 
Fonte: Adaptado de Dias (1996). 

 

Como dito anteriormente o parâmetro α que define a “vida característica” do 

equipamento, para itens reparáveis, depende do levantamento do histórico do tempo médio em que 

as falhas ocorreram, chamado de Tempo Médio Entre Falhas, ou TMEF. Este, Conceitualmente, o 

busca prever a ocorrência de uma falha vir a acontecer, com base em um histórico de falhas anteriores, 

como mostra a Equação (12). 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
(∆𝑓1+∆𝑓2+∆𝑓3 …+∆𝑓𝑛)

𝑁𝑑𝑓
                                                           (12) 

 

Onde: 

TMEF = Tempo médio entre falhas; 

Δf1 = Tempo entre o início e a primeira falha; 

Δf2 = Tempo entre a primeira e a segunda falha; 

Δfn = Tempo entre as duas últimas falhas; e 

Ndf = Quantidade de vezes em que a falha ocorreu. 

Desta forma, a equação 11 pode ser reescrita de forma usual e mais simplificada, como 

mostra a equação 13. 

 

1 − 𝐶 = 𝑒−(
𝑡

𝑇𝑀𝐸𝐹
)
                                                                    (13) 

 

Onde: 

C = Função Confiabilidade; 
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e = Log Neperiano; 

t = Tempo desejado para estimar a ocorrência da falha. 

Assim, a identificação de todos os parâmetros aqui apresentados promove a elaboração 

de um planejamento quanto as ações de manutenção mais coerentes, direcionadas a preservar e manter 

a vida útil do sistema ou equipamento (DIAS, 1996). No entanto, não será apenas através da utilização 

dos modelos matemático que a mantenabilidade dos mesmos irá se postergar, ações baseadas em 

conhecimentos técnicos adequados e planejamento atuante, são significativos para preservação 

desses. 

Para o autor, deve-se considerar quatro estruturas fundamentais para que possa manter 

um plano de manutenção eficiente: probabilidade; comportamento adequado; período de uso; e 

condições de uso. A probabilidade condiz aos dados de entrada iniciais para avaliação da 

confiabilidade de qualquer equipamento, em que está associada à diversas variáveis aleatórias, como: 

a) O número de falhas que ocorreu dentro de um determinado período; 

b) Ao tempo, distância, ciclos médios até a ocorrência das falhas; 

c) Tempo médio em que o equipamento esteve parado, ou tempo de parada do 

dispositivo; 

d) Perda de rendimento esperada referente à ocorrência da falha; e 

e) Custos operacionais relacionados à ocorrência da falha. 

Quanto ao comportamento adequado, deve-se ao fato de existir um padrão quando ao 

intervalo com que a falha ocorreu, ou seja, as médias de tempo entre as falhas apresentam certo 

comportamento, ou valores semelhantes, da mesma quanto ao tipo, origem, modo, causa, da falha. 

Em relação ao período de uso, parte da ideia de que a falha pode acontecer a qualquer momento, onde, 

neste caso, estabelece-se um período padrão ou período de referência, sendo estes classificados 

geralmente como discretos ou contínuos, em que dependerão das condições de uso, que por sua vez 

refere-se às características do ambiente quanto ao uso do sistema e/ou equipamento conforme descrito 

no projeto. 

Portanto, algumas destas medidas passam a ser referências para a gestão da manutenção, 

onde se pode destacar: taxa de falha, os tempos médios até a falha (MTTF) para itens não-reparáveis, 

tempos médios entre falhas (TMEF) para itens reparáveis, entre outros. Tais medidas são obtidas num 

determinado intervalo de tempo e em condições específicas de trabalho. A falta, ou a extrapolação 

dessas e das demais informações a respeito das variáveis que influenciam no sistema e/ou 

equipamento, de forma generalizada, podem não corresponder a medidas adequadas e suficientes ao 

aumento da confiabilidade dos mesmos, mesmo que ainda sejam adotadas medidas preventivas. 

 



56 

 

4. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

A metodologia proposta foi elaborada visando compilar informações através da coleta de 

dados qualitativos, que se utilizam da aplicação de um questionário direcionado aos operadores do 

transporte urbano de cargas, além de dados quantitativos, obtidos através de pesquisa documental 

sobre medidas restritivas e intervenções como obras e manutenções em vias públicas, a fim de 

estruturar e modelar uma rede de transportes que será utilizada como objeto de estudo. Em 

complementação a modelagem dessa rede de transportes, serão reproduzidos cenários que interagem 

com a realidade do planejamento e operação da distribuição de mercadorias em áreas urbanas. O 

método adotado está sintetizado no esquema apresentado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Etapas do procedimento metodológico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A seguir, serão apresentadas cada uma das etapas do método desenvolvido para este 

trabalho, dissertando-os em sua ordem conforme mostra a figura 14, visando fornecer informações 

detalhadas a respeito da metodologia proposta elaborada para esta pesquisa, onde serão descritas as 

técnicas de coleta e interpretação de dados que se deseja obter. Cada uma destas etapas estão divididas 

em subetapas, passos destinados a alcançar um objetivo específico delimitado para este trabalho. 
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4.1. Coleta de dados qualitativa 

 

Este passo inicial da proposta metodológica tem por finalidade alcançar o primeiro 

objetivo específico exposto nesta pesquisa que consiste em: analisar e compreender os parâmetros 

estabelecidos no processo de roteirização do transporte urbano de cargas, considerando que exista 

iteração entre a situação real e a desejada, isto é, entre a realidade objetiva e a subjetividade do 

fenômeno que não possa traduzir-se em números. 

Assim, utilizou-se meios descritivos para coleta dos dados qualitativos como a aplicação 

de questionário, que disserta sobre o fenômeno estudado nesta pesquisa e a relação entre suas 

variáveis. A aplicação do questionário visa entender quais são os parâmetros estabelecidos pelas 

empresas transportadoras durante o processo de escolha de rotas, a fim de que se possa estabelecer 

um padrão que será utilizado posteriormente nas etapas subsequentes. 

 

4.1.1. Elaboração e aplicação do questionário 

 

A aplicação do questionário faz parte de um método básico para obtenção de dados 

qualitativos a fim de obter informações que possibilite alcançar o primeiro objetivo específico lançado 

nesta pesquisa, seu desenvolvimento requer certa padronização no processo de coleta das informações 

a serem obtidas, de modo que sua análise possa ser realizada de forma coerente mantendo a 

consistência dos dados coletados. 

Para esta pesquisa, foi utilizada a técnica Survey que consiste da obtenção de dados ou 

informações sobre determinadas características, opiniões, ou ações de um determinado público, ou 

grupo de atores, envolvidos. Basicamente discorre-se da aplicação de um questionário como meio de 

instrumento para obtenção das informações necessárias, cujas respostas irão constituir os dados a 

serem analisados (COOPER e SCHINDLER, 2003). 

Todavia, este questionário foi composto por questões que descrevem a sensibilidade dos 

respondentes quanto ao fenômeno que está sendo abordado. Para isso, foram elaboradas questões 

objetivas que utilizam métodos como a Escala Likert, de classificação, de resposta única e discursiva. 

Quanto a aplicação da Escala Likert, o que se deseja medir é o nível de concordância 

referente à afirmação apresentada, onde usualmente são fornecidas ao respondente alternativas que 

representam o seu nível de sensibilidade a respeito da sua posição ao tema abordado. Segundo Cooper 

e Schindler (2003), a escala não segue um padrão, os pesquisadores possuem liberdade de alterá-la a 
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fim de se adequarem à pesquisa. Neste trabalho, buscou-se utilizar a escala com seis alternativas que 

reproduzem o grau de significância quanto a relevância do tema ao respondente: 

a) Concordo totalmente; 

b) Concordo moderadamente; 

c) Concordo parcialmente; 

d) Discordo parcialmente; 

e) Discordo moderadamente; e  

f) Discordo totalmente. 

Esta escala possui característica de bipolaridade medido pela sua positividade ou 

negatividade referente a afirmação exposta ao respondente. Os resultados obtidos através desta técnica 

podem ser analisados separadamente ou não, quando se soma as respostas para que seja criado um 

resultado por grupo de quesitos. 

No entanto, quanto as questões de caráter classificatório, o respondente foi instruído a 

quantificar a afirmativa com valores mínimos e máximos, reproduzindo a sua sensibilidade sobre o 

que é, ou não, mais relevante a respeito do que se trata. À seguir, nas questões discursivas, foram 

apresentados quesitos com caráter de complementaridade às demais expostas no questionário, no 

intuito de que os respondentes expressassem seu livre conhecimento sobre a abordagem que se segue.  

No total, foram elaboradas um total de 28 perguntas objetivas, estruturadas por meio 

virtual, através do Formulário Google disponível gratuitamente na internet. Este por sua vez, 

possibilita a personalização de perguntas e respostas criando quesitos de múltipla escolha, listas 

suspensas e escalas lineares. As respostas às pesquisas são coletadas de forma organizada e 

automática, gerando informações em planilhas e gráficos ao mesmo tempo em que são respondidas. 

O questionário elaborado para esta pesquisa foi disponibilizado no sítio do Formulários 

Google através do acesso ao link http://goo.gl/forms/ZiU3xRERLa e está apresentado no Apêndice A. 

Decidiu-se estabelecer um prazo de um mês para que as respostas pudessem ser coletadas. 

Junto aos questionários foi apresentado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), que identifica-se como um documento que busca informar e esclarecer o sujeito da pesquisa 

de modo que este possa tomar sua decisão de forma justa e sem qualquer constrangimento sobre a sua 

participação, dando assim a proteção moral e legal do pesquisador e pesquisado. 

Portanto, com a proposição do questionário espera-se obter uma parametrização dos 

elementos e componentes que são considerados importantes para o processo de roteirização, 

fundamentando-se na percepção dos operadores de transporte de cargas, baseando-se na sensibilidade 

dos mesmos em relação as adversidades que podem ser evidenciadas no sistema e na rede de 

transportes, como apresentados pelos quesitos elaborados para este questionário. A realização dessa 

http://goo.gl/forms/ZiU3xRERLa
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entrevista ajudará a entender como é delineado o planejamento estratégico, tático e operacional da 

atividade de distribuição de mercadorias baseando-se nas respostas obtidas, identificando os 

parâmetros que serão definidos para a pesquisa a fim de que sejam utilizados na estruturação, 

modelagem e simulação de cenários em detrimento à realização do experimento com base na rede 

definida como objeto de estudo.  

 

4.1.2. Análise dos resultados e identificação dos parâmetros de roteirização 

 

A princípio, o questionário aplicado direcionou-se apenas ao público responsável pelo 

planejamento e operação de transportes de mercadorias, estes, neste caso, sem se restringir a qualquer 

tipo de mercado específico, empresa, modelos ou tipos de veículos. A única expectativa quanto aos 

respondentes é que estivessem envolvidos no segmento do transporte urbano de carga. 

Os resultados foram obtidos com o intuito de sistematizar os quesitos através da 

categorização destes a fim de se alcançar uma sustentação quanto ao objetivo específico estabelecido, 

norteando as etapas subsequentes a partir das informações que foram sendo obtidas. Gráficos 

temáticos explicitaram de forma quantitativa os resultados alcançados, onde alguns quesitos foram 

confrontados para que se avaliasse o nível de percepção entre os entrevistados. 

Com isso, realizou-se uma análise fenomenológica a partir da perspectiva de cada 

indivíduo entrevistado, observando o quão sua percepção pode variar. Esta funcionalidade descritiva 

dos dados agrupados, à medida em que se desenvolve uma compreensão ampla a respeito do que está 

sendo abordado, a partir da perspectiva do sujeito, se busca estabelecer um padrão com base nessa 

variação quanto a identificação dos principais parâmetros que influenciam na tomada de decisão 

quanto ao processo de escolha de rotas. 

Após as respostas terem sido coletadas e analisadas, seguiu-se para a fase de 

compreensão das informações que assim foram obtidas pela aplicação do questionário, a fim de que 

sejam identificados os principais elementos, características e variáveis estabelecendo um parâmetro 

que norteador ao comportamento padrão a respeito da tomada de decisão quanto ao processo de 

escolha de rotas, que serviu de base para a realização do experimento apresentado em etapas 

posteriores desta proposta metodológica.  

 

4.2. Coleta de dados quantitativa 

 

Esta segunda etapa corresponde a proposta que consiste da coleta quantitativa de dados, 

com o intuito de que seja alcançado o segundo objetivo específico, fundamentando-se em: verificar 
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como o conceito de Teoria da Confiabilidade pode dar suporte às análises de risco de um evento 

imprevisível e não-regular. 

Para isso, propõe-se a definição de uma rede de transportes delimitando-a como objeto 

de estudo que será utilizado para esta pesquisa. A definição desta rede auxiliará quanto a coleta dos 

dados necessários para o alcance desse objetivo específico, onde será levantado o histórico dos 

registros de intervenções correspondentes às obras e manutenções em vias públicas, em decorrência 

das falhas no sistema de abastecimento de água e esgoto, descrevendo este como sendo o evento não 

regular e imprevisível a ser analisado, bem como as áreas em que se possa destacar as medidas de 

restrição à circulação de veículos de carga. 

Após o levantamento de tais dados, será realizada a aplicação do conceito de Teoria da 

Confiabilidade através do uso de ferramentas que possuem caráter estatístico como estimadores, 

métodos e modelos probabilísticos, com o objetivo de validar a sua funcionalidade ante a medição do 

risco de um evento não regular e imprevisível baseando-se na análise do tempo de falha deste. 

 

4.2.1. Definição da rede de transportes para estudo de caso 

 

O objeto do estudo de caso para esta pesquisa baseou-se na utilização de uma rede de 

transportes, que contribuiu fundamentalmente acerca do entendimento quanto ao fenômeno que aqui 

se deseja analisar. Alguns aspectos específicos que prevalecem da sua característica física, por 

exemplo, sua geometria, espacialização de regiões e malha viária, além da identificação de um 

planejamento público urbano do sistema de transportes existente, implicou no modo como as 

informações foram processadas concretizando os resultados obtidos. 

Estes aspectos a serem levantados conduziram na forma como o uso e a ocupação do 

solo foi distribuída, sendo apontados possíveis polos produtivos e atrativos com base nestas 

informações e que justificam a ideia da existência de um fluxo de distribuição de mercadorias entre 

as regiões. A definição dessa rede serviu, também, para indicar quais as vias que foram submetidas à 

intervenções como obras e manutenções. 

Portanto, a proposição de uma rede viária como objeto de estudo de caso, é a de justificar 

a hipótese de que o planejamento da atividade de transporte de cargas possa ser influenciado pelas 

medidas regulamentares, agravado pela influência de fatores externos, como as obras e manutenções, 

que podem implicam na redução do nível de acessibilidade da rede. Como complemento a este item, 

o passo seguinte refere-se ao levantamento das informações constantes nos registros de intervenções 

que ocorreram devido às falhas no sistema de abastecimento de água e esgoto da cidade de Fortaleza. 

Tal levantamento buscará identificar as vias nas quais foram realizadas tais intervenções, dentro de 
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um determinado período e área específica da rede, complementando este passo, ao acrescentar 

informações adicionais sobre a rede. 

 

4.2.2. Levantamento dos dados históricos dos registros de intervenções 

 

Como parte do objetivo geral desta etapa da metodologia proposta define o objetivo 

específico descrito por este passo, buscou-se levantar na rede as vias que foram submetidas à 

intervenções como obras e manutenções, em decorrência de falhas no sistema de abastecimento de 

água e esgoto, para que se possa realizar o levantamento dos seus dados históricos quanto aos registros 

destas intervenções. 

Para isso, foi promovida uma parceria com a empresa responsável pela realização das 

intervenções com o objetivo de se coletar tais dados, onde solicitou-se que tais informações referentes 

ao histórico destas não tenham ocorrido em um período recente, compreendendo assim em, no 

mínimo, mais de um ano. Em adição, fora assinalado que as vias nas quais as intervenções ocorreram 

estivessem localizadas nas mesmas áreas ou regiões onde se constatasse a presença de medidas 

restritivas. 

A sondagem destes dados históricos consistiu do levantamento quantitativo em relação 

a temporalidade das falhas inerentes ao sistema de abastecimento de água e esgoto, não se 

preocupando, em detalhar tais falhas quanto ao tipo, modo, e demais aspectos que as possam 

subdividi-las noutras características descritas pelo conceito de Teoria da Confiabilidade, no capítulo 

3. 

Assim, o próximo passo desta etapa, com base nas informações que forem aqui 

levantadas, consistiu em realizar a análise do risco de falha utilizando-se de ferramentas estatísticas 

aplicadas ao conceito de Teoria da Confiabilidade, como modo de graduar e classificar as vias de 

acordo com a sua criticidade à rede. 

 

4.2.3. Análise do risco baseada na aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade 

 

Para esta pesquisa, a análise do risco do risco de um evento não regular e imprevisível, 

considerou as intervenções realizadas em vias públicas, especificamente obras e manutenções que 

foram realizadas em decorrência da falha do sistema de abastecimento de água e esgoto. Para isso, 

este passo buscou empreender esforços para alcançar parte do objetivo geral esboçado para este 

trabalho através da aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade, utilizando-se de ferramentas 

estatísticas como estimadores, métodos e modelos probabilísticos. 
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Todavia, esta análise de risco baseou-se na temporalidade e frequência dos eventos à 

medida com que ocorreram dentro de um determinado período, estabelecido no passo anterior. Feito 

isso, tais dados foram ordenados, classificados e separados de acordo com suas características 

organizando-as, primeiro, a partir do logradouro e em seguida pela data com que ocorreu. Além disso, 

buscando-se fracionar todas as vias em segmentos de links onde foram referenciados de acordo com 

o número do domicílio que o inicia e termina. 

Após a organização de tais dados, fez-se a aplicação do conceito de Teoria da 

Confiabilidade através do uso de suas ferramentas estatísticas para a análise do risco de falha. Para 

tanto, a realização desta análise de risco em relação ao tempo de falha do sistema se dará pela 

aplicação das equações 12 e 13, descritas no capítulo 3 deste trabalho, correspondendo, 

respectivamente, ao Tempo Médio Entre Falhas e ao Fator de Confiabilidade (FC), conforme podem 

ser vistas a seguir. 

 

𝑇𝑀𝐸𝐹 =
(∆𝑓1+∆𝑓2+∆𝑓3 …+∆𝑓𝑛)

𝑁𝑑𝑓
                                                          (12) 

 

Onde: 

TMEF = Tempo médio entre falhas; 

Δf1 = Tempo entre o início e a primeira falha; 

Δf2 = Tempo entre a primeira e a segunda falha; 

Δfn = Tempo entre as duas últimas falhas; e 

Ndf = Quantidade de vezes em que a falha ocorreu. 

 

1 − 𝐶 = 𝑒−(
𝑡

𝑇𝑀𝐸𝐹
)
                                                               (13) 

 

Onde: 

C = Função Confiabilidade; 

e = Log Neperiano; 

t = Tempo desejado para estimar a ocorrência da falha. 

Ao final, efetuou-se um somatório de todo esse tempo compreendido entre a primeira e 

a última falha, realizando em seguida o cálculo da média deste período em relação à quantidade de 

falhas que ocorreram. Quanto aos cálculos a respeito do Fator de Confiabilidade (FC), foi estabelecido 

um período (t) de 10 dias correspondendo a probabilidade de uma falha vir a acontecer em 
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determinado segmento de link dentro deste prazo, com base na previsão estimada pelo cálculo do 

Tempo Médio Entre Falhas. 

Feito isso, a partir dos resultados obtidos nesta etapa, será realizada a hierarquização dos 

segmentos de link de acordo com a sua criticidade, dando início a realização do experimento que 

consiste em simular caminhos mínimos diante dos cenários propostos, considerando diferentes 

impedâncias baseadas nas informações levantadas até o momento a respeito das características da 

rede e dos dados históricos quanto as intervenções realizadas nas vias públicas. 

 

4.3. Da Realização do experimento 

 

Nesta etapa, se observará como a análise do risco de falha dos segmentos de links pode 

influenciar na acessibilidade do sistema de transportes, partindo da perspectiva quanto a eficiência da 

atividade de distribuição de mercadorias em áreas urbanas. Com isso, deseja-se obter ante a realização 

deste experimento alcançar o terceiro objetivo específico que delimita-se em: analisar como o risco 

de um evento não regular e imprevisível pode influenciar no processo de escolha de rotas alternativas 

da atividade de transporte urbano de cargas. 

Portanto, a hierarquização dos segmentos de links se deu pela abordagem dos resultados 

obtidos quanto as observações realizadas nas etapas anteriores, estruturando e modelando, logo à 

seguir, a rede de transportes da cidade de Fortaleza, Ceará, para que assim se possa gerar simulações 

que reproduzem os cenários que retratam a influência das impedâncias como, por exemplo, medidas 

de restrição e interrupções em decorrência das obras e manutenções em vias públicas, no processo de 

escolha de rotas do transporte urbano de cargas. 

 

4.3.1. Hierarquização dos segmentos de links críticos à rede 

 

Este processo se deu considerando dois fatores, a probabilidade de uma determinada 

ligação vir a ser interrompida a partir do risco de falha no sistema de abastecimento de água e esgoto, 

bem como a consequência baseada no tempo de exposição da via devido à interrupção. Desta forma, 

a Matriz de Risco elaborada por Berdica (2002), foi utilizada referenciando os resultados obtidos 

através dos cálculos efetuados, Fator de Confiabilidade (FC) e Tempo Médio de Conserto, ordenando 

os segmentos de links de acordo com a sua criticidade. 

Portanto, este método de hierarquização baseou-se no segmento de link que apresenta 

um maior índice de risco de falha, bem como uma maior média de tempo demandada para conserto. 

No entanto, foi dada uma ênfase maior a consequência, uma vez que a probabilidade deste tipo de 
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evento é baixa e seus impactos são consideradas graves por provocarem um maior tempo de 

exposição da via aos efeitos da falha. Feito isso, estas informações irão auxiliar na estruturação e 

modelagem da rede para que seja realizada a simulação dos caminhos mínimos. 

 

4.3.2. Estruturação e modelagem da rede de transportes 

 

Nesta fase, foram consideradas algumas informações tratadas e analisadas nas etapas 

anteriores além daquelas que foram utilizadas como direcionador para estruturar e modelar o objeto 

de estudo, necessário à realização do experimento. Para isso, considerou-se toa a sua extensão, não 

restringindo-se a áreas específicas ao entender que o fenômeno do transporte de cargas em áreas 

urbanas sofre influência não apenas dos elementos constituintes de uma região isolada, mas sim de 

uma ampla gama de fatores que contribuem para a modificação do comportamento da rede e, 

consequentemente, na atividade de distribuição. 

Para isso, foi utilizado em algumas etapas e passos anteriores, bem como em posteriores, 

o software TransCad®, desenvolvido pela Caliper Corporation, que consiste de uma ferramenta que 

manipula dados de características alfanuméricas e georeferenciadas, que possibilitam utilizar 

conjuntamente bancos de dados com processamento de imagens compatibilizando mapas, tabelas de 

dados, análises estatísticas e gráficos. 

Esta ferramenta torna-se usual devido a sua facilidade para o uso do planejamento e 

operação do sistemas de transportes, contendo um conjunto completo de ferramentas que analisam 

diferentes problemas desta natureza fundamentando o processo de tomada de decisão, uma vez que 

esse possibilita a verificação antecipada do efeito que diferentes alternativas propostas podem causar. 

Como o objetivo do experimento enfatiza a observação da influência da vulnerabilidade 

da rede no processo de escolha de rotas, estruturou e modelou o objeto de estudo consistindo em 

reproduzir elementos e características, como direção, sentido, distância, medidas restritivas e vias dos 

dados históricos do registro de intervenções, que fundamentam os problemas básicos de roteirização, 

bem como os que foram apontados pelos entrevistados ao responder os questionários. 

Com base nestas informações, o experimento realizado consistiu da simulação de 

caminhos mínimos que reproduzem a geração de viagens de carga entre determinadas regiões 

utilizando a rede de sistema de transportes, precedido de uma matriz origem-destino. Para isso, serão 

determinados pares O-D que irão representar pontos de atração e produção para a justificativa deste 

fluxo de distribuição, adotando a distância como seu principal direcionador para o objetivo da geração 

de caminhos mínimos. 
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4.3.3. Simulação da Rede Modelada 

 

O procedimento desenvolvido para realização da simulação de cenários, buscou 

reproduzir os efeitos que os eventos não regulares e imprevisíveis, como obras e manutenções em 

vias públicas, provocam na vulnerabilidade da rede, além das influências impostas pelas medidas 

restritivas à circulação de veículos de carga. Com base nisso, a análise dos resultados obtidos através 

da aplicação do questionário, bem como a da análise do risco de falha, em que o produto obtido foi a 

hierarquização dos segmentos de links críticos à rede, foram de grande relevância para a realização 

das simulações geradas. 

Tais segmentos de links críticos foram classificados de acordo com a sua criticidade à 

rede, do mais crítico para o menos crítico, além de ter sido atribuído um número que o pudesse 

identificar. No entanto, àqueles segmentos de link que correspondem tanto aos dados históricos 

quanto aos corredores restritos, não fizeram parte desta classificação, por tanto, essa classificação 

serviu para filtrar tais características a respeito da rede. 

Estas informações alimentaram os cenários propostos que foram simulados a fim de 

reproduzirem algumas das características reais da rede consideradas neste experimento, partindo da 

abordagem levantada no questionário com base nas respostas obtidas. Ao todo, foram definidos 

quatro cenários referenciando uma transição de informações entre eles, ou seja, a cada cenário 

simulado foi substituído ou acrescido alguma informação referente às impedâncias citadas. 

 

4.3.3.1. Cenários Propostos 

 

a) Cenário I: Rede sem nenhuma restrição;  

b) Cenário II: Rede com corredores restritos à circulação de veículos de carga;  

c) Cenário III: Rede com corredores restritos e um segmento de link crítico 

interrompido; 

d) Cenário IV: Rede com corredores restritos e dois segmentos de link críticos 

interrompidos. 

Com o primeiro cenário, buscou-se utilizar a rede sem nenhuma impedância para que 

fossem gerados caminhos mínimos entre os pontos O-D. O objetivo da realização deste cenário é de 

servir como base para observar o quanto a adoção de medidas, adicionadas subsequentemente nos 

demais cenários, podem influenciar na eficiência da atividade de distribuição de mercadorias em áreas 

urbanas. 
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O segundo cenário, corresponde a uma situação mais realista da rede, em que se adotam 

restrições que impedem a circulação dos veículos de carga em determinadas vias da rede, o que gera 

algum impacto à atividade de transportes de carga, uma vez que os entrevistados concordam que esta 

impedância torna-se significativa para o planejamento de rotas. 

No terceiro cenário, além das medidas restritivas atribuídas pelo cenário anterior, será 

adicionada uma impedância a mais para esta simulação, destacada pela interrupção de um segmento 

de link crítico. Aqui, será considerado a interrupção do segmento que apresenta um maior risco à rede 

de acordo com a hierarquização dos mesmos, cuja finalidade será mostrar que a adição deste fator ao 

das restrições existentes podem reduzir o nível de acessibilidade da rede, bem com a eficiência da 

atividade de transporte urbano de carga. 

O quarto cenário foi elaborado de forma semelhante ao terceiro, sendo neste acrescido 

mais um link interrompido à simulação onde, neste caso, será considerado o segundo segmento de 

link crítico à rede, uma vez que as falhas podem ocorrer de forma aleatória em decorrência de diversos 

fatores que podem influenciar na ocorrência destas. 

Cada um destes cenários foi proposto a fim de que pudessem reproduzir o impacto que 

cada impedância, medidas restritivas e intervenções em vias públicas, podem provocar no processo 

de escolha de rotas bem como nos custos da atividade de distribuição de cargas em áreas urbanas, por 

entender que estas podem provocar certa redução nos níveis de acessibilidade, bem como, 

consequentemente, congestionamentos. 

Com a proposição destes cenários será possível avaliar a relevância da medição do risco 

de eventos não regulares e imprevisíveis na análise da vulnerabilidade da rede, uma vez que, segundo 

You et al. (2016), os modelos atualmente utilizados para roteirização não consideram a inserção de 

fatores externos além daqueles constante da rede, como janelas de tempo ou de medidas que buscam 

restringir a movimentação de veículos de cargas. 

Portanto, a partir da realização destas simulações, com base nos cenários propostos, a 

próxima etapa buscou avaliar o comportamento da variação destes custos relacionados à distância 

entre cada par O-D, ao considerar as impedâncias aplicadas à rede através da análise dos resultados 

obtidos, buscando levantar os indícios da sua influência nos demais elementos que podem ser 

relacionados à distância e que compõem os custos envolvidos na atividade de distribuição física, como 

forma de analisar os impactos recorrentes da vulnerabilidade na eficiência operacional do transporte 

urbano de cargas. 
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4.4. Análise dos resultados 

 

Inicialmente, será realizada uma comparação entre os resultados obtidos a partir da 

simulação dos quatro cenários propostos dos quais foram gerados caminhos mínimos, observando 

como a variação dos valores se deu em relação à distância dos pares O-D propostos. Buscou-se com 

estas comparações observar o quanto a inserção de impedâncias na rede urbana pode influenciar na 

operacionalidade da atividade de distribuição de mercadorias em áreas urbanas, e consequentemente 

afetar a confiabilidade da rede. 

Avaliar-se-á, também, o quanto a análise do risco de um evento não regular e 

imprevisível como as obras e manutenções em vias públicas, em decorrência das intervenções devido 

as falhas no sistema de abastecimento de água e esgoto, influenciam nos atributos de desempenho, 

vulnerabilidade e confiabilidade da rede, a partir da análise destes custos generalizados. Atrelado a 

isto, se verificará o quanto as medidas restritivas, juntamente com esses fatores externos, afetam na 

alteração do nível de acessibilidade entre as regiões em destaque. 

Com isso, a partir das conclusões alcançadas, espera-se validar a análise de risco 

utilizando-se do conceito da Teoria da Confiabilidade, através do emprego de ferramentas estatísticas 

direcionadas a calcular o período médio com que tais falhas ocorrem no sistema hidrossanitário, 

medindo assim o seu risco pelo uso de estimadores não-paramétricos. O valor obtido poderá ser 

atribuído para descrever a confiabilidade do mesmo e, consequentemente, com o objetivo de que sua 

aplicação, possa direcionar à análise da vulnerabilidade e confiabilidade da rede urbana quanto ao 

risco de um evento não regular e imprevisível, em específico obras e manutenções em vias públicas. 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

Diante da metodologia proposta para esta pesquisa, em que foram descritos os meios 

utilizados, neste capítulo estarão contidas as análises realizadas a partir da aplicação do método 

apresentado, expondo os resultados obtidos, além das observações empreendidas a respeito das etapas 

dissertadas no capítulo anterior, no que diz respeito ao alcance dos objetivos específicos. 

 

5.1. Da identificação dos parâmetros de roteirização com base na análise do questionário 

 

Após finalizado o período de um mês em que o questionário esteve disponível online no 

sítio do Google, computou-se um total de 29 empresas participantes voluntárias com a pesquisa, em 

que todas compreendem do mesmo tipo de operação, transporte de cargas em áreas urbanas. Além 

disso, identificou-se que os operadores participantes da entrevista fazem parte de empresas que 

realizam o transporte de mercadorias perecíveis como bebidas e alimentos, bem como de 

componentes e equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, além de prestarem serviços 

terceirizados ou não, indicando assim certa variedade quanto ao mercado, tipo de produto e público 

ao qual o questionário fora aplicado. Ao todo 75% destas empresas realizam entregas em horários de 

pico e entrepico e que, algumas destas, ainda buscam horários flexíveis para realização das suas 

operações, conforme mostra a figura 15. 

 

Figura 15 - Horários de entrega realizadas pelas empresas respondentes. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nos resultados obtidos, percebeu-se que 31% acabaram por não apresentar 

certa flexibilidade em relação aos horários de operação, o que faz com que os mesmos assumam que 
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tais horários não sejam satisfatórios à eficiência da operação, uma vez que estes realizam suas 

operações em horários de pico. Devido a isso, pode-se interpretar que a causa dessa afirmativa está 

em considerar as adversidades do tráfego durante esses horários de pico, já que 100% concorda que 

o comportamento do tráfego deve ser um fator importante ao se elaborar um plano de rotas, além do 

mais, outra forma de assegurar esta afirmativa, é considerar que 81% concorda que rotas extensas e 

sem congestionamento acabam tendo uma vantagem maior sobre as rotas curtas e congestionadas. 

Baseando-se na perspectiva abordada por You et al. (2016), em que não apenas 

elementos estáticos, mas sim dinâmicos do sistema de transporte influenciam diretamente na tomada 

de decisão em nível tático, foi pedido que os entrevistados classificassem diante dos elementos 

apresentados quais aqueles que são mais relevantes para o processo de roteirização. Os mesmos 

afirmaram que a vulnerabilidade da rede à eventos aleatórios que provocam congestionamentos, e as 

medidas regulamentares, como corredores restritos não são de caráter tão decisivo quanto o tempo de 

viagem, bem como a distância e o congestionamento ao estabelecer roteiros, conforme se observa na 

figura 16. 

 

Figura 16 - Classificação das variáveis quanto a sua influência para a roteirização. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, ao assumirem tais variáveis como motivadoras para o planejamento de 

roteiros, 71% participantes afirmaram que suas rotas são confiáveis e não apresentam vulnerabilidade, 

ainda que, em sua totalidade, estes assumam que o plano de rotas inicialmente definido sofre alguma 

modificação de trajeto durante a viagem. Isso leva a acreditar que, por mais que algum fator externo 

influencie na alteração do roteiro previamente estabelecido, ainda assim é possível se obter um 

equilíbrio da rede reforçando a afirmação dos respondentes quanto a confiabilidade das suas rotas, 
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reforçando outra afirmativa levantada por Sullivan et al. (2010) ao destacar a ampla gama de opções 

de caminhos dentro da rede urbana. 

Em complemento, todos os respondentes afirmam que a ocorrência de obras e 

manutenções é algo comumente evidenciado nas via públicas, podendo interpretá-las como 

contribuintes para que seus roteiros sejam modificados durante o trajeto, além do mais, em sua grande 

maioria, esses ainda declaram que a ocorrência dessas intervenções causam graves modificações 

quanto aos atributos da via, por exemplo, redução da capacidade. Em adição, aproximadamente 82% 

dos entrevistados responderam que tais intervenções consomem cerca de um, dois dias, ou mais, para 

que sejam mitigados os efeitos das falhas ocorridas, como mostra a figura 17. 

 

Figura 17 - Percepção quanto ao tempo de duração das intervenções. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Por fim, 100% dos entrevistados afirmaram que a eventualidade destas intervenções pode 

provocar congestionamentos não recorrentes, imprevisíveis, por ocorrerem fora do período comum 

como os que acontecem em horário de pico, levando os mesmos a interpretarem que rotas menos 

confiáveis influenciam diretamente no tempo de viagem, em decorrência destes eventos. Ainda assim, 

aproximadamente 69% respostas obtidas remetem a afirmativa de que tais rotas não confiáveis 

acabam sendo consideradas no planejamento dos roteiros, mesmo que estes apresentem certa 

flexibilidade em relação aos horários de entrega, o que leva a crer que não apenas a ocorrência de 

eventos aleatórios, bem como dos congestionamentos recorrentes influenciam na disponibilidade de 

opções de caminhos da rede, como mostra a figura 18. 
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Figura 18 - Abordagem da vulnerabilidade da rede na roteirização. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Devido a isso, essa abordagem a respeito dos elementos influentes no plano de rota 

acabam causando influência direta nos custos de distribuição, segundo Buhsiri et al. (2014), por isso 

os entrevistados listaram quais os elementos e variáveis que são considerados ao consolidar seus 

custos quanto a operação de transportes. Em sua maioria, assumiram com certa frequência àqueles 

que estão relacionados a mercadoria em si ou a própria operação, por exemplo, volume, peso e 

densidade da carga e os custos com mão de obra, consumo de combustível, lubrificantes, pneu e até 

mesmo o tempo de operação. 

Diante disso, é possível interpretar que esses elementos e variáveis levantados 

correspondem às características identificadas pelos quesitos anteriormente apresentados, podendo ser 

associado às alterações pelas quais o plano de rotas acaba passando. Além disso, os respondentes 

associam a distância de viagem e o consumo de combustível como elementos relevantes aos custos 

de distribuição, sendo que aproximadamente 38% e 31% deram notas 9 e 10 para estes elementos, 

respectivamente. 

Ambos elementos estão diretamente ligados uma vez que as intervenções nas vias 

públicas, bem como o congestionamento e as medidas regulamentares, provocam um maior esforço 

tático dos operadores em buscar novos caminhos mínimos com base nas informações limitadas a 

respeito dos efeitos desses eventos na rede, fazendo com que o roteiro acabe se tornando mais extenso 

aumentando os custos de distribuição, por influenciar essencialmente no consumo do combustível, 

como mostra a figura 19. 
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Figura 19 - Classificação dos elementos na consumação dos custos de distribuição. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Todavia, pode-se concluir que as empresas entrevistadas se utilizam da distância, 

consumo de combustível, congestionamentos recorrentes e medidas regulamentares como forma de 

promover um melhor planejamento dos roteiros a serem seguidos, estando diretamente ligados aos 

impactos que podem provocar na eficiência da operação de distribuição de mercadorias em áreas 

urbanas e consequentemente nos custos, reforçando a ideia levantada por You et al. (2016), ainda que 

esses considerem as intervenções ligadas às obras e manutenções em vias públicas relevantes no 

processo de roteirização.  

Para tanto, a ideia aqui lançada através da aplicação desse questionário é a de levantar 

informações sob a perspectiva dos operadores de transporte em relação a importância de alguns 

fatores, compreendendo os critérios que estes consideram relevantes ao processo de escolha de rotas. 

Para isso, fez-se necessário a definição de um objeto de estudo em que se pudesse inserir todas as 

informações que foram obtidas, como meio de poder manipula-las e assim observar sua relevância e 

influência na análise da problemática lançada para esta pesquisa. Desta forma, o próximo item trata 

de definir uma rede de transportes como objeto de estudo para realização dessa análise, levantando 

outras caraterísticas provenientes da rede, além destas aqui abordadas. 

 

5.2. Definição da rede para estudo de caso 

 

A princípio, definiu-se a rede de transportes da cidade de Fortaleza, Ceará, como mostra 

a figura 20, considerando toda a sua extensão não se limitando apenas a uma região específica, por 

crer que elementos não constituintes de uma determinada área possam influenciam diretamente no 

modo como esta se dispõe e afetam suas variáveis. 
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Figura 20 - Rede viária da cidade de Fortaleza, Ceará. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Feito isso, buscou-se destacar na rede quais as regiões que possuem características de 

polos produtores e atratores de viagens, assim fora realizado um levantamento da sua densidade em 

relação ao uso e ocupação do solo, com a finalidade de que se possa justificar e, posteriormente, 

estabelecer o fluxo de distribuição de mercadorias entre regiões a serem selecionadas, como ponto de 

partida para a realização do experimento. 

Essa análise da densidade quanto ao uso e ocupação do solo se deu pela relação dos 

estabelecimentos existentes, comerciais, industriais, prestação de serviços e mistos, com a dimensão 

territorial de cada região. As regiões apresentadas em uma cor vermelha mais intensa indicam que há 

uma presença maior destes estabelecimentos por quilômetro quadrado, como mostra a figura 21. 
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Figura 21 - Densidade de ocupação do solo das regiões em relação ao número de estabelecimentos por quilômetro quadrado. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Além disso, buscou-se identificar na rede viária traços de planejamento quanto ao sistema 

de transportes, onde se pôde observar a existência de medidas regulamentadoras que impunham 

restrições à atividade de transporte de cargas, a fim de limitar seu acesso em determinadas áreas. Com 

base nessa observação, as vias caracterizadas como corredores restritos à circulação de veículos de 

cargas foram ilustradas conforme a figura 22, que apresenta uma adaptação resumida da rede a cerca 

destas informações. Entretanto, no Anexo A, é possível encontrar tais referências de forma mais 

detalhada. 

Todavia, estas medidas regulamentares fazem alusão a portaria AMC N° 218 de 

05/11/2012, Art. 2, que trata a respeito dos corredores e áreas específicas da cidade de Fortaleza (CE), 

onde são identificadas as vias que impõem restrições à circulação de veículos de carga com base em 

certas características, em horários e dias específicos.  
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Figura 22 - Corredores restritos da cidade de Fortaleza, Ceará. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao levantar estas características iniciais sobre a rede viária da cidade de Fortaleza, 

percebe-se que tais corredores restritos não foram implementados de forma dispersa estando situados 

na região central da cidade, ou próximos à ela, uma vez que a mesma é caracterizada pela forte 

presença de empresas comerciais e prestadores de serviços, o que justifica ser um forte indício para a 

existência de um grande fluxo de mercadorias circulando por esta região. Desta forma, tende-se a 

reforçar a ideia de que a aplicação de tais medidas acaba impondo à esta rede viária uma maior 

vulnerabilidade, por reduzirem o nível de acessibilidade ao limitar a quantidade de possibilidades de 

caminhos, tornando os demais arcos disponíveis de grande importância à rede além de críticos. 

Por isso, a análise dos riscos destes arcos torna-se importante para avaliar o nível de 

vulnerabilidade da rede em questão, e o quanto a interrupção de algum desses pode impactar na 

eficiência da atividade de distribuição de mercadorias em áreas urbanas, assim, o próximo item busca 

realizar tal análise de risco baseando-se na aplicabilidade do conceito de Teoria da Confiabilidade, 

com o objetivo de promover a hierarquização desses arcos de acordo com a sua criticidade à rede. 

 

5.2.1. Do levantamento e análise dos dados históricos de intervenções 

 

A realização deste levantamento se deu devido à realização de uma parceria com a 

CAGECE, Companhia de Água e Esgoto do Ceará, empresa responsável pelo sistema de 

abastecimento e coleta hidrossanitário da cidade de Fortaleza, onde tais dados históricos sobre os 

registros das intervenções em vias públicas foram obtidos. 
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No total, seis vias fazem parte do banco de dados disponibilizado pela CAGECE, sendo 

estas: Rua Barão de Aracati; Rua Monsenhor Bruno; Rua Doutor José Lourenço; Avenida Barão de 

Studart; Avenida Padre Valdivino; e Rua Tenente Benévolo, onde, através da tabela 2, está exposto 

um fragmento dos dados obtidos, como um modelo à forma como a empresa dispôs tais dados, 

considerando o número do domicílio como referência à localização, tempo de conserto (TMC) e data 

em que as intervenções ocorreram. 

 

Tabela 2 - Exemplo do modelo e disposição dos dados obtidos. 

NÚMERO TITULO LOGRADOURO TMC DIA MES ANO 

1190 Barão Aracati 00:21:00 13 Outubro 2014 

1515 Monsenhor Bruno 21:40:00 24 Maio 2013 

1855 Barão Aracati 21:25:00 27 Janeiro 2012 

1931 Barão Studart 01:25:00 30 Abril 2015 

1864 Doutor Jose Lourenço 00:41:00 4 Maio 2015 

219 Doutor Jose Lourenço 21:25:00 13 Janeiro 2012 

655 Tenente Benévolo 00:40:00 27 Setembro 2014 

751 Padre Valdevino 21:25:00 16 Maio 2013 

Fonte: CAGECE (2016). 

 

Feito isso, estes dados foram tratados e identificados no mapa, onde se pôde observar que 

os mesmos fazem referência à mesma região em que os corredores restritos estão localizados, como 

mostra a figura 23. Desta forma, vale destacar que a empresa forneceu os dados como requisitado, 

adequados à realização desta pesquisa. 

 

Figura 23 - Vias segundo levantamento dos dados histórico. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Em consecução, iniciou-se o processo de tratamento para análise destes dados, onde 

foram organizados de acordo com suas características, como visto na tabela 1, separando-os, 

inicialmente, a partir do logradouro. Em seguida, tais dados filtrados sobre os logradouros, foram 

fragmentados subdividindo-os em segmentos de link para que em seguida fossem ordenados 

conforme a data em que a intervenção aconteceu, considerando do mais antigo para o mais recente. 

Feito isso, foram totalizados 83 segmentos de link referente a todos os logradouros constituintes dos 

dados que foram disponibilizados, sendo cada um destes enumerados seguindo uma sequência de 

acordo com seu respectivo logradouro, como pode ser visto na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Organização dos dados de dois segmentos de link de uma mesma via. 

S. LINK TÍTULO LOGRADOURO NUMERO DATA TMC 

2 

Barão Aracati 231 30/10/2012 8:04:56 

Barão Aracati 240 07/04/2013 13:14:31 

Barão Aracati 239 19/04/2014 18:50:13 

Barão Aracati 247 02/08/2015 22:33:39 

3 

Barão Aracati 341 05/11/2012 22:00:00 

Barão Aracati 344 19/11/2012 22:00:00 

Barão Aracati 283 01/04/2013 23:00:00 

Barão Aracati 299 07/04/2013 23:00:00 

Barão Aracati 340 14/04/2014 23:00:00 

Barão Aracati 288 29/01/2015 00:30:00 

Barão Aracati 340 21/05/2015 00:30:00 

Fonte: Adaptado de CAGECE (2016). 

 

Após o tratamento destas informações, os dados foram analisados pela aplicação das 

ferramentas estatísticas, Tempo Médio Entre Falhas e Fator de Confiabilidade (FC), abordadas pelo 

conceito de Teoria da Confiabilidade. Tais cálculos foram realizados em cada um dos segmentos de 

link, como mostra a tabela 4, que toma como exemplo dois segmentos de link de um mesmo 

logradouro. 

O cálculo do Tempo Médio Entre Falhas (TMEF), condiz do somatório de todos os 

intervalos de tempo existentes entre uma falha e outra, onde é possível observar que alguns segmentos 

de link apresentam certa variação quanto ao valor médio deste tempo, uns maiores que outros. Quando 

um segmento de link apresenta uma média inferior se comparado a outro segmento, significa dizer 

que as falhas são mais frequentes nesse que no outro cuja média é maior. Observou-se também que 

durante determinado período, mês ou ano, uma falha aconteceu mais de uma vez no mesmo lugar, 

com datas e tempos de conserto distintos. Além disso, nota-se que não existe relação direta entre o 

tempo desprendido para correção das falhas e a frequência com que estas ocorrem. No entanto, 

observa-se que há exceções, onde um segmento de link pode apresentar certa frequência quanto a 

ocorrência de falhas e, ao mesmo tempo, um tempo médio de conserto alto. 

 



78 

 

Tabela 4 - Aplicação das ferramentas estatísticas em dois segmentos de link de um mesmo logradouro. 

S. LINK TÍTULO LOGRADOURO NUMERO DATA TMEF TMC 

1 

Barão Aracati 67 22/07/2012 - 7:51:11 

Barão Aracati 160 22/09/2012 62 Dias 21:50:00 

Barão Aracati 1 05/02/2013 136 Dias 14:00:15 

Barão Aracati 94 26/05/2013 110 Dias 3:00:21 

Barão Aracati 150 08/07/2013 43 Dias 21:25:00 

Barão Aracati 150 12/07/2013 4 Dias 21:35:00 

Barão Aracati 58 11/10/2014 456 Dias 20:21:15 

Barão Aracati 70 12/03/2015 152 Dias 18:27:48 

Barão Aracati 160 16/05/2015 65 Dias 02:50:00 

Barão Aracati 160 29/05/2015 13 Dias 02:50:00 

Barão Aracati 44 25/09/2015 119 Dias 12:56:14 

Barão Aracati 30 09/12/2015 75 Dias 8:41:36 

    TOTAL 1235 Dias 155:48:39 

 
  

 MÉDIA 
1 Falha a cada 103 

Dias 
12:59:03 

       

S. LINK TÍTULO LOGRADOURO NUMERO DATA TMEF TMC 

2 

Barão Aracati 231 30/10/2012 - 8:04:56 

Barão Aracati 240 07/04/2013 159 Dias 13:14:31 

Barão Aracati 239 19/04/2014 377 Dias 18:50:13 

Barão Aracati 247 02/08/2015 470 Dias 22:33:39 

    TOTAL 1006 Dias 62:43:19 

    MÉDIA 
1 Falha a cada 252 

Dias 
15:40:50 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, calcula-se a probabilidade do sistema de abastecimento de água e esgoto 

continuar funcionando além de um determinado período (t) estabelecido. Desta forma, para este 

trabalho, o período (t) será igual a 10 dias, sendo este o prazo estabelecido para que se calcule a 

probabilidade de que uma falha possa vir a acontecer no período estabelecido. A tabela 5 exemplifica 

o cálculo do Fator de Confiabilidade (FC) realizado. 

 

Tabela 5 - Cálculo de Fator de Confiabilidade para dois segmentos de link. 

S. LINK TÍTULO LOGRADOURO NUMERO DATA TMEF TMC 

1 

Monsenhor Bruno 219 16/03/2012 - 18:23:27 

Monsenhor Bruno 99 02/05/2013 412 Dias 09:01:49 

Monsenhor Bruno 228 04/07/2013 63 Dias 19:07:53 

Monsenhor Bruno 112 29/11/2013 148 Dias 06:01:19 

Monsenhor Bruno 233 22/01/2014 54 Dias 16:30:48 

Monsenhor Bruno 237 26/07/2014 185 Dias 21:04:57 

Monsenhor Bruno 230 17/05/2015 295 Dias 17:28:59 

    TOTAL 1157 Dias 107:39:12 

    MÉDIA 
1 Falha a cada 165 

Dias 
15:22:45 

     TEMPO (t) 10 Dias 

     FC 6% 
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S. LINK TÍTULO LOGRADOURO NUMERO DATA TMEF TMC 

2 

Monsenhor Bruno 244 19/01/2012 - 23:11:06 

Monsenhor Bruno 242 02/08/2013 561 Dias 15:12:14 

Monsenhor Bruno 304 27/12/2013 147 Dias 19:45:26 

Monsenhor Bruno 349 19/05/2014 143 Dias 02:29:33 

Monsenhor Bruno 239 23/12/2014 218 Dias 13:42:17 

Monsenhor Bruno 282 06/06/2015 165 Dias 16:10:39 

    TOTAL 1234 Dias 90:31:15 

    MÉDIA 
1 Falha a cada 206 

Dias 
15:05:13 

     TEMPO (t) 10 Dias 

     FC 5% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Fator de Confiabilidade (FC) é influenciado diretamente pelo TMEF onde se pode 

destacar que existe uma relação de proporcionalidade inversa entre eles, em que quanto menor for o 

tempo médio para a ocorrência de uma falha, maior será o risco dessa falha vir a ocorrer dentro do 

período (t) estabelecido para o cálculo de confiabilidade. Como pode ser visto pelo cálculo ilustrado 

na tabela 5, o segmento de link 1 apresenta um maior risco de vir a falhar dentro de um período (t) de 

10 dias, uma vez que o seu tempo médio para a ocorrência da falha é menor em comparação ao 

segmento de link 2, e mesmo assim ambos apresentam tempos médios de conserto similares. 

Desta forma, a tabela 6 apresenta um fragmento do resumo dos resultados que foram 

filtrados após a realização dos cálculos em cada um dos segmentos de link, baseando-se no seu 

logradouro, de acordo com as informações descritas nesse passo. Pelo Apêndice B é possível 

consultar os dados de forma completa. 

 

Tabela 6 - Resumo dos resultados obtidos com os cálculos em cada segmento de link. 

S. LINK TÍTULO LOGRADOURO TMEF FC TMC 

1 Barão Aracati 1 falha a cada 103 9% 12:59:03 

2 Barão Aracati 1 Falha a cada 252 4% 15:40:50 

3 Barão Aracati 1 Falha a cada 132 7% 16:17:09 

4 Barão Aracati 1 Falha a cada 203 5% 11:51:07 

5 Barão Aracati 1 Falha a cada 107 9% 11:28:51 

6 Barão Aracati 1 Falha a cada 106 9% 11:13:50 

7 Barão Aracati 1 Falha a cada 163 6% 08:37:45 

8 Barão Aracati 1 Falha a cada 178 5% 00:40:00 

9 Barão Aracati 1 Falha a cada 158 6% 04:19:30 

10 Barão Aracati 1 Falha a cada 99 10% 10:09:14 

11 Barão Aracati 1 Falha a cada 100 10% 16:24:09 

12 Barão Aracati 1 Falha a cada 124 8% 16:07:28 

13 Barão Aracati 1 Falha a cada 276 4% 10:26:51 

14 Barão Aracati 1 Falha a cada 253 4% 13:40:12 

15 Barão Aracati 1 Falha a cada 169 6% 11:42:12 

16 Barão Aracati 1 Falha a cada 397 2% 00:57:47 

17 Barão Aracati 1 Falha a cada 338 3% 07:15:40 

18 Barão Aracati 1 Falha a cada 442 2% 14:22:00 

19 Barão Aracati 1 Falha a cada 203 5% 10:58:20 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Há de se considerar, também, que quanto maior a frequência de ocorrência destas falhas, 

menor será a disponibilidade do mesmo quanto aos atributos da via, uma vez que as intervenções 

ocorrem de cima para baixo, ou seja, da malha viária para as instalações abaixo desta, baseando-se 

pelo tempo médio de conserto dos segmentos de link apresentados, onde o somatório desta variável 

representa o tempo total em que parte das atribuições da via esteve indisponível em decorrência da 

falha ocorrida no sistema, indicando assim a sua criticidade à rede devido às consequências 

relacionadas a exposição da via aos efeitos temporais em decorrência da falha ocasionada no sistema 

hidrossanitário. 

 

5.3. Da realização do experimento 

 

5.3.1. Hierarquização dos segmentos de link crítico 

 

Com base nas informações abordadas na tabela 6, a Matriz de Risco, desenvolvida por 

Berdica (2002), foi preenchida considerando o Tempo Médio de Conserto e o Fator de Confiabilidade 

(FC). O primeiro remete a consequência, referenciado na figura 24 pelo eixo Y, e o segundo à 

probabilidade, referenciado pelo eixo X. 

 

Figura 24 - Matriz de Risco baseada nas informações da tabela 6. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir das informações dispostas com base neste modelo de Matriz de Risco 

apresentado, percebeu-se que há certo padrão quanto a recorrência deste evento, pois, em todos os 

logradouros onde este modelo foi aplicado, os segmentos de link apresentaram pouca dispersão e 
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variedade quanto aos valores obtidos em relação a probabilidade de sua ocorrência, não podendo ser 

referenciado ao fato de ser um evento de característica não regular. Além do mais, cerca de 80% dos 

pontos estão localizados dentro de um intervalo correspondente entre 2% e 9%, sendo poucos aqueles 

que ultrapassam o valor de 10% de chance de risco de falha dentro de um período (t) de 10 dias. 

Da mesma forma, quanto a consequência em relação à média do tempo de exposição ao 

efeito da falha, há de se notar uma dispersão também pequena onde os pontos variam em um espaço 

de tempo correspondendo entre 8 horas e 16 horas de paralisação, parcial ou total da via devido a 

ocorrência da falha. Através da construção dessa Matriz de Risco, é possível perceber quais segmentos 

de links apresentam uma maior criticidade à rede em relação a análise do risco (probabilidade x 

consequência).  

Com base nas amostragens obtidas pela elaboração das Matrizes de Risco, percebe-se 

que há veracidade na afirmativa de Berdica (2002), quando este assume uma ampla gama de 

combinações que podem ser encontradas dentro da matriz. Mesmo que esteja se tratando da 

probabilidade e consequência de um evento específico, como o abordado neste trabalho, se pode 

observar uma variedade de combinações a partir da análise do risco de falha de um evento não regular 

e imprevisível. Isto implica dizer que cada distúrbio, evento, incidente, não recorre de um padrão 

quanto a sua previsibilidade e muito menos quanto ao seu efeito. 

Portanto, a partir da Matriz de Risco elaborada para todos os segmentos de links, 

selecionou-se apenas aqueles cuja probabilidade de risco de falha fosse superior ao padrão 

encontrado, ou seja maior do que 9%. Além disso, para o Tempo Médio de Conserto, foram 

considerados aqueles pontos que apresentaram média entre o intervalo de 8 horas a 16 horas. Com 

isso, a tabela 7 mostra a hierarquização destes segmentos de links de acordo com a sua criticidade à 

rede, a partir da consideração destes intervalos citados anteriormente. 

 

Tabela 7 - Hierarquização dos segmentos de links considerados críticos. 

Logradouro S. Link FC TMC 

Barão de Aracati 10 10% 10:09:14 

Barão de Aracati 11 10% 16:24:09 

Monsenhor Bruno 6 17% 15:03:11 

Monsenhor Bruno 7 13% 14:13:07 

Monsenhor Bruno 10 11% 13:36:02 

José Lourenço 4 11% 13:46:24 

José Lourenço 6 10% 14:00:33 

José Lourenço 14 13% 15:47:34 

Barão de Studart 3 10% 9:57:51 

Barão de Studart 8 13% 16:11:06 

Padre Valdivino 5 10% 16:35:45 

Tenente Benévolo 2 11% 12:57:01 

Tenente Benévolo 5 11% 8:01:30 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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É possível notar que alguns destes segmentos, apesar da baixa probabilidade se 

comparado aos demais, apresentam maiores consequências à rede, por exemplo, o segmento de link 

de número 5, referente ao trecho do logradouro Padre Valdevino, cuja probabilidade é de 10% de 

chances de falha, mas que incidiu maiores consequências à rede que qualquer outro segmento de link, 

apresentando um tempo médio de conserto pouco mais que 16 horas e 30 minutos. 

Como dito, estas informações foram utilizadas para complementar as demais que serão 

utilizadas para estruturar e modelar a rede definida como objeto de estudo desta pesquisa. Por isso, a 

rede foi estruturada e modelada de acordo com as suas características reais, evidenciando alguns dos 

aspectos que a compõe incluindo aqueles que representam impedâncias imprevistas à rede. 

Foram levantados alguns dos principais aspectos fundamentais para realização da 

simulação dos cenários, bem como a proposição de pontos de origem e destino baseados nas 

características da densidade quanto ao uso e ocupação do solo da cidade de Fortaleza. Posteriormente, 

deu-se a realização do experimento seguido da avaliação da influência da vulnerabilidade da mesma 

no processo de escolha de rotas do transporte de cargas em áreas urbanas. 

 

5.3.2. Da estruturação e modelagem da rede 

 

Foram escolhidos pontos de produção e atração na rede dada a densidade da mesma 

quanto ao uso e ocupação do solo. As regiões cuja predominância denota alta densidade de uso e 

ocupação do solo no que diz respeito a comércio, indústria, prestações de serviço e estabelecimentos 

misto (residencial-comercial), foram escolhidas para que tais pontos fossem estabelecidos. 

Diante disso, observou-se que as regiões centrais e periféricas da cidade de Fortaleza, 

indicadas pela cor vermelha mais intensa, apresentaram uma maior densidade quanto ao uso e 

ocupação do solo, indicando serem justificáveis para localização dos pontos O-D na rede, além de 

reforçarem a ideia da geração de fluxo de mercadorias entre os pares a serem definidos, como visto 

na figura 25. 
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Figura 25 - Localização dos pontos O-D de acordo com a densidade de ocupação do solo. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, estabeleceram-se quatro pontos destinados à produção das viagens 

localizados na região periférica, como mostra a figura 26, uma vez que esta concentra uma forte 

relação entre a quantidade de estabelecimentos por quilômetro quadrado, e três pontos de atração 

localizados na região central da cidade, como mostra a figura 27, por apresentar características 

semelhantes a da região periférica, além da presença dos corredores restritos bem como dos 

logradouros referentes aos dados da CAGECE. A partir de tais pontos, que serão em seguida descritos 

no mapa, foram definidos os pares O-D através da aplicação da ferramenta TransCad®, onde são 

identificados conforme mostra a tabela 8. 

 

Tabela 8 - Lista de Pares O-D. 

Origem Destino 

6438 

20692 

21050 

21134 

7684 

20692 

21050 

21134 

8203 

20692 

21050 

21134 

9583 

20692 

21050 

21134 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 26 - Identificação dos pontos de origem localizados na periferia da cidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 27 - Identificação dos pontos de destino localizados na região central da cidade. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela figura 27, é possível notar a espacialização dos pontos com base nas referências de 

uso do solo de acordo com os tipos apresentados na legenda da mesma figura. A escolha destes pontos 

se deu devido à forte presença de comércio nessa região, o que favorece a justifica de que se exista 

fluxos de mercadorias entrando e saindo constantemente dela. Desta perspectiva, pode se explicar o 

motivo para a adoção de medidas regulamentares quanto à circulação dos veículos de carga, uma vez 

que é possível notar nesta mesma região uma grande presença de residências. 

Taniguchi et al. (2012) trata desta questão ao afirmar que tais medidas visam ser adotadas 

com a finalidade de promover a redução dos impactos da atividade de transporte de cargas nestas 

regiões onde há a presença de residências, a fim de que se possa promover o bem estar e a melhoria 

do ambiente envolvente nestas áreas. Entretanto, para Muñuzuri (2005), muitas destas medidas são 

aplicadas sem o conhecimento técnico adequado, o que incita dizer que podem causar maiores 

impactos às operações de distribuição, ou até mesmo para a qualidade de vida não comprovando o 

benefício de sua aplicação. 
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Contudo, para este trabalho buscou-se apenas observar qual o impacto que tais medidas 

implicam na atividade de distribuição de mercadorias em áreas urbanas, ao adotar pontos de destino 

nestas referidas regiões, em que se pode observar a presença de corredores restritos, como pode ser 

visto pela figura 28 a seguir. 

 

Figura 28 - Características da região onde os pontos de destino estão localizados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Feito isso, é possível perceber que algumas destas vias correspondentes aos dados da 

CAGECE, fazem parte do mesmo conjunto de vias que apresentam restrições à circulação de veículos 

de carga. Estas são correspondentes aos logradouro: Rua Tenente Benévolo; Avenida Padre 

Valdivino; e Avenida Barão de Studart. Por isso, essas vias serão consideradas no próximo passo, de 

simulação dos cenários, como sendo corredores restritos descartando a possibilidade de interrompe-

los. Assim, foi realizada uma filtragem dos dados contidos na tabela 7, referente a hierarquização dos 

segmentos de links considerados críticos à rede, apontando apenas os segmentos de link críticos que 

serão utilizados nas simulações, conforme mostra a tabela 9. 

 

Tabela 9 - Segmentos de links críticos. 

ID Logradouro S. Link FC TMC 

1 Monsenhor Bruno 6 17% 15:03:11 

2 José Lourenço 14 13% 15:47:34 

3 Monsenhor Bruno 7 13% 14:13:07 

4 Barão de Aracati 11 10% 16:24:09 

5 José Lourenço 4 11% 13:46:24 

6 Monsenhor Bruno 10 11% 13:36:02 

7 José Lourenço 6 10% 14:00:33 

8 Barão de Aracati 10 10% 10:09:14 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Pode-se assumir que estes segmentos de link possuem iguais possibilidades de ocorrência 

de falhas em relação aos demais que não foram classificados por esta hierarquização, uma vez que se 

trata de um evento imprevisível. Como dito, a análise da probabilidade de falha aqui descrita refere-

se ao fato da frequência com que esta ocorreu, tratando-se de uma estimativa baseada em um 

determinado período de tempo, fundamentada no seu levantamento histórico. 

Com isso, tais segmentos de link críticos foram identificados na rede conforme mostra a 

figura 29, para que se pudesse iniciar o processo de geração dos caminhos mínimos a partir da 

simulação dos cenários propostos para esta pesquisa. 

 

Figura 29 - Identificação dos segmentos de link críticos na rede. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme mostra a tabela 10, serão considerados os seguintes segmentos de links críticos 

à rede que serão utilizados na simulação dos cenários III e IV, como descrito pela metodologia 

proposta no capítulo anterior. A figura 30 a seguir, ilustra a localização destes segmentos de link que 

serão utilizados nos cenários propostos descritos anteriormente. 

 

Tabela 10 - Segmentos de links críticos utilizados na simulação dos cenários III e IV. 

ID Logradouro S. Link FC TMC 

1 Monsenhor Bruno 6 17% 15:03:11 

2 José Lourenço 14 13% 15:47:34 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 30 - Segmentos de links críticos a serem utilizados nos cenários III e IV. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, para a realização da simulação do cenário III será interrompido o segmento 

de link 1 e para o IV será acrescida a interrupção do segmento de link 2. A interrupção deste segundo 

segmento de link crítico remete a afirmativa levantada pelas respostas obtidas pela aplicação do 

questionário, em que os entrevistados afirmam a relevância da distância na influência do planejamento 

de rotas, bem como dos custos de distribuição, por afetar diretamente em outras variáveis como, por 

exemplo, o custo com o consumo de combustível. 

Uma vez que este segundo link crítico é interrompido, o roteiro haverá de ser novamente 

planejado considerando as novas impedâncias que foram inseridas. O que se espera é que a distância 

acabe sendo afetada pela adição desta segunda impedância. Além do mais, por tratar-se de um evento 

não regular e imprevisível, há grandes chances de que possam ocorrer mais de uma interrupção ao 

mesmo tempo, desprendendo tempos similares ou não quanto à realização das intervenções para que 

sejam mitigados os efeitos da falha. 

 

5.3.3. Da simulação dos cenários propostos 

 

As simulações foram geradas utilizando o software TransCad® que se baseia no 

algoritmo desenvolvido por Dijkstra para geração de caminhos mínimos, onde esta imputa o seu 

objetivo baseando-se no peso atribuído aos arcos até que se alcance o menor custo entre a origem e o 

destino, que, neste caso, estará relacionado à distância entre estes pontos. 
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Foi gerado apenas um caminho mínimo entre cada par O-D, para cada um dos cenários 

apresentados, totalizando 48 simulações considerando as imposições de cada cenário. A figura 31 

ilustra uma das simulações realizadas entre o par O-D 8203-21134, a partir do primeiro cenário 

proposto. Vale salientar que todas simulações realizadas neste trabalho, estarão disponíveis no 

Apêndice C. 

 

Figura 31 - Caminho mínimo simulando o primeiro cenário para o par 8203-21134. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através da figura 31, referente a simulação do primeiro cenário proposto, é possível 

perceber que o cenário simula uma rota, destacada pela cor azul, considerando a rede livre de 

impedâncias e, por isso, tem acesso aos corredores restritos: Avenida Santos Dumont e Avenida Barão 

de Studart, os quais a simulação os utilizou para gerar o caminho mínimo entre o ponto de origem 

8203 e o destino 21134, com uma distância total de 11,473 km. Esta pode ser a rede apresentada como 

desejada para o planejamento de roteiros para a atividade de distribuição de mercadorias em áreas 

urbanas, no entanto, deve-se considerar a rede real com seus devidos aspectos. Desta forma, o segundo 

cenário proposto busca acrescentar, à geração do caminho mínimo, as medidas restritivas, forçando 

modificações quanto ao primeiro roteiro proposto. Por tanto, ainda tendo como base o par O-D 8203-

21134, a figura 32 ilustra o caminho mínimo gerado com base nas novas informações sobre à rede. 
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Figura 32 - Caminho mínimo simulando o segundo cenário para o par 8203-21134. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao considerar os 454 segmentos de links restritos como impedância para geração do 

caminho mínimo, a ferramenta busca caminhos alternativos que proporcionem o alcance do destino 

através de um novo caminho mínimo, destacado pela cor verde, evitando acessar tais corredores 

restritos, baseando-se na menor distância entre estes dois pontos. Assim, o custo referente à distância 

para acessar tal destino, com base neste segundo cenário, é de aproximadamente 12,325 km, 

representando um aumento de cerca de 7,5%, equivalente a um acréscimo de 852 metros quando 

comparado ao primeiro cenário. 

É possível perceber pela simulação do cenário II, que as medidas restritivas impõem certa 

redução no nível de acessibilidade da rede proposta, pois da forma como estão dispostas na rede 

forçam os operadores a traçarem novas rotas que busquem não utilizar tais corredores restritos. No 

entanto, como pode ser visto pela figura 32, ao forçar uma mudança no roteiro proposto inicialmente, 

ao considerar as medidas restritivas, é possível que este acabe acessando rotas não confiáveis, 

vulneráveis à rede, devido a possibilidade de ocorrência de eventos, como esse que faz uso do 

segmento de link crítico 1. 

Devido a isso, a simulação do cenário III busca avaliar o impacto tais interrupções de via 

podem causar no processo de escolha de rotas quando, considerando a ocorrência de um evento não 

regular e imprevisível. Portanto, a figura 33 ilustra de um roteiro planejado considerando a interrupção 

do segmento de link crítico 1, referente ao Logradouro Monsenhor Bruno, cujas informações estão 

destacadas na tabela 10. 
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Figura 33 - Caminho mínimo simulando o terceiro cenário para o par 8203-21134. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pela figura 33, é possível perceber, através da linha na cor cinza, que o roteiro planejando 

pelo terceiro cenário, devido a interrupção do segmento de link crítico 1, implica em uma distância 

de 12,814 km a ser percorrida entre os referidos pontos. O custo da distância foi aumentado em até 

11%, equivalente à um aumento na distância de 1341 metros em relação ao cenário I. 

Apesar de ter sido acrescida mais uma impedância à rede, além das vias restritas, a 

distância total obtida entre a simulação do segundo cenário e do terceiro cenário apresentou uma 

variação equivalente à, aproximadamente, 490 metros. No entanto, não implica dizer que devido a 

isso a rede passa ser confiável ou não, uma vez que se deve considerar o tempo de exposição, que 

para este segmento de link crítico sua média de duração é de, aproximadamente, 15 horas, bem como 

a percepção de cada usuário quanto aos efeitos da interrupção. Um usuário que utiliza este segmento 

de link crítico várias vezes durante um dia, sentirá muito mais os efeitos decorrentes da falha nos seus 

custos, se comparado àqueles que a utiliza esporadicamente. 

O fato de a rede urbana ser ampla e possuir várias opções de acesso, segundo Sullivan et 

al (2010) comprova a veracidade de que mesmo com a adoção de impedâncias a rede fornece suporte 

suficiente para que se possa realizar o acesso entre as regiões, o que não significa dizer que a mesma 

está em equilíbrio, o que dependerá do ponto de vista do usuário. No entanto, o terceiro aspecto 

reporta-se a circunstância de que o cenário III possa acessar um outro segmento de link crítico, como 

pode ser visto na figura 33, em que esse novo roteiro faz uso do segundo segmento de link crítico para 

promover a conexão entre os dois pontos destacados. 
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Desta forma, o quarto cenário é proposto a fim de que seja avaliada a possibilidade de 

um segundo link crítico vir a ser interrompido, e o quanto este afeta diretamente na eficiência da 

atividade de distribuição, uma vez que as opções de acesso acabam se tornando cada vez mais 

reduzidas. Assim, a figura 34 ilustra a simulação de um novo caminho mínimo ao considerar a 

interrupção do segmento de link crítico 2. 

 

Figura 34 - Caminho mínimo simulando o quarto cenário para o par 8203-21134. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao realizar a simulação do quarto cenário, observa-se uma mudança no roteiro em 

relação ao anterior. A distância final obtida pela simulação desse foi de aproximadamente 13,927 km, 

equivalendo a um aumento de cerca de 21,4% em comparação ao primeiro roteiro, correspondendo 

em um acréscimo de 2454 metros. Assim, através da figura 35, é possível observar todos os roteiros 

em que foram simulados a partir dos cenários propostos. 
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Figura 35 - Caminhos mínimos a partir dos quatro cenários propostos para o par 8203-21134. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Diante dos roteiros reproduzidos pela simulação dos cenários é possível notar que, diante 

da afirmativa apontada por Sullivan et al. (2010), a rede urbana é capaz de fornecer uma gama de 

opções de acessibilidade suficientes para o alcance do equilíbrio da mesma, mas, inserido a este 

contexto, estão os links, segmento de links, arcos, que possam oferecem certa criticidade à rede e que 

podem torna-la fraca ao considerar todos os elementos constituintes do seu planejamento como, por 

exemplo, as medidas restritivas. 

Pois, para You et al. (2016), estes eventos intempestivos não são considerando quando 

da proposição de um plano rotas, forçando os operadores a agirem em um nível tático mais detalhado 

mesmo que estes não possuam as devidas informações sobre estes eventos, ao considerar a 

dinamicidade da rede e por conseguinte a influência que causa no comportamento do tráfego. 

A análise realizada quanto a obstrução da via em relação as obras e manutenções em vias 

públicas, é uma de muitas análises que podem ser feitas a respeitos da medição dos riscos em relação 

ao fatores que podem promover à vulnerabilidade da rede. Quando se considera vias que apresentam 

quaisquer medidas que regulamentam à atividade de transportes de cargas, a o nível de 

vulnerabilidade torna-se maior devido ao peso dado aos outros links alternativos disponíveis, por se 

tornarem uma possível nova escolha de caminho. 

Ao considerar, neste trabalho, a quantidade de corredores restritos, os sentidos e direções 

das vias, percebe-se que as simulações foram forçadas a buscar caminhos mínimos que se utilizam 

destes segmentos de links críticos, dada uma redução no nível da acessibilidade. Ao simular a 
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interrupção destes segmentos de links críticos, este nível reduz ainda mais ao limitar a quantidade de 

opções ótimas disponíveis. Contudo, vê-se que em todas as simulações de caminhos mínimos entre 

os pares O-D aqui destacados, os roteiros apresentaram um aumento em relação ao custo da distância 

entre um cenário e outro. 

 

5.4. Dos Resultados Obtidos 

 

Ao realizar a simulação dos quatro cenários para cada par O-D aqui definido tomando 

como referência o par 8203-21134, construiu-se uma matriz de custo contendo todos os resultados 

obtidos em relação tendo como base a distância dos caminho mínimo entre os pares O-D. A tabela 11 

a seguir apresenta os valores que foram obtidos pela simulação de cada cenário ao simular os 

caminhos mínimos de acordo com suas especificações, para cada par O-D. 

 

Tabela 11 - Distância referente aos caminhos mínimos entre os pares O-D (metros). 

Pares O-D 21050 20692 21134 CENÁRIOS 

6349 

12197 12531 13358 I 

12952 13784 14810 II 

13943 14082 15199 III 

14642 14946 15929 IV 

8203 

10033 10416 11473 I 

10967 11299 12325 II 

11758 11597 12814 III 

12156 12633 13927 IV 

7648 

11794 11928 12225 I 

12349 13080 12907 II 

13140 13779 13596 III 

14038 14143 14626 IV 

9538 

8284 8510 9334 I 

8860 9490 10516 II 

9315 9553 10569 III 

9913 10052 10921 IV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Através da interpretação dos dados apresentados na tabela 11, é possível perceber que a 

simulação de todos os cenários propostos resultou em um aumento na distância quando comparado 

com o cenário I. Esta variação na distância entre o cenário I e os demais cenários pode ser visto através 

da tabela 12. 
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Tabela 12 - Diferença da distância entre o primeiro e os demais cenários (metros). 

Pares O-D 21050 20692 21134 CENÁRIOS 

6349 

- - - I 

755 1253 1452 II 

1746 1551 1841 III 

2445 2415 2571 IV 

8203 

- - - I 

934 883 852 II 

1725 1181 1341 III 

2123 2217 2454 IV 

7648 

- - - I 

555 1152 682 II 

1346 1851 1371 III 

2244 2215 2401 IV 

9538 

- - - I 

576 980 1182 II 

1031 1043 1235 III 

1629 1542 1587 IV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Assim, como forma de melhor exemplificar esta variação da distância entre os cenários, 

a seguinte tabela 13 apresenta, em porcentagens, o quanto os cenários II, III e IV tiveram seus custos 

aumentados quando comparados com o cenário I, representando o impacto que cada impedância 

adotada impôs para que o objetivo fosse alcançado. 

 

Tabela 13 - Variação da distância pela diferença entre o primeiro e os demais cenários (porcentagem). 

Pares O-D 21050 20692 21134 CENÁRIOS 

6349 

- - - I 

6,2% 10,0% 11% II 

14,3% 12,4% 14% III 

20,1% 19,3% 19,6% IV 

8203 

- - - I 

9,3% 8,5% 7,4% II 

17,2% 11,3% 11,7% III 

21,7% 21,3% 21,4% IV 

7648 

- - - I 

4,7% 9,7% 5,6% II 

11,4% 15,5% 11,2% III 

19,3% 18,8% 19,6% IV 

9538 

- - - I 

7% 11,5% 12,7% II 

12,5% 12,3% 13,3% III 

19,7% 18,1% 17,0% IV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com isso, é possível perceber que ao considerar as medidas restritivas, os custos em 

relação ao aumento da distância podem variar em torno de 4% e 12%, conforme apresenta o segundo 

cenário. Ao acrescentar a interrupção de um segmento de link crítico, esta imposição à acessibilidade 

apresentando um aumento em torno de 11% e 17% na distância quando comparado ao cenário I. Ao 
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considerar a interrupção de dois segmentos de links críticos, a distância pode agravar variando em 

torno de 17% e 21%. 

Por isso, como forma de tornar mais acessível a interpretação destes dados, utilizou-se 

de informações a respeito de elementos que podem ser convertidos em valores monetários e que 

estejam relacionados à variável distância, conforme foram apontados pelo entrevistados de acordo 

com as respostas obtidas com a aplicação do questionário. 

Estes valores monetários foram convertidos baseando o custo do seu consumo quanto à 

distância percorrida em quilômetros, obtidos através do levantamento de literaturas que se utilizaram 

de tais informações, bem como da pesquisas em sites de órgãos governamentais que buscam regular 

o valor expedido pelos seus revendedores. A tabela 14 apresenta quais foram estes elementos e seus 

respectivos valores com base nas referências citadas. 

 

Tabela 14 - Elementos relacionados ao consumo do veículos. 

Custo Valor (R$/Km) Referência 

Combustível (Diesel S10) 1,65  

Lubrificante 0,05 

DÁRIO et al. (2012); 

BRAGA et al. (2012) 

FERNANDES (2010) 

Pneu 1,15 BRAGA et al. (2012) 

Preço Diesel 3,30 R$/L ANP (2016) 

Rendimento médio 2,9Km/L LIVATO et al. (2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em particular, a informação referente ao custo do consumo de combustível foi obtida 

através do acesso ao sítio da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Gás Natural e Biocombustíveis, 

pela Central de Sistemas ANP (CSA), onde se obteve acesso ao Sistema de Levantamento de Preços 

(SLP). A pesquisa refere-se ao valor que é disponibilizado pelos postos de combustíveis referente a 

venda do combustível Diesel S10, para o estado do Ceará, especificamente a cidade de Fortaleza. 

Através do site é possível acessar uma síntese dos preços praticados pelos postos de 

combustíveis na cidade de Fortaleza, Ceará. O período de coleta destas informações compreende entre 

o dia 15/05/2016 ao dia 21/05/2016, e refere-se ao preço do Diesel S10 em R$/L, assim buscou-se 

utilizar o máximo praticado pelos postos apresentados nesta relação. Desta forma, a lista também 

oferece uma análise estatística a respeito da população apresentada, como pode ser visto pela tabela 

15. A planilha contendo todas as informações obtidas, pode ser consultada através do Anexo B. 

 

Tabela 15 - Análise estatística dos preços do Diesel S10 praticados pelos postos de combustíveis na cidade de Fortaleza, 

Ceará. 

PREÇO DE VENDA 

MÉDIA 3,266 

DESVIO PADRÃO 0,04 
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VALOR MÍNIMO 3,14 

VALOR MÁXIMO 3,299 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

As seguintes tabelas 16, 17 e 18, apresentam os resultados que foram obtidos através da 

conversão do custo da distância em relação aos citados anteriormente, conforme cada par O-D. 

 

Tabela 16 - Matriz de custo referente ao consumo de combustível. 

Pares O-D  21050 20692 21134 CENÁRIOS 

6349 

 R$      20,13   R$      20,68   R$      22,04  I 

 R$      21,37   R$      22,74   R$      24,44  II 

 R$      23,01   R$      23,24   R$      25,08  III 

 R$      24,16   R$      24,66   R$      26,28  IV 

8203 

 R$      16,55   R$      17,19   R$      18,93  I 

 R$      18,10   R$      18,64   R$      20,34  II 

 R$      19,40   R$      19,14   R$      21,14  III 

 R$      20,06   R$      20,84   R$      22,98  IV 

7648 

 R$      19,46   R$      19,68   R$      20,17  I 

 R$      20,38   R$      21,58   R$      21,30  II 

 R$      21,68   R$      22,74   R$      22,43  III 

 R$      23,16   R$      23,34   R$      24,13  IV 

9538 

 R$      13,67   R$      14,04   R$      15,40  I 

 R$      14,62   R$      15,66   R$      17,35  II 

 R$      15,37   R$      15,76   R$      17,44  III 

 R$      16,36   R$      16,59   R$      18,02  IV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 17 - Matriz de custo referente ao consumo de lubrificantes. 

 Pares O-D 21050 20692 21134 CENÁRIOS 

6349 

 R$        1,83   R$        1,88   R$       2,00  I 

 R$        1,94   R$        2,07   R$       2,22  II 

 R$        2,09   R$        2,11   R$       2,28  III 

 R$        2,20   R$        2,24   R$       2,39  IV 

8203 

 R$        1,50   R$        1,56   R$       1,72  I 

 R$        1,65   R$        1,69   R$       1,85  II 

 R$        1,76   R$        1,74   R$       1,92  III 

 R$        1,82   R$        1,89   R$       2,09  IV 

7648 

 R$        1,77   R$        1,79   R$       1,83  I 

 R$        1,85   R$        1,96   R$       1,94  II 

 R$        1,97   R$        2,07   R$       2,04  III 

 R$        2,11   R$        2,12   R$       2,19  IV 

9538 

 R$        1,24   R$        1,28   R$       1,40  I 

 R$        1,33   R$        1,42   R$       1,58  II 

 R$        1,40   R$        1,43   R$       1,59  III 

 R$        1,49   R$        1,51   R$       1,64  IV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 18 - Matriz de custo referente ao consumo de pneu. 

  21050 20692 21134 CENÁRIOS 

6349 

 R$        0,61   R$        0,63   R$       0,67  I 

 R$        0,65   R$        0,69   R$       0,74  II 

 R$        0,70   R$        0,70   R$       0,76  III 

 R$        0,73   R$        0,75   R$       0,80  IV 

8203 

 R$        0,50   R$        0,52   R$       0,57  I 

 R$        0,55   R$        0,56   R$       0,62  II 

 R$        0,59   R$        0,58   R$       0,64  III 

 R$        0,61   R$        0,63   R$       0,70  IV 

7648 

 R$        0,59   R$        0,60   R$       0,61  I 

 R$        0,62   R$        0,65   R$       0,65  II 

 R$        0,66   R$        0,69   R$       0,68  III 

 R$        0,70   R$        0,71   R$       0,73  IV 

9538 

 R$        0,41   R$        0,43   R$       0,47  I 

 R$        0,44   R$        0,47   R$       0,53  II 

 R$        0,47   R$        0,48   R$       0,53  III 

 R$        0,50   R$        0,50   R$       0,55  IV 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base nas tabelas apresentadas acima, é possível perceber o quanto as impedâncias 

podem impactar nos custos da atividade de distribuição de mercadorias, se forem relacionadas à 

variação da distância. Se for considerado o custo generalizado os impactos podem ainda ser maiores 

do que com os valores apresentados. Nota-se que a interrupção dos segmentos de links críticos à rede, 

torna os custos de distribuição física demasiadamente altos para o transportador, ao comparar com o 

primeiro e o segundo cenário que apresentam os aspectos desejáveis e reais da rede, respectivamente. 

Portanto, a rede possui inúmeras possibilidades de caminhos que podem ligar duas 

regiões, no entanto, estes caminhos podem acessar vias que apresentam determinado risco para o nível 

de acessibilidade da rede. Isto pôde ser observado através da realização da simulação dos cenários 

aqui propostos, onde através da geração de caminhos mínimos observou-se que os roteiros que evitam 

os corredores restritos, acabam fazendo uso de determinados arcos que são considerados de risco à 

vulnerabilidade da rede, e que a interrupção destes acaba provocando um custo maior à atividade de 

distribuição, principalmente se forem consideradas interrupções múltiplas como a que foi visto no 

cenário IV. 

 

5.5. Considerações sobre os resultados obtidos 

 

Com base nas informações e nos resultados que se conseguiu obter através da aplicação 

do questionário, é possível relatar que os entrevistados possuem conhecimento a respeito do 

fenômeno que está sendo estudado aqui. Por outro lado, percebe-se que estes não possuem 

conhecimento sobre a forma como isso pode influenciar na eficiência das suas operações de 
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distribuição física, ao considerar o impacto daquilo que lhes é mais suscetível, como as medidas 

restritivas, o congestionamento de hora de pico, por serem as impedâncias mais previsíveis da rede e 

fáceis de serem manipuladas quanto a consolidação dos custos. 

Aplicar o questionário permitiu compreender, com base na percepção dos entrevistados, 

que é relevante considerar a contribuição da medição do risco de eventos não regulares e 

imprevisíveis, como obras e manutenções em vias públicas, na influência dos níveis de 

vulnerabilidade da rede urbana. Isto justifica o fato de que os mesmos consideram o tempo de 

exposição aos efeitos das falhas/intervenções, um fator que impacta diretamente nos custos por 

interferir no planejamento de rotas. Os entrevistados apontaram que estas falhas, quando ocorrem, 

têm uma duração de aproximadamente de até dois dias para serem mitigadas, ou seja, há uma 

sensibilidade dos mesmos quanto ao impacto que este tipo de evento provoca na operação da atividade 

de transporte de cargas. 

Devido a isso, ainda que a seja baixa a probabilidade de um evento não regular e 

imprevisível vir a acontecer, devido sua não regularidade, não quer dizer que não poderá implicar em 

riscos à rede, na verdade, ao saber que as falhas neste sistema específico dependem das demais 

condições externas, as que estão ligadas ao ambiente, não é possível ter uma previsibilidade exata do 

seu acontecimento, o que o torna imprevisível, por isso, estimar qual a probabilidade de uma falha vir 

a ocorrer dentro de um determinado período desejado é umas das saídas que se encontra para estimar 

a ocorrência deste tipo de evento. 

Por esta razão, os conceitos básicos da Teoria da Confiabilidade foram importantes para 

que se pudesse concluir alguma análise a respeito destes eventos em decorrência de falhas no sistema 

de abastecimento de água e esgoto. Assim, não se deu ênfase ao fato como as falhas acontecem, como 

se manifestam, dente outras características, apenas em quantificar e observar sua dispersão temporal, 

bem como os esforços desprendidos quanto ao tempo para os efeitos da mesma fossem reparados. 

O que se obteve, foi que através das informações como foram disponibilizadas, 

conseguiu-se realizar a análise do risco como desejado, tornando-se suficiente para promover a 

estimação da ocorrência da falha bem como a análise dos seus efeitos em relação ao tempo de 

exposição. Isto foi de total utilidade ao inserir os resultados na matriz de risco de Berdica (2002), onde 

se pôde analisar com riqueza de detalhes a forma como as falhas estavam dispersas diante do cenários 

em que se observava. 

Portanto, os modelos estatísticos utilizados com a aplicação do conceito de Teoria da 

Confiabilidade, proporcionou resultados que possibilitaram hierarquizar os segmentos de links de 

acordo com a sua criticidade à rede. Esta hierarquização é de relevância para que se possa observar 
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quais os links que tornam a rede frágil, não apenas pelo fato de terem grandes consequência e 

probabilidades, mas sim pela importância da ligação que o mesmo proporciona na rede. 

Ao realizar o experimento, observou-se que os dois segmentos de links críticos 

selecionados para as simulações eram utilizados como parte do roteiro definido para ligar duas 

regiões, com isso, apresentavam algum risco à rede, caso viessem a falhar. Então, ao provocar a 

interrupção destes, percebeu-se que o roteiro era novamente modificado, alterando também os custos, 

aumentando-os. Isto se deve ao fato de que as vias, ao qual se obteve os dados referente aos históricos 

de intervenções estavam localizadas em regiões onde se podia notar a presença de medidas 

regulamentares. Então, ao realizar o experimento, buscou-se considerar estes dois fatores propondo 

cenários cujo intuito era o de reproduzir os seus impactos na geração de caminhos mínimos. 

Quanto ao que foi obtido com a simulação, e que não se pode relutar, é que a adoção de 

medidas restritivas somados aos riscos de interrupções inerentes dos mais diversos distúrbios que 

podem acontecer na via urbana, como acidentes, falhas no sistema elétrico, hidráulico, como o que 

fora aqui estudado, podem influenciar para a redução do nível de confiabilidade da rede, uma vez que 

esta não seja resiliente e por isso não possua uma capacidade de resposta capaz de manter o equilíbrio 

da rede em termos de custos de acessibilidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo apresenta as considerações finais acerca do que foi alcançado mediante o 

tratamento das questões de pesquisa e objetivos, geral e específicos, lançados para este trabalho e 

levantados em sua fase introdutória. Desta forma, buscar-se-á promover a anuência deste trabalho em 

relação aos propósitos estabelecidos e que incitaram a realização desta pesquisa. 

O alcance de cada questão de pesquisa e objetivo específico deste trabalho buscou ser 

alcançado pela proposição do método desenvolvido para esta pesquisa, onde cada etapa realizada 

correspondeu ao sucesso de um destes. Nos próximos itens, segue-se a análise da conclusão acerca 

de cada questão e objetivo específico, reforçando a ideia de que a validação destes corroboram para 

com o objetivo geral e à questão central desta pesquisa. 

 

6.1. Quanto ao objetivo específico I 

 

Com o intento de responder a primeira questão de pesquisa lançada para este trabalho, a 

formulação do primeiro objetivo específico busca analisar e compreender quais são os parâmetros 

que são estabelecidos no processo de roteirização pelas empresas transportadoras de cargas. 

Desta forma, buscou-se explanar tal proposição pela elaboração e desenvolvimento da 

primeira etapa do procedimento metodológico proposto para esta pesquisa, que consiste da coleta de 

dados qualitativos através da aplicação de um questionário, como descrito pelo item 4.1, destinado a 

um público alvo amplo de operadores de transporte urbano de cargas, não restringindo-se a um em 

específico para que não torne a pesquisa tendenciosa. 

O intuito foi basear-se na sensibilidade dos entrevistados para identificar os parâmetros 

de roteirização a partir dos quesitos apresentados, parte do pressuposto de tornar a coleta de dados 

qualitativa mais fidedigna em relação ao resultado que se desejou alcançar. Conforme fora 

apresentado pelo item 5.1 deste trabalho, é possível perceber que os entrevistados possuem 

percepções distintas acerca do tema abordado, o que indica que na posição de usuários do sistema de 

transporte esses podem corresponder a tomadas de decisões diferentes mediante o momento em que 

as adversidades lhes podem ser apresentadas. 

Ainda assim, foi possível perceber padrão no que se entende acerca dos critérios de 

roteirização, a prática de tomada de decisões torna-se similar quando são levantados pelos quesitos os 

problemas que podem ser previstos na rede, por exemplo, as medidas restritivas, janelas de tempo e 

congestionamentos em horários de pico. Quando lhes é questionado a respeito da ocorrência de 
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eventos imprevisíveis devido a sua influência para a vulnerabilidade da rede, alguns apresentam certa 

indiferença quanto a importância desses fatores externos para o planejamento de rotas. 

De certo, vale ressaltar a afirmativa levantada por You et al. (2016), em que estes 

afirmam que os métodos atuais de roteirização não abordam as características dinâmicas da rede, 

quando da valoração do custo do arco para a proposição de caminhos mínimos com base no seu risco 

de falha como, por exemplo, a vulnerabilidade da rede em relação aos incidentes imprevisíveis que 

causam congestionamentos não regulares.  

Com isso, é possível associar o risco de falha do arco às questões levantadas por You et 

al. (2016) e Bhusiri et al. (2014), pois a falta de informações a respeito destes fatores externos que são 

imprevistos à tomada de decisão do operador quanto ao planejamento em nível tático de sua operação, 

podem impactar diretamente na eficiência da mesma e, consequentemente, na qualidade do nível de 

serviço oferecido devido os atrasos e paralisações decorrentes das falhas nos arcos de risco definidos 

no roteiro, gerando custos extras à empresa, por interferir diretamente nos elementos apontados pelos 

entrevistados, como a distância e consumo de combustível. 

Contudo, entendeu-se, com base na perspectiva dos operadores aqui apresentados como 

voluntários à resolução do questionário, que os parâmetros definidos como relevantes para o processo 

de escolha de rotas, são aqueles fáceis de serem manipulados como distância, consumo de 

combustível, de lubrificantes e pneus, além daqueles provenientes da rede como as medidas 

restritivas, como corredores restritos e janelas de tempo. Desta forma, pôde-se responder a primeira 

questão de pesquisa lançada para este trabalho, que corresponde a: Quais parâmetros são 

considerados, pelas empresas transportadoras de cargas em áreas urbanas, no processo de escolha 

de rotas? 

Por estarem diretamente associados à consumação dos custos da atividade de distribuição 

de mercadorias, tornam-se relevantes a identificação destes elementos para a etapa de proposição do 

experimento, que baseia-se no processo de escolha de rotas em áreas urbanas, dada a interrupção de 

segmentos de links críticos à rede. Portanto, o segundo objetivo específico buscou, através da 

realização de uma coleta de dados quantitativa, levantar tais questões sobre estes arcos críticos à rede, 

propondo uma análise de risco dos mesmos pela aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade. 

 

6.2. Quanto ao objetivo específico II 

 

Ao abordar as obras e manutenções em vias públicas em decorrências das falhas que 

ocorrem no sistema de abastecimento de água e esgoto, este trabalho considerou tais intervenções 

como sendo eventos não regulares e imprevisíveis, relevando a afirmativa levantada por Chen et al. 
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(2002) onde a ocorrência destes eventos em larga escala podem provocar efeitos de longa duração na 

rede, bem como impactos significativos ao desempenho do sistema de tal modo que sua função 

principal possa ser interrompida. 

Assim, o segundo objetivo específico lançado para esta pesquisa buscou abordar meios 

que pudessem responder a segunda questão de pesquisa, com a proposição de verificar como o 

conceito de Teoria da Confiabilidade pode dar suporte às análises de risco de um evento não regular 

e imprevisível. Desta forma, o item 4.2 faz uma explanação acerca do método utilizado à aplicação 

deste conceito para a análise do risco de falha do sistema hidrossanitário da cidade de Fortaleza, Ceará, 

correspondendo ao segundo passo da metodologia proposta para estre trabalho. 

A ideia lançada pelo método proposto foi a de fazer uso de estimadores não paramétricos, 

caracterizados pela distribuição contínua dos dados observados, disponibilizados pela CAGECE, a 

fim de que pudessem dar suporte a análise do comportamento das falhas que ocorreram no sistema 

hidrossanitário da cidade de Fortaleza. Tais análises se basearam na distribuição temporal dessas 

falhas, não se atendo a características específicas sobre as mesmas como, por exemplo, modo, causas, 

origem, velocidade, dentre outros, apenas em sua frequência e no tempo desprendido para conserto. 

Todavia, este conceito de Teoria da Confiabilidade não é dedicado à análise de risco do 

sistema de transportes, à princípio sua concepção se dá pela análise de equipamentos e componentes 

de sistema mecânicos, atribuindo-lhes uma avaliação quanto à sua confiabilidade, como o dos 

constantes ao sistema hidrossanitário da cidade. No entanto, a avaliação da confiabilidade deste 

sistema reflete diretamente na confiabilidade da via, ao assegurar que as ações de manutenção 

direcionadas à correção das suas falhas no sistema hidrossanitário decorrem da paralisação da via, ou 

da interrupção parcial de suas atribuições. 

Desta forma, antever-se a ocorrência destas falhas, antecipando-se dada a estimação da 

probabilidade e efeito, pela utilização das ferramentas estatísticas que direcionam à análise temporal 

dessas, podem auxiliar na interpretação da confiabilidade de ambos os sistemas. Onde, quanto maior 

a disponibilidade do sistema hidrossanitário, maior será a confiabilidade da rede em relação a 

ocorrência de eventos não regulares e imprevisíveis, com afirmado por Palmer (2000) e Siqueira 

(2005) ao abordar a relação entre estes dois atributos no capítulo 3 deste trabalho. 

Entende-se que tais análises, apresentadas pelo item 5.3.1 deste trabalho, não remetem a 

uma predição precisa de quando a falha irá ocorrer (DIAS, 1996), mas serve para levantar uma 

estimativa quanto à probabilidade de uma falha vir a ocorrer dentro de um determinado prazo 

desejado, sendo reforçada pela realização do cálculo de taxa de falha constante. Com base na análise 

realizada neste trabalho, os segmentos de link que apresentaram um Tempo Médio Entre Falhas 
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pequeno em comparação aos demais, são os que se mantiveram disponíveis por mais tempo incidindo, 

assim, em uma maior confiabilidade para ambos os sistemas em questão. 

Além do mais, com a utilização destes estimadores, Tempo Médio Entre Falhas e Fator 

de Confiabilidade (FC), oriundos da aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade, foi possível 

a hierarquização dos segmentos de link de acordo com a sua criticidade à rede baseada na sua análise 

de risco de vir a falhar, bem como do tempo médio desprendido para o reparo das mesmas sendo 

relacionadas à probabilidade e consequência, respectivamente, como apontada pela Matriz de Risco 

desenvolvida por Berdica (2002). 

Como visto, por mais que tais eventos sejam de baixa probabilidade de ocorrência seu 

foco maior se dá na análise de suas consequências à via, ao observar pelos dados obtidos com a 

CAGECE, que em alguns segmentos de link o tempo de conserto chega a aproximadamente 23 horas 

de paralisação ou interrupção parcial da via. Outro aspecto relevante, é que devido a sua aleatoriedade, 

várias falhas podem ocorrer ao mesmo com impactos diferentes, influenciando diretamente na 

confiabilidade por afetar o nível de acessibilidade da rede. 

Portanto, a análise realizada nesta pesquisa fundamentando-se na utilização de tais 

ferramentas estatísticas, foram de total utilidade para avaliação do atributo de confiabilidade e, em 

consequência, a vulnerabilidade da rede, servindo assim para identificar na mesma quais são as vias 

que se apresentam demasiadamente críticas em relação a análise do risco à falha, respondendo à 

segunda questão de pesquisa que corresponde a: Como, através da análise do seu efeito e 

probabilidade, é possível medir o risco de um evento não-regular e imprevisível? 

Desta forma, o próximo objetivo específico buscou compilar as informações levantadas 

até esta fase da pesquisa, a fim de estruturar e modelar a rede de transportes da cidade de Fortaleza, 

Ceará, com o intuito de que pudesse ser utilizada como objeto de estudo da pesquisa para que fossem 

simulados cenários que reproduzissem as informações obtidas até o momento, objetivando avaliar a 

influência de tais impedâncias da rede no processo de escolha de rotas, acentuando, assim, à análise 

da vulnerabilidade da mesma. 

 

6.3. Quanto ao objetivo específico III 

 

Este terceiro objetivo específico buscou analisar como o risco de um evento não regular 

e imprevisível, pode influenciar no processo de escolha de rotas alternativas da atividade de transporte 

urbano de cargas. Para isso, precisou-se definir a rede transportes de Fortaleza como objeto 

direcionador para estudo de caso, onde foram levantadas informações a respeito dos corredores 

restritos, além da identificação dos segmentos de link críticos à rede levantados na etapa anterior, 
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como descrito pelo procedimento metodológico proposto, bem como a definição dos pares O-D e, 

sem seguida, a simulação de caminhos mínimos que atenderam os pré-requisitos dos cenários 

propostos, finalizando a fase de realização do experimento. 

À princípio, a proposição de cenários permitiu avaliar diferentes questões a respeito das 

impedâncias que se encontra na rede, e das que se pode encontrar, caracterizando situações adversas 

e imprevisíveis. Gerando quatro cenários distintos em que seriam simulados caminhos mínimos, foi 

possível perceber o quanto as medidas restritivas e as interrupções dos segmentos de link devido as 

obras e manutenções em vias públicas, podem impactar no processo de escolha de rotas. 

A simulação do primeiro cenário se deu com a rede sem nenhuma obstrução 

representando assim uma situação desejada para a atividade de transportes, onde os custos estão 

totalmente equilibrados. Mas ao adicionar as restrições à circulação de veículos de carga, simulando 

o cenário II, é possível notar que há um certo aumento do custo com a distância, cerca de 13% quando 

comparado ao cenário I, implicando dizer o nível de acessibilidade foi alterado, sendo reduzido, 

devido a uma limitação em relação às possibilidades de acesso entre as regiões de origem e destino. 

No entanto, esse re-roteamento, evitando vias restritas, faria com que o veículo acabasse 

acessando segmentos de link críticos à rede o que lhe proporcionaria redução dos seus custos, não 

importando-se em considerar o risco de falha de tal segmento. Mas, conforme mostra o cenário III, 

em comparação ao primeiro, dada a estimativa e não a previsão exata para a ocorrência de uma falha 

cuja característica é a sua aleatoriedade, a interrupção de um segmento de link crítico torna o valor do 

custo de acessibilidade maior, representando um aumento de aproximadamente 17%. 

Já quanto a geração do quarto cenário, é possível perceber um aumento de 

aproximadamente 22% com o custo da distância em relação ao primeiro cenário. Esta evolução do 

custos com a distância ao se inserir tais impedâncias, além da possibilidade de múltiplas falhas na 

rede, pode reforçar a ideia levantada por Sullivan et al. (2010), em que os mesmos afirmam que devido 

à grande quantidade de opções de acesso da rede urbana, é possível que ainda se possa manter certo 

equilíbrio no custo e na qualidade da prestação de serviço. 

No entanto, vale ressaltar que estas impedâncias, ao considerar as múltiplas falhas, bem 

como o tempo desprendido para seu conserto, podem provocar impactos significativos à atividade de 

transporte e seus usuários, ao considerar que tais falhas expõem as vias às consequências por um 

longo período de tempo. Caso a empresa transportadora opte por utilizar-se destes segmentos de link 

críticos, estará priorizando a confiabilidade da entrega não considerando os riscos existentes no 

planejamento do seu roteiro. 

Contudo, como mostra o experimento realizado no item 5.4.3, é possível que a empresa 

possa considerar o risco de tais segmentos de link à evento não regulares e imprevisíveis e ainda assim 
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manter uma razoável qualidade em relação ao nível de serviço oferecido, bem com os dos custos 

inerentes à operação, uma vez que tais eventos apresentam baixa probabilidade de ocorrência, 

principalmente se o sistema tanto hidrossanitário, quanto viário, apresentem-se como robustos e 

resilientes. 

Desta forma, com a realização do experimento, considerando a proposição dos cenários 

em questão, foi possível responder a terceira questão de pesquisa lançada neste trabalho, em que se 

questionou: como a análise de risco de um evento não regular e imprevisível tornam-se relevantes 

para o processo de escolha de rotas da atividade de transporte de cargas em áreas urbanas? 

Com base no pressuposto abordado acerca da influência do risco de tais eventos na 

proposição de planos de rotas, o próximo objetivo buscou verificar a influência do risco destes eventos 

quanto a análise da vulnerabilidade da rede, assim dando sequência a realização das etapas descritas 

pelo procedimento metodológico proposto para pesquisa. 

 

6.4. Quanto ao objetivo específico IV 

 

A ideia do pressuposto fundamentada para o quarto objetivo específico, lançado para este 

trabalho, atem-se em verificar como o risco de um evento não regular e imprevisível pode influenciar 

na avaliação da vulnerabilidade da rede, por isso, a análise do risco de falha do sistema hidrossanitário, 

utilizando-se da aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade, foi importante para que se pudesse 

entender a influência do risco de um evento não regular e imprevisível na vulnerabilidade da rede. 

Com a realização do experimento, foi possível perceber que a rede urbana em questão 

dispõe de certa flexibilidade ao considerar a rede em sua ampla extensão, onde uma rede de menor 

dimensão pode implicar em uma menor flexibilidade. Todavia, a análise do risco dirigida para este 

trabalho está diretamente relacionada à vulnerabilidade da rede, ao definir a análise da disponibilidade 

e/ou confiabilidade do sistema hidrossanitário como atributo direcionador. Contudo, conforme este 

risco aumente, a confiabilidade de tal sistema reduz, implicando assim na redução da confiabilidade 

da rede de transportes, também. 

Por isso, três fatos devem ser levados em consideração ao avaliar tal questão, a 

probabilidade de um evento não regular e imprevisível vir a acontecer; a consequência que estes 

provocam; e a dimensão da rede estudada. A afirmativa levantada por Wilmink et al. (2003), e 

reforçada por Snelder et al. (2014), pode ser confirmada pela análise realizada no item 4.2 deste 

trabalho, onde tais eventos são caracterizados pela baixa probabilidade, mas que provocam grandes 

consequência à rede devido ao tempo de exposição da via à falha do sistema hidrossanitário. 



106 

 

Essa baixa probabilidade e grande consequência se analisada em uma rede ampla, como 

a que fora avaliada nesta pesquisa, pode não surtir demasiados efeitos na vulnerabilidade da rede, no 

entanto, ao considerar, por exemplo, a rede utilizada por Goes (2014), acerca da mesma cidade, mas 

com dimensões drasticamente menores, é possível que se note um grande aumento dos índices de 

risco de falha, e consequentemente dos impactos que tais falhas podem provocar na rede, uma vez 

que a quantidade de opções de acesso torna-se radicalmente reduzida. 

Portanto, ao avaliar a vulnerabilidade da rede com base na análise do risco de eventos 

não regulares e imprevisíveis, se faz necessária a definição do tamanho da rede a ser estudada, pois 

ao reproduzir a interrupção de determinados arcos da rede é possível notar a extensão dos seus efeitos 

em termos de acessibilidade para a atividade de transporte de cargas. Se no experimento realizado, 

apenas fosse considerada a região onde os segmentos foram interrompidos, o índice de 

vulnerabilidade da rede poderia ser dado como alto, devido a dependência destes segmentos para ligar 

dois pontos de interesse, em relação à quantidade de opções disponíveis, pois seriam consideradas as 

demais impedâncias da rede, como os corredores restritos. 

Deve-se salientar, que as consequências destes eventos não regulares e imprevisíveis 

seriam demasiadamente extensos em uma rede de menor dimensão, uma vez que estes consomem 

longos períodos de tempo até serem mitigadas as causas das suas falhas, refletindo em uma realocação 

às demais facilidades da rede, propiciando um aumento dos custos generalizados de forma agregada 

para todos os possíveis usuários, ou seja, envolvendo os demais motoristas que trafegam por tais vias 

além dos transportadores de carga, influenciando no nível de confiabilidade da mesma. 

Assim, a realização da análise de risco de um evento não regular e imprevisível com a 

aplicação do conceito de Teoria da Confiabilidade, foi relevante para responder a quarta questão de 

pesquisa lançada para esta pesquisa, que corresponde em: Como a análise do risco de um evento não-

regular e imprevisível pode influenciar na avaliação da vulnerabilidade da rede? 
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6.5. Considerações finais 

 

Apresentou-se aqui uma discussão a respeito da incorporação dos conceitos Teoria da 

Confiabilidade, através da aplicação de suas ferramentas estatísticas como estimadores não 

paramétricos direcionados à análise de falhas aleatórias, medindo o risco de um evento não regular e 

imprevisível como forma de avaliar a vulnerabilidade da rede e sua influência no processo de 

roteirização de veículos de entrega de mercadorias em áreas urbanas. 

O uso de tal conceito possibilita ao operador de transportes angariar resultados mais 

adequados e eficientes que os observados com a aplicação de procedimentos tradicionais. Para tal, é 

de grande importância conhecer as informações inerentes a manutenção do sistema hidrossanitário, 

ou outros aspectos externos ao mesmo que podem contribuir com o surgimento das falhas e, 

consequentemente, no modo como impactam no sistema de transportes, afetando diretamente na 

tomada de decisão do processo de roteirização. 

 

6.6. Sugestões para trabalhos futuros 

 

Com base nas afirmativas promulgadas neste trabalho, sugere-se algumas questões que 

buscam trazer contribuições ao estado da arte no campo de pesquisa discutido nesta dissertação: 

a) Ampliar a análise comparativa como a realizada neste trabalho ao contemplar os 

custos relacionados à medição do tempo de viagem, atribuindo indicadores ligados à 

fluidez do tráfego, não avaliados no presente estudo; 

b) Ampliar a quantidade de segmentos de link da rede a ser estudada, além de identificar 

quais os fatores adversos do ambiente que podem influenciar para a ocorrência da 

falha no sistema hidrossanitário, correlacionando-os a análise da vulnerabilidade da 

rede em consequência ao modo como a falha se manifesta; 

c) Desenvolver um novo indicador ou adaptar os indicadores existentes contemplando 

os modelos de estimadores não paramétricos, como os utilizados neste trabalho, às 

análises de risco e vulnerabilidade da rede direcionados essencialmente para o sistema 

de transportes; 

d) Avaliar como a análise de vulnerabilidade da rede pode influenciar para a ocorrência 

do problema de última milha e consequentemente na confiabilidade do nível de 

serviço da atividade de distribuição de cargas; e 

e) Realizar uma análise comparativa entre a extensão da rede utilizada para estudo de 

caso e os atributos de flexibilidade e acessibilidade, buscando avaliá-los como 
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direcionadores à vulnerabilidade e robustez da rede quando da ocorrência de 

distúrbios. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

Levantamento Dos Parâmetros De Roteirização 

 

1. Quais horários empresa realiza suas entregas/coletas? 

Horário de Pico (06:00-08:00 I 17:00-19:00) 

Horário de Entrepico (9:00 às 16:00) 

Horário de Fora Pico (Antes das 06:00 / Após às 19:00) 

Outro: 

 

2. Os horários são adequados à atividade de entrega/coleta? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Parcialmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

3. De acordo com a sua experiência, rotas curtas e congestionadas levam mais tempo de viagem 

que rotas longas e sem congestionamento? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Parcialmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

4. Analisar o comportamento do tráfego é importante ao se definir um roteiro de entrega/coleta? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Parcialmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

5. Classifique a importância de se evitar vias congestionadas no planejamento de rotas: 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

6. Classifique a importância do tempo de viagem no planejamento de rotas: 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Classifique a importância das restrições e legislações públicas no planejamento de rotas: 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8. Classifique a importância da distância no planejamento de roteirização:  

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Classifique a importância da vulnerabilidade da via à ocorrência de congestionamento no 

planejamento de roteirização: 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10. A empresa possui um ou mais planos de rota? 

SIM 

NÃO 

 

11. As rotas são confiáveis? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

12. As rotas são vulneráveis? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

13. É comum as rotas sofrem algum tipo de modificação de trajeto durante a viagem? 

SIM 

NÃO 

  

14. É comum observar obras e manutenções em vias públicas durante o trajeto da viagem? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

15. Obras e manutenções NÃO provocam redução na capacidade viária? 

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 
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16. Quanto tempo você acredita que obras e manutenções em vias públicas levam até serem 

finalizadas? 

Menos que 4 horas 

Mais que 4 horas e menos que 8 horas 

Mais que 8 horas e menos que 16 horas 

Mais que 16 horas e menos que 1 dia 

Entre 1 e 2 dias 

Mais que 2 dias 

Outro: 

  

17. Você acredita que obras e manutenções em vias públicas aumentam as chances de ocorrência de 

congestionamento?  

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

18. Vias mais vulneráveis à ocorrência de congestionamento NÃO devem ser consideradas no plano 

de rota?  

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

19. Rotas menos confiáveis apresentam alguma variação no tempo de viagem?  

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

  

20. A variação na média do tempo de viagem interfere diretamente nos custos de distribuição?  

Concordo Totalmente 

Concordo Moderadamente 

Concordo Parcialmente 

Discordo Totalmente 

Discordo Moderadamente 

Discordo Totalmente 

 

21. Quais os principais elementos que a empresa considera no levantamento dos custos de 

distribuição? 
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22. Classifique qual o impacto do tempo da viagem nos custos de distribuição? 

 

23. Classifique qual o impacto do consumo de combustível nos custos de distribuição? 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

24. Classifique qual o impacto da distância nos custos de distribuição? 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

25. Classifique qual o impacto do congestionamento nos custos de distribuição?  

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

26. Classifique qual o impacto das regulamentações e legislações públicas nos custos de 

distribuição? 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

27. Classifique qual o impacto da rota vulnerável nos custos de distribuição? 

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

28. Classifique qual o impacto das obras e manutenções viárias nos custos de distribuição?  

 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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APÊNDICE B – DADOS HISTÓRICOS DOS REGISTROS DE INTERVENÇÃO 

 

AV. BARÃO DE ARACATI 

S. Link Fator de Confiabilidade Tempo Médio de Conserto 

1 9% 12:59:03 

2 4% 15:40:50 

3 7% 16:17:09 

4 5% 11:51:07 

5 9% 11:28:51 

6 9% 11:13:50 

7 6% 08:37:45 

8 5% 00:40:00 

9 6% 04:19:30 

10 10% 10:09:14 

11 10% 16:24:09 

12 8% 16:07:28 

13 4% 10:26:51 

14 4% 13:40:12 

15 6% 11:42:12 

16 2% 00:57:47 

17 3% 07:15:40 

18 2% 14:22:00 

19 5% 10:58:20 

 

RUA MONSENHOR BRUNO 

S. Link Fator de Confiabilidade Tempo Médio de Conserto 

1 6% 15:22:45 

2 5% 15:05:13 

3 3% 11:57:04 

4 8% 8:25:57 

5 4% 11:34:33 

6 17% 15:03:11 

7 13% 14:13:07 

8 8% 8:00:33 

9 3% 1:05:00 

10 11% 13:36:02 

11 7% 15:07:41 

12 4% 15:32:20 

13 5% 13:31:43 

14 7% 16:04:30 

15 3% 16:30:17 

16 5% 16:30:11 

17 4% 13:55:52 

18 8% 13:17:54 

19 9% 15:20:27 
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RUA DOUTOR JOSÉ LOURENÇO 

S. Link Fator de Confiabilidade Tempo Médio de Conserto 

1 3% 10:50:01 

2 5% 13:34:48 

3 4% 14:47:15 

4 11% 13:46:24 

5 8% 12:46:54 

6 10% 14:00:33 

7 3% 11:29:05 

8 8% 13:54:15 

9 7% 15:42:56 

10 5% 11:11:33 

11 4% 11:35:58 

12 3% 8:49:20 

13 4% 14:00:26 

14 13% 15:47:34 

 

AV. BARÃO DE STUDART 

S. Link Fator de Confiabilidade Tempo Médio de Conserto 

1 6% 3:55:20 

2 4% 9:39:30 

3 10% 9:57:51 

4 8% 6:48:55 

5 7% 16:03:02 

6 7% 10:43:16 

7 6% 15:07:25 

8 13% 16:11:06 

9 4% 15:46:01 

10 6% 15:05:29 

11 3% 12:01:56 

12 4% 8:42:00 

13 7% 10:37:39 

14 5% 13:13:31 

 

AV. PADRE VALDIVINO 

S. Link Fator de Confiabilidade Tempo Médio de Conserto 

1 6% 16:35:50 

2 5% 10:31:24 

3 4% 15:35:28 

4 3% 11:48:12 

5 10% 16:35:45 

6 3% 15:55:30 

7 4% 14:06:27 
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RUA TENENTE BENÉVOLO 

S. Link Fator de Confiabilidade Tempo Médio de Conserto 

1 9% 13:28:04 

2 11% 12:57:01 

3 4% 12:54:10 

4 15% 2:51:03 

5 11% 8:01:30 

6 8% 10:27:05 

7 5% 8:18:51 

8 3% 5:47:38 

9 5% 10:03:43 

10 5% 10:19:09 
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APÊNDICE C -  SIMULAÇÕES TRANSCAD® 
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ANEXO A – REGULAMENTAÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE CAMINHÕES 

 

 
Fonte: AMC (2016) 
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ANEXO B – PREÇO DIESEL SEGUNDO ANP 

 
Síntese dos Preços Praticados - FORTALEZA 

Resumo I - Diesel S10 R$/l 

Período: De 15/05/2016 a 21/05/2016 

 

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO BAIRRO BANDEIRA 
PREÇO 

VENDA 

PREÇO 

COMPRA 

DATA 

COLETA 

J P COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
RUA DOUTOR PERGENTINO MAIA, 

808 
Messejana RAIZEN 3,14 - 17/05/2016 

M. S. PETROLEO LTDA RODOVIA BR 116, 2620 KM 07 Cajazeiras RAIZEN 3,19 - 17/05/2016 

SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA RUA PADRE VALDEVINO, 1713 0 Aldeota RAIZEN 3,19 - 17/05/2016 

DOM LUIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AVENIDA DOM LUIS, 970 Meireles 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,199 - 17/05/2016 

CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 
AVENIDA DEDE BRASIL, 1530 AV. 

PARANJANA 
Itaperi RAIZEN 3,199 - 17/05/2016 

COMERCIO DE PETROLEO M P LTDA RODOVIA BR 116, 356 KM 4,2 Aerolandia RAIZEN 3,199 - 17/05/2016 

POSTO G3 COMÉRCIOTRANSPORTE E SERVIÇOS E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA 
RUA PEDRO DE SOUSA, 547 Ancuri SP 3,199 2,838 17/05/2016 

COMERCIAL JACAREY DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 2163 0 
Cidade dos 

Funcionários 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,199 - 17/05/2016 

SMS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 
AVENIDA QUARTO ANEL VIARIO, 

1700 
Messejana 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,199 - 17/05/2016 

D F COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. RUA ASPIRANTE MENDES, 358 Aerolandia 
ALE 

COMBUSTÍVEIS 
3,199 - 17/05/2016 

B & P COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 
RUA PADRE PERDIGAO SAMPAIO, 

473 
Quintino Cunha ALESAT 3,199 - 17/05/2016 

JNC - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. AV. MANOEL MAVIGNIER, 3345 Lagoa Redonda BRANCA 3,2 - 17/05/2016 

POSTO NOVO NORDESTE LTDA 
RUA PADRE PEDRO DE ALENCAR, 

626 
Messejana 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,219 2,828 17/05/2016 

J. MACHADO COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. 
AVENIDA VISCONDE DO RIO 

BRANCO, 6300 LOJA G 
Aerolandia 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,24 - 17/05/2016 

P C COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 

6600 
Cambeba IPIRANGA 3,24 - 17/05/2016 

G.A. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 
AVENIDA JORNALISTA THOMAZ 

COELHO JUNIOR, 410 0 
Messejana IPIRANGA 3,249 - 17/05/2016 
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SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA 
AVENIDA MONSENHOR TABOSA, 

1054 
Meireles RAIZEN 3,249 2,868 17/05/2016 

M LUZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA RODOVIA BR 116, 9310 Barroso 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,249 2,857 17/05/2016 

GOMES & COE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTACOES 

LTDA 

AVENIDA JORNALISTA TOMAZ 

COELHO, 1878 
Jangurussu/messejana 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,249 - 17/05/2016 

AUTO POSTO TIGRAO LTDA RODOVIA BR 116, 2928 KM 12 Messejana RAIZEN 3,259 - 17/05/2016 

UNIÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. AVENIDA BORGES DE MELO, 1277 Vila União BRANCA 3,26 2,766 17/05/2016 

M MADALENA COMÉRCIO VAREJISTA E DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA 
RUA CONEGO DE CASTRO, 4670 Parque Santa Rosa RAIZEN 3,269 - 17/05/2016 

MARAL COMERCIAL DE PETROLEO LTDA 
AVENIDA PROFESSOR JOSE ARTHUR 

DE CARVALHO, 1535 0 
Lagoa Redonda BRANCA 3,27 - 17/05/2016 

SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA 
RUA CORONEL ERNESTO MATOS, 

582 
Messejana RAIZEN 3,27 2,837 17/05/2016 

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 
AVENIDA EDILSON BRASIL SOARES, 

1718 
Edson Queirois SP 3,279 - 17/05/2016 

POSTO DUNAS LTDA. 
AVENIDA DEP. PAULINO ROCHA, 

2000 0 
Castelão 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,279 - 17/05/2016 

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. RUA JOAQUIM NABUCO, 2050 Dionisio Torres SP 3,279 2,876 17/05/2016 

MONTESE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
AVENIDA PROFESSOR GOMES DE 

MATOS, 1166 
Montese IPIRANGA 3,279 2,86 17/05/2016 

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO, 3559 Passare SP 3,29 - 17/05/2016 

EDUARDO XIMENES DE AGUIAR ME RUA JOSE TORRES, 1228 Granja Portugal RAIZEN 3,29 2,874 17/05/2016 

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. AVENIDA CASTELO DE CASTRO, 262 Jangurussu SP 3,29 - 17/05/2016 

ESTAÇÃO COMERCIO DE PETROLEO E SERVIÇOS LTDA AVENIDA SANTOS DUMONT, 3636 Aldeota 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,29 - 17/05/2016 

MARAL PETROLEO LTDA. AVENIDA ODILON GUIMARAES, 2130 Lagoa Redonda IPIRANGA 3,29 - 17/05/2016 

MONTEZUMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA RUA NOGUEIRA ACIOLY, 767 0 Aldeota IPIRANGA 3,29 2,864 17/05/2016 

GMX COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. RUA PINTO MADEIRA, 1131 Centro RAIZEN 3,29 - 17/05/2016 

JOÃO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP AVENIDA JOÃO PESSOA, 6094 0 Damas BRANCA 3,29 - 17/05/2016 

CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. 
AVENIDA VISCONDE DO RIO 

BRANCO, 3680 
Joaquim Tavora RAIZEN 3,29 - 17/05/2016 

SERVI 100 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 
AVENIDA DESEMBARGADOR 

MOREIRA, 2528 A 
Dionisio Torres 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,29 - 17/05/2016 

MONTEZUMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA RUA GRACA ARANHA, 150 Barra do Ceara IPIRANGA 3,29 - 17/05/2016 

SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA 
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 

1010 0 
Messejana BRANCA 3,29 - 17/05/2016 
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SOUZA COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA. 
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 

611 
Edson Queiroz 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,29 - 17/05/2016 

CS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AVENIDA AGUANAMBI, 1579 0 Fatima 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,29 2,868 17/05/2016 

COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS OM LTDA 
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO, 

1230 
Centro BRANCA 3,29 - 17/05/2016 

SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA 
AVENIDA CAROLINA SUCUPIRA, 330 

0 
Aldeota RAIZEN 3,29 - 17/05/2016 

PADRE PIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP. RUA DOUTOR ALISIO MAMEDE, 463 Varjota IPIRANGA 3,29 2,837 17/05/2016 

SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA 
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 

4370 A 
Edson Queiroz BRANCA 3,29 2,656 17/05/2016 

POSTO SÃO FRANCISCO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA STENIO GOMES, 956 Jardim das Oliveiras ALESAT 3,29 - 17/05/2016 

MODELO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 1414 
Cidade dos 

Funcionários 
RAIZEN 3,29 - 17/05/2016 

A. O. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA OLIMPIO LEITE, 400 Alagadiço Novo IPIRANGA 3,29 - 17/05/2016 

J A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. AVENIDA CASTELO CASTRO, 459 Jangurussu SP 3,29 - 17/05/2016 

L & S COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. AVENIDA BORGES DE MELO, 1277 G Viça União BRANCA 3,29 - 17/05/2016 

POSTO SANTA CECILIA LTDA 
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 

4600 0 

Cidade dos 

Funcionários 
BRANCA 3,29 2,865 17/05/2016 

CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. RODOVIA BR 116, 5885 Aerolandia BRANCA 3,29 2,824 17/05/2016 

HOLANDA ANDRADE COMERCIAL DE PETRÓLEO LTDA. 
AVENIDA PRESIDENTE COSTA E 

SILVA, 3300 
Mondubim 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,294 2,854 17/05/2016 

GIOFAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RUA FREI CIRILO, 3889 A Messejana 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,299 - 17/05/2016 

COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CASTELÃO LTDA. AVENIDA ALBERTO CRAVEIRO, 2585 Castelão 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,299 2,877 17/05/2016 

L. VIANA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. AV. JOSÉ LEON, 1140 Jardim das Oliveiras 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,299 - 17/05/2016 

MILLENNIUM PETRÓLEO LTDA 
AVENIDA DEPUTADO PAULINO 

ROCHA, 3003 0 
Castelão IPIRANGA 3,299 2,854 17/05/2016 

POSTO SANTA BÁRBARA LTDA AVENIDA MAESTRO LISBOA, 1680 0 Lagoa Redonda SP 3,299 - 17/05/2016 

MACUXI COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 
AVENIDA PONTES VIEIRA, 1485 LOJA 

01 
Dionisio Torres 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,299 - 17/05/2016 

CAUIPE REVENDEDORA DE PETROLEO LTDA. RODOVIA BR 116, 10,4 KM 10,4 Messejana RAIZEN 3,299 - 17/05/2016 

LEITE & FILHO COMERCIO E COMBUSTIVEIS LTDA - ME. AVENIDA ANTONIO SALES, 13 Piedade SP 3,299 - 17/05/2016 
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JG COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA 
RUA ENGENHEIRO ANTÔNIO 

FERREIRA ANTERO, 455 
Cocó IPIRANGA 3,299 - 17/05/2016 

L. VIANA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA. AVENIDA OLIVEIRA PAIVA, 245 
Cidade dos 

Funcionarios 
IPIRANGA 3,299 - 17/05/2016 

SAO JOAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. 
AVENIDA WASHINGTON SOARES, 

2565 
Edson Queiroz 

PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA 

S.A. 

3,299 - 17/05/2016 

JANGADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA ABOLIÇÃO, 2432 Meireles RAIZEN 3,299 - 17/05/2016 

       

PREÇO VENDA      

MÉDIA 3,266      

DESVIO PADRÃO 0,04      

VALOR MÍNIMO 3,14      

VALOR MÁXIMO 3,299      

Fonte: ANP (2016) 




