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RESUMO 
 

O aumento do consumo das famílias brasileiras, fruto da estabilidade econômica experimentada 

no país nos últimos anos, resultou na ampliação do volume de itens, que devem ser coletados ou 

distribuídos diariamente na cidade de São Paulo. Este cenário provocou profundas mudanças no 

mercado de distribuição e coleta de encomendas, tornando a distribuição altamente complexa e 

afetando diretamente a eficiência deste serviço. As condições de fluidez e segurança do trânsito 

da cidade de São Paulo dependem diretamente de algumas ocorrências como caminhão quebrado, 

manifestações em vias, falta de energia elétrica, queda de árvore, acidentes com ou sem vítimas 

etc, chamadas de ocorrências notáveis. Existem três níveis de roteirização que devem ser 

analisados: o Nível Operacional, neste nível encontram-se os métodos de roteirização de 

veículos; o Nível Tático, neste nível encontra-se a Roteirização Dinâmica de Veículos, que 

oferece em tempo real alternativas para reduzir o tempo improdutivo em trechos interrompidos 

ou com lentidão acentuada devido a alguma ocorrência notável e o Nível Estratégico, neste nível 

encontra-se a previsão do comportamento do tráfego veicular urbano no início do roteiro. 

Diversas técnicas e softwares são utilizados para prever o comportamento do tráfego veicular 

urbano na cidade de São Paulo, inclusive técnicas baseadas em Inteligência Artificial. Assim 

sendo, neste trabalho foram aplicadas, para a previsão do comportamento deste tráfego, duas 

técnicas da Inteligência Artificial combinadas, a Lógica Fuzzy ou Lógica Difusa e as Redes 

Neurais Artificiais, que unidas formam uma rede chamada de Neuro Fuzzy. O objetivo deste 

trabalho foi prever o comportamento do tráfego veicular urbano na cidade de São Paulo, usando 

uma Rede Neuro Fuzzy. Os resultados apontam que a aplicação da Rede Neuro Fuzzy na previsão 

do comportamento do tráfego veicular urbano na cidade de São Paulo é positiva. Dessa forma, 

pode-se afirmar que, a roteirização dinâmica de veículos combinada à previsão do 

comportamento do tráfego, possibilita aumentar a eficácia da roteirização em uma cidade como 

São Paulo. 

Palavras-chave: Rede Neuro Fuzzy; Roteirização de Veículos; Roteirização Dinâmica de 

Veículos; Inteligência Artificial; Tráfego Veicular Urbano. 

 

 



 

ABSTRACT 
 

In recent years, the increase in consumption of Brazilian families, result of economic the stability 

experienced in the country, has resulted in a high volume of items that should be collected or 

distributed daily in São Paulo city. This scenario has caused profound changes in the market of 

distribution and collected orders, making the distribution highly complex and directly affecting 

the efficiency of this service. The conditions of traffic flow and safety, of the city of São Paulo, 

depends directly on some issues such as: broken trucks, manifestation on roads, lack of energy, 

tree falling, accidents with or without victims and other occurrences. There are three levels of 

routing to be examined: the Operational Level, at this level we consider the methods for vehicle 

routing; Tactical Level, this level is the Dynamic Vehicle Routing, that offers real-time 

alternatives to reduce unproductive time in stretches, with slow or interrupted, due to some 

accentuated remarkable occurrence and the Strategic Level, this level is the prediction of the 

behavior of urban vehicular traffic at the beginning of the script. Many techniques and software 

are used to predict the behavior of vehicular traffic in the São Paulo city, including techniques 

based on Artificial Intelligence. Thus, this work was applied to predict the behavior of traffic, 

two Artificial Intelligence techniques combined: Fuzzy Logic or Diffuse Logic and Artificial 

Neural Networks, which together form a network called Neuro Fuzzy. This paper aims to predict 

the behavior of city vehicular traffic in the city of São Paulo using a Neuro Fuzzy Network. The 

results indicate a positive impact to application of Neuro Fuzzy Network for predicting the 

behavior of urban vehicular traffic in São Paulo. It can be stated that the dynamic routing of 

vehicles combined with the prediction of traffic behavior possible to increase the efficacy of the 

routing in a city like São Paulo. 

Keywords: Neuro Fuzzy Network; Vehicle Routing; Dynamic Vehicle Routing; Artificial 

Intelligence; Urban Vehicular Traffic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os novos hábitos de consumo dos brasileiros trouxeram ao mercado produtos com ciclo 

de vida mais curto e, consequentemente, volumes crescentes de itens coletados ou distribuídos 

todos os dias (TODAY, 2009). 

 O problema de roteirização de veículos consiste em definir itinerários, fazendo com que 

minimizem o custo total de transporte e atendimento. Com isso, visam que os trajetos iniciem e 

terminem no depósito ou base dos veículos, assegurando que cada ponto seja visitado exatamente 

uma vez e a demanda, em qualquer rota, não exceda a capacidade do veículo que a atende 

(BODIN et al., 1983; CUNHA, 1997; LAPORTE et al., 2000). 

Nas regiões urbanas, devido a diversas alternativas de rota, é possível abrir mão de 

alguma vantagem quanto à distância mínima para obtenção de menor tempo de deslocamento 

(BALLOU, 2011). 

Quando a definição dos roteiros envolve não só aspectos espaciais ou geográficos, mas 

também temporais, tais como restrições de horários de atendimento nos pontos a serem visitados, 

esses problemas são então denominados roteirização e programação de veículos (CUNHA, 1997). 

 A roteirização dinâmica de veículos consiste em alterações das rotas iniciais conforme 

fluidez de tráfego, oferecendo em tempo real rotas alternativas que minimizem o tempo 

improdutivo de espera em congestionamentos. 

 O trânsito caótico, presenciado na cidade de São Paulo é formado por diversas ocorrências 

notáveis (ON), que são destacadas pela central de operações da Companhia de Engenharia de 

Tráfego (CET), pois interferem, ou podem vir a alterar, as condições de fluidez e de segurança do 

tráfego na cidade (CET, 2011). 

Essas ocorrências são registradas durante o dia e formam os congestionamentos que 

impedem a eficiência do transporte urbano, além de causar prejuízos consideráveis. 

 Um veículo que pára em uma via movimentada, provoca imediatamente uma diminuição 

na velocidade do tráfego. A consequência é a variação do fluxo de trânsito em ruas 

perpendiculares ou paralelas, onde observa-se um caos momentâneo. Em cidades sem 

planejamento urbano adequado, como São Paulo, o caos pode tornar-se prolongado (PENA, 

2004). 

 



 

  

1.1 ROTEIRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE VEÍCULOS 

O Problema de Roteirização de Veículos (PRV) é de grande importância para o 

gerenciamento das atividades de coleta e distribuição, e, por isso, tornou-se um dos mais 

estudados. Segundo Cordeau et al. (2002), mesmo em sua forma padrão, o PRV pode ser 

classificado como um problema do tipo NP-hard, o que significa que possui uma ordem de 

complexidade exponencial (BODIN et al., 1983). 

Em termos práticos, isto significa que não é possível resolver de forma ótima um 

problema real pertencente à classe NP-difícil. Consequentemente, os métodos de solução 

aplicados às instâncias reais são, em geral, heurísticos, isto é, não asseguram a obtenção da 

solução ótima do ponto de vista matemático (CUNHA, BONASSER e ABRAHÃO, 2002). 

 A roteirização, envolvendo muitas paradas e veículos, permite um número muito grande 

de itinerários. Por isso, boas soluções podem ser muito úteis, tendo em vista que o tempo para a 

montagem das rotas ou programação dos veículos é curto principalmente em regiões urbanas 

(CUNHA, 1997). 

 Segundo Bodin et al. (1983) a roteirização pode ser inicialmente classificada em três 

grupos de problemas principais: Roteirização de Veículos (PRV), Programação de Veículos e 

Tripulação (PPVT) e Roteirização e Programação de Veículos (PRPV). 

No Problema de Roteirização de Veículos (PRV), as condicionantes temporais não são 

consideradas na geração dos roteiros para coleta e/ou entrega, sendo que em alguns casos pode-se 

considerar a restrição de comprimento máximo do roteiro. 

 A programação de veículos envolve: quantidade de veículos, capacidade de cada veículo 

(cubagem em m³), pontos de paradas para coleta ou entrega, tempo necessário para cada parada, 

alocação da tripulação, jornada de trabalho, etc. 

Segundo Ballou (2011), a montagem da rota ou programação de veículos é o problema 

encontrado para direcionar veículos através de uma rede de logradouros. O movimento pode ser 

feito pela mínima distância, mínimo tempo, máxima economia, caminho mais fácil ou por uma 

combinação destes. 

 No Problema de Programação de Veículos e Tripulação (PPVT), as condicionantes 

temporais devem ser consideradas, ou seja, as restrições adicionais relacionadas aos horários em 



 

que as atividades serão executadas devem ser consideradas no tratamento do problema, entre 

outras restrições como janela de atendimento, restrições de circulação, restrições da dimensão do 

veículo, os dois últimos bastante comuns nas grandes cidades. 

Segundo Chopra e Meindl (2003), as decisões operacionais mais importantes relacionadas 

ao transporte na cadeia de suprimentos dizem respeito às rotas (roteirização) e aos cronogramas 

(programação) de coletas e entregas.  

O Problema de Roteirização e Programação de Veículos (PRPV) é uma extensão do 

problema de roteirização de veículos, em que restrições realistas são incluídas, tais como janela 

de atendimento, precedência de tarefas e alocação da tripulação, etc. 

 Para Gomes (2004), a roteirização e programação de veículos é um problema de decisão 

definida em relação aos clientes. Alguns exemplos são listados a seguir com o objetivo de elevar 

o nível do serviço ou produto aos clientes, melhorar os roteiros dos veículos por meio das malhas 

disponíveis e baixar o custo operacional e de capital: 

- alocação de clientes; 

- recursos materiais e humanos; 

- veículos; 

- motoristas e ajudantes; 

- sequenciamento das visitas. 

Quanto às restrições, deve-se completar a rota com os recursos disponíveis, atendendo a 

todos os clientes, tempo e capacidade do veículo; obedecer a limites de jornada de trabalho dos 

motoristas e ajudantes; obedecer à velocidade máxima permitida; obedecer a restrição do 

tamanho de veículo permitido em vias públicas; obedecer os horários de carga e descarga, etc. A 

solução para este problema de coleta e distribuição está em encontrar um conjunto de rotas que 

respeite todas as restrições, minimizando o custo total de transporte e satisfazendo a demanda dos 

clientes. 

 Segundo Novaes (2007) há dois métodos de roteirização: 

- Método de construção de roteiro; 

- Método de melhoria. 

Os métodos de construção de roteiro partem de um ou dois pontos e formam o roteiro 

através do acréscimo paulatino de pontos de distribuição e coleta. 

Os métodos de melhoria do roteiro partem da solução obtida com o auxílio de outro 



 

método de construção e procuram aperfeiçoar o resultado assim obtido, utilizando, para isso, uma 

sistemática predefinida. Os dois métodos de melhoria mais utilizados são o 2-opt e o 3-opt. 

Atualmente, inúmeros métodos de melhoria foram desenvolvidos utilizando as mais diversas 

técnicas. 

 Conforme Cunha (1997), com relação ao ambiente de distribuição os problemas reais de 

roteirização podem ser divididos em dois grupos: roteirização urbana de veículos e roteirização 

intermunicipal ou interestadual. 

Na roteirização urbana de veículos, tanto os pontos de atendimento quanto o centro de 

distribuição localizam-se na área urbana e os percursos do roteiro ocorrem predominantemente 

em vias urbanas. 

Na roteirização intermunicipal ou interestadual, os atendimentos localizam-se em 

municípios e estados distintos do centro de distribuição e os percursos do roteiro ocorrem 

predominantemente em estradas e rodovias. 

Em geral, os problemas de roteirização urbana de veículos tendem a ser mais complexos e 

apresentar maior número de variáveis. 

Durante a última década, o número de artigos publicados para lidar com modelos de 

transporte dinâmico tem sido crescente. O problema de roteirização dinâmica de veículos é um 

subconjunto desses modelos (LARSEN, 2001). 

A roteirização dinâmica de veículos pode ser uma alternativa eficiente para a maioria das 

aplicações reais, levando-se em consideração que as ocorrências notáveis de trânsito acontecem 

paralelamente aos roteiros que já estão em andamento, sendo que nem todas as informações 

relevantes para o planejamento dos roteiros são conhecidas logo no começo da roteirização, as 

ocorrências notáveis surgem no decorrer do dia, alterando a fluidez do tráfego e interrompendo 

temporariamente algumas vias (LARSEN, 2001; FERREIRA, AFFONSO e SASSI, 2011). 

Com as informações das ocorrências notáveis de trânsito, é possível criar roteiros 

alternativos, evitando regiões e vias com baixa fluidez durante a realização do roteiro 

inicialmente planejado. 

De acordo com Goldbarg e Luna (2000), um sistema de roteirização pode ser considerado 

um conjunto organizado de meios, que objetiva o atendimento de demandas localizadas numa 

rede de distribuição física. O sistema de roteirização como qualquer outro sistema operacional, 

pode ser decomposto em três partes ou níveis hierárquicos, como mostrado a seguir: 



 

- Nível Operacional: neste nível estão os métodos de roteirização de veículos; 

- Nível Tático: neste nível está a Roteirização Dinâmica de Veículos, que oferece, em 

tempo real, alternativas que reduzem o tempo improdutivo em trechos interrompidos ou com 

lentidão acentuada devido a alguma Ocorrência Notável; 

- Nível Estratégico: neste nível de roteirização está a previsão do comportamento do 

tráfego veicular urbano no início do roteiro. 

É possível considerar não apenas os fatores básicos de roteirização, métodos de 

roteirização, como também os fatores externos, ocorrências relevantes (ocorrências notáveis), que 

influenciam diretamente no nível de fluidez do tráfego.  

Embora se possa testar manualmente várias combinações de trechos viários, caso o 

problema envolva muitas rotas viáveis, algumas técnicas matemáticas, programáveis em 

computadores, podem ser bastante atrativas pela rapidez na resolução.  

Nos últimos anos, o número de artigos publicados para lidar com modelos de roteirização 

dinâmica tem sido crescente (LARSEN, MADSEN e SOLOMON, 2002 e 2007; RADUAN, 

2009; NOVAES, FRAZZON e BURIN, 2009; NOVAES e BURIN, 2010). 

1.2 LÓGICA FUZZY 

 A Lógica Fuzzy, Lógica Nebulosa ou Lógica Difusa foi desenvolvida a partir de 1965 com 

os trabalhos do professor Zadeh (1965) para representar o conhecimento incerto, impreciso e 

vago. 

 A Lógica Fuzzy é uma teoria matemática, que tem como principal objetivo modelar o  

raciocínio humano, imitando a habilidade humana de tomar decisões em ambientes de incerteza e 

de imprecisão, expressa por um conjunto de variáveis lingüísticas (GOLDSCHMIDT e PASSOS, 

2005; PACHECO e VELLASCO, 2007). 

Utiliza-se o conceito de Lógica Fuzzy como sendo o ferramental matemático necessário 

para o tratamento das operações lógicas e algébricas realizadas no universo dos conjuntos Fuzzy 

(PASSINO e YURKOVICH, 1998).  

Neste caso, foi utilizada a nomenclatura dos conjuntos Fuzzy definindo-os como uma 

classe de objetos de variáveis contínuas. Tais conjuntos são caracterizados por funções de 

pertinência, as quais assinalam para cada elemento um grau de pertinência de 0 a 1 (NICOLETTI 

e CAMARGO, 2004). 



 

Na teoria clássica dos conjuntos, a pertinência de um elemento a um conjunto fica bem 

definida. Entretanto, para uma grande gama de fenômenos físicos fica difícil estabelecer 

claramente se um elemento pertence ou não a determinado conjunto. Desta forma, Zadeh (1965) 

propôs uma caracterização mais ampla, de modo que a função pertinência possa assumir valores 

contínuos entre 0 e 1. 

Os conceitos de intersecção, união, complementaridade, convexidade, etc, são extensivos 

para tais conjuntos e várias propriedades destas noções no contexto dos conjuntos Fuzzy estão 

estabelecidas no trabalho de Zadeh (1965). 

As funções de pertinência têm formas variadas, dependendo do conceito que se deseja 

expressar e podem ser definidas a partir das necessidades do usuário, mas é comum se utilizar 

funções de pertinência padronizadas, como por exemplo: funções triangulares, trapezoidais e 

Gaussianas, ou mesmo, através de funções analíticas (REZENDE, 2005). 

A questão central para a consistência em se modelar um sistema através da Lógica Fuzzy é 

a determinação de uma base de regras que represente de forma satisfatória a sua dinâmica, ou 

seja, como as variáveis de entrada relacionam-se entre si, quais são as suas saídas e, a partir disso, 

os seus correspondentes erros associados são determinados.  Portanto, a exatidão do modelo é 

diretamente proporcional à aderência entre a dinâmica real do sistema e a base de regras proposta 

para representá-la. 

McNeill e Thro (1994) relacionaram algumas características de sistemas onde a aplicação 

da Lógica Fuzzy é necessária ou benéfica. Esses sistemas complexos são difíceis de modelar, 

como exemplo pode-se citar: sistemas controlados por especialistas humanos, sistemas com 

entradas e saídas complexas e contínuas, sistemas que se utilizam da observação humana, como 

entradas ou como base para regras, sistemas que são naturalmente imprecisos, como sistemas que 

a descrição é extremamente complexa. 

Neste contexto, a previsão do comportamento do tráfego urbano na cidade de São Paulo 

foi inserida por apresentar extrema complexidade. 

De acordo com Russel (2007), para um dado elemento deve ser estabelecido se este 

pertence ou não a uma classe. Contudo, no mundo real as pessoas utilizam este conceito de uma 

forma muito vaga. Portanto, para uma grande gama de fenômenos físicos torna-se difícil 

estabelecer claramente se um elemento pertence ou não a determinada classe.  



 

A aplicação da Lógica Fuzzy para previsão ou monitoramento, em um determinado 

sistema, é caracterizada pela utilização de um mecanismo de inferência. Por tal mecanismo, 

compreende-se o conjunto de regras, que aplicado de forma correta aos objetos de um domínio, 

representa a dinâmica do sistema ao qual estes objetos fazem parte. Esta característica gera a 

necessidade de que os eventos apresentados na entrada devem necessariamente se classificar em 

uma destas regras. 

 De acordo com Carvalho (2008), o estabelecimento do mecanismo de inferência que 

simula um sistema envolve dois estágios: as premissas de todas as regras são comparadas com as 

entradas controladas para determinar quais regras se aplicam em determinada situação, em 

seguida as conclusões são estabelecidas, usando as regras que foram determinadas. 

Para representar os mecanismos de inferência nos conjuntos Fuzzy, foi utilizado o 

conceito de relação Fuzzy, que generaliza o conceito de relações presentes na Teoria Clássica dos 

Conjuntos e representam o grau da associação entre elementos de dois ou mais conjuntos Fuzzy 

(CARVALHO, 2008). 

  

1.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs) 

 As redes neurais artificiais são modelos constituídos por unidades de processamento 

simples, chamados de neurônios artificiais, que calculam funções matemáticas. Estes modelos 

são inspirados na estrutura do cérebro e têm como objetivo simular o comportamento humano, 

tais como: aprendizagem, associação, generalização e abstração quando submetidas a 

treinamento. As RNAs são particularmente eficientes para o mapeamento entrada/saída de 

sistemas não lineares e para realizar processamento paralelo, além de simular sistemas complexos 

(HAYKIN, 2001). 

Ainda segundo Haykin (2001), as RNAS generalizam os resultados obtidos para dados 

previamente desconhecidos, ou seja, produzem respostas coerentes e apropriadas para padrões ou 

exemplos que não foram utilizados no seu treinamento 

Segundo Kovács (2006), as RNAs são consideradas um aproximador universal de funções 

contínuas.  

Segundo Russel e Norvig (1995), aprender a aproximar funções é considerado uma tarefa de 

inferência indutiva, a RNA aprende a representar funções. 

 As características descritas acima das RNAs confirmam a sua aplicação em diversas 



 

áreas: previsão de risco de crédito (SELAU e RIBEIRO, 2009), medicina (BLAZADONAKIS e 

MICHALIS, 2008), distribuição física (SANTOS, FELIX e VIEIRA, 2009). Outras aplicações 

também podem ser encontradas em campos diversos como: modelagem, análise de séries 

temporais, reconhecimento de padrões e processamento de sinais e controle (HAYKIN, 2001). 

Escolheu-se utilizar neste trabalho uma RNA do tipo MLP (Multilayer Perceptron), 

treinada através do algoritmo de error back-propagation, porque ela utiliza uma função sigmóide 

(em forma de S) como função de ativação, uma função extremamente simples, o que facilita a sua 

aplicação em problemas que envolvem classificação, como neste trabalho. 

As RNAs do tipo MLP tipicamente consistem de uma especificação do número de 

camadas, tipo de função de ativação de cada unidade e pesos de conexões entre as diferentes 

unidades que devem ser definidas para a construção deste tipo de RNA (HAYKIN, 2001). 

 

1.4 REDE NEURO FUZZY MULTILAYER PERCEPTRON (RNF MLP) 

 

 Segundo Goldschmidt e Passos (2005), algumas técnicas podem ser combinadas para 

gerar os chamados sistemas híbridos ou arquiteturas híbridas. A grande vantagem desse tipo de 

sistema deve-se ao sinergismo obtido pela combinação de duas ou mais técnicas. Este sinergismo 

reflete na obtenção de um sistema mais poderoso (em termos de interpretação, de aprendizado, de 

estimativa de parâmetros, de treinamento, dentre outros) e com menos deficiências. 

Uma combinação muito interessante e que em geral dá bons resultados é associar uma 

RNA com a Lógica Fuzzy (AFFONSO, 2010; PACHECO e VELLASCO, 2007; SASSI, 2006). O 

objetivo desta combinação é obter boa capacidade de aprender e de se adaptar às necessidades 

para a resolução de problemas do mundo real, ideais para aplicações como: identificação, 

predição, classificação e controle (RUTKOWSKI, 2008). 

 Neste trabalho, a MLP foi combinada à Lógica Fuzzy, formando um sistema híbrido 

denominado Rede Neuro Fuzzy MLP (RNF MLP). 

 Segundo Nauck et al. (1996), o termo RNF é usado para abordagens que apresentam as 

seguintes propriedades: 

- São  baseadas em Lógica Fuzzy e são treinadas por um algoritmo de aprendizado derivado de 

uma das RNAs. O procedimento de aprendizado (heurística) opera em informações locais, e 

causa apenas modificações locais no fundamento da RNF; 



 

- Possuem três camadas onde a primeira camada representa as variáveis de entrada, a camada do 

meio (escondida) representa as regras de inferência e a terceira camada representa as variáveis de 

saída; 

- Podem ser sempre interpretadas como um mecanismo de inferência. Sendo que, nem todos os 

modelos especificam procedimentos de aprendizagem para criação de regras Fuzzy; 

- O procedimento de aprendizagem de uma RNF transforma as propriedades semânticas de um 

sistema Fuzzy em um conjunto de descrições. Isto resulta em restrições que podem tornar-se 

modificações aplicáveis aos parâmetros do sistema, entretanto, nem todas as abordagens em uma 

RNF possuem esta propriedade; 

- Aproximam uma função n-dimensional que é parcialmente definida pelo treinamento dos dados.  

 

 

 

1.5 MOTIVAÇÃO 

 A previsão do comportamento do tráfego pode ser excelente para auxiliar a tomada de 

decisão que antecede a roteirização, de forma a viabilizar as etapas de distribuição física com 

mais efetividade e produtividade. 

Com a possibilidade de prever as oscilações da fluidez do tráfego, é possível escolher as 

melhores janelas de atendimento de maneira a evitar horários em que a previsão do 

comportamento do tráfego aponte para níveis de lentidão que comprometam o rendimento na 

distribuição.   

A roteirização dinâmica de veículos, combinada à previsão do comportamento do tráfego, 

pode aumentar significativamente a eficácia da roteirização nas grandes cidades. 

Os roteiros estáticos não permitem aperfeiçoar todo o roteiro do veículo de maneira que 

todos os clientes sejam atendidos dentro da janela de tempo estimada. 

Os desvios inteligentes visam à redução do tempo em trânsito, mesmo quando a distância 

percorrida for um pouco maior, existindo ainda a economia de tempo e combustível. Dessa 

forma, conclui-se que a aplicação de novas técnicas são decisivas para a criação de alternativas 

inovadoras de roteirização. 

1.6 JUSTIFICATIVA  



 

 Segundo Ballou (2001) e Bowersox e Closs (2010), as empresas que forem capazes de 

desenvolver eficazmente seu sistema logístico, terão a vantagem de serem extremamente 

importantes no futuro. A tecnologia de transmissão de informações de trânsito Traffic Massage 

Channel (TMC) permite a comunicação embarcada com os roteirizadores e aparelhos de GPS, 

que podem reconstruir a rota inicial a todo o momento. Assim que um ponto de interrupção é 

informado, o roteirizador estabelece outras rotas, evitando os bolsões congestionados. 

Segundo Santos, Felix e Vieira (2009), as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) 

surgem como alternativas de apoio ou substituição dos métodos tradicionais de processamento e 

tomada de decisão na logística de distribuição. 

 O cenário apresentado justifica a preocupação em otimizar o tempo de utilização de 

veículos, as restrições de circulação e o rodízio de veículos, fatores que reduzem a produtividade 

diária, que, em operação livre, devem ter seu potencial maximizado, buscando economia de 

tempo e combustível. 

 Assim, o desafio de prever o comportamento do tráfego veicular urbano na cidade de São 

Paulo para que auxilie adequadamente na construção das rotas para os diversos tipos de veículos, 

leves e pesados, inclusive motocicletas nas regiões metropolitanas de São Paulo, justifica este 

estudo. 

 Como fator principal, a redução dos congestionamentos impulsiona a aplicação da Rede 

Neuro Fuzzy MLP desenvolvida neste trabalho, para que se possa receber e enviar informações 

durante todo trajeto inicialmente definido e alterá-lo quando necessário. 

1.7 OBJETIVOS 

 O objetivo principal deste trabalho é realizar previsões sobre o comportamento do tráfego 

veicular urbano na cidade de São Paulo, usando uma combinação de técnicas da Inteligência 

Artificial e formar uma Rede Neuro Fuzzy MLP. 

1.7.1 Objetivo Específico 

 Além deste objetivo principal, como objetivo específico, espera-se que a Rede Neuro 

Fuzzy MLP reduza a dependência em relação ao especialista humano na aquisição de 

conhecimento. 



 

1.8 METODOLOGIA 

 A metodologia adotada na estruturação deste trabalho foi definida como bibliográfica, 

exploratória e experimental. 

A realização da pesquisa deste trabalho esta embasada em consultas às fontes 

bibliográficas e de referencial teórico como: artigos, livros, teses, dissertações, websites com 

conteúdos sobre Roteirização e Programação de Veículos (RPV), RNAs, Lógica Fuzzy e RNFs. 

Utilizou-se, neste trabalho, uma RNF obtida através da combinação da Lógica Fuzzy com 

uma Rede Neural Artificial do tipo MLP (Multilayer Perceptron), sendo que a camada de entrada 

da RNF MLP foi composta pelas ocorrências notáveis de trânsito obtidos no website 

(http://www.cetsp.com.br) da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) com as informações 

sobre as ocorrências notáveis de trânsito na cidade de São Paulo. 

 A coleta dos dados não seguiu nenhum planejamento de experimento pré-definido. Os 

dados foram coletados de segunda a sexta-feira nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Dezembro de 

2009. O detalhamento da Metodologia foi feito no capítulo 5. 

 

1.9 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, além da introdução, o trabalho compõe-

se das seguintes partes: 

 Capítulo 2  - Roteirização e Programação de Veículos na Distribuição Física. Neste 

capítulo são apresentados os princípios básicos para roteirização e programação de veículos, 

métodos de construção e aperfeiçoamento de roteiros, roteirização com e sem restrições de tempo 

e capacidade volumétrica. 

Capítulo 3  - Roteirização Dinâmica de Veículos (RDV). Neste capítulo são 

apresentados a roteirização de veículos por hierarquia, a Engenharia de Tráfego e um breve 

histórico dos softwares de roteirização e as tendências atuais. 

Capítulo 4  - Técnicas da Inteligência Artificial. Neste capítulo é apresentada a Lógica 

Fuzzy, as Redes Neurais Artificiais, a Rede Neural Artificial do tipo MLP (Multilayer 

Perceptron) e a Rede Neuro Fuzzy MLP. 

Capítulo 5 - Experimentos com a Rede Neuro Fuzzy Multilayer Perceptron (RNF 

MLP). Neste capítulo são apresentados os resultados dos experimentos realizados com as 



 

ocorrências notáveis de trânsito utilizando a Rede Neuro Fuzzy MLP, as características do tráfego 

durante os dias da semana, as funções de pertinência e a base de dados. 

 Capítulo 6  - Neste capítulo apresenta-se as conclusões do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ROTEIRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE VEÍCULOS NA DISTRIBUIÇÃO  

FÍSICA 

 Neste capítulo são apresentados os métodos de construção e aperfeiçoamento ou melhoria 

de roteiros, princípios básicos para roteirização e programação de veículos e a roteirização com e 

sem restrições de tempo e capacidade volumétrica. 

 Um problema típico de roteirização é o que envolve muitas paradas, muitos veículos e o 

total de roteiros possíveis para determinar a melhor solução é muito grande. Por isso, princípios 

operacionais, que resultem em boas soluções, podem ser muito úteis, tendo em vista que o tempo 

para a montagem da rota ou programação de veículos é curto. 

Na Figura 2.1, a seguir, observa-se uma rede de logradouros, onde se pode testar 

manualmente várias combinações buscando a que mais interessa, seja mínima distância, mínimo 

tempo ou uma combinação destes. 



 

 
Figura 2.1– Problema do caminho mais curto na rede viária. Fonte: Adaptado de Ballou 

(2011) 

 

 Um aspecto importante para obter máxima eficiência no transporte é a definição das rotas 

das coletas e/ou entregas. Essa definição determina o trajeto que um veículo percorrerá para 

completar as exigências dos serviços de transportes (BOWERSOX, CLOSS e COOPER, 2006). 

 Um problema real de roteirização é definido por três fatores fundamentais: decisões, 

objetivos e restrições (Partyka e Hall apud Novaes, 2007). As decisões dizem respeito à locação 

de um grupo de clientes que devem ser visitados, a um conjunto de veículos e respectivos 

motoristas, o que envolve também a programação e o seqüenciamento das visitas. Como objetivo 

principal, o processo de roteirização visa proporcionar um serviço de alto nível aos clientes, mas 

ao mesmo tempo visa manter os custos operacionais e de capitais tão baixos quanto possível. Por 

outro lado, deve obedecer às restrições operacionais. 

 Em primeiro lugar, deve-se completar as rotas com os recursos disponíveis, cumprindo 

totalmente os compromissos assumidos com os clientes. Em segundo lugar, deve-se respeitar os 

limites de tempo impostos pela jornada de trabalho dos motoristas e ajudantes. Finalmente, deve-

se respeitar as restrições de trânsito, no que se referem às velocidades máximas, horários de 

carga/descarga, rodízios de veículos, tamanho máximo dos veículos nas vias públicas, etc 

(NOVAES, 2007). 



 

   Na prática, problemas de roteirização ocorrem com bastante freqüência na distribuição de 

produtos e de serviços. Alguns exemplos são listados a seguir: 

- entrega, em domicílio, de produtos comprados nas lojas de varejo ou pela Internet; 

- entrega, em domicílio, de remédios; 

- distribuição de produtos dos CDs para lojas de varejo; 

- distribuição de bebidas em bares e restaurantes; 

- distribuição de dinheiro para caixas eletrônicos de bancos; 

- distribuição de combustíveis para postos de gasolina; 

- coleta de lixo urbano; 

- entrega de encomendas expressas; 

- entrega domiciliar de correspondência, etc (NOVAES, 2007). 

 

 O transporte representa normalmente entre um e dois terços dos custos logísticos totais, por 

isso mesmo, aumentar a eficiência, por meio da máxima utilização dos equipamentos e pessoal de 

transporte, é uma das maiores preocupações do setor. O tempo que as mercadorias passam em 

trânsito tem reflexo no número de fretes que podem ser feitos por veículo num determinado 

período de tempo e nos custos integrais do transporte para todos os embarques. 

 Reduzir os custos do transporte, melhorar os serviços ao cliente, descobrir os melhores 

roteiros para os veículos ao longo de uma rede a fim de minimizar os tempos e as distâncias, 

constituem problemas muito freqüentes de tomada de decisão (BALLOU, 2006). 

 Segundo Ballou (2006), roteirização e programação de veículos (RPV) é uma extensão do 

problema básico de roteirização (problema de caixeiro viajante). Restrições realistas são agora 

incluídas. Entre elas: 1) cada escala pode ter tanto coleta quanto entrega de volumes; 2) múltiplos 

veículos com capacidade limitada tanto de peso quanto de volume podem ser usados; 3) há um 

tempo máximo de tráfego em cada rota antes do período mínimo de repouso de onze horas. 

 Conforme restrição prevista na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), as escalas 

permitem coleta e entrega apenas em determinados períodos do dia. Essas restrições representam 

um acréscimo de complexidades ao problema e acabam frustrando as tentativas no sentido de 

encontrar soluções ótimas. 

 Como destacam Gendreau et al. apud Ballou (2006), “... ainda hoje apenas instâncias 

relativamente insignificantes da RPV são passíveis de soluções ótimas”. Boas soluções para tais 



 

problemas, no entanto, existem a partir da aplicação dos princípios básicos de roteirizarão e 

programação, ou de procedimentos heurísticos lógicos (BALLOU, 2006). 

 

2.1 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA ROTEIRIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE VEÍCULOS 

 

   Encarregados de decisões entre eles, expedidores de veículos conseguem avanços 

significativos no desenvolvimento de boas rotas e cronogramas, aplicando oito princípios como 

diretriz, resumidos a seguir: 

a) Carregar veículos em volumes destinados a paradas que estejam mais próximas entre si. 

Os roteiros dos veículos deveriam ser organizados em torno do agrupamento de paradas próximas 

uma das outras, a fim de minimizar o tráfego entre eles. Isso também minimiza o tempo total em 

trânsito nesse roteiro. Como exemplo, na Figura 2.2 (a) está mostrado um tipo de agrupamento 

inadequado de paradas dos veículos. Já na Figura 2.2 (b) mostra o melhor agrupamento para a 

mesma finalidade (BALLOU, 2006). 

 

 
Figura 2.2 – Agrupamentos para a destinação de volumes de paradas dos veículos. Fonte: 

Adaptado de Ballou (2006) 

  b) Paradas em dias diferentes devem ser combinadas para produzir agrupamentos 

concentrados. Havendo a necessidade de servir as paradas em dias diferentes da semana, elas 

devem ser segmentadas em problemas de roteirizarão e programação diferentes para cada dia da 

semana. Os segmentos diários programados devem evitar a superposição dos agrupamentos de 



 

paradas. Isso ajuda a minimizar o tempo de viagem e a distância que percorrerão durante a 

semana. A Figura 2.3 mostra bons e maus exemplos disso. 

 

 
Figura 2.3 – Agrupamento de paradas por dia da semana. Fonte: Adaptado de Ballou (2006) 

c) Comece os roteiros a partir da parada mais distante do depósito. Desenvolvem-se 

roteiros eficientes pela elaboração de agrupamentos do depósito. Uma vez identificada a parada 

mais distante, é preciso selecionar as paradas em torno dessa parada-chave, que completem a 

capacidade do caminhão a ser utilizado. Depois disto, seleciona-se outro veículo e identifica-se a 

parada mais distante do depósito que ainda não tenha caminhão para servi-la, procedendo-se da 

mesma forma até que todas as cargas tenham os respectivos veículos e paradas roteirizados. 

d) O sequenciamento das paradas num roteiro de veículo deve ter forma de lágrima. As 

paradas deveriam ser sequenciadas de maneira a não ocorrer nenhuma superposição entre elas, 

fazendo com que com o roteiro assuma a forma de lágrima (Figura 2.4). As restrições da janela 

de tempo e a imposição de fazer paradas para coletas depois das entregas podem sobrepor os 

caminhos do roteiro. 

 



 

 
Figura 2.4 – Exemplos de bons e maus sequenciamentos de escalas .Fonte: Adaptado de Ballou 

(2006) 

 

e) Os roteiros mais eficientes são aqueles que fazem uso dos maiores veículos disponíveis. 

No roteiro ideal, a utilização de um veículo com capacidade suficiente para abastecer todas as 

paradas de um roteiro minimizaria sempre a distância ou tempo total percorrido para servir a 

todas as paradas. Por isso mesmo, os maiores veículos dentre os múltiplos tamanhos de uma frota 

devem ser alocados preferencialmente, desde que a melhor utilização de suas capacidades possa 

ser garantida. 

f) A coleta deve ser reservada para o final dos roteiros. As coletas deveriam ser feitas, 

tanto quanto possível, ao longo do andamento das entregas. A extensão em que isso pode ser 

executado vai depender da configuração do veículo, do tamanho dos veículos e do grau de 

obstrução das mercadorias  que cada veículo pode transportar. 

g) Uma parada removível de um agrupamento de rota é uma boa candidata a um meio 

alternativo de entrega. Paradas isoladas dos agrupamentos de entrega, especialmente aqueles de 

baixo volume, são servidas ao custo de mais tempo do motorista e despesas do veículo. A 

utilização de veículos menores para cuidar dessas paradas pode revelar-se mais econômica, 

dependendo da distância e dos volumes envolvidos. A utilização de transporte terceirizado seria 

uma boa alternativa nesses casos. 



 

h) As pequenas janelas de tempo de paradas devem ser evitadas. As restrições das janelas 

de tempo de paradas muito pequenas podem forçar uma seqüência de paradas fora do padrão. 

Uma vez que as restrições das janelas de tempo nem sempre são absolutas, qualquer 

parada não adequada deve ter seus limites de janela de tempo renegociados e, sempre que 

possível, ampliado. 

   Princípios como esses podem ser facilmente transmitidos ao pessoal de operações, 

dando-lhes condições de encontrar soluções satisfatórias, ainda que não necessariamente ótimas 

para problemas realistas de roteirização e programação. Eles proporcionam diretrizes para um 

bom projeto de roteiro e, ao mesmo tempo, deixam o pessoal encarregado das operações com 

margem suficiente para negociar as restrições não diretamente mencionadas na metodologia, ou 

as exceções (pedidos de emergência, desvios de roteiro), que sempre acontecem nas operações 

rodoviárias. Os projetos assim desenvolvidos representam substanciais melhorias em relação a 

métodos de roteirização e programação elaborada sem esses princípios (BALLOU, 2006). 

 

2.2 ROTEIRIZAÇÃO SEM RESTRIÇÕES DE TEMPO E DE CAPACIDADE 

VOLUMÉTRICA 

 

Quando a programação dos veículos e a separação dos clientes, pelos diversos roteiros, já 

foi realizada previamente, restam as restrições de tempo e de capacidade. Nesses casos, o 

problema que falta a ser resolvido é o de encontrar a sequência de visitas aos clientes que torne 

mínimo o percurso dentro do bolsão de distribuição. 

Num caso simples, como o da Figura 2.5, em que há poucos clientes a serem visitados no 

roteiro, o problema pode ser facilmente resolvido por inspeção. Quando o número de clientes 

aumenta, ou quando a distribuição dos pontos de visita assume esquemas mais complexos, a 

resolução do problema passa a exigir métodos mais sofisticados, sendo necessária a utilização de 

softwares de roteirização e programação (NOVAES, 2007). 

O problema de roteirização sem restrições recebe o nome de Problema do Caixeiro 

Viajante (PCV). Isso porque foi introduzido por Dantzig e Ramser (1959), primeiros autores a 

analisar a questão e exemplificar a metodologia através de aplicação a um caso em que um 

caixeiro-viajante tem de visitar certo número de cidades localizadas numa região, devendo achar 

a seqüência que minimize o percurso total. 



 

 

 
Figura 2.5 – Roteiro simples (24 clientes) em um bolsão de distribuição. Fonte: Adaptado de 

Novaes (2007) 

 

2.3 MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO DE ROTEIROS E MÉTODOS DE APERFEIÇOAMENTO 

DE ROTEIROS 

 

Há vários métodos heurísticos para resolver um PCV. De forma geral, esses métodos 

podem ser agrupados em duas categorias: 

a) Métodos de Construção do Roteiro; 

b) Métodos de Aperfeiçoamento de Roteiros. 

Os métodos de construção de roteiro partem de um ou dois pontos e formam o roteiro 

através do acréscimo paulatino de pontos adicionais. A sistemática mais simples é ligar cada 

ponto ao seu vizinho mais próximo. Escolhe-se um deles como ponto inicial e procura-se, dentre 

os demais pontos, aquele que estiver mais próximo do primeiro. Toma-se o segundo ponto e faz-

se o mesmo procedimento, excluindo todos aqueles que já fazem parte do roteiro. Esse método 

não é dos mais eficazes, mas é rápido e fornece uma boa solução, que pode ser adotada como 

configuração inicial para aplicação dos métodos de melhoria (NOVAES, 2007). 



 

Os métodos de aperfeiçoamento de Roteiros começam com uma viagem, utilizando-se um 

procedimento de sequência de rota, e melhoram a rota para encurtar a distância (CHOPRA e 

MEINDL, 2003). 

Os métodos de aperfeiçoamento partem da solução obtida com o auxílio de outro método 

qualquer e procuram aperfeiçoar o resultado assim obtido, utilizando, para isso, uma sistemática 

predefinida. Os métodos mais utilizados são o 2-opt e o 3-opt, desenvolvidos por Lin e Kernighan 

(1973). O método 2-opt, que é mais simples consiste em permutar arcos em uma rota inicial, 

buscando encontrar uma rota de menor custo. O método 3-opt tem o mesmo conceito que o 2-opt, 

com a diferença de que agora são tomados três pares de nós de cada vez. 

O procedimento 2-opt começa com uma viagem e a desmembra em duas localidades. Isso 

faz com que a viagem seja dividida em dois caminhos, que podem ser reconectados de duas 

maneiras possíveis. À distância para cada reconexão é calculada e a mais curta das duas define a 

nova rota. O procedimento é repetido na nova rota até que não existam mais melhorias 

(CHOPRA e MEINDL, 2003). 

Um roteiro inicial pode ser obtido através de sorteio aleatório de uma sequência de nós. 

Entretanto, uma solução aleatória pode gerar um roteiro inicial muito ruim, que reduziria o 

desempenho das heurísticas de melhorias (REINELT, 1994). 

Conforme o exemplo de Chopra e Meindl (2003), a rota (CD, 12, 10, 5, 13, CD) resultante 

do procedimento baseado no vizinho mais próximo pode ser desmembrada em dois caminhos 

(13, CD) e (12, 10, 5) e reconectada na viagem (CD, 5, 10, 12, 13, CD), como pode ser visto na 

Figura 2.6. A nova rota possui distância 56, que é um aperfeiçoamento da rota já existente. 

 



 

 
Figura 2.6 – Aperfeiçoamento da sequência de rota utilizando o 2- opt. Fonte: Adaptado de 

Chopra e Meindl (2003) 

   

 Segundo Novaes (2007), o método 2-opt, tem a seguinte evolução computacional: 

 - Primeira etapa: começamos com um roteiro qualquer, de preferência um roteiro gerado 

com o auxílio de um método de construção. 

- Segunda etapa: removemos 2 arcos do roteiro e através de tentativas reconectamos os 

nós que formam esse 2 arcos, alterando as ligações (Figura 2.7). Se essa nova ligação produzir 

um resultado melhor, isto é, gerar um roteiro de extensão menor do que o anterior, substitui-se o 

roteiro inicial pelo novo roteiro e repete-se a Segunda etapa. Caso contrário, continua-se com o 

roteiro anterior e tenta-se outros dois arcos, repetindo a segunda etapa, e assim sucessivamente. 

- Terceira etapa: o processo termina quando não se conseguir nenhuma melhoria, ao se 

fazer todas as trocas de ligações possíveis. 

 Na Figura 2.7 está representado simbolicamente um roteiro qualquer, num certo 

momento do processo. Estamos considerando quatro nós, sendo que o nó J é o seguinte do ponto 

I no roteiro, e o nó L vem logo após o ponto K. Suponhamos que o roteiro (a), da Figura 2.7, 

tenha extensão La. Alteramos agora as ligações dos arcos I, J, K e L, gerando a nova sequência 

mostrada simbolicamente na Figura 2.7b, com extensão Lb. Se Lb < La, a alteração produziu uma 

melhoria, então deixamos de lado o roteiro (a) e adotamos (b) como roteiro básico. Se, ao 

contrário, Lb >=La, isso significa que a alteração não produziu nenhuma melhoria, então o 

roteiro (a) continua servindo como roteiro básico. O processo continua, realizando todas as 



 

combinações possíveis de pares de nós, até que não se consiga mais obter nenhuma melhoria. 

Nesse ponto o computador pára, mostrando o roteiro final otimizado e sua extensão. 

O método 3-opt é conceitualmente semelhante ao 2-opt, com a diferença de que as 

viagens são agora realizadas tomando três pares de nós de cada vez. Outra diferença importante 

em relação ao método anterior, é que agora são possíveis 7 alterações diferentes para cada 

configuração básica, conforme pode ser visto na Figura 2.8. Embora mais complexos do que o 2-

opt, o método 3-opt fornece resultados mais precisos (NOVAES, 2007; CUNHA, BONASSER e 

ABRAHÃO, 2002). 

 

 
Figura 2.7 – Dois pares de nós (I-J e K-L) re-arranjados no método 2-opt, para solução do PCV. 

Fonte: Adaptado de Novaes (2007) 

 

O método 3-opt pode melhorar o resultado obtido inicialmente através do método de 

construção, sendo possível também aplicar primeiro o método 2-opt, para então aplicar o método 

3-opt sobre o roteiro resultante (NOVAES, 2007). 

  O Problema do Caixeiro Viajante (PCV) foi introduzido por Dantzig e Ramser (1959), 

alguns anos depois Clarke e Wright (1964) propuseram uma heurística para melhorar o 

algoritmo. Muitas heurísticas vem sendo propostas ao longo dos anos de forma a encontrar a 

melhor solução para o problema, a dificuldade é crescente de resolução (tempo de 

processamento) quando o número de pontos aumenta. Problemas de pequeno porte são facilmente 

resolvidos, enquanto problemas maiores (com número de pontos visitados maior do que 100) 

requerem tempo de processamento muito longo (NOVAES, 2007). 



 

 
Figura 2.8 – Possíveis recombinações dos nós no método 3-opt. Fonte: Novaes (2007) 

 

Para Chopra e Meindl (2003), o transporte exerce um papel crucial em toda a cadeia de 

suprimento, porque os produtos raramente são fabricados e consumidos no mesmo local. Isso 

valoriza decisivamente a logística de transportes e sua eficiência. 

 

2.4 ROTEIRIZAÇÃO COM RESTRIÇÕES DE TEMPO E CAPACIDADE  VOLUMÉTRICA 

 

Às vezes é preciso roteirizar sem que haja uma prévia divisão da região em bolsões. 

Nesses casos, o processo de roteirização é diferente dos vistos anteriormente. A roteirização, 

nessas situações, ocorre simultaneamente ao processo de divisão da área em bolsões. Existem 

métodos diversos para resolver este tipo de problema, muitos envolvendo modelos matemáticos 

complexos. Dois métodos relativamente simples e muito utilizados são: 

a) Método de varredura (the sweep algorithm); 

b) Método de Clarke e Wright (the savings algorithm). 

O método de varredura tem seu princípio nos trabalhos de Gillett e Miller (1964), Wren 

(1971), Wren e Holiday (1972), é um método de duas fases que tem por base a estratégia de 

agrupar primeiro e rotear em seguida. 

O Método de Varredura para a roteirização de veículos é simples a ponto de prestar-se a 

ser calculado sem ajuda computacional, mesmo ao tratar de grandes problemas. Quando 



 

executado em programa de computador, este método resolve problemas com grande rapidez, sem 

precisar de grandes quantidades de memória. Para uma variedade de problemas seu índice médio 

de erro projetado é de cerca de 10%. Esse índice de erro computacional pode ser aceitável quando 

é necessário obter resultados em curto prazo e preferem-se boas soluções, em lugar de ótimas 

(BALLOU, 2006). 

O Método de Varredura, porém, é menos preciso que o método de Clarke e Wright e deve 

ser utilizado com cuidado, de forma a evitar distorções nos resultados. Algumas limitações 

ficarão claras através do exemplo seguinte. Esse nível de precisão pode ser aceitável em situações 

em que as características do problema mudam muito rapidamente, como, por exemplo, na 

roteirização urbana, em que é preferível alcançar uma solução razoável, num prazo curto, ao 

invés de uma  solução ótima, num período de tempo incompatível com as necessidades. Os 

responsáveis pela elaboração de roteiros têm que desenvolvê-los, muitas vezes, num prazo de 

uma hora após terem recebido os dados sobre os pontos de entrega e as quantidades a transportar 

(NOVAES, 2007). 

A desvantagem do método diz respeito à maneira como os roteiros são formados. É um 

processo e dois estágios, em que primeiramente se atribuem as paradas a cada veículo, para então 

estabelecer as seqüências das paradas. Em função desse processo de dois estágios, questões de 

tempo, como a duração total da viagem e a atribuição de janelas de tempo, não são 

adequadamente tratadas (BALLOU, 2006). 

Segundo Novaes (2007), o método de varredura consta da seguinte seqüência de 

procedimentos: 

a) Primeira etapa: toma-se o depósito como centro, defini-se um eixo passando por ele. 

Esse eixo geralmente coincide com a linha horizontal (eixo das abscissas, Figura 2.9 a); 

b) Segunda etapa: gire o eixo em torno do CD no sentido anti-horário (ou horário se assim 

preferir) até que a linha inclua um cliente (Figura 2.9 a). 

c) Terceira etapa: teste o cliente em potencial, verificando se pode ser incluído no roteiro 

em formação: (a) o tempo de atendimento do novo cliente estoura a jornada de trabalho permitida 

por dia? (b) a quantidade de mercadoria a transportar para o novo cliente estoura o limite de 

capacidade do veículo? Se ambas as restrições não forem violadas, o novo cliente poderá ser 

incorporado ao roteiro e o processo (Etapa b e c) continua. 



 

d) Quarta etapa: se o novo cliente não puder ser incluído no roteiro em formação, é sinal 

de que as possibilidades desse roteiro se esgotaram. Nesse caso, fecha-se o roteiro e inicia-se um 

novo. O processo termina quando todos os clientes tiverem sido incluídos num roteiro (Figura 

2.9b). 

e) Quinta etapa: para cada roteiro, aplica-se um método de melhoria (o 3-opt, por 

exemplo) de forma a minimizar os percursos (NOVAES, 2007). 

 
Figura 2.9 – Método de varredura por evolução. Fonte: Novaes (2007) 

    

 O método de Clarke e Wright (1964), baseado na abordagem das economias, tem 

atravessado os anos como um procedimento dotado de flexibilidade suficiente para resolver uma 

ampla coleção de restrições práticas, sendo relativamente rápido, em termos computacionais, para 

problemas com um número moderado de pontos de distribuição e capaz de gerar soluções bem 

próximas das ótimas (BALLOU, 2006). 

 Esse método tem sido muito utilizado com grande sucesso na resolução de problemas 

isolados e também aparece embutido dentro de muitos softwares de roteirização. Isso porque 

permite incorporar, de forma eficiente, diversos tipos de restrições e utiliza uma forma engenhosa 

de construção de roteiros. 

Segundo Ballou apud Novaes (2007), enquanto o método de varredura produz um erro 

médio de 10%, o de Clarke e Wright reduz esse nível a 2% do ótimo absoluto. O método de 

Clarke e Wright tem como objetivo gerar roteiros que respeitem as restrições de tempo e de 

capacidade, visando, ao mesmo tempo, minimizar a distância total percorrida pela frota 



 

(NOVAES, 2007). A idéia básica do método é aproveitar a economia que se pode alcançar 

quando juntam-se duas rotas existentes (OSMAN, 1993). 

À medida que o método vai construindo os roteiros de forma inteligente, buscando reduzir 

ao máximo a distância percorrida, o número de veículos necessários para realizar o serviço tende 

também a ser minimizado, reduzindo assim os investimentos e o custo da operação. 

O método de Clarke e Wright se inicia com a análise de todas as combinações possíveis 

entre nós, dois a dois. Em seguida, são ordenadas as combinações na ordem decrescentes dos 

ganhos. As combinações com maiores ganhos tendem a ser formadas por pontos distantes do CD, 

mas próximos entre si, ou seja, os roteiros formam-se a partir dos pontos mais distantes do 

depósito e seguem paulatinamente na direção do CD (NOVAES, 2007). 

O método de Clarke e Wright consta das seguintes etapas: 

- Primeira etapa: combinam-se todos os pontos dois a dois e calcula-se o ganho para cada 

combinação. 

- Segunda etapa: ordenam-se todas as combinações, de forma decrescente, segundo os 

valores dos ganhos. 

- Terceira etapa: inicia com a combinação dos dois nós que apresentaram o maior ganho. 

Posteriormente, na análise de outras situações, vai-se descendo na lista de combinações, sempre 

obedecendo à sequência decrescente de ganhos. 

- Quarta etapa: para um par de pontos, tirado da sequência de combinações, verifica-se se 

os dois pontos já fazem parte de um roteiro iniciado: 

(a) se os pontos não foram incluídos em nenhum dos roteiros já iniciados, cria-se 

então um novo roteiro com esses dois pontos; 

(b) se um ponto já pertence a um roteiro iniciado, verifica-se se esse ponto é o 

primeiro ou último desse roteiro. Se a resposta for positiva, acrescenta-se o par de pontos na 

extremidade apropriada. Faz-se a mesma análise com outro ponto, se nenhum dos dois pontos 

satisfizer essa condição separadamente, passa-se para o item (c); 

(c) se ambos os pontos i e j fazem parte, cada um deles, de roteiros iniciados, mas 

diferentes, verifica-se se ambos são extremos dos respectivos roteiros. Se a resposta for positiva, 

funde-se os dois roteiros num só, unindo i a j. Caso contrário, passar para a etapa 5; 

(d) se ambos os nós  pertencerem a um mesmo roteiro, passa-se para a quinta etapa. 



 

- Quinta etapa: Cada vez que se acrescenta um ou mais pontos num roteiro, ou quando se 

fundir dois roteiros num só, verifica-se se a nova configuração satisfaz as restrições de tempo e 

de capacidade volumétrica. Se atender aos limites das restrições, a nova configuração é aceita. 

- Sexta etapa: O processo termina quando todos os pontos forem incluídos num roteiro 

(NOVAES, 2007). 

Este capítulo descreveu os princípios da roteirização e programação de veículos na 

distribuição física, essa descrição contribuiu para justificar o desenvolvimento deste trabalho. 

O próximo capítulo trata dos conceitos fundamentais da roteirização dinâmica de 

veículos, da roteirização de veículos por hierarquia, da engenharia de tráfego, da Companhia de 

Engenharia de Tráfego (CET) e é encerrado com a relação dos principais softwares de 

roteirização. 



 

3. ROTEIRIZAÇÃO DINÂMICA DE VEÍCULOS (RDV) 

 

Neste capítulo são apresentados os conceitos fundamentais da roteirização dinâmica de 

veículos, da roteirização de veículos por hierarquia, além da estrutura física das vias urbanas a 

hierarquia funcional do sistema viário e as funções das vias no sistema viário urbano. 

A Roteirização Dinâmica de Veículos consiste na inclusão e/ou exclusão de trechos do 

roteiro inicial, mediante informações em tempo real de ocorrências notáveis de trânsito, que 

interfiram no desempenho do roteiro inicial. 

Todas as ocorrências notáveis de trânsito são entradas para a RDV, durante a operação os 

roteiros estão sujeitos a alterações. Por esse motivo, é essencial a atualização das informações em 

tempo real (LARSEN, 2001; FERREIRA e SASSI, 2010; NOVAES e BURIN, 2010; 

FERREIRA, AFFONSO e SASSI, 2011). 

Os roteiros estáticos não permitem otimizar todo o percurso do veículo e as regiões 

urbanas são férteis em ocorrências que influenciam diretamente no tempo e distância de percurso. 

Assim, o tempo perdido em congestionamentos, além de aumentar o custo da viagem, 

proporciona maior queima de combustíveis. Com a roteirização dinâmica de veículos, as entregas 

continuam a ser realizadas e, após interrupção, o bolsão anteriormente congestionado pode ser 

atendido normalmente sem que haja prejuízo a todos os pontos de entrega ou coleta. 

As Figuras 3.1, 3.2 e 3.3 ilustram passo a passo um exemplo na mudança da rota por 

ocasião de uma interrupção na via, onde seriam realizadas as entregas e a continuação das 

entregas em outros pontos já com a rota inicial alterada sem que haja prejuízo aos demais 

clientes. Assim que a interrupção acaba o veículo retoma as entregas no semi-arco não atendido 

na rota inicial. 

A Figura 3.1 (A) mostra o trajeto improdutivo até o bolsão de distribuição (linha azul), os 

pontos a serem atendidos (ponto verde) e a rota inicial programada (linha vermelha).  

A Figura 3.1 (B) mostra a interrupção de parte do trajeto dentro do arco de distribuição 

programado. 



 

 
Figura 3.1 – Bolsão de distribuição (A e B) 

 

A Figura 3.2 (C) mostra a rota alternativa (linha amarela), possibilitando que as entregas 

do mesmo bolsão de distribuição continuem sendo efetuadas. A Figura 3.2 (D) mostra o final da 

interrupção e os clientes que ainda não foram atendidos. 

 

 
Figura 3.2 – Bolsão de distribuição (C e D) 

 

A Figura 3.3 (E) mostra a nova rota alternativa (linha amarela), que atenderá os clientes 

do semi-arco não atendido na programação inicial. 



 

 
Figura 3.3 – Bolsão de distribuição (E) 

 

A roteirização dinâmica de veículos representa nesse trabalho o nível tático da 

roteirização, a próxima seção trata da roterização de veículos por hierarquia. 

 

3.1 ROTEIRIZAÇÃO DE VEÍCULOS POR HIERARQUIA 

 

De acordo com Goldbarg e Luna (2000), um sistema de roteirização pode ser considerado 

um conjunto organizado de meios, que objetivam o atendimento de demandas localizadas nos 

arcos ou vértices de alguma rede de distribuição física, o sistema de roteirização, como qualquer 

outro sistema operacional, pode ser decomposto em três partes: 

-  Nível Operacional: neste nível estão os métodos de roteirização de veículos; 

- Nível Tático: neste nível está a Roteirização Dinâmica de Veículo, que oferece em 

tempo real, alternativas que reduzam o tempo improdutivo em trechos interrompidos ou com 

lentidão acentuada devido alguma ocorrência notável; 

- Nível Estrátegico: neste nível de roteirização está a previsão do comportamento do 

tráfego veicular urbano no início do roteiro. 

Com os três níveis hierárquicos de roteirização, é possível considerar não apenas os 

fatores básicos de roteirização, métodos de roteirização, como também os fatores externos, 

ocorrências relevantes (ocorrências notáveis de trânsito), que influenciam diretamente no nível de 



 

fluidez do tráfego nas grandes cidades. A Figura 3.4 ilustra a hierarquia proposta para a 

roteirização apoiada pelos três níveis. 

 

 
Figura 3.4 – Hierarquia de roteirização 

  

A previsão do comportamento do tráfego ou percentual de lentidão representa o nível 

estratégico da roteirização (será abordado no capítulo 5), a roteirização dinâmica de veículos 

representa o nível tático e os métodos de roteirização o nível operacional. 

 

 

3.2 A ENGENHARIA DE TRÁFEGO 

 

 A Engenharia de Tráfego é uma área do conhecimento que tem como objetivos o 

planejamento, o projeto geométrico e a operação de tráfego em vias, redes de logradouros, 

terminais, lotes lindeiros e relações com outros modos de transporte. Além disso, deve assegurar 

o movimento seguro, eficiente e conveniente de pessoas e bens (PIGNATARO, 1973). Nas 

grandes cidades a engenharia de tráfego procura acima de tudo manter a segurança e a fluidez do 

tráfego urbano (CET, 2011). 

 A Engenharia de Tráfego preocupa-se ainda com a estrutura física das vias, o 

comportamento dos usuários das vias, sua relação com o ambiente, a superfície por onde 

transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e 

canteiro central todos denominadas como vias, cuja divisão, segundo a CET (2011), é a seguinte: 



 

 - Via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por 

semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e locais, possibilitando o 

trânsito entre as regiões da cidade; 

 - Via coletora, aquela destinada a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de 

entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou arteriais, permitindo o trânsito dentro das regiões da 

cidade; 

 - Via local, aquela caracterizada por interseções em nível, não possuem semáforos, é 

destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas; 

 - Via urbana, ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares abertos à circulação pública, 

situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao 

longo de sua extensão (CET, 2011). 

 Neste estudo as vias locais e urbanas são tratadas de forma idêntica por apresentarem 

semelhanças de estrutura, características e uso. A Figura 3.5 ilustra a hierarquia funcional do 

sistema viário urbano (CET, 2011). 

 A via é o espaço destinado à circulação. O conjunto estruturado de vias, que servem a uma 

determinada região, é conhecido como sistema viário e tem como funções básicas assegurar 

mobilidade e acessibilidade (AASHTO, 1990). 

 

 
Figura 3.5 – Hierarquia funcional do sistema viário urbano. Fonte: Adaptado de AASHTO (1990) 

 

 A Figura 3.6 mostra a proporção dos serviços ofertados pelas três categorias funcionais das 

vias, em termos de mobilidade e acessibilidade. Como pode ser observado, quanto mais alto 



 

estiver na hierarquia funcional, maior a função do sistema viário em ofertar mobilidade; quanto 

mais baixo, maior a função de ofertar acessibilidade (AASHTO, 1990). 

 

 
Figura 3.6 – Funções das vias no sistema viário urbano. Fonte: Ferreira e Sassi (2010) 

 

 A hierararquia funcional nestas três categorias costuma ser insuficiente para classificar os 

sistemas viários. A complexidade destes normalmente exige a subdivisão das categorias. 

 Segundo AASHTO (1990), os sistemas arteriais são subdivididos em sistema arterial 

principal e sistema arterial secundário. Ainda assim, as situações reais exigem maior 

detalhamento. 

 Nos artigos 60 e 61, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) adota a classificação e 

respectivos limites de velocidade mostradas da Tabela 3.1. 

 

                                          Tabela 3.1 – Limites de velocidade segundo o CTB 

Área Urbana 

Classificação Velocidade Máxima (Km/h) 

Via Arterial 60 

Via Coletora 40 



 

Via Local 30 
Fonte: DENATRAN (2011) 

 

 

 

3.2.1 A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

 

 A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) monitora o trânsito, avalia e controla os 

índices de congestionamento diariamente. Os técnicos de trânsito que realizam atividades 

operacionais em viaturas ou posicionados no alto dos prédios de onde transmitem, via 

computador de mão e celular, as informações sobre as lentidões e ocorrências nas vias, à Central 

de Operações, onde os dados são processados, armazenados e apresentados na forma de mapas, 

gráficos e tabelas. 

 O mapa do trânsito considera as principais vias com maior volume de veículos. A Figura 

3.7 mostra um dos resultados desses levantamentos das 07h00min às 20h00min em 21 de 

Fevereiro de 2011 (CET, 2011). 

 

 



 

 

Figura 3.7 – Percentual de Lentidão do tráfego durante o dia 21 de Fevereiro de 2011. Fonte: 

CET (2011) 

 

O gráfico de lentidão apresenta o índice de lentidão do trânsito registrado a cada 30 

minutos, de segunda à sexta, no horário das 07h00min às 20h00min, bem como as linhas que 

indicam o limite inferior e superior, obtidas através de cálculos estatísticos (CET, 2011). 

Esses cálculos são feitos levando-se em conta os dados históricos de lentidão do 

mesmo dia da semana dos doze meses imediatamente anteriores à data atual. São descartados 

os valores dos meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro, feriados e emendas de feriados e 

valores cuja diferença em relação ao valor médio ultrapassa 1,5 do desvio-padrão. 

A linha do limite inferior e superior é resultado da aplicação do cálculo de um desvio-

padrão das amostras selecionadas e representa a faixa de valores considerados aceitáveis, 

quando não há ocorrência que cause grande impacto ao trânsito (CET, 2011). 

As linhas amarelas representam os recordes históricos registrados de manhã 22,7% e à 

tarde 35,1%. 

Ocorrências Notáveis (ON) são relações de ocorrências destacadas pela Central de 

Operações que interferem ou podem vir a alterar as condições de fluidez e segurança do 

tráfego da cidade, como por exemplo, caminhão quebrado, manifestações em vias, falta de 

energia elétrica, queda de árvore etc. A relação completa foi apresentada no capílulo 1. 

 

3.2.2 Softwares de Roteirização (Roteirizadores) 

 

 Segundo Bodin (1990), nos anos 80 surgiram os primeiros programas que contemplavam 

diversas alternativas e recursos de roteirização, porém ainda com algumas restrições. Já a partir 

dos anos 90, com o avanço das tecnologias computacionais, a integração dos sistemas às diversas 

áreas da empresa e aos Sistemas de Informação Geográfica e o Sistema de Posicionamento 

Global (SIG e GPS), os softwares comerciais foram aprimorados e ganharam destaque na tomada 

de decisão. 

 O TransCAD é um Sistema de Informação Geográfica aplicado à área de transportes, que 

incorpora, além das funções básicas de um SIG, rotinas específicas para soluções de problemas 



 

de logística, de pesquisa operacional e transportes em geral. Entre essas rotinas, o software possui 

um módulo específico que resolve diversos tipos de problemas de roteirização de veículos, 

atuando na fase preliminar de preparação dos dados, na resolução do problema em si de 

roteirização, programação de veículos e na elaboração das rotas, tanto na forma de relatórios 

quanto na forma gráfica (CALIPER, 2007). 

 A roteirização passou a ter maior representatividade no apoio a decisão e à gestão de 

transporte e distribuição a partir da década de noventa, movidas pela integração desses sistemas. 

 Os Roteirizadores são programas de computador (softwares) que auxiliam na distribuição 

das rotas, apresentando alternativas de um custo aproximado das atividades. Ao indicarem as 

rotas ideais de entrega do conjunto de pedidos em um determinado período de trabalho, eles 

otimizam o uso da frota e reduzem os custos de entrega, além de permitirem o acompanhamento 

das entregas via integração com o monitoramento (RAZZOLINI FILHO, 2007). 

 Para Cunha (1997), a demanda pela aplicação de modelos de roteirização para problemas 

reais, através de softwares comerciais disponíveis no mercado, tem crescido muito nos últimos 

anos, em particular no Brasil, principalmente após a estabilização da economia. 

 Tem se observado seu uso em diversas aplicações, principalmente no caso brasileiro, que, 

embora a seleção e a implantação de softwares de roteirização tenham sido feitas com cuidado, os 

benefícios obtidos com a sua utilização resultam aquém das expectativas iniciais, mesmo em se 

tratando de produtos consagrados no mercado (CUNHA, 1997). 

 Isso, nem sempre, decorre da fragilidade dos algoritmos de solução incorporados aos 

softwares. Na maioria das vezes extensivamente testada e validada, com inúmeras histórias de 

sucesso nos seus países de origem, mas principalmente de condicionantes locais e 

particularidades dos problemas que não podem ser considerados pelo programa, assim como da 

fragilidade dos dados de entrada que alimentam os modelos (CUNHA, 1997).  

 A Tabela 3.2 mostra dados gerais sobre as empresas e seus roteirizadores, as plataformas 

utilizadas são: Windows (Wi); Linux (L); Unix (U); Mac-os (M); Web (We); Asp (A); Paralelo 

(P) e Outros (O). 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 – Dados gerais sobre as empresas e seus roteirizadores 



 

 
Fonte: Adaptado de Hall e Partyka (2008) 

  



 

A Tabela 3.3 mostra as Características dos Softwares de Roteirização. 

Tabela 3.3 – Características dos Softwares de Roteirização 

 
Fonte: Adaptado de Hall e Partyka (2008) 



 

 A Internet também vem sendo usada cada vez mais em associação com a roteirização de 

veículos, aumentando a eficiência dos roteirizadores. A tendência atual dos softwares de 

roteirização é de executarem a programação na modalidade real-time (NOVAES, 2007). 

Neste capítulo foram abordados os conceitos de Roteirização Dinâmica de Veículos e 

de Roteirização de Veículos por Hierarquia como alternativa para permitir desvios de trechos 

das rotas desfavoráveis, reduzindo o tempo improdutivo e o consumo de combustíveis. 

Foram abordadas também a estrutura física das vias, a hierarquia funcional do sistema 

viário urbano, as funções de monitoramento do trânsito da CET e ainda os softwares de 

roteirização.  

As técnicas da Inteligência Artificial combinadas para a previsão do comportamento do 

tráfego veicular urbano são apresentadas no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  TÉCNICAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 

Neste capítulo são apresentados os principais conceitos da Lógica Fuzzy, das Redes 

Neurais Artificiais e também as características da Rede Neuro Fuzzy MLP são apresentadas. 

  

4.1 LÓGICA FUZZY  

 

A Lógica Fuzzy é uma metodologia para solução de problemas com variáveis e 

enunciados ambíguos com expressões contendo imprecisões e incertezas, talvez, com presença de 

ruídos e com informação incompleta. Ela é baseada em regras lingüísticas e envolvem soluções 

de problemas em que o raciocínio é executado de forma aproximada (ZADEH, 1987). 

Os conceitos da Lógica Fuzzy podem ser utilizados para traduzir, em termos matemáticos, 

a informação imprecisa expressa por um conjunto de variáveis linguísticas. Os conjuntos Fuzzy 

serão considerados como uma classe de objetos com variáveis contínuas. Tais conjuntos são 

caracterizados por funções de pertinência, as quais assinalam para cada elemento um grau de 

pertinência com domínio no intervalo [0,1], conforme estabelecido por Zadeh (1965).  

 Um conjunto Fuzzy A em um universo X é definido através de uma função de pertinência, 

conforme mostram as Equações (4.1) e (4.2) a seguir: 

]1,0[:)( →XxAμ      (4.1) 

 E representado por um conjunto de pares ordenados: 

XxxxA A ∈= }/)({μ      (4.2) 

Onde  μA(x) indica quanto x é compatível com o conjunto, quanto mais próximo da 

unidade maior a “afinidade” do elemento ao conjunto. Deve-se considerar que embora a função 

de pertinência aparente-se com uma função de probabilidade, existem diferenças entre elas. 

Em seguida apresenta-se um exemplo de função de pertinência (WANG, RUAN e 

KERRE, 2009): considere-se A como ”velho” e B como “jovem”.  

O escopo é limitado pelo intervalo das idades: 0 a 100. Ambos A e B são conjuntos Fuzzy 

que são definidos respectivamente como nas Equações (4.3) e (4.4) que seguem: 



 

                       (4.3) 

 

                                                          (4.4) 

4.2 FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 

 

Deve-se considerar que a escolha da função de pertinência depende do contexto. Por 

exemplo, o conceito de temperatura alta é claramente diferente para a temperatura de um forno de 

indução e para a temperatura de um corpo humano febril. Ainda que seja considerado um mesmo 

conceito, a escolha depende do contexto em que o observador esta inserido. A Função de 

Pertinência estabelece o grau de certeza que determinada variável de entrada representa para uma 

variável linguística. 

As Funções de Pertinência têm formas variadas, dependendo do conceito que se deseja 

expressar, e podem ser definidas a partir das necessidades do usuário, mas é comum se utilizar 

funções de pertinência padronizadas, como por exemplo: funções triangulares, trapezoidal e 

gaussiana, ou mesmo funções analíticas (REZENDE, 2005). Na Figura 4.1 estão ilustrados 

alguns exemplos de configuração de Funções de Pertinência. 

 

 



 

 
Figura 4.1 – Tipos de Funções de Pertinência. Fonte: Adaptado de Passino e Yurkovich 

(1998) 

4.3 CONJUNTOS FUZZY 

 

A teoria dos conjuntos Fuzzy foi introduzida com o objetivo de dar um tratamento 

matemático a termos linguísticos subjetivos, como, por exemplo: 

Seja U um conjunto clássico. Um conjunto Fuzzy F de U é caracterizado por uma função 

μ F: U →[0,1], denominada função de pertinência do conjunto Fuzzy. O valor μ F (x)�[0,1] 

indica o grau com que o elemento x de U pertence ao conjunto Fuzzy F; μ F (x) = 0 e μ F (x) = 1 

indicam, respectivamente, a não pertinência e a pertinência completa de x ao conjunto Fuzzy F 

(ZADEH, 1965, 1978). 

Assim como ocorre com conjuntos ordinários, pode-se definir uma série de operações e 

propriedades envolvendo conjuntos Fuzzy (AFFONSO, 2010). 

A seguir apresenta-se as operações mais relevantes para uma abordagem inicial. Neste 

trabalho são utilizados os operadores minimum (min ou ∧) e maximum (max ou ∨).  A união, 

intersecção e complementar foram definidas como as Equações seguintes: 

( ))(),(min)()()( xxxxx BABABA μμμμμ =∧=∩   Xx∈∀    (4.5) 

 ( ))(),(max)()()( xxxxx BABABA μμμμμ =∨=∪   Xx∈∀     (4.6) 



 

)(1)( xx AA μμ −= Xx ∈∀         (4.7) 

Pode-se também definir a função de pertinência que mede o grau de verdade da 

implicação entre x e y, conforme a Equação (4.8). 

 
[ ]

[ ])();(1max)(
)(1);(min1)(

xxx
xxx

BABA

BABA

μμμ
μμμ

−=
−−=

→

→       (4.8) 

Segundo Affonso (2010), pode-se também definir as relações: conjunto vazio, igualdade 

entre conjuntos e pertinência, também para os conjuntos Fuzzy de forma semelhante a que estes 

conceitos são aplicados aos conjuntos clássicos, conforme mostrado nas Equações a seguir: 

 ∅=A        se e somente se    0)( =xAμ          Xx∈∀     (4.9)

 BA =         se e somente se   )()( xx BA μμ =   Xx ∈∀    (4.10) 

BA ⊂           se e somente se   )()( xx BA μμ ≤   Xx ∈∀    (4.11) 

Operando com os conjuntos Fuzzy é possível demonstrar algumas relações importantes, 

semelhantes àquelas presentes na Teoria dos conjuntos ordinários, conforme apresentado a 

seguir: 

a) Involução:   AA =)(    

b) Idempotência:             
AAA
AAA

=∪
=∩  

c) Comutatividade  
ABBA
ABBA

∪=∪
∩=∩  

d) Associatividade  
)()(
)()(

CBACBA
CBACBA

∪∪=∪∪
∩∩=∩∩

 

e) Distributiva             
)()()(
)()()(

CABACBA
CABACBA

∪∩∪=∩∪
∩∪∩=∪∩

 

f) Absorção   
ABAA
ABAA

=∩∪
=∪∩

)(
)(

 

g) Transitiva   se BA ⊂ e CACB ⊂⇒⊂  

h) Lei de De Morgan             
BABA

BABA

∩=∪

∪=∩

)(

)(
 

Da mesma forma que a teoria clássica dos números, a Lógica Fuzzy também utiliza os 

conectivos lógicos “e” e “ou”. Para combinar os conectivos “e” e “ou”, a Lógica Fuzzy faz uso 



 

das normas-Τ e normas-S respectivamente. Em essência a norma-Τ é uma função de duas 

variáveis que será utilizada para operações algébricas necessárias para operacionalização do 

mecanismo de inferência. Uma norma-Τ é definida com uma transformada de [0,1]x[0,1] em 

[0,1] que satisfaz a todas as propriedades a seguir: 

a) Comutatividade: ]1,0[,),(),( ∈∀Τ=Τ BAABBA μμμμμμ  

b) Monotonicidade: BBAABABA e '')','(),( μμμμμμμμ <<⇔Τ<Τ  

c) Associatividade: ]1,0[,,)),(,()),,(( ∈∀ΤΤ=ΤΤ CBACBACBA μμμμμμμμμ  

d) Condições de contorno: ]1,0[,),1( ∈=Τ AAB μμμ  

 Conforme discutido anteriormente o mecanismo de inferência é uma questão central na 

modelagem do problema, por isso será apresentada a forma como construí-lo. O estabelecimento 

do mecanismo de inferência que simula um sistema envolve dois estágios conforme Carvalho 

(2008): 

             - As premissas de todas as regras são comparadas com as entradas controladas para 

determinar quais regras se aplicam para determinada situação; 

              - As conclusões são estabelecidas usando as regras que foram determinadas.  

 As conclusões são caracterizadas com os conjuntos Fuzzy que representam o grau de 

certeza que as variáveis de entrada devem ter. 

 Conforme definido na Teoria dos Conjuntos uma relação é um subconjunto do produto 

cartesiano de dois conjuntos.  Entretanto, em casos reais é difícil de determinar se dois elementos 

estão relacionados. Por exemplo, é difícil determinar se um número é “muito maior” que outro, 

uma vez que é impossível determinar qual o valor mínimo para a diferença destes números de tal 

forma que esta relação seja válida (AFFONSO, 2010). 

 De acordo com Wang, Ruan e Kerre (2009), se os subconjuntos estão fuzzyficados, a 

relação entre eles também está.  

 Para representar o mecanismo de inferência através dos conjuntos Fuzzy, será utilizado o 

conceito de relação Fuzzy. Sendo que esta generaliza o conceito de relações presente da Teoria 

Clássica dos Conjuntos e representa o grau da associação entre elementos de dois ou mais 

conjuntos Fuzzy.  

 Formalmente, dados dois conjuntos Fuzzy X e Y. Um subconjunto do produto cartesiano R: 

X x Y→ [0,1] é chamado relação, para  (x,y) ∈ (X x Y ), R(x,y) ∈ [0,1].  



 

 Para conjuntos finitos pode-se escrever a relação R de X para Y, x = {x1,x2,…,xn},  y = 

{y1,y2,…,ym}, neste caso escrevendo rij=R(xi,yj) i=1,..,n/j=1,…,m.  

 Uma variável é freqüentemente descrita através de palavras em linguagem natural, ao invés 

de números. Desta forma, o conceito variável linguística tem uma função importante na 

representação do conhecimento impreciso humano. A composição de múltiplas variáveis 

linguísticas pode constituir uma descrição sistemática do conhecimento humano em determinada 

área do conhecimento.  

 Os valores das variáveis linguísticas podem constituir-se de termos primários como 

“temperatura” e “pressão”; por termos primários modificados por adjetivos como “alta” e 

“moderada”; por conectivos lógicos “não”, “e” , “ou”.  

 A Lógica Clássica estabelece que toda a proposição possua um valor determinístico 1 

(verdade) ou 0 (falso). Entretanto, se conceitos Fuzzy estão envolvidos na proposição, os valores 

de verdade se tornam Fuzzy. Uma proposição com valor verdade no intervalo [0,1] é chamada 

proposição Fuzzy. Existem dois tipos de proposição Fuzzy, as proposições primárias e as 

compostas. 

 Uma proposição primária é “x é A”, onde x é uma variável linguística e A o valor 

lingüístico de x. Uma proposição composta é uma composição formada através de conectivos 

lógicos (AFFONSO, 2010). 

 Uma relação Fuzzy pode ser expressa linguisticamente através de proposições semelhantes 

a “a temperatura é baixa” ou “a temperatura não é baixa”. Onde “baixa” representa um rótulo 

lingüístico definido por um número Fuzzy no universo do discurso da variável linguística 

“temperatura”.  

 Neste trabalho, utilizou-se como regra de inferência Fuzzy, o modus ponens generalizado, 

que é apresentado conforme a proposição mostrada na Equação (4.12) a seguir: 

   Premissa 1:  x é A’ 

   Premissa 2:  se x é A então y é B 

   Conseqüência:  y é B’           (4.12) 

Na Lógica Fuzzy, uma regra será disparada se houver um grau de similaridade diferente 

de zero entre a premissa 1 e o antecedente da regra. O resultado será um conseqüente com grau 

de similaridade não nulo em relação ao conseqüente da regra (AFFONSO, 2010). 



 

Em geral, o conectivo “e”, ou equivalentemente o operador mínimo, é usado com 

variáveis em diferentes universos, enquanto o conectivo “ou” (ou máximo) conecta valores 

lingüísticos de uma mesma variável, os quais estão no mesmo universo. Assim, as regras Fuzzy 

podem ser escritas na forma apresentada pela Equação (4.13): 

se x  =   A’   e  se  x =  A    ⇒  y  =   B                                                   

(4.13) 

 Onde os antecedentes e o conseqüente são do tipo variável Crisp, A e B são conjuntos 

Fuzzy. 

 Objetos são normalmente descritos através de agrupamentos no mundo real. O método 

matemático no qual estes agrupamentos são realizados é chamado de classificação. Tomando X = 

{x1,x2,…,xn}  como um conjunto de objetos a ser classificados, os correspondentes índices de xi 

são xi1,xi2,...,xim. A questão é classificar x baseado nestes índices. Como se sabe este problema é 

atacado pela estatística descritiva. 

 As relações Fuzzy fornecem uma solução alternativa, como mostrada a seguir. Deve-se 

transformar os índices (xi1,xi2,...,xim) e (xj1,xj2,...,xjm) de xi e xj em um número único dij, o qual 

reflita o grau de similaridade de xi com xj (WANG, RUAN e  KERRE, 2009). 

 Este processo é conhecido como classificação. Existem várias formas de se realizar a 

classificação, no presente trabalho foi utilizada a distância euclidiana, conforme mostrado na 

Equação (4.14);  
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          (4.14) 

onde c é uma constante apropriadamente escolhida de forma que dij ∈ [0;1]. 

 

4.4 REGRAS DE INFERÊNCIA 

 

 Suponha que um especialista humano descreva, através de uma linguagem verbal, de que 

forma uma ocorrência notável influencia no percentual de lentidão, como demonstrado a seguir: 

Ocorrência Notável (ON) baixo, médio e alto. 



 

 Deve-se utilizar esta descrição linguística e transformá-la num conjunto de regras que 

possam ser processadas em um programa de computador, isso é chamadao de regras de inferência 

Fuzzy (PASSINO e YURKOVICH, 1998). 

 O nível de ativação das regras é obtido aplicando-se uma norma Τ aos elementos da base 

de dados. Será adotado para esta norma o operador min, conforme proposto por Lucimar, Nassar 

e Azevedo (2008). 

 A aplicação da Lógica Fuzzy para previsão ou monitoramento, em um determinado 

sistema, é caracterizada pela utilização de um mecanismo de inferência baseado em regras pré-

estabelecidas. Esta característica gera a necessidade de que os eventos apresentados na entrada 

devam necessariamente se classificar em uma das regras pré-estabelecidas. 

 Desta forma, a base de dados de treinamento deve ser extensa, abrangendo os estados 

possíveis do sistema, que totalizaria nn estados possíveis. 

 Entretanto, com a utilização de uma RNF, conforme a proposta para este trabalho, o 

número de exemplos de treinamento fica reduzido em função da capacidade de aprendizado das 

RNAs, tornando sua aplicação viável para casos onde o número de exemplos de treinamento é 

restrito, como é o caso da base de dados utilizada para este trabalho. 

 

4.5 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs) 

  

Nesta seção os principais conceitos das RNAs são abordados, em seguida discute-se as 

caracterísitcas da RNA do tipo MLP e da Rede Neuro Fuzzy formada pela associação da MLP 

com a Lógica Fuzzy. 

As pesquisas sobre as RNAs tiveram início em 1943, com o artigo de Warren McCulloch, 

fisiologista e psiquiatra, e Walter Pitts, matemático.  

Em geral, aceita-se como o início do estudo sobre RNAs o artigo de McCuloch e Pitts 

(1943), neste artigo é proposto que, com um número suficiente de neurônios artificiais, uma rede 

é capaz de realizar uma aproximação de qualquer função contínua. Pode-se destacar 

adicionalmente os trabalhos de Hebb (1949) e Rosenblatt (1958) por suas contribuições no 

desenvolvimento da teoria sobre RNAs.  



 

As RNAs são modelos inspirados na estrutura do cérebro tendo como objetivo simular o 

comportamento humano em processos  como: aprendizagem, adaptação, associação, tolerância a 

falhas, generalização e abstração (HAYKIN, 2001; SIMÕES e SHAW, 2007). 

Nestas redes, a aprendizagem se dá através de um conjunto de unidades simples de 

processamento chamados de neurônios artificiais ou nós. Na Figura 4.2 é mostrada uma 

representação do neurônio artificial. 

 

 

Figura 4.2 – Representação do neurônio artificial. Fonte: Adaptado de Affonso (2010) 

Uma importante característica das RNAs é a sua capacidade de aprender a partir de dados 

incompletos e sujeitos a ruídos. 

Em um sistema computacional convencional, se uma parte falha, em geral, o sistema 

como um todo se deteriora, enquanto que, em uma RNA, a tolerância às falhas faz parte da 

arquitetura, devido à sua natureza distribuída de processamento. Se um neurônio falha, sua saída 

errônea é sobrescrita pelas saídas corretas de seus elementos vizinhos. Assim, a princípio, uma 

RNA exibe uma degradação suave do desempenho em vez de apresentar uma falha catastrófica 

(HAYKIN, 2001). 

Uma das primeiras RNAs, cuja arquitetura foi baseada no neurônio biológico, foi proposta 

por Rosemblatt (1958): o Perceptron. O objetivo desta rede é classificar as entradas xi  (ou 

estímulos) em duas classes através de um hiperplano. Para o caso simples de um espaço em duas 

dimensões, o hiperplano fica reduzido a uma reta, cuja equação é representada em (4.15): 

  ∑xiwi + w0 = 0      (4.15) 



 

 A ativação do neurônio artificial é realizada através da função de ativação ϕ, a qual 

desempenha tarefa semelhante à sinapse no neurônio biológico, transmitindo ou bloqueando os 

impulsos nervosos. 

 De uma forma geral, a aprendizagem das redes Perceptron se dá através do ajustes dos 

pesos sinápticos. O valor do peso sináptico W(t+1) no instante t+1, será determinado em função do 

seu valor na iteração anterior wt, conforme a Equação a seguir:  

t
i

t
i

t
i www Δ+=+1       (4.16) 

 A atualização dos pesos depende do algoritmo, mas geralmente baseia-se na minimização 

do erro εi , entre os valores previstos pela rede e as saídas yi desejadas, conforme Equação (4.17): 

  εi = ∑wixi- yi       (4.17) 

Desta forma, o aprendizado (ou treinamento) em uma RNA é definido como o ajuste 

iterativo dos pesos sinápticos, de forma a minimizar os erros (HAYKIN, 2001).  

Uma definição geral do que vem a ser aprendizado em uma RNA pode ser expressa da 

seguinte maneira: “Aprendizado é o processo pelo qual os parâmetros de uma RNA são ajustados 

através de uma forma continuada de estímulo pelo ambiente no qual a rede está operando, sendo 

o tipo específico de aprendizagem realizada definido pela maneira particular como ocorrem os 

ajustes realizados nos parâmetros” (MENDEL e MCLAREN, 1970). 

Diversos métodos para aprendizado foram desenvolvidos, podendo ser agrupados em dois 

paradigmas principais: aprendizado supervisionado e aprendizado não-supervisionado. 

 No aprendizado supervisionado existe um conhecimento prévio sobre os valores das 

entradas xi e respectivas saídas yi. A este  conjunto de pares ordenados (xi,yi), que se conhece a 

priori, dá-se o nome de base de dados de aprendizado. O algoritmo mais difundido é o de 

retropropagação do erro (error back-propagation) utilizado pela RNA do tipo MultiLayer 

Perceptron (MLP) utilizada neste trabalho. 

 Na aprendizagem não supervisionada (ou auto-supervisionado) não se conhece os valores 

das saídas desejadas yi , então a aprendizagem ocorre através da identificação de padrões nas 

entradas. 



 

 O aprendizado de uma RNA, na maioria dos casos, acontece com um subconjunto de 

exemplos (vetores de dados) que definem o chamado conjunto de treinamento e o teste da RNA é 

realizado com outro subconjunto de exemplos (vetores de dados) que definem o chamado 

conjunto de teste 

 A arquitetura de uma RNA depende do tipo de problema no qual a rede deve ser utilizada, 

pois ela é definida, entre outros fatores, pelo número de camadas, número de nós em cada 

camada, pelo tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback) e por sua topologia 

(Recorrentes e Não-Recorrentes) (KOVÁCS, 2006). 

A Tabela 4.1 apresenta alguns parâmetros adotados no aprendizado das RNAs. 

Tabela 4.1 – Parâmetros de aprendizado (treinamento) para arquiteturas de rede neural artificial. 

Parâmetro Arquiteturas de 
RNAs 

Função do Parâmetro 

Taxa de 
Aprendizado Todas Controla a velocidade do ajuste dos pesos da rede 

neural artificial. 

Momentum 
Error Back-

Propagation com 
MLP 

Acompanha passo a passo o parâmetro taxa de 
aprendizado. Sua função é monitorar a possível 
ocorrência de oscilações grandes nos valores nas 
conexões de peso.  

Tolerância de 
Erro 

Error Back-
Propagation com 

MLP 

É utilizado para especificar a máxima diferença 
entre a saída desejada e saída gerada pela RNA. 
Este parâmetro especifica quão próxima a saída da 
RNA deve estar da saída desejada.  

Função de 
Ativação Todas 

Seleciona a função de ativação, a qual é utilizada 
pela unidade de processamento da rede neural 
artificial. Podem ser utilizadas as funções 
sigmóide, tangente hiperbólica, função gaussiana, 
etc. 

Vizinhança Rede SOM 

Na rede SOM, uma área é definida ao redor do 
neurônio vencedor, onde os neurônios não 
vencedores têm seus pesos alterados em algum 
grau.  

Número de 
Épocas Rede SOM, MLP 

O número de épocas determina o número de 
passos para o treinamento da rede através do 
treinamento dos dados. Uma época ocorre ao final 
da apresentação de todos os itens de dados 
exatamente uma vez. 

Fonte: Adaptado de Bigus (1996) e Sassi (2006) 



 

 
 
 

As RNAs podem ser treinadas utilizando-se valores iniciais aleatórios para as conexões de 

pesos. Os parâmetros de aprendizado (Tabela 5.2) são inicializados e os padrões de treinamento 

dos vetores de dados são apresentados para a RNA. Ao longo do progresso do treinamento são 

ajustadas as conexões de pesos e é possível monitorar a performance da RNA. Estes parâmetros 

serão apresentados na seção 5.4 chamada Parâmetros da MLP adotados nos Experimentos. 

 

4.5.1 A MultiLayer Perceptron (MLP) 

 

 Minsky e Papert (1969) demonstraram que, para alguns problemas (como por exemplo o 

OU-exclusivo), o Perceptron não é capaz de realizar o aprendizado. Em resposta a este dilema 

sugiram outros tipos de RNAs mais poderosas do ponto de vista computacional,  que 

sobrepuseram as limitações do neurônio de Rosemblatt, destacando-se a MultiLayer Perceptron 

(MLP), que será apresentada a seguir. 

 Uma RNA do tipo MLP consiste de um conjunto de unidades (nós ou neurônios), que 

constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída, onde o 

sinal de entrada se propaga pela RNA camada por camada. Na Figura 4.3 é apresentada a 

estrutura básica de uma RNA do tipo MLP. 



 

 
Figura 4.3 – Estrutura básica da RNA do tipo MLP. Fonte: Adaptado de Sassi (2006) 

Na Figura 4.2 pode-se observar os dados (vetores de dados) de entrada da rede (X1,..., XN), 

os neurônios da camada de entrada da rede (Ne1,..., Nem) com seus respectivos pesos, os 

neurônios que formam a camada intermediária da rede (No1,..., Non) e a camada de saída (Ns1), 

formada por um neurônio. 

4.5.2 Algoritmo de Treinamento ou Aprendizado 

 

As RNAs possuem a capacidade de aprender por exemplos e fazer interpolações e 

extrapolações do que aprenderam. Um conjunto de procedimentos bem definidos, para adaptar os 

pesos de uma RNA para que ela possa aprender uma determinada função, é chamado algoritmo 

de treinamento ou de aprendizado (BIGUS, 1996). 

O aprendizado de uma RNA usa um conjunto de dados correspondentes a uma amostra de 

sinais para entrada e saída do sistema. Para esse treinamento, a rede utiliza algoritmos de 

aprendizado. 



 

Inicialmente a rede permanece inerte e o algoritmo de aprendizado modifica 

individualmente os pesos das interconexões de tal forma que o comportamento da rede reflita a 

ação desejada. Em outras palavras, a rede pode alterar sua estrutura interna de maneira 

incremental até que se alcance o desempenho esperado de estimação dos dados (SIMÕES e 

SHAW, 2007). 

Como resultado do treinamento, a RNA produzirá valores de saída similares ao conjunto 

de dados para valores que sejam iguais às amostras de treinamento. Para valores intermediários, a 

rede produzirá uma interpolação. Ou seja, as RNAs podem aprender através de exemplos 

(SIMÕES e SHAW, 2007). 

O algoritmo de retroprogramação do erro (error back-propagation), utilizado na MLP, 

consiste, basicamente, em determinar as variações nos pesos sinápticos da RNA, tendo como 

objetivo minimizar o erro obtido na saída através do aprendizado do vetor de treinamento 

(entrada-saída) (RUMELHART et al.,1986) . 

Para isso, o algoritmo baseia-se no método do gradiente descendente, o qual, dada uma 

medida do erro, procura modificar o conjunto de pesos wij da rede, reduzindo o erro na direção 

mais íngreme da superfície definida no espaço w (HAYKIN, 2001). 

Em resumo, o algoritmo do gradiente descendente estabelece mudanças nos pesos wij por 

uma quantidade ∆wj proporcional ao gradiente do erro. 

O algoritmo de retroprogramação do erro (error back-propagation) funciona da seguinte 

forma: apresenta-se um padrão à camada de entrada da rede, esse padrão é processado camada 

por camada até que a camada de saída forneça a resposta processada, fMLP, como mostra a 

Equação (4.18): 
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onde vl e wlj são pesos sinápticos; bl0 e b0 são os biases; e φ a função de ativação, comumente 

especificada como sendo a função sigmóide, conforme Figura 4.4. 



 

 
Figura 4.4 – Função sigmóide. Fonte: Adaptado de Sassi, Silva e Hernandez (2008) 

 O princípio deste algoritmo, para cálculo dos erros nas camadas intermediárias, é o seu 

cálculo por retroalimentação, possibilitando, desta forma, o ajuste dos pesos proporcionalmente 

aos valores das conexões entre camadas.  

 De acordo com Haykin (2001), a MLP possui as seguintes características: função de 

ativação não-linear (sigmoidal), uma ou mais camadas de neurônios ocultos e um alto grau de 

conectividade. Uma RNA MLP treinada com o algoritmo de retropropagação realiza um 

mapeamento não-linear de entrada-saída. 

 Ainda de acordo com Haykin (2001), matematicamente, uma RNA é um método para 

determinar uma função f: A→B onde A é um conjunto de dados, sendo que alguns elementos de 

B são conhecidos a priori. 

 

4.5.3 Critérios de Parada de Treinamento da MLP 

 

De acordo com Simões e Shaw (2007), em um processo iterativo como o algoritmo error 

back-propagation, uma questão importante é sobre o critério de parada do treinamento.  

Em termos absolutos, a solução final ocorrerá para o índice de desempenho (erro global) 

igual a zero ou dentro de um valor muito pequeno. Contudo, se durante a fase de treinamento o 

erro não for pequeno e não tiver tendência a diminuir, dois enfoques podem ser adotados: 

a) Limitar o número de iterações, ou seja, o treinamento cessa após ter ocorrido um valor 

limite, prefixado, de épocas de treinamento. 



 

b) Amostrar e tirar a média de certo número de épocas, por exemplo, 500 épocas. Se o 

erro médio do último conjunto de 500 épocas não for melhor que o das 500 anteriores o 

treinamento dever ser cessado, indicando que um mínimo local foi alcançado. Depois disso, a 

rede deve estar ainda pronta para ser reutilizada para testes.  

Se o desempenho não for satisfatório, aos pesos devem ser adicionados um pouco de ruído 

branco para auxiliar a rede a sair do mínimo local. Ou então, a rede deve ser completamente 

reinicializada e o processo de treinamento deve ser retomado (SIMÕES e SHAW, 2007). 

A MLP é normalmente utilizada para problemas como:  

- Classificação: a MLP é treinada através de amostras de dados de cada grupo e instruções 

de como realizar a classificação, fazendo com que a rede aprenda as características próprias de 

cada grupo;  

- Aproximação (ou análise de regressão) inclui previsão e modelagem de séries temporais.  

 Outras áreas de aplicação incluem: sistema de identificação e controle (controle veicular, 

de processos, entre outros), tomada de decisão em jogos (gamão, xadrez, corridas), diagnósticos 

médicos, aplicações financeiras (sistemas de negociação automáticos), Data Mining (descoberta 

de conhecimento nas bases de dados, ou KDD), visualização e filtragem de spam de e-mail. 

4.6 REDE NEURO FUZZY MLP (RNF MLP) 

 

Segundo Goldshmidt e Passos (2005), técnicas podem ser combinadas para gerar 

arquiteturas como é o caso da Rede Neuro Fuzzy MLP deste trabalho. 

A grande vantagem desse tipo de sistema é a ação de esforço simultâneo ou cooperação 

obtida pela combinação de duas ou mais técnicas. Esta cooperação reflete na obtenção de um 

sistema mais robusto e com menos deficiências. 

Tanto as RNAs quanto a Lógica Fuzzy têm sido intensamente aplicadas a  problemas em 

diversas áreas, contudo, ambas as técnicas possuem limitações, as quais podem ser superadas 

através da combinação de técnicas. 



 

As RNFs têm surgido como uma ferramenta promissora, pois reúnem os benefícios das 

RNAs, em que a aprendizagem e o poder computacional das RNAs são combinados  à 

capacidade de representação e ao raciocínio da Lógica Fuzzy (GOMIDE et al., 1998). 

A combinação dos atributos positivos das duas técnicas geram sistemas com a capacidade 

de aprender e de se adaptar às necessidades para a resolução de problemas do mundo real, 

mostrando-se ideais para aplicações como: identificação, predição, classificação e controle 

(GOMIDE et al., 1998; HALGAMUDE e GLESNER, 1994; REZENDE, 2005; RUTKOWSKI, 

2008). 

 Os principais modelos de inferência encontrados na literatura aplicados as RNFs são os do 

tipo Mamdani (MAMDANI e ASSILIAN, 1975) e os do tipo Takagi-Sugeno (RUTKOWSKI, 

2008). A inferência do tipo Mamdani consiste em conectar os antecedentes e o conseqüente das 

regras usando normas-Τ (geralmente do tipo mínimo ou produto). Para o presente estudo foi 

utilizado o sistema do tipo Mamdani, uma vez que com este modelo não há necessidade de 

realizar a defuzzyficação da saída. 

 A RNF tem como característica aproximar uma função n-dimensional que é parcialmente 

definida pela base de dados de aprendizado. 

 De acordo com Simões e Shaw (2007), a Lógica Fuzzy providencia os fundamentos 

teóricos para a captura de incertezas, associadas com os processos de pensamento humano, 

através do emprego de definições lingüísticas de variáveis utilizadas em um sistema com uma 

base de regras. 

Esse sistema de base de regras pode expressar o comportamento de um processo, ou de 

um modelo, através de relações do tipo SE...ENTÃO, que podem ser obtidas por exemplo através 

da entrevista de operadores do processo que está sendo modelado.  

Na ausência de operadores humanos, treinados no processo, o comportamento do sistema 

está geralmente contido em conjuntos de dados. Todavia, as redes neurais, treinadas com os 

conjuntos de dados que contém o comportamento desejado do sistema, podem extrair tais regras. 

Assim, a combinação dessas duas técnicas pode conter uma resposta completa aos problemas de 

projeto de sistemas inteligentes (SIMÕES e SHAW, 2007). 

Neste capítulo os principais conceitos da Lógica Fuzzy e das RNAs foram apresentados, 

destacou-se também as características da RNF MLP. 

 



 

5 EXPERIMENTOS COM A REDE NEURO FUZZY MULTILAYER PERCEPTRON 

 (RNF MLP) 

 

 Uma vez discutidos, nos capítulos anteriores, os conceitos fundamentais relacionados a 

Roteirização e Programação de Veículos, Lógica Fuzzy, Redes Neurais Artificiais e Redes Neuro 

Fuzzy. Neste capítulo são apresentados os resultados dos experimentos realizados com as 

ocorrências notáveis de trânsito utilizando a Rede Neuro Fuzzy MLP, as características do tráfego 

durante os dias da semana, as funções de pertinência e a base de dados. 

 

5.1 METODOLOGIA E BASE DE DADOS UTILIZADA 

 A metodologia adotada na estruturação deste trabalho foi definida como bibliográfica, 

exploratória e experimental. 

A realização da pesquisa deste trabalho esta embasada em consultas a fontes 

bibliográficas e de referencial teórico como: artigos, livros, teses, dissertações, websites com 

conteúdos sobre Roteirização e Programação de Veículos (RPV), RNAs, Lógica Fuzzy e RNFs. 

 Utilizou-se neste trabalho uma RNF obtida através da combinação da Lógica Fuzzy com 

uma rede neural artificial do tipo MLP (Multilayer Perceptron), sendo que a camada de entrada 

da RNF MLP foi composta pelas ocorrências notáveis de trânsito obtidos no website 

(http://www.cetsp.com.br) da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) com as informações 

destas ocorrências notáveis de trânsito na cidade de São Paulo. Esta foi a base de dados utilizada 

nos experimentos. 

 A coleta dos dados não seguiu nenhum planejamento de experimento pré-definido, os 

dados foram coletados de segunda a sexta-feira nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Dezembro de 

2009. 

A base de dados completa da CET é composta por 340 ocorrências notáveis de trânsito. A 

Tabela 5.1 mostra parte dos dados coletados no dia 14 de Dezembro de 2009 (segunda-feira), 

contendo na primeira coluna o código da ocorrência notável, na segunda coluna o local da 

ocorrência, na terceira coluna o sentido e na quarta coluna o dia e hora do início da ocorrência. 

 

 



 

 

 

Tabela 5.1 – Ocorrências Notáveis de Trânsito em 14 de Dezembro de 2009 

 
Código Local Sentido Início 

206  AV BRIG FARIA LIMA X R PRUDENTE CORREIA ITAIM/PINHEIROS  14/12/09-20:01  

207  R FREI AGOSTINHO DE JESUS X R HERCULANO DUARTE CENTRO/BAIRRO  14/12/09-17:00  

207  R DR LUIZ MIGLIANO 2038 AMBOS  14/12/09-19:23  

207  AV PRES CASTELO BRANCO X PTE PRES JANIO QUADROS CASTELO B/A SENNA  14/12/09-19:56  

207  AV PRES CASTELO BRANCO X R JOSE GOMES FALCAO CASTELO B/A SENNA  14/12/09-20:11  

302  VD ENG ALBERTO BADRA 1026 ITAQUERA/MARGINAL  14/12/09-19:41  

302  AV SANTOS DUMONT 1318 AEROPORTO/SANTANA  14/12/09-19:51  

304  AV DO ESTADO X LG DO PARI IPIRANGA/SANTANA  14/12/09-19:58  

317  AV DIOGO DA COSTA TAVARES 693 UNICO  08/12/09-19:59  

317  R CAPACHOS 10 AMBOS  08/12/09-20:14  

317  R JOAO BARBOSA RABELO 10 AMBOS  08/12/09-20:15  

317  R MANUEL FELIX DE LIMA 101 AMBOS  08/12/09-20:16  

317  R CACHOEIRA CAIRUGUACU 83 AMBOS  08/12/09-20:17  

317  R ANDRE FURTADO DE MENDONCA 150 AMBOS  08/12/09-20:18  

317  R RIO DO SONO 148 AMBOS  08/12/09-20:18  

317  R ARAMACA 167 AMBOS  08/12/09-20:19  

317  R AMBUA 75 AMBOS  08/12/09-20:20  

317  R CLEMENTE MARTINS DE MATOS 442 AMBOS  08/12/09-20:21  

317  R UAUTAS 20 NAO INFORMADO  09/12/09-10:40  

331  R MORAIS DE BARROS 999 UNICO  13/12/09-11:27  

331  R GOITI 154 CENTRO/BAIRRO  14/12/09-01:02  

334  AV DR EDUARDO COTCHING 818 BAIRRO/CENTRO  14/12/09-19:16  

206  R DA CONSOLACAO 2322 CENTRO/BAIRRO  14/12/09-13:35  

206  AV POMPEIA 227 POMPEIA/MARGINAL  14/12/09-13:37  

207  AV DOS BANDEIRANTES (MOEMA) X AL DOS MARACATINS IMIGRANTES/MARGINAL  14/12/09-12:44  

207  AV DOS BANDEIRANTES (MOEMA) X AL DOS JURUPIS IMIGRANTES/MARGINAL  14/12/09-13:45  

207  AV MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO X PTE DAS BANDEIRAS A SENNA/CASTELO B  14/12/09-13:47  

207  CV MARIA MALUF 1128 IMIGRANTES/ANCHIETA  14/12/09-13:58  

207  AV SALIM FARAH MALUF X AV CELSO GARCIA V PRUDENTE/MARGINAL  14/12/09-14:07  

302  
AV PROF LUIZ IGNACIO ANHAIA MELLO X R SALVADOR 

FERNANDES LOPES 

SAPOPEMPA/V 

PRUDENTE  
14/12/09-13:57  

331  R MORAIS DE BARROS 999 UNICO  13/12/09-11:27  

331  R GOITI 154 CENTRO/BAIRRO  14/12/09-01:02  

                                             Fonte: Adaptado de CET (2009) 

   



 

A Figura 5.1 mostra a distribuição das ocorrências notáveis de trânsito durante a semana 

de 14 a 18 de dezembro de 2009. Pode-se observar grandes diferenças no número de ocorrências 

notáveis durante a semana devido a natureza dinâmica tráfego na cidade de São Paulo, por 

exemplo: entre caminhão quebrado e incêndio em veículos. 

 Cada tipo de ocorrência notável de trânsito possui características particulares e exercem  

impactos diferentes no percentual de lentidão. Um caminhão quebrado, por exemplo, demora 

cerca de 50 minutos para ser removido, dependendo da gravidade da ocorrência, o que provoca 

congestionamentos em uma via arterial, cada 15 minutos de interrupção de tráfego provoca três 

quilômetros de lentidão (CET, 2011). 

 

 
Figura 5.1 – Distribuição das ocorrências notáveis de trânsito durante a semana de 14 a 18 

de dezembro de 2009 

 

A Figura 5.2 mostra o percentual de lentidão informado no website da CET em 14 de 

Dezembro de 2009 (linha azul), a curva verde representa a média inferior e a curva vermelha 

representa a média superior por horários. O percentual de lentidão apresenta o índice 



 

registrado a cada 30 minutos, de segunda à sexta-feira, no horário das 7:00h às 20:00 horas, 

bem como as linhas que indicam o limite inferior e superior (CET, 2009). As linhas amarelas 

representam os recordes históricos registrados de manhã 22,7% e à tarde 35,1%. 

 
Figura 5.2 – Percentual de lentidão do tráfego durante o dia 14 de Dezembro de 2009. 

Fonte: CET (2009) 

 

5. 2 FERRAMENTAS UTILIZADAS E PLATAFORMAS DE ENSAIO 

 

A plataforma de hardware utilizada nos experimentos foi um computador com 

processador Intel® Core ™ 2 Duo CPU T6600 de 2,20 GHz com 4,00 GB de memória RAM 

DDR3, 320 GB de disco rígido e sistema operacional de 64 Bits.   

Com relação aos softwares utilizados na Rede MLP, foram usadas as sub-rotinas 

disponíveis no software livre Scilab 5.1 (http://www.scilab.org). 

As funções de pertinência foram criadas no software MS Excel, utilizando as funções 

nativas do aplicativo. 

 

5.3 PARÂMETROS DA LÓGICA FUZZY ADOTADOS NOS EXPERIMENTOS 



 

 

 Foi criada para cada ocorrência notável de trânsito uma função de pertinência, num total 

de 16 funções de pertinência, conforme mostra a Tabela 5.2. 

 As funções de pertinência são: Ônibus imobilizado na via, Caminhão quebrado, Veículo 

com excesso, Acidente sem vítima, Atropelamento, Incêndio em Veículos, Ocorrência 

envolvendo carga, Ocorrência envolvendo carga perigosa, Falta de energia elétrica, Incêndio, 

Alagamento, Manifestações, Defeito na rede de tróleibus, Queda de árvore, Semáforo apagado e 

Semáforo embandeirado. 

Na primeira coluna da esquerda para a direita estão os códigos das ocorrências notáveis de 

trânsito, na segunda coluna as ocorrências e na terceira coluna as variáveis associadas. 

Tabela 5.2 – Ocorrências Notáveis de Trânsito 

Código Ocorrências Notáveis Xn 
206 Ônibus imobilizado na via x1 
207 Caminhão quebrado x2 
208 Veículo com excesso x3 
302 Acidente com vítima x4 
304 Atropelamento x5 
310 Incêndio em Veículos x6 
311 Ocorrência envolvendo carga x7 
312 Ocorrência envolvendo carga perigosa x8 
315 Falta de energia elétrica x9 
316 Incêndio x10 
317 Alagamento x11 
321 Manifestações x12 
334 Defeito na rede de tróleibus x13 
331 Queda de árvore x14 
561 Semáforo apagado x15 
562 Semáforo embandeirado x16 

Fonte: Adaptado de CET (2011) 

 

O critério para definição da amplitude, centros e desvio-padrão de cada uma destas 

funções de pertinência μ foi obtido com especialistas e a análise das ocorrências notáveis de 

trânsito durante o período de 2007 a 2010. 

 A fim de representar o grau de pertinência de uma variável Fuzzy, em seus respectivos 

rótulos linguisticos, foi construido um conjunto de funções, cujo domínio corresponde aos 

possíveis valores da variável e as ordens aos graus de pertinência. 



 

 Foram considerados três rótulos lingüísticos para as funções de pertinência: baixo, médio 

e alto. Como é característica dos sistemas modelados através da Lógica Fuzzy, a escolha dos 

parâmetros das funções de pertinência é arbitrária, entretanto vai determinar fortemente o sucesso 

ou insucesso do modelamento. 

 A função matemática que melhor representa os fenômenos presentes no sistema estudado 

é a gaussiana (PASSINO e YURKOVICH, 1998), em função de sua capacidade de representar 

corretamente o comportamento de sistemas físicos. 

 Conforme mostrado na Equação (5.1): 
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Onde: 

cα:  centro da função  

σα: desvio padrão  

α: rótulos lingüísticos (baixo, médio, alto) 

Exemplificando: para as ocorrências notáveis de trânsito utilizaram-se três rótulos 

linguísticos, sendo: 

 α−1 = baixo,  α0 = médio e  α1 = alto  

 Neste trabalho foi utilizado o operador sugerido por Mamdani e Assilian (1975), onde o 

valor verdade de uma composição Φ, a qual serão exatamente as regras do mecanismo de 

inferência, será calculado conforme apresentado nas Equações que segue: 

             ))(),((),( yxRTyx ijij
αμ=Φ                             (5.2) 
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Utilizou-se neste trabalho uma RNF MLP retroalimentada e supervisionada, sendo que a 

camada de entrada foi composta pelas ocorrências notáveis de trânsito. 

Na RNF MLP proposta neste trabalho, os parâmetros para a previsão do comportamento 

do tráfego urbano, através das ocorrências notáveis de trânsito, são fuzzyficados pelas de funções 

de pertinência, através do mecanismo de inferência foram determinados os valores das regras de 

inferência Φj que servirão de entrada para a RNF. 



 

As Figuras 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 exemplificam cinco das dezesseis funções de 

pertinência. 

A Figura 5.3 mostra a função de pertinência Caminhão quebrado. 

 

 
Figura 5.3 – Função de pertinência: Caminhão quebrado 

 

 A Figura 5.4 mostra a função de pertinência Ônibus imobilizado na via. 

 
Figura 5.4 – Função de pertinência: Ônibus imobilizado na via 

 

 



 

 

 

 

 

 

A Figura 5.5 mostra a função de pertinência Acidente com vítima. 

 
Figura 5.5 – Função de pertinência: Acidente com vítima 

 

 

A Figura 5.6 mostra a função de pertinência Queda de árvore. 

 
Figura 5.6 – Função de pertinência: Queda de árvore 



 

 

A Figura 5.7 mostra a função de pertinência Atropelamento. 

 

 
Figura 5.7 – Função de pertinência: Atropelamento 

 

 

5.4 PARÂMETROS DA MLP ADOTADOS NOS EXPERIMENTOS 

 

 As redes MLP são caracterizadas por possuírem mais de uma camada oculta, para este 

trabalho a rede MLP com três camadas ocultas apresentou melhor desempenho. 

A fim de minimizar o erro da RNF MLP, alguns parâmetros foram aperfeiçoados, como 

por exemplo, o número de neurônios das camadas intermediárias, o que permitiu a construção de 

uma rede mais eficiente. 

A seguir são apresentados os parâmetros utilizados para construção da MLP, que faz parte 

da RNF MLP: número de neurônios de entrada igual a 16, número de camadas igual a 3, número 

de neurônios nas camadas ocultas igual a 10, taxa de aprendizagem constante  igual a 0,01, fator 

de momento igual 0,75, critério de corte erro igual 0.0075, critério de parada igual ao erro médio 

absoluto ε = 0,85 e número máximo de iterações igual a 150. Este erro foi utilizado como 

parâmetro de corte, conforme aponta a literatura, ainda não existem critérios bem definidos para 

encerrar sua operação (HAYKIN, 2001).  



 

Entretanto, foi considerado que o algoritmo convergiu quando a taxa absoluta de variação 

do erro absoluto por época foi inferior a 1%, conforme Rezende (2005) considerado adequado 

como critério de parada. 

 

5.5 OBJETIVOS DOS EXPERIMENTOS 

 

Observa-se nas Figuras 5.8 e 5.9 que em cada dia da semana o tráfego apresenta um 

comportamento diferente, de forma geral a segunda-feira apresenta limite inferior e superior mais 

baixo, a terça-feira e quarta-feira apresentam semelhanças nos limites, a quinta-feira apresenta os 

limites bem acima da segunda, terça e quarta-feira e a sexta-feira apresenta os limites mais altos. 

As Figuras 5.8 e 5.9 mostram os limites inferiores e superiores de lentidão durante a 

semana de 14 a 18 de Dezembro de 2009. 

 

 
Figura 5.8 – Limite inferior de lentidão durante a semana de 14 a 18 de Dezembro de 2009 

A Figura 5.9 mostra o limite superior de lentidão durante a semana de 14 a 18 de 

Dezembro de 2009. 



 

 
Figura 5.9 – Limite Superior de lentidão durante a semana de 14 a 18 de Dezembro de 2009 

 

A Figura 5.10 mostra a Metodologia Experimental do trabalho empregada na RNF MLP, 

tendo como saída da RNF a entrada para o nível estratégico da roteirização representado pelo 

cume da pirâmide (previsão do comportamento do tráfego). 

O objetivo deste trabalho é que através do modelo experimental apresentado na figura 

5.10, a RNF MLP consiga realizar a previsão do comportamento do tráfego veicular urbano na 

cidade de São Paulo pela RNF MLP, semelhante ao apresentado nas figuras 5.11 a 5.14, 

considerando o dinamismo do sistema. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 5.10 – Metodologia Experimental utilizada para a previsão do comportamento do tráfego 

veicular urbano na cidade de São Paulo pela RNF MLP 

Na Figura 5.10, observa-se que as 16 Ocorrências Notáveis de Trânsito (Tabela 5.2) 

servem de entrada para a Lógica Fuzzy, que transformará as 16 ocorrências notáveis em 16 regras 

de Inferência Fuzzy. Em seguida, as 16 regras de Inferência Fuzzy alimentarão a MLP que possui 

na camada de entrada 16 nós. Na saída da MLP, o comportamento do tráfego ou percentual de 

lentidão (curva na cor vermelha, dados reais) calculado pela MLP (curva na cor verde) é 

comparado e verifica-se a capacidade da MLP em representar a curva real. A previsão do 

comportamento do tráfego, obtido pela MLP, é a entrada para o nível estratégico da roteirização, 

nesse nível as janelas de atendimento devem ser escolhidas. 

 

5.6 REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

   

A Tabela 5.3, 5.4 e 5.5 mostram a tabulação dos dados das ocorrências notáveis de 

trânsito e seus respectivos códigos agrupados por faixa horária e tipo de ocorrência. Esta 



 

tabulação foi feita com base nas ocorrências notáveis de trânsito dos dias 14, 15 e 16 de 

Dezembro de 2009 (sem ocorrências igual a 0, uma ocorrência igual a 1 e assim por diante).  A 

tabela foi transformada em numérica para poder ser processada pela MLP. 

A primeira linha mostra os códigos das ocorrências notáveis de trânsito e abaixo a 

respectiva variável associada (veja a tabela 5.2), a primeira coluna mostra os intervalos de 

horários das ocorrências e as demais colunas, com exceção da segunda e terceira, a quantidade de 

ocorrências por período. A segunda e terceira coluna mostram a média inferior e média superior 

do percentual de lentidão. 

Tabela 5.3 – Tabulação dos dados de 14 de Dezembro de 2009 

  % % 206 207 208 302 304 310 311 312 315 316 317 321 331 334 561 562
Horário Inf Sup x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16

07:00 2,5 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:30 4,8 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00 7,8 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:30 9,2 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:00 10,2 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:30 9,2 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00 6,7 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:30 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11:00 4,2 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11:30 3,5 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:00 2,7 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:30 2,1 4,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:00 1,8 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:30 1,1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14:00 1,3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14:30 1,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:00 1,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:30 1,6 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16:00 1,7 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16:30 2,2 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17:00 3,7 7,2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17:30 4,3 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00 6,3 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:30 9,3 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00 12,2 16,3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
19:30 10,7 15,3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 6,3 11,3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 



 

 

Tabela 5.4 – Tabulação dos dados de 15 de Dezembro de 2009 

   %  % 206 207 208 302 304 310 311 312 315 316 317 321 331 334 561 562
Horário Inf Sup x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16

07:00 2,9 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
07:30 5,4 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00 7,4 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:30 8,7 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:00 9,1 12,4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
09:30 8,4 11,1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00 5,7 9,3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10:30 4,5 8,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11:00 4,6 7,8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
11:30 4,6 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:00 3,7 7,5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:30 3,2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:00 2,8 6,2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:30 2,3 5,5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14:00 2,3 5,3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
14:30 2,5 5,7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:00 2,8 6,1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:30 3,3 6,2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
16:00 3,5 7 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16:30 4,5 8,3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17:00 6,1 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17:30 7,4 10,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:00 8,7 12,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18:30 10,5 15,1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:00 11,7 15,8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19:30 9,8 13,9 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 5,4 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Para explicar as informações contidas na tabela 5.4 destacou-se o décimo nono registro, 

onde a quinta coluna mostra o seguinte evento notável: o número de caminhões quebrados 

(quatro) das 16:00 horas as 16:29 horas. No mesmo registro pode-se observar que a sétima coluna 

mostra outro evento notável ocorrido no mesmo intervalo de hora: número de acidentes com 

vítimas (dois). O mesmo tipo de informação é mostrada na Tabela 5.5. 

 



 

Tabela 5.5 – Tabulação dos dados de 16 de Dezembro de 2009 

  % % 206 207 208 302 304 310 311 312 315 316 317 321 331 334 561 562
Horário Inf Sup x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16

07:00 2,5 4,5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
07:30 4,4 6,9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:00 6,4 9,3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
08:30 8 10,8 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
09:00 8,5 11,9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
09:30 7,6 11,3 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10:00 5,1 9,2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
10:30 4,2 8,4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
11:00 4,5 8,3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11:30 4,4 7,7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
12:00 4,2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12:30 3,3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:00 3,6 6,1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13:30 3 5,6 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
14:00 2,7 5,6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14:30 2,6 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:00 3 6,7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15:30 3,6 6,7 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
16:00 3,9 7,9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16:30 4,9 8,9 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
17:00 6,9 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 
17:30 8,1 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
18:00 9,3 13,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
18:30 11 15,4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 
19:00 12,7 17,2 1 3 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 4 0 
19:30 10,7 15,8 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
20:00 6,2 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Foram realizados 4 experimentos descritos a seguir: 

-Experimento 1: realizado com dados coletados no dia 14 de dezembro de 2009; 

-Experimento 2: realizado com dados coletados no dia 15 de dezembro de 2009; 

-Experimento 3: realizado com dados coletados no dia 16 de dezembro de 2009; 

-Experimento 4: realizado com dados coletados de 14 a 18 de dezembro de 2009. 

-Experimento 1: 



 

As dezesseis entradas do grupo de treinamento da base de dados foram inseridas na RNF 

MLP, estes dados correspondem ao aprendizado supervisionado, que mostra à rede qual padrão 

de comportamento do tráfego deve ser seguido e, baseado neste padrão, a rede aprende. 

A Tabela 5.6 mostra da esquerda para a direita na primeira coluna os horários, na segunda 

coluna a média inferior, na terceira coluna a média superior, na quarta o percentual de lentidão 

(Real) registrado durante o dia 14 de Dezembro de 2009 (segunda-feira), na quinta coluna o 

resultado calculado pela RNF MLP (Rede). 

Tabela 5.6 – Percentual de lentidão em 14 de Dezembro de 2009 

Horário 
Inferior 

% 
Superior 

% Real % Rede % 

07:00 2,5 3,9 4,1 4,69 

07:30 4,8 7,1 6,6 6,89 

08:00 7,8 10,1 8,7 9,5 

08:30 9,2 12,4 9,2 9,29 

09:00 10,2 13,5 11,1 11,46 

09:30 9,2 12,7 10,9 10,93 

10:00 6,7 10,8 8,3 9,46 

10:30 5 9 8,2 8,5 

11:00 4,2 8,4 7,6 7,74 

11:30 3,5 6,9 6,4 6,43 

12:00 2,7 5,6 5,2 5,92 

12:30 2,1 4,5 4,7 4,76 

13:00 1,8 3,7 4,8 5,34 

13:30 1,1 3 4,9 5,09 

14:00 1,3 3 5,1 5,26 

14:30 1,1 3 5,3 5,78 

15:00 1,4 3,3 6,9 7 

15:30 1,6 4,1 5,1 5,31 

16:00 1,7 4,5 6,7 7,01 

16:30 2,2 5,5 8,1 10,83 

17:00 3,7 7,2 9,5 9,86 

17:30 4,3 7,9 9,4 10,93 

18:00 6,3 10,8 9,9 9,88 

18:30 9,3 13,3 11,2 11,16 

19:00 12,2 16,3 11,8 11,57

19:30 10,7 15,3 11,4 11,67 

20:00 6,3 11,3 7,4 7,46 



 

A Figura 5.11 mostra a resposta da RNF MLP na previsão do comportamento do tráfego 

durante o dia 14 de Dezembro de 2009 em comparação com os dados reais, considerando como 

variável de saída o percentual de lentidão. 

 

 
Figura 5.11 – Resposta da RNF MLP na previsão do comportamento do tráfego durante o dia 14 

de Dezembro de 2009  

Observa-se que o resultado obtido aproxima-se do real e representa de forma adequada o 

percentual de lentidão, o que permitiria iniciar uma programação de roteiros buscando as 

melhores janelas de atendimento como das 7:00 às 8:30 ou das 11:00 às 13:00 ou ainda das 17:30 

às 20:00 horas, evitando, assim, as piores janelas de atendimento das 9:00 às 10:30 ou das 13:30 

às 15:00 ou ainda das 16:00 às 17:00 horas. 

 

-Experimento 2 

 

A Figura 5.12 mostra a resposta da RNF MLP na previsão do comportamento do tráfego 

durante o dia 15 de Dezembro de 2009 em comparação com os dados reais, considerando como 

variável de saída o percentual de lentidão. 



 

 

 
Figura 5.12 – Resposta da RNF MLP na previsão do comportamento do tráfego durante o dia 15 

de Dezembro de 2009  

Observa-se que o resultado obtido no experimento 2 representa de forma adequada o 

percentual de lentidão, o que permitiria iniciar uma programação de roteiros selecionando as 

melhores e piores janelas de atendimento. O experimento 2 apresentou melhor resultado que o 

experimento 1. 

 

-Experimento 3 

 

A Figura 5.13 mostra o comportamento do tráfego durante o dia 16 de Dezembro de 2009, 

calculado pela RNF MLP. 



 

 

Figura 5.13 – Resposta da RNF MLP na previsão do comportamento do tráfego durante o dia 16 

de Dezembro de 2009  

 Observa-se que o resultado obtido no experimento 3 representa de forma adequada o 

percentual de lentidão, o que permitiria iniciar uma programação de roteiros selecionando as 

melhores e piores janelas de atendimento. O experimento 3 também apresentou um bom 

resultado. 

 
-Experimento 4 

 

A Figura 5.14 mostra o comportamento do tráfego durante a semana de 14 a 18 de 

Dezembro de 2009, calculado pela RNF MLP. 



 

 
 

Figura 5.14 – Resposta da RNF MLP na previsão do comportamento do tráfego durante 14 a 18 

de Dezembro de 2009 

 

Observa-se que o resultado obtido no experimento 4 representa de forma adequada o 

percentual de lentidão durante a semana de segunda a sexta-feira. 

O percentual de lentidão permite a roteirização em três níveis: estratégico, tático e 

operacional. Dessa forma, temos a previsão do comportamento do trâfego (percentual de 

lentidão) no nível estratégico da roteirização, a roteirização dinâmica no nível tático e os métodos 

de roteirização no nível operacional. 

Como se observa nas Figuras 5.11, 5.12, 5.13 e 5.14 houve uma boa aderência entre os 

resultados da rede e os dados experimentais, tanto para a fase de aprendizagem quanto para a fase 

de treinamento. 

A fim de minimizar o erro da RNF MLP alguns parâmetros foram aperfeiçoados, como 

por exemplo, o número de neurônios das camadas intermediárias, o que permitiu a construção de 

uma rede mais eficiente. 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia experimental e a discussão dos resultados. 

O próximo capítulo trata das conclusões e dos estudos futuros. 

 



 

6. CONCLUSÕES 

 

 A RNF MLP aplicada à previsão do percentual de lentidão apresentou boa capacidade de 

treinamento, pois identificou padrões de comportamento, o que permitiu a criação de um 

mecanismo de inferência eficiente num sistema com alto grau de complexidade.  

 A previsão do percentual de lentidão do tráfego pode auxiliar a tomada de decisão que 

antecede a roteirização de forma a viabilizar as etapas de distribuição física com mais efetividade 

e produtividade. 

 A previsão das oscilações da fluidez do tráfego possibilita escolher as melhores janelas de 

atendimento de maneira a evitar horários em que a previsão do tráfego aponte para níveis de 

lentidão que comprometam o atendimento.   

 A roteirização dinâmica de veículos combinada a previsão do comportamento do tráfego 

ou percentual de lentidão do tráfego pode aumentar significativamente a eficácia da roteirização 

nas grandes cidades. 

A RNF MLP mostrou resultados satisfatoriamente aderentes com os dados experimentais, 

e o uso de RNA associada com a Lógica Fuzzy produziu um mecanismo de inferência capaz de 

representar a dinâmica complexa dos congestionamentos e seus desdobramentos (percentual de 

lentidão).  

Desta forma, os resultados obtidos apontam positivamente para a aplicação da RNF MLP 

na previsão do comportamento do tráfego veicular urbano na cidade de São Paulo, em resposta ao 

questionamento feito no capítulo 1. 

Sugere-se a aplicação da RNF MLP desenvolvida neste trabalho em áreas de extrema 

importância para a vida humana como: a  previsão do comportamento do tráfego e da roteirização 

dinâmica de veículos na Logística da Captação de Múltiplos Órgãos para transplantes, na 

Logística de Distribuição dos Órgãos para transplantes e na Logística de Material e Medicamento 

Cirúrgico de Urgência ou Emergência. 

 

6.1 ESTUDOS FUTUROS 

 

 A idéia de continuidade dos estudos é conhecer com mais detalhes a dinâmica do 

comportamento do tráfego veicular urbano na cidade de São Paulo. 



 

 Para tanto, pretende-se minerar os dados coletados para extrair conhecimento útil que 

possa contribuir com maiores detalhes sobre a previsão do tráfego e as causas da formação dos 

congestionamentos na cidade de São Paulo, utilizando bases de dados maiores. Portanto, com 

mais informações relevantes para RNF MLP aprender. 

 Estes novos experimentos buscarão informações da formação dos congestionamentos 

durante períodos maiores para tentar responder questões como: 

- Uma medida econômica popular ou impopular ao ser anunciada provoca alguma alteração no 

tráfego? 

- Uma campanha publicitária inovadora afeta o tráfego? 

- O final de uma novela pode afetar o tráfego? 

- Um tsunami no Japão pode alterar o tráfego? 

 Pretende-se também substituir a MLP por uma outra rede neural artificial do tipo Radial 

Basis Function (RBF) na associação com a Lógica Fuzzy, chamada RNF RBF, contrastando 

resultados com a RNF MLP desenvolvida neste trabalho.  

 Deve-se considerar que a utilização da Lógica Fuzzy para o modelamento de sistemas 

complexos depende muito de um especialista humano, pois existe a necessidade de apoio desse 

especialista para a construção, por exemplo, das funções de pertinência.  

 A geração de conhecimento confiável é uma tarefa notoriamente difícil principalmente 

pela dependência que o sistema tem desses especialistas ou, mesmo, quando eles não estão 

disponíveis, os  sistemas baseados em Lógica Fuzzy não são exceção. 

 Assim, a continuidade dos experimentos visa também estudar a possibilidade de redução 

da dependência do especialista durante o processo ao aplicar a RNF MLP desenvolvida neste 

trabalho. 

 

6.2 CO-ORIENTAÇÃO EM PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Foi realizada co-orientação em um projeto de Iniciação Científica: “Desenvolvimento de 

um Sistema de Roteirização Veicular Inteligente Aplicado na Zona de Máxima Restrição de 

Circulação na Cidade de São Paulo”.  

Iniciado em 2009 e finalizado em 2010, este projeto de Iniciação Científica gerou os 

seguintes artigos publicados com o aluno de graduação Antonio Carlos de Sousa. 



 

1. SOUSA, A. C.; FERREIRA, R. P.; AFFONSO, C. O.; SASSI, R. J. Aplicação de uma Rede 

Neuro Fuzzy para previsão do comportamento do tráfego urbano na Zona de Máxima Restrição 

de Circulação de São Paulo combinado a roteirização dinâmica de veículos: Uma alternativa para 

a distribuição física. In: VI ENCONTRO MINEIRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 

2010, Coronel Fabriciano - MG. O Engenheiro de Produção e o Mercado de Oportunidades: 

Trajetórias e Perspectivas Tecnológicas, 2010. v. VI. p. 1-12. 

2. SOUSA, A. C.; FERREIRA, R. P.; AFFONSO, C. O.; SASSI, R. J. Roteamento de Veículos 

apoiado em Ocorrências Notáveis de Trânsito. In: 12º Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica - FATEC, 2010, São Paulo. Boletim Técnico da Faculdade de Tecnologia de São 

Paulo, 2010. v. 29. p. 49-49. 

3. SOUSA, A. C.; FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. Dynamic Vehicle Routing Supported by 

Notable Occurences of Traffic. In: Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2010, Bento 

Gonçalves. Saúde Humana, Saúde Animal e Ecossistema, 2010. v. 42. p. 1-2. 

Realiza-se atualmente outra co-orientação em projeto de Iniciação Científica com o título: 

“Rede Neural Artificial e Lógica Fuzzy: Combinação de Técnicas Inteligentes para Previsão do 

Comportamento de Tráfego Veicular Urbano na Cidade de São Paulo”.  

Iniciado em 2010, deste projeto de Iniciação Científica participam os alunos Márcia 

Rodrigues de Araújo, Eduardo Antonio da Silva, Itanner Martins Lopes. 

 

6.3 PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES DO AUTOR 

 

Em Periódico Internacional: 

1. FERREIRA, R.P.; AFFONSO, C. O.; SASSI, R. J. . Dynamic Routing Combined to Forecast 

the Behavior of Traffic in the City of Sao Paulo Using Neuro Fuzzy Network. Journal of 

Computer Technology and Application (JCTA). 2011, v. 2. n.1. p. 36-41. 

Em Periódicos Nacionais: 

1. FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. Desenvolvimento de um Sistema de Roteirização Veicular 

Inteligente Aplicado na Zona Urbana de Máxima Restrição de Circulação na Cidade de São 

Paulo. Revista Sodebras, 2010. 



 

 2.  FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. Sistema Dinâmico de Roteirização Veicular: Uma 

ferramenta eficiente para a distribuição física. Revista Sodebras, 2010. 

 

Em Anais de Congressos Internacionais: 

1.    FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. A proposal for dynamic routing of vehicles in the city of Sao 

Paulo using intelligent routing. In: ILS - International Conference on Information Systems, 

Logistics and Supply Chain, 2010, Casablanca, Marroco. Creating value through green supply 

chains, 2010. p. 1-13.  (Internacional A). 

2.    FERREIRA, R. P.; AFFONSO, C. O.; SASSI, R. J. Dynamic routing combined to forecast 

the behavior of traffic in the city of São Paulo using Neuro Fuzzy Network. In: Stochastic 

Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, 2010, Chania Crete. 

Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis, Chania Crete, Greece. 2010. (Internacional 

A). 

3.    FERREIRA, R. P. ; AFFONSO, C. O ; SASSI, R. J. Aplicação de uma Rede Neuro Fuzzy na 

previsão do comportamento do tráfego urbano da Cidade de São Paulo. In: 5ª Conferencia 

Ibérica de Sistemas y Tecnologías de Información, (IEEE Xplore Digital Library) 2010, Santiago 

de Compostela. Sistemas y Tecnologías de Información (CISTI), 2010. v. II. p. 82-85.  

(Internacional A). 

4.  FERREIRA, R. P. ; AFFONSO, C. O ; SASSI, R. J. Aplicação de uma rede Neuro Fuzzy na 

Roteirização Veicular Urbana. In: SHEWC'2010 - Congresso Mundial de Pesquisas Ambientais, 

Saúde e Segurança, 2010, São Paulo. Safety, Health and Environment World Congress, 2010. v. 

161. p. 282-282. (Internacional A). 

Em Anais de Congressos Nacionais: 

1.  FERREIRA, R. P. ; AFFONSO, C. O ; SASSI, R. J. . Roteirização Veicular por Hierarquia: 

Aplicando uma Rede Neuro Fuzzy no Nível Estratégico. In: Simpósio de Engenharia de Produção 

– ( XVII SIMPEP), 2010, Bauru / SP. Gestão de Projetos e Engenharia de Produção, 2010. v. 17. 

p. 1-14. (Nacional B). 

2. FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. Roteirização Inteligente: Uma Ferramenta para o 

Aprimoramento do Nível de Serviço de Distribuição e Coleta. In: Simpósio de Engenharia de 



 

Produção (XVI SIMPEP), 2009, Bauru / SP. Ensino de Engenharia de Produção - Desafios, 

Tendências e Perspectivas, 2009. v.  16. p. 1-12. (Nacional B). 

3.  FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. Dynamic Routing of Vehicles. In: Simpósio Brasileiro de 

Pesquisa Operacional, Porto Seguro / Bahia, 2009, v. 41. p. 3185-3186. (Nacional A). 
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ANEXO A 

 

 Este anexo tem como objetivo apresentar os programas-fonte empregados para a 

construção da RNF MLP.  

 No programa a seguir são criadas as funções de pertinência e as regras de inferência, que 

modelam o problema. 

 

// // Rede Neural Fuzzy 
// Primeira Camada  
// Centro das funções de pertinência 
 
load('ANN.dat','MP','PS','TP','TF','PI','PR','VL','CL') 
load('ANN2.dat','MPi','PSi','TPi','TFi','PIi','PRi','VLi','CLi') 
 
// Centro das funções de pertinência 
 
MP1    = 13  ; MP0   = 7   ; MP_1  = 2.2  ; aMP  = 4    ; bMP = 1  
PS1    = 932 ; PS0   = 630 ; PS_1  = 174  ; aPS  = 20   ; bPS = 1    
TP1    = 240 ; TP0   = 235 ; TP_1  = 227  ; aTP  = 6    ; bTP = 1  
TF1    = 70  ; TF0   = 45  ; TF_1  = 30   ; aTF  = 8    ; bTF = 1  
PI1    = 100 ; PI0   = 90  ; PI_1  = 58   ; aPI  = 6    ; bPI = 1  
PR1    = 50  ; PR0   = 45  ; PR_1  = 30   ; aPR  = 3    ; bPR = 1  
VL1    = 20  ; VL0   = 15  ; VL_1  =  3   ; aVL  = 3    ; bVL = 1  
CL1    = 94  ; CL0   = 70  ; CL_1  = 66   ; aCL  = 6    ; bCL = 1 
 
// Funções de pertinência da fase de aprendizagem / generalização 
 
uMP_1  = bell_1(MP,aMP,bMP,MP_1); uMP_1i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP_1)           
uPS_1  = bell_1(PS,aPS,bPS,PS_1); uPS_1i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS_1)           
uTP_1  = bell_1(TP,aTP,bTP,TP_1); uTP_1i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP_1)            
uTF_1  = bell_1(TF,aTF,bTF,TF_1); uTF_1i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF_1)             
uPI_1  = bell_1(PI,aPI,bPI,PI_1); uPI_1i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI_1)          
uPR_1  = bell_1(PR,aPR,bPR,PR_1); uPR_1i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR_1)     
uVL_1  = bell_1(VL,aVL,bVL,VL_1); uVL_1i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL_1)              
uCL_1  = bell_1(CL,aCL,bCL,CL_1); uCL_1i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL_1)  
 
uMP0   = bell_1(MP,aMP,bMP,MP0); uMP0i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP0)           
uPS0   = bell_1(PS,aPS,bPS,PS0); uPS0i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS0)           
uTP0   = bell_1(TP,aTP,bTP,TP0); uTP0i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP0)            
uTF0   = bell_1(TF,aTF,bTF,TF0); uTF0i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF0)             
 
uPI0   = bell_1(PI,aPI,bPI,PI0); uPI0i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI0)          
uPR0   = bell_1(PR,aPR,bPR,PR0); uPR0i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR0)     
uVL0   = bell_1(VL,aVL,bVL,VL0); uVL0i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL0)              
uCL0   = bell_1(CL,aCL,bCL,CL0); uCL0i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL0)     
uMP1   = bell_1(MP,aMP,bMP,MP1); uMP1i = bell_1(MPi,aMP,bMP,MP1)   
 



 

uPS1   = bell_1(PS,aPS,bPS,PS1); uPS1i = bell_1(PSi,aPS,bPS,PS1)           
uTP1   = bell_1(TP,aTP,bTP,TP1); uTP1i = bell_1(TPi,aTP,bTP,TP1)            
uTF1   = bell_1(TF,aTF,bTF,TF1); uTF1i = bell_1(TFi,aTF,bTF,TF1)             
uPI1   = bell_1(PI,aPI,bPI,PI1); uPI1i = bell_1(PIi,aPI,bPI,PI1)          
uPR1   = bell_1(PR,aPR,bPR,PR1); uPR1i = bell_1(PRi,aPR,bPR,PR1)     
uVL1   = bell_1(VL,aVL,bVL,VL1); uVL1i = bell_1(VLi,aVL,bVL,VL1)              
uCL1   = bell_1(CL,aCL,bCL,CL1); uCL1i = bell_1(CLi,aCL,bCL,CL1) 
 
// Base de regras fase de aprendizagem 
 
for k=1:nr 
x(1,k) = min(uMP0(k) ,uPS_1(k) ,uTP_1(k),uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL0 (k)) 
x(2,k) = min(uMP1(k) ,uPS1(k)  ,uTP1(k) ,uTF_1(k),uPI0(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
x(3,k) = min(uMP0(k) ,uPS_1(k) ,uTP0(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL0 (k)) 
x(4,k) = min(uMP_1(k),uPS_1(k) ,uTP1(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR_1(k),uVL1 (k)) 
x(5,k) = min(uMP_1(k),uPS_1(k) ,uTP1(k) ,uTF1(k) ,uPI_1(k),uPR0(k) ,uVL1 (k)) 
x(6,k) = min(uMP1(k) ,uPS0(k)  ,uTP0(k) ,uTF0(k) ,uPI0(k) ,uPR0(k) ,uVL_1(k)) 
x(7,k) = min(uMP1(k) ,uPS0(k)  ,uTP1(k) ,uTF_1(k),uPI1(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
x(8,k) = min(uMP1(k) ,uPS1(k)  ,uTP_1(k),uTF_1(k),uPI1(k) ,uPR1(k) ,uVL_1(k)) 
end 
 A seguir é construída a MLP utilizando-se um algoritmo de error back-propagation.  Este 

programa foi estruturado de acordo com as notas de aulas do Prof. Dr. Guilherme de Alencar Barreto e em 

seus artigos (BARRETO et al., 2008). 

 

// Multlayer Perceptron (back-propagation com gradiente decrescente) 
// Usando as funcoes internas do Scilab 
// Simulação do Comportamento do Trafego Urbano da Cidade de São Paulo 
// // Data: 05/10/2010 
clear; clc; 
//===================================================================== 
// Dados de entrada 
//===================================================================== 
loadmatfile('-ascii','Trafego_dados.txt'); 
loadmatfile('-ascii','Trafego_alvos.txt'); 
 
dados = Trafego_dados; // Vetores de entrada  
alvos = Trafego_alvos; // Saidas desejadas correspondentes 
 
dados=dados' 
alvos=alvos' 
 
// Número de nós da camada de saída 
 
No=1 
 
// Dimensão dos dados de entrada 
 
[LinD,ColD] = size(dados);     
 



 

//==================================================================== 
 
// Embaralha vetores de entrada e saidas desejadas 
 
 
// Normaliza componentes para media zero e variancia unitaria 
mi = mean(dados,2);  // Media das ao longo das colunas 
di = stdev(dados,2);     // desvio-padrao das colunas 
 
for j = 1:ColD 
  dados(:,j) = (dados(:,j)-mi)./di; 
end; 
 
Dn = dados; 
 
// Define tamanho dos conjuntos de treinamento/teste (hold out) 
ptrn = 0.8;      // Porcentagem usada para treino 
ptst = 1-ptrn;   // Porcentagem usada para teste 
 
J = floor(ptrn*ColD); 
 
// Vetores para treinamento e saidas desejadas correspondentes 
P = Dn(:,1:J); 
T1 = alvos(:,1:J); 
[lP,cP] = size(P);   // Tamanho da matriz de vetores de treinamento 
 
// Vetores para teste e saidas desejadas correspondentes 
Q = Dn(:,J+1:$); 
T2 = alvos(:,J+1:$); 
[lQ,cQ] = size(Q);   // Tamanho da matriz de vetores de teste 
 
 
// DEFINE ARQUITETURA DA REDE 
//=========================== 
 
 
Ne = 500; // No. de epocas de treinamento 
Nr = 1;   // No. de rodadas de treinamento/teste 
Nh = 8;  // No. de neuronios na camada oculta 
 
eta = 0.01;  // Passo de aprendizagem 
mom = 0.75;  // Fator de momento 
 
for r=1:Nr,   // Inicio do loop de rodadas de treinamento 
    rodada=r, 
     
        // Inicia matrizes de pesos 
    WW = 0.1*(2*rand(Nh,lP+1)-1);  // Pesos entrada -> camada oculta 
    WW_old = WW;  // Necessario para termo de momento 
     
    MM = 0.1*(2*rand(No,Nh+1)-1); // Pesos camada oculta -> camada de saida 



 

    MM_old = MM; // Necessario para termo de momento 
 
     
 
   
    // ETAPA DE TREINAMENTO 
    for t = 1:Ne, 
 
        Epoca = t; 
 
        [s,I]=sort(rand(1,cP));    //I  é uma permutação randômica de 1:ColD 
  
        P = P(:,I); T1 = T1(:,I);  // Embaralha vetores de treinamento e saidas desejadas 
         
        EQ = 0; 
        for tt = 1:cP,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
           // CAMADA OCULTA 
           X = [-1; P(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           U = WW*X;          // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi = tanh(Ui);     // Saida entre [-1,1] (função tanh) 
            
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
 
           Uk = MM*Y;        // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (função logistica) 
            
           // CALCULO DO ERRO  
           Ek = T1(:,tt)-Ok;  // erro entre a saida desejada e a saida da rede 
           EQ = EQ + 0.5*sum(Ek^2); // soma do erro quadratico de todos os neuronios 
      
           // CALCULO DOS GRADIENTES LOCAIS 
           Dk = 0.5*(1-Ok^2); // derivada da sigmoide logistica (camada de saida) 
           DDk = Ek.*Dk; // gradiente local (camada de saida) 
 
           Di = 0.5*(1-Yi^2);         // derivada da sigmoide logistica (camada oculta) 
           DDi = Di.*(MM(:,2:$)'*DDk); // gradiente local (camada oculta) 
            
             // AJUSTE DOS PESOS - CAMADA DE SAIDA 
           MM_aux = MM; 
           MM = MM + eta*DDk*Y' + mom*(MM-MM_old); 
           MM_old = MM_aux; 
 
           // AJUSTE DOS PESOS - CAMADA OCULTA 
           WW_aux = WW; 
           WW = WW + eta*DDi*X' + mom*(WW-WW_old); 
           WW_old = WW_aux; 
            
       end;  // Fim do loop de uma epoca 
             



 

       EQM(r,t) = EQ/cP; // MEDIA DO ERRO QUADRATICO P/ EPOCA     
            
    end; // Fim do loop de treinamento            
            
    // ETAPA DE GENERALIZACAO  %%% 
 
    EQ2=0; 
    OUT2=[]; 
    SAIDA=[];            
    for tt = 1:cQ,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 
 
 
     
           // CAMADA OCULTA 
           X    = [-1; Q(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           Ui   = WW*X;          // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi   = tanh(Ui);      // Saida entre [-1,1] (funcao logistica) 
   
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
           Uk = MM*Y;         // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (funcao logistica) 
           OUT2=[OUT2 Ok];    // Armazena saida da rede 
   
           Ek = T2(:,tt)-Ok;  // erro entre a saida desejada e a saida da rede 
           EQ2 = EQ2 + 0.5*sum(Ek^2); // soma do erro quadratico de todos os neuronios 
            
           SAIDA=[SAIDA; norm(Ek) T2(:,tt) Ok]; 
      
    end;  // Fim do loop de uma epoca        
    EQM2(r)=EQ2/cQ;     // MEDIA DO ERRO QUADRATICO COM REDE TREINADA       
     
    
end  // Fim do loop de rodadas de treinamento 
 
     // CALCULA ACERTO  
 
EQM_media=mean(EQM,1);  // Curva de aprendizagem media (p/ Nr realizacoes) 
//plot(EQM_media); // Plota curva de aprendizagem 
 
 
    // SALVA PESOS E SAÍDA 
 
savematfile('pesos.dat','WW','-ascii');     
 
 
     // RODAR A REDE COM OS PESOS SINAPTICOS 
 
OUT3=[]; 
 
        for tt = 1:ColD,  // Inicia LOOP de epocas de treinamento 



 

 
           // CAMADA OCULTA 
           X = [-1; dados(:,tt)]; // Constroi vetor de entrada com adicao da entrada x0=-1 
           Ui = WW*X;         // Ativacao (net) dos neuronios da camada oculta 
           Yi = tanh(Ui);     // Saida entre [-1,1] (função tanh) 
            
           // CAMADA DE SAIDA  
           Y = [-1;Yi];       // Constroi vetor de entrada DESTA CAMADA  
 
           Uk = MM*Y;        // Ativacao (net) dos neuronios da camada de saida 
           Ok = tanh(Uk);     // Saida entre [-1,1] (função logistica) 
           OUT3=[OUT3 Ok];    // Armazena saida da rede 
            
           // PLOTAR SAIDAS 
           plot(alvos) 
           plot(OUT3) 
            
            
        end 

 


