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RESUMO 

 

Este trabalho propõe um procedimento para estimar a distribuição de viagens de carga, 

utilizando a técnica de Redes Neurais Artificiais do tipo Multilayer Perceptron como um 

modelo de Distribuição de Viagens do Método Sequencial de Quatro Etapas. Tal técnica pode 

ser um substituto potencial aos modelos de distribuição de viagens convencionais, por possuir 

melhor desempenho e maior precisão nos resultados e principalmente pela sua capacidade de 

capturar a não linearidade por detrás dos dados.  

Por se tratar de estimativas de matrizes Origem-Destino de fluxos de carga, tentou-se neste 

trabalho, buscar uma analogia com os modelos gravitacionais, utilizando as mesmas variáveis 

de entradas, sendo estas: atração, produção e uma impedância. O procedimento possui 3 grandes 

fases: Levantamento de dados e configuração espacial, definição da arquitetura e treinamento 

da Rede Neural do Tipo Multilayer Perceptron, e previsão para o ano futuro.  

Com o objetivo de validar o procedimento, este foi aplicado na commodity soja destinada 

à exportação, fluxo das mesorregiões produtoras para os portos de exportação, e aplicado 

também ao bioetanol hidratado para distribuição interna, fluxo das mesorregiões das usinas para 

as mesorregiões dos centros de distribuição, para cada caso, os dados foram divididos 

aleatoriamente em três subconjuntos: treinamento (70%), validação (15%) e teste (15%). Os 

resultados foram comparados com o Modelo Gravitacional duplamente restrito, sendo 

realizadas duas comparações, a matriz estimada pela rede e a matriz estimada balanceada. Pôde-

se observar, por meio das medidas estatísticas, conhecidas como goodness-of-fit, que o 

procedimento proposto apresentou resultados superiores ao Modelo Gravitacional em ambos 

os casos e produtos, apresentando coeficientes de determinação superiores a 81%. 
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ABSTRACT 

 
This paper proposes a procedure to estimate the trip distribution forecasting of cargo flows, 

using  Multilayer Perceptron Neural Networks as a Model  of the Sequential Four Steps Method. 

This technique can be a potential substitute to conventional trip distribution models by 

possessing better performance and more accurate results and particularly by their ability to 

capture non-linearity behind the data. 

Because it estimates arrays Origin-Destination of cargo flows, was tried in this work, seek 

an analogy with gravity models using the same variables of entries, which are: attraction, 

production and impedance. The procedure has three phases: Data collection and spatial 

configuration, architecture definition and training of the Multilayer Perceptron Neural Network 

, and forecast for the future year. 

In order to validate the procedure, it was applied to the soybeans commodity for export, 

flow-producing mesoregions to export ports, and also applied to the hydrated bioethanol for 

internal distribution, flow of mesoregions of plants for mesoregions distribution centers, in each 

case, data were randomly divided into three subsets: training (70%), validation (15%) and test 

(15%). The results were compared with the gravity model doubly restricted, two comparisons 

are made, the matrix estimated by the network and the estimated balanced matrix. It was 

observed by means of statistical measures, known as goodness-of-fit, that the proposed 

procedure showed better results than the gravitational model in both cases and products, with 

determination coefficients above 81%. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

A busca por sistemas de transporte de cargas eficientes tornou-se o principal desafio dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento no início do século XXI, ou seja, compatibilizar 

os modos de transporte existentes com as demandas de produção local, a fim de atingirem uma 

sustentabilidade econômica passou a ser a meta de muitas políticas.  Em âmbito nacional, o 

Brasil implantou e vem implantando inúmeras ações de reestruturação e modernização de sua 

infraestrutura, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 1 e 2, são exemplos destas 

ações.  

O aumento da produção nacional, seja em produtos manufaturados ou em commodities, 

tem estimulado o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O transporte é um fator que 

contribui para tal desenvolvimento, permitindo a movimentação da carga para distribuição 

interna ou para exportação (ANTT, 2004).  

O transporte de cargas é um componente importante na economia, uma vez que fornece 

suporte à produção, comércio e as atividades de consumo, garantindo a movimentação eficiente 

e disponibilizando, em tempo oportuno, produtos acabados e matérias primas, podendo 

representar uma parcela significativa do custo de inúmeros produtos, bem como da despesa 

nacional de qualquer país (SILVA, 2010). 

A análise e a previsão de demanda de transporte de carga é um estudo importante para se 

levantar as prioridades de investimentos no sistema de transporte de uma região, sendo uma 

ferramenta útil para auxiliar o planejamento estratégico (SILVA, 2013). Contudo, a explicação 

do comportamento dos fluxos de cargas entre as regiões não é simples, sendo necessário a 

utilização de técnicas e ferramentas apropriadas para sua previsão (GONÇALVES, SILVA E 

D’AGOSTO, 2015). 

Para o conhecimento do comportamento dos fluxos futuros de uma Matriz Origem-Destino 

(O-D) são utilizados modelos de Distribuição de Viagens (DV), correspondente a segunda etapa 

do Método Sequencial de Quatro Etapas (MSQE), que permite estimar o fluxo de tráfego 

interzonal, considerando a geração e distribuição de viagens, a escolha modal e a alocação de 

fluxo, destacando sua abrangência e utilidade em apoiar o desenvolvimento socioeconômico do 

país (SOUZA e D'AGOSTO, 2013). 
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A segunda etapa, é a parte do processo de planejamento de transportes que relaciona certo 

número de viagens que se originam em cada zona da área de estudo com um determinado 

número de viagens que se destinam às outras zonas desta área, baseando-se na obtenção da 

matriz atual de distribuição, por conseguinte, por meio da utilização de um modelo matemático 

adequado, pode-se construir uma nova matriz que representará as viagens futuras entre as zonas 

de tráfego (MAGALHÃES, 2008; ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011). Em suma, a previsão 

da DV permite a estimativa da matriz O-D para uma zona de estudo, possuindo diversas técnicas 

para fazê-la.  

A importância da etapa de DV está no fato de que esta dá a dimensão espacial da demanda 

de transporte e deste modo permite análises políticas com respeito ao planejamento das redes 

de transporte (FERREIRA, 1999).  

Segundo Brondino (1999) e Bera e Rao (2011), nos problemas de previsão a modelagem 

por meio da técnica de Redes Neurais Artificiais (RNA), surge como um substituto potencial 

aos modelos estatísticos convencionais, pois além de sua elevada precisão, possui uma fácil 

interface dos programas com o usuário e a não necessidade de possuir conhecimento prévio da 

relação das variáveis envolvidas, ao contrário de modelos estatísticos utilizados para o mesmo 

fim. Dentro de um período relativamente curto, a técnica de RNA superou muitos métodos 

convencionais de computação em muitas disciplinas, bem como no planejamento de transporte 

e modelagem de interação espacial (CELIK, 2004). 

 Mesmo sendo razoavelmente popular em diferentes ramos de atividades, segundo Raia 

Júnior (2000), somente na década de 90 começou a ser utilizada com mais frequência na 

Engenharia de Transportes, parecendo ser adequada a diversas áreas de transporte, mostrado 

um desempenho superior quando comparada com tradicionais técnicas de regressão, 

principalmente pela sua capacidade de capturar a não linearidade por detrás dos dados. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA E MOTIVAÇÃO 

 

No Brasil, a escassez de investimentos em obras de infraestrutura e planejamento 

destinados para o setor de transportes nas últimas décadas, fez com que o sistema de transportes 

andasse em descompasso com o crescimento econômico (BRANCO E CAIXETA FILHO, 

2011; ELLER, SOUSA JÚNIOR. e CURI, 2011). O conhecimento do comportamento dos 

fluxos atuais e futuros de carga para exportação e movimentação interna ajudam no 
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planejamento de investimentos em infraestrutura de transportes e de políticas regionais de 

desenvolvimento (localização das atividades, reduzindo as disparidades regionais) de um país, 

para melhorar a cadeia logística dos produtos movimentados, podendo minimizar o impacto do 

custo do transporte no custo final do produto. Infelizmente, a disponibilidade limitada de dados, 

no passado, impediu a pesquisa empírica nesta área (CELIK e GULDMANN, 2007). 

Nos países em desenvolvimento, as mudanças no uso da terra e situação econômica 

requerem um bom planejamento de transporte, sendo um dos requisitos mais importantes para 

este planejamento, conhecer e estimar o padrão de fluxo entre as várias zonas através de 

Matrizes O-D (BERA E RAO, 2011). 

Um dos modelos utilizados para a análise e a distribuição de viagens é o Modelo 

Gravitacional (MG) sendo este e suas variações, utilizados pelo Plano Nacional de Logística e 

Transportes (PNLT) e pelo Plano Nacional de Integração Hidroviária (PNIH), para estimar a 

distribuição de viagens de passageiros e carga;  pelo Departamento Nacional de Estradas de 

Rodagem (DNER) e  Ministério dos Transportes para o cálculo da estimativa de demanda nas 

licitações de serviços de transporte interestadual de passageiros; pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) para estimativa de demanda de transporte de passageiros; além 

de ser utilizado em diversos Estudos de Viabilidade Técnica  e  Econômica (EVTE) e Estudos 

de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), logo, seria de grande valia, analisar 

outro modelo, para termos uma nova e opção que represente a realidade. 

Segundo Celik (2004), os fluxos de passageiros foram estudadas mais amplamente do que 

a distribuição de carga, devido ao fato de que a disponibilidade de dados adequados para a 

modelagem da distribuição de mercadorias ter sido mais limitada, já que no caso de passageiros 

é mais fácil de obter dados para modelar os fluxos de por meio de uma pesquisa O-D entre as 

famílias relativamente homogêneas, tanto a nível inter e intra-cidade. Por outro lado, dados para 

modelar os movimentos de carga pode envolver muitos fornecedores, transportadores e clientes 

em forma de empresas (produtores, atacadistas e varejistas), fazendo com que a coleta de dados 

e rastreamento seja mais difícil e mais cara.  

Diante do exposto, está dissertação baseia-se nas seguintes questões para representar a 

problemática: 

 A técnica de RNA é capaz de entender os fluxos atuais? 

 Caso o modelo de RNA seja capaz de entender, ele é capaz de generalizar 

comportamentos futuros dos fluxos de carga? 

 RNA é mais adequada que as técnicas tradicionais para realizar estimativas futuras? 
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 Seria possível utilizar a técnica de RNA no planejamento estratégico do governo 

brasileiro? 

 

1.2 PREMISSA E HIPÓTESES 

 

Como premissa do trabalho, definiu-se que é possível utilizar o MSQE no planejamento de 

transporte de carga, com finalidade de estimar os fluxos de carga nas regiões de estudo e que 

estes fluxos são tangíveis, previsíveis e estáveis. 

A hipótese central baseia-se na possibilidade da aplicação da técnica de RNA, mais 

especificamente das redes do tipo Multilayer Perceptron (MLP), como um dos modelos de DV, 

correspondente a segunda etapa do MSQE, visando à redução dos erros nas previsões dos fluxos 

de carga. 

A hipótese secundária é de que é possível montar um procedimento para utilização de RNA 

do tipo MLP em DV, e que este procedimento é capaz de ser aplicado em diversos tipos de 

carga e obter como saída, fluxos futuros mais precisos se comparado aos modelos tradicionais. 

1.3 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um procedimento para aplicação de RNA do 

tipo MLP em DV, para estimar matrizes O-D futuras de Carga. 

Os objetivos específicos são: 

 Identificar um bom software para treinar o modelo; 

 Avaliar o melhor número de camadas ocultas; 

 Verificar qual o melhor algoritmo de aprendizagem para treinar a RNA; 

 Verificar qual a melhor função de ativação na camada intermediária e na de saída; 

 Avaliar o melhor número de neurônios para a camada intermediária; 

 Aplicar o procedimento para estimar matrizes O-D futuras de Soja para exportação e do 

bioetanol para distribuição interna; e 

 Avaliar os erros encontrados e definir os níveis aceitáveis. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa se baseia em duas observações, a primeira, está associada a Souza e 

D’Agosto (2013), em que analisaram estudos de planejamento de transporte de carga que 

utilizam o MSQE, realizaram uma revisão bibliográfica em periódicos indexados, teses, 

dissertações e relatórios técnicos, e concluíram que existe uma lacuna na publicação de 

trabalhos sobre o uso do MSQE como ferramenta de planejamento de transporte de cargas no 

Brasil em periódicos científicos, correspondendo apenas 9% dos trabalhos levantados. Outra 

observação que justifica este estudo está associada a dissertação de Corrêa (2008), que realizou 

uma pesquisa exploratória, procurando levantar o estado da arte do uso e aplicação da técnica 

de RNA no setor de transporte no Brasil e traçou  uma comparação do que vem sendo realizado 

nos países desenvolvidos e no próprio país, concluindo que poucos são os trabalhos realizados 

com a utilização da técnica de RNA na área de transporte de cargas e logística, pois apenas  

cerca de 4,5% dos 45 trabalhos Brasileiros e 18% de 61 dos estrangeiros abordavam sobre o 

tema. Atualmente a proporção pouco mudou dos dois casos citados.   

Outro fator é falta de planejamento e investimento no transporte de carga no Brasil, tendo 

como consequência um elevado custo logístico, fazendo com que o país continue perdendo 

grande parte de sua receita, além da dificuldade para cumprir prazos de entrega. A busca por 

soluções, tornou-se uma necessidade latente e o uso de modelos como o MSQE é essencial para 

tal planejamento. E conforme Celik (2004) os fluxos de mercadorias requerem estabelecimento 

de modelos elaborados, que levem em conta a estrutura da economia. 

Para a aplicação, foi escolhido a soja, por possuir um papel fundamental na economia 

brasileira, em termos de valores, de acordo com o Intercâmbio Comercial do Agronegócio 

(2011), só em 2010, o Brasil faturou 10 bilhões de dólares com exportação de soja. Segundo a 

Embrapa (2011), o Brasil é o segundo maior produtor de soja, atrás apenas dos Estados Unidos, 

e de acordo com o Ministério da Agricultura (2015) foi a cultura agrícola brasileira que mais 

cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada em grãos do país. O 

Brasil foi responsável por 28% da produção mundial entre 2010 e 2011 (EMBRAPA, 2011). 

A escolha do bioetanol hidratado se deu por este, de acordo com D’Agosto e Ribeiro 

(2009), ser um combustível utilizado no Brasil como opção para a redução das emissões 

líquidas de CO2, e as características edafoclimáticas do país são favoráveis à sua produção.  

Diante do exposto, este trabalho se justifica pela importância que o tema apresenta para o 

planejamento de transporte do país, já que este visa propor um procedimento de um novo 
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modelo de DV com bom desempenho e poder de predição para o transporte de carga, tanto para 

exportação quanto para movimentação interna, e os produtos utilizados na aplicação são de 

grande importância para o país, embora possuam cadeias de suprimentos diferentes.  

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo visou propor um procedimento para aplicação de RNA como um dos modelos da 

segunda etapa do MSQE, a de DV. Considerou-se apenas as redes do tipo MLP, o tipo de rede 

mais encontrada na literatura. 

O procedimento desenvolvido baseia-se em conceitos e aplicações já consagradas, 

entretanto, de forma estruturada e detalhada, acrescentando-se o que o autor, com base em 

conhecimento derivado de pesquisa, considera imprescindível para complementar a prática 

corrente e preencher a lacuna existente. 

O procedimento é valido somente para o transporte de carga, uma vez que as variáveis que 

influenciam a demanda de transporte de passageiros são outras. A demanda analisada no 

trabalho é anual, devido à falta de dados menos agregados. Para demandas mensais, semanais, 

entre outras, deve ser considerado a sazonalidade, sendo necessário representa-la ou criar mais 

de uma rede.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Para atingir o objetivo mencionado, esta dissertação foi organizada de maneira progressiva, 

desenvolvida em 7 capítulos, conforme se descreve a seguir: 

Capítulo 1 – Introdução: aqui apresentada, aborda a problemática e motivação, os 

objetivos, premissa, hipóteses, justificativas e delimitação da pesquisa; 

Capítulo 2 – Método Sequencial de Quatro etapas: é abordado a respeito do planejamento 

de transportes, destacando o MSQE, dentro dele é especificado cada etapa, principalmente a de 

DV que é o foco do trabalho, seus modelos diretos e convencionais de cálculos são descritos, 

dando ênfase no MG. Também são apresentados diversos tipos calibração dos modelos de 

distribuição de viagem e medidas de desempenho; 

Capítulo 3 – Redes Neurais Artificiais: apresenta os conceitos fundamentais, breve 

histórico e sua aplicação na Engenharia de Transportes, em especial na previsão de demanda;  
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Capítulo 4 – Procedimento Proposto: apresenta o procedimento proposto, descrevendo a 

definição das variáveis, arquitetura da RNA, estimativa para o ano futuro, seu balanceamento 

e a análise de erros; 

Capítulo 5 – Aplicação do Procedimento: é aplicado o procedimento proposto para soja e 

o bioetanol hidratado no Brasil; 

Capítulo 6 – Análise e Discussão dos resultados: análise dos resultados obtidos na 

aplicação do procedimento, comparando os resultados com os do MG; e 

 Capítulo 7 – Considerações finais e proposições para novos estudos: são feitas as 

considerações finais da dissertação e apresentadas sugestões para pesquisas a serem realizadas 

em futuros estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

27 

 

2 MÉTODO SEQUENCIAL DE QUATRO ETAPAS 

 

 

 

Entende-se que para fazer um bom planejamento dos transportes, é necessário ter 

conhecimento dos conceitos e modelos de demanda, compreendendo como estes estão 

relacionados com as atividades da região. Um método muito utilizado é o Método sequencial, 

também conhecido como MSQE (CAMPOS, 2013), que é caracterizado por uma estrutura 

sequencial que representa um processo de tomada de decisão condicional. 

Apesar deste ser conhecido como um modelo, Gonçalves (1992) e Tedesco (2008) afirmam 

que o mesmo se configura mais como um procedimento, um método, e que sua finalidade é 

principalmente a de previsão de demanda, apesar de muitos autores se referirem a ele como um 

modelo de planejamento.  

De acordo com Ribeiro (2011), os primeiros modelos para o planejamento dos transportes 

foram desenvolvidos na década de 50 e são voltados para a DV, fundamentados na estatística, 

relações matemáticas e analogias gravitacionais. Naquela época surgiu a primeira versão do 

MSQE, em que um dos dados de saída é a estimativa de uma matriz O-D para a área de estudo. 

As matrizes O-D são arranjos de dados em linhas e colunas, nos quais cada linha i refere-se à 

origem do deslocamento, e cada coluna j ao seu destino respectivo, sendo o valor da célula (i, 

j) representa a estimativa da quantidade de viagens referente ao respectivo par O-D. 

Ortúzar e Willumsen (1996) relatam que anos de experimentação e desenvolvimento 

resultaram em uma estrutura a qual foi chamada de modelo clássico de transportes. Essa 

estrutura é, em geral, um resultado das práticas da década de 60, mas permaneceu mais ou 

menos inalterada apesar do aperfeiçoamento das técnicas em modelagem durante as décadas de 

70 e 80. Vasconcellos (1996) ressalta que este método foi inicialmente idealizado em três 

etapas, sendo que a partir dos anos 60 foi adicionada a etapa de divisão/escolha modal. Passando 

então a considerar as viagens como um fator associado à pessoa ou carga e não ao automóvel. 

O método sequencial de modelagem ou modelo clássico de transportes, passou a ser 

conhecido como MSQE, sendo apresentado por alguns autores quase como alternativa única no 

contexto de planejamento de transportes. Alguns livros, inclusive, tem seus capítulos 

estruturados na sequência como: Bruton (1970), Mello (1975), Ortúzar e Willumsen (1990, 

1996, 2001 e 2011), Novaes (1986) e Campos (2013). 
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As quatro etapas são: Geração de viagens, Distribuição de viagens, Divisão modal e 

Alocação de viagens, conforme podem ser observadas na TAB. 2.1, com seus respectivos dados 

de saída. A denominação sequencial se deve ao fato do processo de estudo da demanda se 

desenvolver em uma sequência de análise, cujo resultado de uma etapa é o ponto de partida da 

etapa seguinte (CAMPOS, 2013). Porém, de acordo com Ortúzar e Willumsen (1996) e Tedesco 

(2008), deve-se considerar que as etapas de DV e divisão modal podem ser aplicadas na 

sequência invertida ou simultaneamente. Essa divisão em quatro estágios nem sempre é 

adequada uma vez que as decisões dos usuários não se processam sempre dessa forma 

sequencial (NOVAES, 1986).  

 

TAB. 2. 1 Etapas do Método Sequencial 

 

Etapas do Método Sequencial Saídas da Etapa 

Geração de viagens 𝑃𝑖
𝑡, 𝐴𝑗

𝑡: Total de produções na zona i e total 

de atrações na zona j, no horizonte t; 

Distribuição de viagens 𝑇′𝑖𝑗
𝑡 : Número de viagens produzidas na zona 

i e atraídas à zona j, no horizonte t (fluxos 

interzonais); 

Divisão Modal 𝑇′𝑖𝑗𝑚
𝑡 : Fluxos interzonais pelo modo de 

transporte m no horizonte t; 

Alocação de viagens 𝑇′𝑖𝑗𝑚𝑟
𝑡 : Fluxos interzonais pelo modo de 

transporte m, utilizado a rota r, no horizonte t. 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2008) 

 

Analisando os objetivos do MSQE, Tedesco (2008) destaca a quantificação, tipificação e 

análise de viagens em uma determinada região. Segundo o mesmo autor a partir da aplicação 

deste método é possível antever ou direcionar avanços operacionais, implantação de novos 

serviços ou mesmo adequação ou ampliação de infraestrutura para o transporte, por isso, tal 

ferramenta é essencial nas tomadas de decisão em relação aos investimentos públicos e 

mudanças nas redes de transporte. 

A etapa de geração de viagens (GV) do processo de planejamento dos transportes está 

intimamente relacionada com a previsão dos tipos de viagens, geralmente em zonas de tráfego 

(ZT) ou aglomerados de ZT (BRUTON, 1979). A modelagem para previsão de GV depende 

essencialmente de três fatores: quantidade e qualidade dos dados e da forma estrutural dos 
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modelos (MAGALHÃES, 2008). Ortúzar e Willumsen (1996) alegam também que, desde o 

início da década de 1950, diversas técnicas foram sugeridas para modelar a GV, são estas: os 

modelos de fator de crescimento, de classificação cruzada e os de regressão linear. Como 

exemplo de trabalhos voltados para determinação de modelos de GV no transporte de carga, 

podemos citar: Harker (1985), D Este (1996), Marra (1999), Beuthe et al. (2001), Regan (2002), 

Combes e Leurent (2007), Macharis (2004), Ricci e Black (2005) e Janic (2007). 

A segunda etapa, a de DV, que é o foco do trabalho, será detalhada no próximo item. Sendo 

assim, a divisão modal (DM) é necessária sempre que houver disponibilidade de mais um modo 

de transporte para ligar duas ZT (MELLO, 1975; SOUZA e D'AGOSTO, 2013). Ela pode ser 

definida como a divisão proporcional do total de viagens realizadas pelas pessoas ou cargas, 

entre diferentes modos de transporte. Esta pode ser representada numericamente como uma 

fração, razão ou porcentagem do número total de viagens (BRUTON, 1979). Segundo Bruton 

(1979), Pereira (2007) e Campos (2013), os métodos de DM podem ser Determinísticos 

(Regressão linear, Curvas de desvio e Classificação cruzada) ou Probabilísticos (Logit binomial 

e multinomial). A etapa de DM aplicada no transporte de carga é o foco dos trabalhos de Subba 

Rao et al. (1998), Jiang et al. (1999), Arnold et al. (2004), Malchow e Kanafani (2004), Oliveira 

e Cury (2004), Sanches e Ferreira (2007) e Caris et al. (2008). 

Os modelos de alocação têm como objetivo avaliar a distribuição do fluxo de viagens nos 

sistemas de transporte existentes e/ou em novas alternativas, logo, isto significa, fazer uma 

verificação do equilíbrio entre a oferta e a demanda para cada sistema, sendo mais utilizado no 

modo rodoviário, pois está relacionado com o fluxo nas vias, justificado pela facilidade e 

crescente utilização do transporte individual, em consequência ocasionando congestionamentos  

nos grandes centros urbanos (CAMPOS, 2013). De acordo com Pereira (2007) os métodos 

utilizados na etapa de alocação de fluxos são: tudo ou nada, STOCH, incremental, restrição de 

capacidade, equilíbrio do usuário, equilíbrio do usuário estocástico e do sistema ótimo. 

Segundo Willumsen (1996) e Gonçalves (1992), a metodologia sequencial convencional 

requer a estimativa dos sub-modelos relativamente bem definidas. Uma abordagem alternativa 

é desenvolver diretamente as três primeiras etapas. Sendo muito conveniente, uma vez que evita 

algumas das armadilhas da abordagem sequencial como a propagação de erros, em que os erros 

provenientes da mensuração e especificação de variáveis são passados de um sub modelo para 

outro.  

Os Modelos de demanda diretos podem ser de dois tipos: puramente diretos, que utilizam 

uma única equação estimada para relacionar a demanda de viagens diretamente para o modo, 
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pessoa ou carga; e uma abordagem quase direta que emprega uma forma de particularidade 

entre a divisão modal e total de viagens/demanda O-D. No entanto, uma de suas grandes 

desvantagens é que apresentam um maior número de variáveis explicativas, podendo ocorrer 

sérios problemas de colinearidade. Para evitar estes problemas de colinearidade, constitui uma 

grande vantagem operacional do MSQE (ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011). 

 

2.1 DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS 

 

A distribuição espacial das atividade humanas sempre foi uma fonte preocupação aos 

indivíduos e das instituições que de algum modo estão envolvidas com o planejamento e a 

organização do espaço sobre o qual exercem influência (ULYSSÉA NETO, 1990). 

Segundo Ferreira (1999) a etapa de DV tem por finalidade desenvolver um modelo que 

sintetize o número de viagens entre ZT. Definidos os modelos de produção e de atração de 

viagens e calculados os volumes futuros de viagens geradas por cada ZT, calcula-se a sua 

distribuição, identificando o peso ou volume deslocado (no caso de cargas) entre a zona de 

origem e de destino. O objetivo é a elaboração da matriz O-D utilizando modelos de 

distribuição, com os quais se procura expressar o volume de viagem entre pares de zonas, em 

função das variáveis sócio-econômicas e características de custo generalizado de transporte. 

A DV tornou-se uma fase fundamental, consagrada e complexa do processo de 

planejamento de transportes (MELLO, 1975; BRUTON, 1979; HUNTICHINSON, 1979; 

GONÇALVES, 1992; CELIK, 2004). Ela fornece ao planejador um processo sistemático para 

a estimativa de fluxos interzonais (BRUTON, 1979) para planos alternativos de uso de solo e 

sistemas de transportes (GONÇALVES, 1992). Estes fluxos compõem então uma parte 

fundamental da informação de viagens, necessária para o planejamento de transportes 

(FINNEY,1972). 

Esta fase de previsão de viagens constrói diretamente sobre a saída da fase de GV, em 

seguida, uma distribuição interzonal dessas viagens pode ser feita (MARTIN e WOHL, 1961). 

Existem muitas abordagens para DV, uma vez que é uma das partes menos compreendidos da 

previsão de demanda de viagens (MORLOK, 1978). Os trabalhos de Ogden (1977), Tavasszy 

et al. (1997), Al-Deek et al. (2002), Celik e Guldmann (2002), ANTT (2004), Celik (2004), 

Jong et al. (2004), Celik e Guldmann (2007), Patterson et al. (2008), Celik (2010), Silva e 

D’Agosto (2013), Silva (2013), Gonçalves et al. (2014) e Gonçalves et al. (2015) demonstram 
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e mostram a modelagem da DV voltada ao transporte de carga, sendo o MG e suas variações o 

mais utilizado nos trabalhos. 

De acordo com Kanafany (1983), no caso do transporte de carga, este pode ser considerado 

uma parte integrante de um processo de produção em que as entradas e saídas são espacialmente 

separados. O conjunto de otimização de um processo de produção fornece ferramentas 

importantes para lidar com as demandas de transporte de mercadorias, neste caso um 

isomorfismo entre a teoria da demanda e teoria da produção podem ser utilizadas para 

interpretar melhor a função de utilidade podendo ser quantificado como sua função de 

produção. Kanafany (1983) e Branco e Caixeta (2011), ressaltam que a maioria dos modelos de 

DV foram feitas com base nas demandas do transporte urbano de passageiros.  

Conforme Branco e Caixeta (2011), até meados da década de 70, era notável a carência de 

modelos de previsão de fluxos de cargas inter-regiões, sendo o primeiro modelo de previsão de 

fluxos de transportes inter-regionais voltado ao transporte de cargas é referenciado na literatura 

como Harvard Model. Em decorrência da importância da análise e estimativa dos fluxos entre 

localidades para o planejamento estratégico dos sistemas de transporte, diversos modelos de 

transporte multimodal e multiproduto foram apresentados ao longo da década de 80 e 90, 

revelando representações mais aprimoradas do sistema de transporte. 

Segundo Willumsen (1996), diversos modelos foram apresentados ao longo dos anos para 

distribuir e prever viagens entre os destinos. Alguns dos mais simples são apropriados apenas 

para o curto prazo, os estudos táticos, em que não estão previstas grandes alterações na 

acessibilidade fornecidos pela rede. Outros parecem responder melhor ao custo da rede e, 

portanto, as alterações são sugeridas para estudos estratégicos de longo prazo ou para as táticas 

que envolvem mudanças importantes nos preços dos referentes transportes. Logo, são vários os 

modelos propostos para a obtenção da matriz 𝑇𝑖𝑗, a FIG. 2.1 apresenta os modelos de DV, sendo 

estes divididos em diretos, que não passam pela fase de GV e projetam diretamente os fluxos 

futuros entre os pares de zonas, e os convencionais (indiretos), que projetam os fluxos futuros 

entre os pares de zonas, com  a finalidade de que o somatório das viagens realizadas entre uma 

zona e todas as outras, se aproximem do número de viagens geradas futuramente por esta zona, 

obtido por modelos de GV (MAGALHÃES, 2008). 
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FIG. 2. 1 Modelos de Distribuição de viagens 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2008) 

 

Da análise dos trabalhos de Martin e Wohl (1961) Bruton (1979), Novaes (1981), 

Willumsen (1981), Gonçalves (1992), Abrahamssom (1998), Timms (2001), Celik (2004), 

Sherali et al. (2003), Grange et al. (2010) e Bertoncini (2010) constatou-se que, conforme o 

método escolhido, os modelos podem ser divididos em: (i) modelos de fator de crescimento; 

(ii) inferência estatística; (iii) modelos entrópicos; e  (iv) modelos gravitacionais. Os principais 

modelos serão detalhados nos tópicos a seguir.  

 

2.1.1 MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS 

 

2.1.1.1 MODELOS DE FATOR DE CRESCIMENTO 

 

Os modelos de fator de crescimento são os mais simples e podem usar um simples fator ou 

uma combinação destes (WOHL e MARTIN, 1967; BRUTON, 1979; NOVAES, 1986; 

ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011). Os modelos assumem uma denominação diferente, de 

acordo com a variação na forma de sua aplicação, como: Fator uniforme, Fator médio, Fratar, 

Furness ou Detroit (BRUTON, 1979; ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011; CAMPOS, 2013). 
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A aplicação destes métodos necessitam de uma matriz O-D das viagens, em que a matriz 

ano-base é multiplicada por um fator de crescimento, conforme pode ser observada na EQ 2.1, 

assim é feita a estimativa para o ano futuro.  

 

𝑇′𝑖𝑗=  𝑓𝑐  . 𝑇𝑖𝑗 , 

 

EQ 2. 1 

 

em que: 

        𝑇′𝑖𝑗 é o número de fluxos futuros entre as zonas i e j; 

      𝑓𝑐 é o fator de crescimento; 

      𝑇𝑖𝑗 é o número de fluxos atuais. 

 

No fator de crescimento uniforme 𝑓𝑐 é constante, de forma que a DV entre as zonas, segue 

a proporcionalidade observada no ano base (NOVAES, 1986). Mello (1975) ressalta que este 

método não deve ser aplicado em regiões em fase de desenvolvimento, pois seu crescimento 

não tem comportamento uniforme. 

De acordo com Bruton (1979) o Método do Fator Médio de crescimento, utiliza-se de um 

fator de crescimento para cada par O-D (i,j), que é definido pela média dos fatores de 

crescimento da zona de origem (i) e da zona de destino (j), conforme pode ser visto na EQ 2.2 

 

𝑓𝑖𝑗= 
1

2
 (fi +  𝑓𝑗), EQ 2. 2 

 

em que: 

𝑓𝑖 = 
𝑃′𝑖

𝑃𝑖
 e 𝑓𝑗 = 

𝑃′𝑗

𝑃𝑗
, 

sendo:  

        𝑃′𝑖 𝑜𝑢 𝑗 os fluxos futuros produzidos na zona i ou j, projetadas pelo modelo de geração; 

       𝑃𝑖 𝑜𝑢 𝑗 os fluxos atuais produzidos pela zona i ou j na primeira iteração e o total de fluxos 

estimados pelo modelo a partir da segunda iteração. 

Segundo Campos (2013), verifica-se neste método que a partir da primeira iteração o total 

de fluxos produzidos ou atraídos para cada zona não se ajusta à estimativa original de fluxos 

produzidos e atraídos no futuro. Logo, para ajustar estes valores, aplica-se um procedimento 

iterativo até que os valores obtidos sejam equivalentes aos projetados, podendo admitir um erro 
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de 5 a 10% entre o valor resultante e o valor estimado dos fluxos (critério de parada das 

iterações). A EQ 2.3 mostra o procedimento iterativo. 

𝑇𝑖𝑗
𝑘= 

𝑇𝑖𝑗
𝑘−1(𝑓𝑖

𝑘−1+𝑓𝑗
𝑘−1)

2
. 

 

EQ 2. 3 

     

  

Já o método de Fratar é um aprimoramento dos dois métodos anteriores (CAMPOS, 2013). 

Neste método o fator de crescimento é dado pela EQ 2.4 (NOVAES, 1986). 

𝑇𝑖𝑗= 
𝑓′𝑖

𝑓𝑖
. 

𝑓′𝑗

𝑓𝑗
 (𝑊𝑖+𝑍𝑗) / 2, 

 

EQ 2. 4 

 

em que: 

𝑊𝑖=
Σ𝑗𝑇𝑖𝑗

Σ𝑗𝑇𝑖𝑗 .
𝑓′𝑗

𝑓

   e   𝑍𝑗=
Σ𝑗𝑇𝑖𝑗

Σ𝑗𝑇𝑖𝑗 .
𝑓′𝑗

𝑓

 . 

 

Uma desvantagem do método de Fratar é o fato dele não poder ser aplicado a matrizes O-

D assimétricas, para solucionar tal desvantagem, foi criado o Método do Fator de crescimento 

Duplo ou simplesmente Furness, é conhecido também como Fratar Balanceado. De acordo com 

Campos (2013) este método requer uma séria de correções até que o somatório das linhas i e 

colunas j convirjam para o total de produção e atração de cada zona respectivamente. A EQ 2.5 

mostra a fórmula geral do método. 

𝑇′𝑖𝑗= 𝑇𝑖𝑗. 𝑎𝑖 . 𝑏𝑗, 

 

EQ 2. 5 

em que: 

𝑎𝑖é fator de balanceamento da linha i; 

𝑏𝑗é fator de balanceamento da coluna j. 

 

A equação empregada para realizar as iterações, com o objetivo se chegar a uma solução, 

pode ser observada na EQ 2.6. 

𝑇𝑖𝑗
𝑘+1= (𝑇𝑖𝑗

𝑘 . 𝑏𝑖) 𝑎𝑖, 

 

EQ 2. 6 

 

 em que: 
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𝑎𝑖=
𝑃𝑖

∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑘𝑛

𝑖

    e   𝑏𝑗=
𝐴𝑗

∑ 𝑡𝑖𝑗
𝑘𝑛

𝑗

. 

  

O método Detroit, por sua vez, é uma variação simplificada do método fratar (NOVAES, 

1986). Segundo Bruton (1979) este método foi desenvolvido em uma conexão com um estudo 

de tráfego na área metropolitana de Detroit, na tentativa de superar as deficiências dos fatores 

de crescimento mais simples e reduzir as operações necessárias do método Fratar. De acordo 

com o método, os fluxos da zona i vai aumentar em uma taxa 𝑓𝑖e serão atraídos para a zona j 

na proporção da taxa de crescimento relativo de viagem marcação em j, conforme a equação 

EQ 2.7 (KRUECKEBERG e SILVERS, 1974). 

𝑇′𝑖𝑗= 𝑇𝑖𝑗. (
𝑓𝑖 .𝑓𝑗 

𝑓
), 

 

EQ 2. 7 

 

em que: 

𝑓𝑖 e 𝑓𝑗 são fatores de crescimento das zonas i e j; 

𝑓 é fator de crescimento para a área como um todo. 

Como o Método Fratar, este método necessita de iterações para equilibrar os resultados, 

logo, novos fatores de crescimento Ei e Ej são calculados utilizando a razão de viagem 

calculados e previstos no destino, demostrado na equação EQ 2.8. 

𝐸𝑖 𝑜𝑢 𝑗 = 
𝑇′𝑖𝑜𝑢 𝑗𝐺

𝑇𝑖𝑜𝑢𝑗
,  EQ 2. 8 

em que: 

𝑇′𝑖 𝑜𝑢 𝑗𝐺  são os fluxos finais previstos na zona i ou j a partir da geração de viagens; 

𝑇𝑖 𝑜𝑢 𝑗 são os fluxos finais computados da zona i ou j. 

De acordo com Wohl e Martin (1967), os métodos de fator de crescimento possuem as 

seguintes vantagens:  são simples, não necessitam de parâmetros de impedância (o tempo de 

viagem, distância, custo e etc.); podem ser usados para fins diferentes de viagem ou para 

viagens entre usos específicos de terra e são especialmente úteis na atualização de dados de 

pesquisas O-D. Quanto às desvantagens, os autores destacam: exigem uma pesquisa O-D 

abrangente para fornecer os dados de entrada necessários; possíveis grandes mudanças na 

matriz O-D não são reconhecidas pelos modelos; não podem ser utilizados para previsões 

superiores a 3 anos e em regiões em desenvolvimento.  
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2.1.1.2 MODELO GRAVITACIONAL 

 

O MG estudado e aplicado em transportes para distribuição de viagens, teve sua origem 

em suposições de que os padrões de interação espacial são regidos por leis análogas à Lei da 

Gravitação Universal formulada por Newton em 1686 (BRUTON, 1979; NOVAES, 1986; 

KANAFANI, 1983; ORTÚZAR e WILLUMSEN, 2011; CAMPOS; 2013). Segundo Ferreira 

(1999), em 1885 Reilly iniciou a aplicação do MG, quando estudou o fluxo de imigrantes e 

notou que o número de pessoas que se movimentaram entre quaisquer par de cidades parecia 

proporcional ao tamanho delas e inversamente proporcional à distância entre elas. 

Na década de 50, Voorhees baseou-se nos trabalhos de Reilly e em oposição a lei de 

Newton de gravitação universal, determinou valores do expoente diferente de dois para a DV 

com motivos diferentes, logo, a importância dos valores específicos de atratividade e resistência 

à fluxos foi realçada, e a influência do propósito nos padrões de viagem, reconhecida 

(FERREIRA, 1999). Porém a primeira aplicação real da técnica, de acordo com Bruton (1979), 

foi realizada por Casey Júnior, que em 1985, propôs uma abordagem para sintetizar viagens, 

uma adaptação ao trabalho de Reilly. 

O MG, segundo Lee (1973), Ortúzar e Willumsen (2011) e Celik (2004), foi provavelmente 

o modelo matemático mais utilizado em estudos de planejamento de transporte, e de maior 

entendimento dentre os modelos de DV. 

O cálculo do MG está descrito na EQ 2.9 abaixo. Como fator de impedância utiliza-se, 

predominantemente, a distância entre as zonas de tráfego, podendo-se ainda utilizar o tempo de 

viagem ou o seu custo. 

𝑇′𝑖𝑗
 

=  𝑘𝑖 . 𝐿𝐽.
𝑂𝑖. 𝐷𝑗

𝐷𝑖𝑗
𝑎 ,    EQ 2. 9 

 

em que: 

T′ij
 
 é fluxo entre a ZT de origem i e de destino j; 

ki e LJ são fatores de ajuste; 

𝑂𝑖 é a produção para a ZT de origem i; 

𝐷𝑗  é a atração para a ZT de destino j e 

Dij é a impedância, 

𝑎 é a constante de calibração. 
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Bruton (1979) ressalta que o MG é fácil de se entender e de se aplicar, já que ele reconhece 

o propósito de viagens, tem grande influência na determinação dos padrões de viagem e levam 

em conta a competição que existe entre os diferentes usos do solo. Em relação as dificuldades 

operacionais, Bruton (1979) mostra que é devido ao fato de requerer uma considerável 

quantidade de ajustamentos e manipulações para que se encontrem resultados satisfatórios. 

MG tem sido comuns na análise dos fluxos de mercadorias. A estrutura básica de um MG, 

neste caso, não é diferente da estrutura no caso de passageiros, podemos citar o modelo 

desenvolvido por Black (1972), em que o fluxo entre duas regiões é proporcional ao total de 

fornecimento na região de origem, e o total de procura na região de destino e é inversamente 

proporcional a alguma medida de custo de transporte, como mostra a EQ 2.10. 

𝑇𝑖𝑗
𝑘=  

𝑆𝑖𝑗
𝑘  .𝐷𝑖

𝑘.𝐹𝑖𝑗
𝑘

∑ .  𝐷𝑗
𝑘

𝑖  .  𝐹𝑖𝑗
𝑘 

, 

 

EQ 2. 10 

em que: 

𝑇𝑖𝑗
𝑘 é o total de toneladas de carga k produzida na região i e enviada para região j; 

𝑆𝑖𝑗
𝑘  é o total de fluxos de mercadorias k, produzidas em i; 

𝐷𝑖𝑗
𝑘  é a demanda total de carga k para a região j; 

𝐹𝑖𝑗
𝑘 é a impedância que é igual a 𝐼 𝑑𝑖𝑗

λ⁄ , sendo 𝑑𝑖𝑗 é a distância euclidiana entre as regiões i 

e j, e λ um expoente empiricamente derivado, que pode variar dependendo da carga a ser 

estudada. 

Martin e Wohl (1961) apontam as vantagens e desvantagens do MG, sendo as vantagens: 

modelo representa a DV entre diferentes usos do solo; é sensível a alterações no tempo de 

viagem entre as zonas; fácil de compreender e aplicar e reconhece como o propósito das viagens 

afetam a DV. Quanto às desvantagens ele destaca: modelo muito simples para tentar entender 

o comportamento social; um padrão médio de viagem não pode ser aplicado a todas as zonas 

dentro da área urbana; o expoente da distância não é necessariamente constante de lugar para 

lugar; o uso de um único valor do tempo de viagem é questionável, já que este pode variar muito 

de acordo com a hora e o meio de transporte; número excessivo de viagens pode ser previsto 

quando as origens e os destinos estão muito próximos; o modelo tende a mostrar apenas uma 

concordância aproximada com os dados de campo; e para que o modelo produza resultados 

comparáveis aos padrões reais, requer manipulação de um número considerável de fatores  de 

proporcionalidade. 
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Ortúzar e Willumsen (1996) e Ribeiro (2011) ressaltam que o MG pode ser de em quatro 

tipos: (i) restringido no vetor Produção, quando se conhece a origem dos deslocamentos; (ii) 

restringido no vetor Atração, quando se conhece o destino dos deslocamentos; (iii) duplamente 

restringido, nos vetores Produção e Atração, quando se conhece a origem e o destino dos 

deslocamentos; (iv) não restringido, não há informações nem da origem e nem do destino dos 

deslocamentos.  

No tipo duplamente restringido, o modelo é escrito conforme a EQ 2.11. 

𝑇′𝑖𝑗= 𝐴𝑖  . 𝑂𝑖 . 𝐵𝑗  . 𝐷𝑗 .  𝑓(𝐶𝑖𝑗), 

 

EQ 2. 11 

em que: 

     Ai é o parâmetro de calibração associado ao vetor de Produção; 

    Bj é o parâmetro de calibração associado ao vetores de Atração e 

    𝑓(𝐶𝑖𝑗) é a função de  impedância. 

Os parâmetros de calibração, no modelo duplamente restringido, são estimados por um 

processo iterativo, definido pela EQ 2.12 e EQ 2.13. 

𝐴𝑖=
1

∑ 𝐵𝑗 .  𝐷𝑗 .  𝑓(𝐶𝑖𝑗𝑗 )
, EQ 2. 12 

 

 

 

𝐵𝑗=
1

∑ 𝐴𝑖 .  𝑂𝑖 .  𝑓(𝐶𝑖𝑗𝑖 )
, 

 

EQ 2. 13 

 

Já nos modelos restringidos em apenas um dos vetores, os fluxos no vetor restringido se 

mantêm constantes e as no vetor não restringido são estimadas conforme a impedância. O 

formato do modelo pode ser visualizado na EQ 2.14 e na EQ 2.15. 

𝑇′𝑖𝑗= 𝑂𝑖 . 
𝐷𝑗 .  𝑓(𝐶𝑖𝑗)

∑ 𝐷𝑧𝑓(𝑐𝑖𝑗𝑧 )
, EQ 2. 14 

 

𝑇′𝑖𝑗= 𝐷𝑗  . 
𝑂𝑖 .  𝑓(𝐶𝑖𝑗)

∑ 𝑂𝑧𝑓(𝑐𝑖𝑗𝑧 )
.  

 

EQ 2. 15 

 

em que: 
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z são as zonas consideradas pelo modelo; 

Oz e Dz são fluxos produzidos e estimados para todas as zonas do modelo. 

Segundo Ribeiro (2011), os modelos não restringidos são os que possuem a mínima 

informação possível sobre a DV, ou seja, não contão com dados de produção e de atração. 

Nestes casos, o método de maximização da entropia (ME) de Wilson (1976), é usado para 

estimar a atratividade dos fluxos nas zonas, para a produção e atração, calculando diversas 

configurações de matrizes O-D, para identificar a matriz com maior probabilidade de retratar a 

DV.  

De acordo com Ferreira (1999), o método de ME foi apresentado pela primeira vez por 

Shannon em 1948. Em 1957, foi introduzido por Jaynes um procedimento de otimização 

empregando o método de Lagrange. Em 1970, esta técnica foi adaptada para DV através de 

Wilson, que complementou também o trabalho de Lowry (1964), que em seu trabalho 

relacionou os tipos de uso do solo com a DV. Wilson (1970) considerou que um sistema de 

transporte pode identificar três níveis, são estes: micro, meso e macronível. 

O uso do conceito de ME e minimização da informação tem várias aplicações com sucesso 

em redes de transporte. Em um sistema físico fechado, seus dados tendem a um arranjo que 

pode ser organizado em formas aceitáveis e compatíveis com as limitações do sistema, sendo 

este arranjo o mais provável e também o de maior desordem (WILUMSEN, 1978). 

 

2.1.2 CALIBRAÇÃO DOS MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGEM 

 

Calibração de um modelo de DV é o processo de encontrar os valores dos parâmetros do 

modelo que oferecem o "melhor ajuste", de tal forma que a matriz O-D adquirida pelo modelo 

é a que melhor se ajusta aos dados reais observados, conforme algum critério pré-especificado 

(LEE, 1973; GONÇALVES 1992; BEZ, 2000). Já Kanafany (1983) descreve o processo de 

calibração no contexto da análise de demanda de transporte, como a especificação de um 

modelo de estrutura, a estimativa estatística de seus parâmetros e a evolução das estimativas 

dos parâmetros, e que a abordagem para a calibração do modelo baseia-se no princípio de 

validação empírica na estatística do que o sentido numérico. 

Conforme Gonçalves e Ulyssséa Neto (1993), no processo de calibração, a medida que será 

utilizada para avaliar o ajuste das estimativas aos dados deve ser definida, estabelecendo 

procedimentos computacionais que permitam determinar os parâmetros do modelo. Durante a 
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calibração o pesquisador pode ampliar seu entendimento do modelo, explorando a sensibilidade 

de suas variáveis e sua composição, podendo também, auxiliar na avaliação da importância e 

restrições do modelo para aplicações práticas e pesquisa, por isto, a calibração pode ser 

considerada o estágio mais importante do processo de modelagem (BATTY, 1976). 

De acordo com Bez (2000), são diversos os métodos empregados na calibração de modelos 

de DV, destes pode-se destacar quatro: (i) Métodos das secantes; (ii) Busca de Fibonacci; (iii) 

Método do gradiente com perturbações aleatórias e (iv) Método de Furness.  

O método das secantes, consiste em definir o valor de β, em que a igualdade entre os custos 

médio do modelo e do observado/real seja atendida (HYMAN, 1969).  Este método foi 

desenvolvido para calibrar o MG do tipo duplamente restrito, sendo que a função de impedância 

é uma exponencial negativa (GONÇALVES, 1992).  

A método conhecido de Busca de Fibonacci, segundo Novaes (1978), teve origem quando 

Kiefer (1953) para elaborar um modelo para otimização de funções convexas, utilizou a 

sequência de números de Fibonacci, dada pela EQ 2.16. 

𝐼𝑘 = (
𝐹𝑁−𝑘

𝐹𝑁
)  .  𝐼0, 

 

EQ 2. 16 

 

em que: 

𝐼𝑘 é o intervalo de incerteza após k iterações; 

𝐼0 é o comprimento do intervalo inicial; 

N é número escolhido a priori; 

𝐹𝑁 é  número de Fibonacci. 

O Método do Gradiente com Perturbações Aleatórias, de acordo com Bez (2000), é uma 

variação do método do gradiente, criada com intuito de evitar dificuldades no caso da função a 

ser minimizada não ser convexa, pois a sequência pode convergir para um mínimo local e não 

para um mínimo global. Para evitar esta falha do modelo, são acrescentadas perturbações 

aleatórias correspondentes à semelhança de recorrência exposta no método do gradiente, com 

a finalidade de garantir a convergência independentemente do ponto inicial que for tomado 

(POGU e CURSI, 1994).  

O método mais utilizado para calibrar os MG é o processo iterativo de Furness para 

determinação dos fatores de balanceamento 𝐴𝑖𝑠  𝑒  𝐵𝑗𝑠 e o método das secantes para 

determinação do parâmetro β (GONÇALVES, 1992). 



 

41 

 

Segundo Silva (2013) existem duas situações para calibração, a reconstrução da matriz 

observada e a estimativa de uma matriz futura. Em relação a segunda situação, Silva e D’Agosto 

(2013) propuseram um modelo para determinar os coeficientes de balanceamento (𝜒𝑖  𝑒 𝜓𝑗) do 

MG do tipo duplamente restrito aplicados no transporte de carga, por meio da formulação de 

um problema de otimização de multi-objetivos, tendo como objetivo atender todas as restrições 

apresentadas na TAB. 2.2.  

 

TAB. 2. 2 Função objetivo e restrições para o balanceamento da matriz O-D 

Restrição Função objetivo Função objetivo ponderada 

(Minimizar) 

∑ 𝑇𝑖𝑗𝑗 = 𝑂𝑖  e 

∑ 𝑇𝑖𝑗𝑖 = 𝐷𝑗.   
𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 {

𝑎𝑗
+ + 𝑎𝑗

−, 𝑗 = 1, 2,3, … , 𝐽

𝑝𝑖
+ + 𝑝𝑖

−, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝐼
 ∑ 𝜂𝑖(𝑝𝑖

+ + 𝑝𝑖
−) + ∑ 𝜗𝑗 . (𝑎𝑗

+ + 𝑎𝑗
−)

𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

 

 

As metas podem ser expressas da seguinte maneira: 

∑ 𝑇𝑖𝑗 − 𝑎𝑗
+ + 𝑎𝑗

− = 𝐷𝑗
𝐼
𝑖=1 , para todo j; 

∑ 𝑇𝑖𝑗 − 𝑝𝑖
+ + 𝑝𝑖

− = 𝑂𝑖
𝐽
𝑗=1 , para todo i; 

𝐴𝑖 . 𝐵𝑗,Tij, 𝑎𝑗
+, 𝑎𝑗

−, 𝑝𝑖
+e 𝑝𝑖

−≥ 0, para todo i e j. 

 

Sendo:  

aj
+é o desvio positivo do ∑ Tij

I
i=1  em relação à Dj, para cada destino j; 

aj
−é o desvio negativo do ∑ Tij

I
i=1  em relação à Dj, para cada destino j; 

 pi
+ é o desvio positivo do ∑ Tij

J
j=1  em relação à Oi, para cada origem i; 

 pi
− é odesvio negativo do ∑ Tij

J
j=1  em relação à Oi, para cada origem i; 

ηi é o peso do desvio ocorrido em relação à produção da origem i; 

ϑj é o peso do desvio ocorrido em relação à atração do destino j. 

 

2.1.3 MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

A estratégia geral para a validação de um modelo de DV é verificar se este pode reproduzir 

um estado conhecido do sistema com precisão suficiente (ORTÚZAR E WILLUMSEN, 1996). 
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Como o futuro não é conhecido, o ideal é testar estimando o último ano da matriz O-D da série 

histórica em questão.  

Para avaliar a capacidade do modelo replicar um conjunto de dados conhecidos, medidas 

estatísticas, conhecidas como goodness-of-fit (GOF), são empregadas com objetivo de aferir a 

proximidade entre o conjunto observado e o estimado pelo modelo, como pode ser visto nos 

trabalhos de Wilson (1970 e 1976), Smith e Hutchinson (1981), Knudsen e Fotheringham 

(1986), Sikdar e Hutchinson (1981), Gonçalves (1992), Furth e Navick (1993), Bez (2000), 

Silva (2013), Silva e D’Agosto (2013), Gonçalves et al. (2014) e Gonçalves et al.(2015). 

De acordo com Knudsen e Fotheringham (1986), as medidas estatísticas podem ser 

empregadas como forma de aferir os erros e validar o modelo, ou ser empregada para comparar 

modelos, possibilitando a identificação do mais preciso, ou seja, o modelo com maior 

capacidade de replicar o conjunto de dados observados. Smith e Hutchinson (1981) e Bez 

(2000), destacam que as medidas estatísticas podem ser utilizadas, como critério para 

determinação dos parâmetros dos modelos no processo de calibração, podendo chegar a valores 

distintos devido aos diferentes objetivos caracterizados em cada GOF. 

Quanto a classificação, as GOF, podem ser classificadas em três tipos, que serão detalhadas 

a seguir, são elas: (i) Medidas estatísticas tradicionais; (ii) Medidas estatísticas baseadas na 

teoria da informação e (iii) Medidas estatísticas gerais de distância (KNUDSEN e 

FOTHERINGHAM, 1986).   

 

2.1.3.1 MEDIDAS ESTATÍSTICAS TRADICIONAIS - COEFICIENTE DE 

DETERMINAÇÃO 

 

O coeficiente de determinação, mais conhecido como R², é uma medida de ajustamento de 

um modelo estatístico linear generalizado, que pode variar de 0 a 1 sendo comumente usados 

para avaliar a adequação de modelos. Seu dado de saída é interpretado como a quantidade de 

variabilidade nos dados que pode ser explicada ou considerada pelo modelo proposto 

(MONTGOMERY e RUNGER, 2012).  O coeficiente de determinação está apresentado na EQ 

2.17. 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑇′𝑖𝑗−𝑇𝑖𝑗)

2

𝑖𝑗

∑ (𝑇′𝑖𝑗−𝑇∗)
2

𝑖𝑗

. 

 

EQ 2. 17 
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    Montgomery e Runger (2012) apontam quatro cuidados ao utilizar esta medida, são eles: (i) 

cuidado em relação a quantidade de variáveis, pois é sempre possível fazer R2 igual a um 

aumentando a quantidade destas; (ii) a interpretação das GOF variam, podendo ser diferente da 

do coeficiente de correlação; (iii) ao avaliar diferentes modelos, não necessariamente o de maior 

R² será superior,  exceto que o total quadrático dos erros do modelo x seja reduzido por uma 

quantidade idêntica à média quadrática dos erros do modelo y; (iv) pelo fato do modelo ser uma 

relação de erros quadráticos, é imprescindível  que seja feita uma análise independente para 

pequenos valores, já que pesos maiores são dados aos maiores. 

 

2.1.3.1.1 MEDIDAS ESTATÍSTICAS BASEADA NA TEORIA DA INFORMAÇÃO 

2.1.3.1.1.1 ESTATÍSTICA DE GANHO DE INFORMAÇÃO 

 

A Estatística do ganho de informação é uma medida estatística clássica, fundamentada na 

teoria da informação desenvolvida por Kullback e Leibler (1951). A EQ 2.18 pode ser lida 

como a medida I de Q em analogia a P e quanto maior o valor de I menor será o ajuste do 

modelo. 

𝐼(𝑃, 𝑄) = ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗. 𝐿𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑞𝑖𝑗
)𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 , 

EQ 2. 18 

 

em que: 

m é a quantidade de linhas na matriz O-D; 

n é a quantidade de colunas na matriz O-D; 

𝑝𝑖𝑗é a probabilidade de ocorrer uma viagem entre i e j a posteriori ou simplesmente 

referente aos dados observados, denominado de conjunto P, que pode ser definido por: 

𝑝𝑖𝑗 =
𝑇′𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑇′𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

, 

𝑞𝑖𝑗 é a probabilidade de ocorrer uma viagem entre i e j a priori ou simplesmente referente 

aos dados estimados, denominado de conjunto Q, que pode ser definido por: 

𝑞𝑖𝑗 =
𝑇𝑖𝑗

∑ ∑ 𝑇𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

; 

  𝑇𝑖𝑗 é o fluxo observado entre a origem i e o destino j; 

  𝑇′𝑖𝑗  é o fluxo estimado entre a origem i e o destino j. 
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Silva (2013) ressalta que para comparação entre os valores estimados e observados, a 

medida trabalha com os valores em uma escala logarítmica, penalizando os erros maiores. 

 

2.1.3.1.1.2 ESTATÍSTICA PHI NORMALIZADA 

 

Para valores de 𝑝𝑖𝑗 <  𝑞𝑖𝑗 da EQ 2.17, os elementos do indicador 𝜙 (P; Q) apresentam 

valores negativo, podendo levar a invalidação de pares com sinais trocados, dificultando a 

análise ou gerando uma interpretação errada. Com o objetivo de solucionar esta possível 

ocorrência, Smith e Hutchinson (1981) proporam trabalhar com o valor em módulo do 𝐿𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑞𝑖𝑗
), 

chegando-se a uma medida denominada de estatística phi normalizada, exibida na EQ 2.19.  

𝜙(𝑃, 𝑄) = ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗 . |𝐿𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑞𝑖𝑗

)|

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
EQ 2. 19 

 

Em relação a interpretação da saída da medida, quanto menor o seu valor mais preciso será 

o ajuste do modelo, logo, se assumirá o valor igual a zero, se as matriz observada e a estimada 

coincidirem. A estatística phi normalizada, pode ser utilizada para comprar o ajuste de 

diferentes matrizes de viagens (GONÇALVES, 19992), sendo apropriada para a avaliação do 

desempenho de novos modelos de DV (SMITH E HUTCHINSON, 1981). 

 

2.1.3.1.1.3  ESTATÍSTICA PSI NORMALIZADA 

 

A medida estatística psi foi apresentada por Kullback (1959), exibida pela EQ 2.20. 

Ψ = ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗 . 𝐿𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗

)

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗 . 𝐿𝑛 (
𝑞𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗

)

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
EQ 2. 20 

 

em que: 

𝑠𝑖𝑗  média aritmética entre os valores 𝑝𝑖𝑗 𝑒 𝑞𝑖𝑗. 

Para valores de 𝑝𝑖𝑗 < 𝑠𝑖𝑗 ou 𝑞𝑖𝑗 < 𝑠𝑖𝑗 tem-se nas parcelas de Ψ valores negativos, podendo 

dificultar na análise do desempenho. Este problema foi solucionado adotando o valor absoluto 

de 𝐿𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗
) e 𝐿𝑛 (

𝑞𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗
) , observado na EQ 2.21, sendo nomeado de estatística psi normalizada 

(KNUDSEN e FOTHERINGHAM, 1986). 
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Ψ̅ = ∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗 . |𝐿𝑛 (
𝑝𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗

)|

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗 . |𝐿𝑛 (
𝑞𝑖𝑗

𝑠𝑖𝑗

)|

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 
EQ 2. 21 

 

2.1.3.1.1.4 DIFERENÇA ABSOLUTA DE ENTROPIA. 

 

A medida denominada como Diferença Absoluta de Entropia (H), que pode ser observada 

na EQ 2.22, é um medida em que ∑ ∑ pij. Ln(pij)
m
j=1

m
i=1  representa o valor da entropia para os 

valores  da matriz observada, e se substituir pij por qij representara a matriz estimada 

(SHANNO, 1948). Quanto menor o valor de saída da medida, melhor é o ajuste do modelo. 

 

     ∆𝐻 = |∑ ∑ 𝑝𝑖𝑗 . 𝐿𝑛(𝑝𝑖𝑗)𝑛
𝑗=1 − ∑ ∑ 𝑞𝑖𝑗 . 𝐿𝑛(𝑞𝑖𝑗)𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

𝑚
𝑖=1 |. 

 

EQ 2. 22 

 

2.1.3.1.2 MEDIDAS ESTATÍSTICAS GERAIS DE DISTÂNCIA. 

 

As medidas estatísticas gerais de distância são caracterizadas pelo uso da diferença entre 

cada valor observado e o estimado (SILVA, 2013), tais diferenças são comumente apresentadas 

ao quadrado ou em módulo, para que as diferenças negativas não compensem as positivas e 

dificultem a interpretação dos ajustes (KNUDSEN e FOTHERINGHAM, 1986).  

 

2.1.3.1.2.1  ERRO QUADRÁTICO MÉDIO. 

 

A estatística do Erro quadrático Médio ou Root Mean Square (RMSE) é definida pela EQ 

2.23: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = {
∑ ∑ (𝑇𝑖𝑗 − 𝑇′𝑖𝑗 )

2𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1

𝑛 + 𝑚
}

1
2

. 

 

EQ 2. 23 

 

O RMSE representa uma medida baseada na distância euclidiana e é sensível a grandes 

erros absolutos (WILSON, 1976), penalizando amostras que possuem pontos com erros 

elevados (SILVA, 2013). 
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2.1.3.1.2.2  ERRO MÉDIO QUADRÁTICO PADRONIZADO. 

 

O erro médio quadrático padronizado (SRMSE) é apresentada na EQ 2.24, esta medida é 

uma variação do RMSE (PITFIELD, 1978). 

𝑆𝑅𝑀𝑆𝐸 =      
{∑ ∑ (𝑇𝑖𝑗−𝑇′𝑖𝑗)

2
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 }

1
2

∑ ∑ 𝑇𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

. 

EQ 2. 24 

 

2.1.3.1.2.3  ERRO MÉDIO ABSOLUTO.  

 

O erro médio absoluto (MABSERR), é uma medida que representa uma média dos erros 

absolutos encontrados na estimativa, conforme mostrado na EQ 2.25 (SMITH e 

HUTCHINSON, 1981). 

𝐴𝐵𝑆𝐸𝑅𝑅 =
∑ ∑ |𝑇𝑖𝑗−𝑇′𝑖𝑗|𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

𝑛+𝑚
. 

EQ 2. 25 

 

 

2.1.3.1.2.4 ERRO MÉDIO ABSOLUTO NORMALIZADO 

 

Erro Médio Absoluto Normalizado (SMABSERR), é uma variação do MABSERR, ele é 

definido pela EQ 2.26. 

𝑆𝑀𝐴𝐵𝑆𝐸𝑅𝑅 =
∑ ∑ |𝑇𝑖𝑗−𝑇′𝑖𝑗|𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

𝑇𝑖𝑗
∗̅̅ ̅̅ , 

EQ 2. 26 

 

 

em que: 

𝑇′𝑖𝑗
̅̅ ̅̅ ̅ é o número médio de viagens observadas por célula. 

 

2.1.3.1.2.5   ÍNDICE DE DISSIMILARIDADE (ID). 

 

O índice de dissimilaridade (ID) entre as matrizes de viagem observada e estimada, é 

definido pela EQ 2.27, seus valores de saída variam de 0 a 100 e quanto maior for seu valor, 

pior será o ajuste (GONÇALVES, 1992). Esta medida é uma variação da SMABSERR (SILVA, 

2013).  

𝐼𝐷 = 50.
∑ ∑ |𝑇𝑖𝑗−𝑇′𝑖𝑗|𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1

𝑇′ , 
EQ 2. 27 
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em que: 

𝑇 
′  é o número total de viagens observadas. 

De acordo com Thomas (1977), esta medida mede o percentual de viagens que devem ser 

realocadas entre os pares O-D, com objetivo de que a matriz estimada coincida com a 

observada. 
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3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS. 

 

 

 

De acordo com Corrêa (2008) o cérebro humano é considerado o mais fascinante 

processador, composto por 100 bilhões de neurônios aproximadamente, conectados uns aos 

outros por meio de sinapses, grupos formam uma grande rede, chamada de rede neural, que 

rege todos os movimentos e funções do organismo além de proporcionar uma grande 

capacidade de processamento e armazenamento de informações. 

O sonho de incontáveis gerações de pesquisadores tem sido entender o funcionamento do 

cérebro humano e construir uma máquina que possa reproduzi-lo, ainda que parcialmente 

(HAYKIN, 2001). A justificativa para este sonho é devido a capacidade do mesmo de 

reconhecer padrões, relacionar os mesmos, interpretar observações e armazenar conhecimentos 

por meio de experiência. 

De acordo com Rodrigues Filho et al. (1995), a Inteligência Artificial (IA) é um ramo da 

Engenharia e Informática que consiste em um conjunto de técnicas de programação destinadas 

à resolução de determinados tipos de problemas, normalmente muito complexos, a partir da 

percepção da maneira como o homem, ou a natureza em si, o faria, partindo-se da premissa de 

que tudo na natureza é funcional e equilibrado. Conforme Oliveira Junior et al. (2007), o 

conjunto de técnicas e modelos conhecido como inteligência computacional não é a solução 

para todos os problemas, e não invalida nem antagoniza quaisquer áreas consideradas já 

sedimentadas. Trata-se simplesmente de poderosa ferramenta que, aliada a resultados de outras 

áreas (como pesquisa operacional, por exemplo), obtém soluções variáveis para problemas de 

difícil tratamento por técnicas convencionais. 

Dentre as técnicas de IA, uma das mais promissoras, uma vez que tem sido bastante 

divulgada e, portanto utilizada, é a Rede Neural Artificial (RNA), ou simplesmente Rede 

Neural, atraindo diversos pesquisadores de enumeras áreas de conhecimento.  

As RNA são modelos matemáticos que tentam simular o funcionamento do cérebro 

humano com objetivo de resolver problemas da vida real, sendo utilizadas nas mais diversas 

áreas de aplicação como previsão, classificação, controle entre outros (HAYKIN, 2001).  

Certos tipos de redes, de acordo com Coutinho Neto e Fabbri (1999), instruem a si mesmas, 

por meio de apresentação repetida de um conjunto de dados, distinguindo características 

comuns e agrupando-os uma maneira ordenada. Outros tipos de rede são capazes de associar 
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um conjunto de entrada com suas respectivas saídas, podendo generalizar através mesmo de 

exemplos imperfeitos, conhecidos como ruídos, extraindo informações fundamentais de um 

conjunto de entradas, contendo dados relevantes ou não (RAIA JÚNIOR, 2000). Em suma, do 

ponto de vista prático, Bocanegra (2002) afirma que as RNA tem como vantagem o fato de não 

precisar de conhecimentos de especialistas para tomar decisões, se baseando unicamente nos 

exemplos fornecidos, ou seja, não é necessário informar a razão de uma situação resultar em 

alguma decisão no passado, ou porque esta decisão resultou em uma consequência. 

 

3.1 NEURÔNIO BIOLÓGICO  

 

De acordo com HAYKIN (2001), o cérebro humano pode ser definido como um 

computador composto por um arranjo complexo, não linear e paralelo, com capacidade de 

organizar os neurônios para o cumprimento de certos tipos de tarefas. Sendo justamente este 

paralelismo, que o torna capaz de armazenar e representar o conhecimento adquirido, bem como 

torná-lo minimamente acessível.  

A forma com que o cérebro humano é capaz de executar certas tarefas é ainda pouco 

conhecida, dificultando que este seja sintetizado (RAIA JÚNIOR, 2000). Segundo Akamine 

(2005) e Correa (2008), estimasse que um cérebro tenha mais de 10 bilhões de neurônios e de 

uma centena de tipos diferentes deste, trabalhando em grupos, chamados redes, em que cada 

rede pode ser composta por milhares de neurônios interconectados, logo, o cérebro pode ser 

considerado uma coleção de RN. 

Em relação a sua formação, Akamine (2005) e Ludwig Júnior e Montgomery (2007) 

destacam que ele é formado por diversas unidades de processamento altamente interconectadas, 

os neurônios, que são ligados a tantos outros neurônios, sendo capaz de criar até 10 mil sinapses 

(junção de um neurônio e o seguinte, ligação química e temporária). 

De acordo com Guyton (1984), Akamine (2005) e Ludwig Júnior e Montgomery (2007) os 

principais componentes dos neurônios biológicos são: Dendritos, Corpo do Neurônio (também 

chamado de soma) e Axônio, que podem ser observados na FIG. 3.1. Em que os Dendritos 

recebem os estímulos transmitidos pelos outros neurônios; a soma coleta e processa as 

informações vindas de outros neurônios, se o valor resultante estiver acima de um limite, o 

neurônio se excita e tende a propagar o estímulo, caso contrário ele fica inibido. O Axônio 

transmite estímulos para outras células, sendo o canal de saída do neurônio. 
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Conhecendo-se o funcionamento dos neurônios, torna-se possível a simulação do 

comportamento do cérebro humano, mesmo que de forma ainda parcial (GUYTON, 1984). 

 

 

FIG. 3.1. Componentes do neurônio 

Fonte: Guyton (1984) 

 

3.2 NEURÔNIO ARTIFICIAL 

 

O neurônio artificial é uma unidade de processamento matematicamente simples, que 

recebe uma ou mais entradas e as transforma em saídas (Brondino, 1999). A FIG. 3. 2 mostra 

um esquema de um neurônio artificial composta por sinais de entradas, sinapses, uma função 

soma, um limiar (threshold), uma função de ativação e a saída do neurônio yk. 

 

 

FIG. 3. 2.  Modelo não linear de um neurônio 

Fonte: Haykin (2001) 
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De acordo com Haykin (2001), Rezende (2003), Batista (2012), Braga, Carvalho e 

Ludermir (2014), pode-se apresentar as seguintes considerações para cada componente da FIG. 

3.2. 

Os sinais de entrada (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) são medidas sucedidas do meio externo, simulando 

valores adotados pelas variáveis de uma aplicação específica, os sinais são análogos aos 

impulsos elétricos externos captados pelos dendritos do neurônio biológico. 

As sinapses são caracterizadas por um peso w que pode representar a sua intensidade. A 

função do peso 𝑊𝑘𝑛 é multiplicar o 𝑥𝑛 (sinal de entrada)  na entrada da sinapse n conectada a 

um neurônio k. Para valores de peso positivos a sinapse é denominada de excitatória e para 

valores negativos inibitória. 

A função soma, apresentada na EQ 3.1, determina o valor de 𝑢𝑘 que é a entrada da função 

de ativação. Logo, sua função é agregar todos os sinais de entrada que foram ponderados pelos 

respectivos pesos sinápticos a fim de produzir um valor de potencial de ativação. 

𝑢𝑘 = ∑ 𝑤𝑘𝑛 𝑥𝑘.

𝑛

𝑖=1

 
EQ 3. 1 

O limiar (thershold), k, tem um papel determinante na saída do neurônio. Se o valor de 𝑢𝑘 

for menor que este limiar, então, a saída do neurônio fica inibida. Caso contrário fica ativa. 

A função de ativação, que funciona como um limitante à amplitude de saída do neurônio, 

ou seja, a entrada é normalizada dentro de um intervalo fechado [0,1] ou alternativamente [-

1,1]. As funções de ativação mais comum são: função linear simples e por partes, função 

sigmóide ou logística, função tangente hiperbólica. A saída do neurônio é denominada de yk 

definida pela EQ 3.2. 

 

𝑦𝑘 = 𝜑(𝑢𝑘 − 𝜃𝑘). EQ 3. 2 

 

 

 

 

A saída 𝑦𝑘, é o valor final produzido pelo neurônio em relação a um conjunto de sinais de 

entrada especificados. 

Para determinar os pesos sinápticos é necessário realizar um processo de aprendizagem da 

rede, os dados devem estar normalizados e separados em três conjuntos: treinamento, validação 

e teste. A aprendizagem é o processo pelo qual os parâmetros de uma RNA são ajustados por 

meio de uma forma continuada de estímulo pelo ambiente no qual a rede está operando, sendo 



 

52 

 

o tipo específico de aprendizagem definido pela maneira particular como ocorrem os ajustes 

realizados nos parâmetros (MENDEL e MCLAREN, 1970). 

Pode-se observar na TAB. 3.1 que o tempo de processamento do neurônio artificial é muito 

superior ao biológico. Porém, o uma RNA na maioria dos casos é infinitamente mais lenta que 

o processamento cerebral, já que este trabalha com alto grau de paralelismo entre si (FAGGIN, 

1991; HAYKIN, 2001). 

 

TAB. 3.1 comparativos entre o neurônio artificial e o biológico 

Parâmetro Neurônio Artificial Neurônio Biológico 

Eficiência energética* 10−6J 10−16J 

Tempo de processamento** 10−9 s*** 10−3 s 

Mecanicmo de processamento Tipicamente sequencial Tipicamente paralelo 

Fonte: Silva, Spatti e Flauzino (2010) 

* Operação/Segundo 

** Operação/Neurônio 

*** Clock na ordem de GHz 

 

3.3 BREVE HISTÓRICO 

 

As redes neurais foram desenvolvidas, originalmente, em 1943, na Universidade de 

Illinois, pelo neurofisiologista McCulloch e pelo matemático Walter Pitts, quando publicaram 

um artigo intitulado “a logical calculus of the ideas imanente in nervous activity” (OLIVEIRA 

JUNIOR et al., 2007; BATISTA, 2012). O trabalho consistia em uma analogia entre células 

nervosas vivas e um processo eletrônico binário (OLIVEIRA JUNIOR et al., 2007), propondo 

uma modelagem do neurônio artificial, como uma unidade de processamento simples (RAIA 

JÚNIOR, 2000; BEALE e JACKSON, 1990), resultando-se assim na primeira concepção de 

neurônio artificial (SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 2010). 

Foi ainda na década de 40, segundo Ludwig Júnior e Montgomery (2007), que o 

matemático Johann Von Neusmann, sugeriu a arquitetura dos computadores eletrônicos atuais, 

e devido ao cômodo resultado destas maquinas, os modelos neurais foram relegados a segundo 

plano. Entretanto Von Neumann nunca rejeitou a ideia de explorar as analogias entre o 

computador e o cérebro. 

Donald Hebb (1949) propôs o primeiro método de treinamento para rede, chamado de regra 

de aprendizagem de Hebb (BATISTA 2012), regra fundamentada em observações e hipóteses 
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de caráter neurofisiológico (HEBB, 1949), sendo o primeiro a propor a lei de aprendizagem 

específica para as sinapses dos neurônios (LUDWIG JÚNIOR e MONTGOMERY, 2007). 

Os modelos matemáticos baseados no neurônio biológico continuaram sendo 

desenvolvidos por vários outros pesquisadores (SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 2010).  Até 

que em 1958, Frank Rosenblatt demonstrou o modelo Perceptron que poderia ser criado para 

classificar certos tipos de padrões (BRAGA, CARVALHO E LUDERMIR, 2014). De acordo 

com Batista (2012), após a criação do modelo Perceptron, diversos pesquisadores da época 

ficaram estimulados a realizar pesquisas pertinentes a inteligência artificial. E em 1960, foi 

desenvolvida a rede ADApite LINear Element (Adaline) por Widrow e Hoff (1960), que 

posteriormente gerou o Madaline, a Adaline Múltipla, uma rede com o aprendizado 

fundamentado na chamada regra Delta, conhecida também como algoritmo de aprendizado 

Least mean square (SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 2010). 

 Entretanto, Ludwig Júnior e Montgomery (2007), Silva, Spatti e Flauzino (2010) e Batista 

(2012), relatam que a neurocomputação sofreu um contratempo com a publicação do livro de 

Minsky e Papert (1969), intitulado de Perceptrons, - na introduction to computational 

geometry, em que demonstram de forma enfática a limitação das RNA de uma única camada, 

como as propostas por Rosenblatt (1958) e Widrow e Hoff (1960), não realizam classificações 

para classes não linearmente separáveis, também conhecido como  𝑋𝑜𝑟 (Ou-exclusivo). 

A partir de reflexos desta publicação, muitos pesquisadores ficaram desestimulados, tendo 

então um período em que poucas pesquisas foram desenvolvidas, cujos destaques foram a 

derivação de algoritmos de predição utilizando gradiente reverso por Werbos (1974) e a 

implementação da rede Adaptative Resonance Theory (ART) por Grossnerg (1980), e a 

formulação de Kohonen (1982) de mapas auto organizáveis (SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 

2010). De acordo com Batista (2012), somente em 1982, retomou o destaque que tinha antes 

de 1969 com a proposição de redes recorrentes feita por John Hopfield (1982), redes baseadas 

em funções de energia. 

Braga, Carvalho e Ludermir (2014) ressaltam que a partir de meados da década de 1980, 

houve uma explosão de interesse pelas RNA na comunidade internacional, sendo um dos 

motivos o avanço da tecnologia, que permitiu a realização física de modelos de neurônios e sua 

interconexão de um modo antes impensável. 

Segundo Silva, Spatti e Flauzino (2010) em 1986 Rumelhart, Hinton e Willams, 

publicaram o livro intitulado “Parallel distributed processing”, em que apresentam o algoritmo 

desenvolvido, nomeado de Backpropagation (BP), que possibilita o ajuste dos pesos em uma 
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rede com mais de uma camada, dando origem a rede do tipo Multilayer Perceptron (MLP). Este 

algoritmo de aprendizado reascendeu e motivou definitivamente as pesquisas em RNA, 

principalmente na busca de variações do BP que apresentassem maior velocidade de 

convergência (BRAGA, CARVALHO E LUDERMIR, 2014). 

A partir daí as RNA passaram a ser aplicadas na solução de vários problemas científicos 

como na Biologia, Física, Química, Matemática, Engenharia, Economia e Transporte. 

 

3.4 REDE MULTILAYER PERCEPTRON  

 

 Segundo Ludwig Júnior e Montgomery (2007), com o passar do tempo, as pesquisas de 

IA, principalmente na área de RNA se mostraram inviáveis com o problema  𝑋𝑜𝑟 utilizando o 

Perceptron, ou seja só eram capazes de resolver problemas com características lineares. Para 

resolver tal problema, uma nova estratégia foi estruturada, introduzindo camadas de neurônios 

entre as entradas e as saídas da RNA, levando a um avanço e à retomada dos estudos da IA. 

Esta nova estrutura com redes internas/ocultas recebeu o nome de MLP, ou em português, 

Perceptrons de Múltiplas Camadas, sendo capaz de resolver problemas não-lineares, fazendo 

uso de funções de ativação não-lineares (BRAGA, CARVALHO E LUDERMIR, 2014). 

Cybenko (1988 e 1989) demonstrou em seus trabalhos que uma rede do tipo MLP, com 

uma camada intermediaria é capaz de aproximar qualquer função contínua, e com duas, é capaz 

de aproximar qualquer função. Vale ressaltar que as redes MLP são as mais utilizadas 

(BRONDINO, 1999; GEVREY, DIMOPOULOS e LEK, 2003; TSAI, LEE e WEI, 2005). 

De acordo com Batista (2012) as redes MLP são uma generalização da rede perceptron, 

pertencendo à arquitetura feedforwards, arquitetura na qual todas as saídas dos neurônios de 

uma camada são conectadas com todos os neurônios da camada posterior, correspondendo à 

direção entrada e saída, não existindo conexões entre neurônios de uma mesma camada. O 

treinamento de uma MLP é feito de forma supervisionada e o mecanismo utilizado para a 

aprendizagem é algoritmo muito popular denominado BP ou retro-progação do erro, e suas 

variações (HAYKIN, 2001). Outra característica é que as redes MLP tem um arquitetura do 

tipo recorrente, em que as saídas dos neurônios são realimentadas como sinais de entrada para 

outros neurônios, a qualificando para o processamento dinâmico de informações (SILVA, 

SPATTI e FLAUZINO, 2010). 

O neurônio oculto ou de saída de uma rede MLP, conforme Haykin (2001), é projetado 

para realizar dois cálculos: (i) o cálculo do sinal funcional que aparece na saída de um neurônio, 
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que é expresso como uma função não-linear do sinal de entrada e dos pesos sinápticos 

associados com aquele neurônio, e (ii) cálculo de uma estimativa do vetor gradiente, que é 

necessário para a retropropagação através da rede. 

 

3.4.1 APRENDIZADO 

 

Uma RNA extrai seu poder computacional de sua habilidade de aprender e de generalizar, 

produzindo resultados para entradas que não existiam no conjunto de treinamento da mesma 

(AGUIAR JÚNIOR, 2004). Esta capacidade a diferencia dos demais algoritmos que apenas 

processam o que lhes foi ensinado (LUDWIG JÚNIOR e MONTGOMERY, 2007). 

Segundo Oliveira Junior et al.(2007), o aprendizado (ou treinamento) de uma RNA advém 

do ajuste dos seus parâmetros, com o objetivo de produzir o resultado esperado, dado a 

apresentação de um conjunto de padrões específicos. Estes parâmetros são os pesos das 

conexões que interligam os neurônios. As RNA utilizam diferentes técnicas de treinamento, 

podendo este ser classificado como: supervisionado, não supervisionado ou hibrido, que serão 

detalhados abaixo (BRONDINO, 1999; BOCANEGRA, 2002; ARAÚJO e MELO, 2006): 

• Supervisionado (Associativo): na sua fase de treinamento apresenta um conjunto de 

entradas seguidas de suas referentes saídas, cujo objetivo é minimizar o sinal de erro, um 

exemplo deste paradigma de aprendizado é o método BP; 

• Não supervisionado (Auto-Organização): não há supervisão externa, a rede aprende 

sozinha, porém é imprescindível que entradas semelhantes sejam   apresentadas à rede; e 

• Híbrido: combinação os dois tipos de aprendizado anteriores. 

 

3.4.1.1 ALGORITMO DE APRENDIZADO 

 

Segundo Braga, Carvalho e Ludemir (2014), algoritmo de aprendizado (AA) é um conjunto 

de regras bem estruturadas para a solução de um problema de aprendizado. São vários os tipos 

de AA, cada um específico para certos modelos de RNA e que diferem entre si, sobretudo, pela 

maneira com que os pesos são atualizados (BRONDINO, 1999). 

Rumelhart, Hinton e Williams (1986) apresentaram o algoritmo BP, que ajusta 

repetidamente os pesos das conexões entre os neurônios, a fim de minimizar as diferenças entre 

o valor de saída e o valor real. O BP é baseado em um gradiente descendente, em que a função 
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de ativação precisa ser contínua, diferenciável e de preferência não decrescente para que o 

gradiente seja calculado e o ajuste dos pesos direcionado (AGUIAR JUNIOR, 2004). 

Conforme mostram Russel e Norvig (1995) e Silva, Spatti e Flauzino (2010) o algoritmo 

BP possui duas fases. A primeira fase, a forward ou propagação adiante é responsável por 

definir a saída em função de um padrão de entrada, visando somente obter as respostas da rede, 

levando-se em consideração apenas valores atuais dos pesos sinápticos e limiares de seus 

neurônios, ambos permanecendo inalterados durante cada execução desta fase.  A segunda fase 

é conhecida como backward ou propagação reversa, que procura atualizar os pesos das 

conexões sinápticas a partir da saída esperada e dos valores obtidos pela rede. Logo, as 

aplicações consecutivas das duas fases fazem com que os pesos sinápticos e limiares dos 

neurônios se ajustem automaticamente em cada iteração, resultando na gradativa redução da 

soma dos erros frutos das respostas da rede frente àquelas desejadas. 

Existem diversas variações do algoritmo BP, são elas: Gradient descent backpropagation; 

Gradient descent backpropagation com momentum; Gradient descent backpropagation com 

taxa adaptativa; Gradient descent backpropagation com momentum e taxa adaptativa; 

Levenberg-Marquardt backpropagation e Resilient backpropagation. 

Riedmiller (1994) avalia que um bom AA deve ter boa capacidade de generalização para 

novos valores de entrada (não utilizados no treinamento), possuir uma fácil escolha de 

parâmetro e uma rápida convergência. Para atender os itens citados, vários algoritmos foram 

propostos, nos próximos itens, serão apresentados quatro deles. 

 

3.4.1.1.1 BACKPROPAGATION COM MOMENTUM 

 

De acordo com Silva, Spatti e Flauzino (2010) a inserção do termo momentum se configura 

como uma das variações mais simples de ser efetuada no algoritmo BP, sendo inserido um 

parâmetro, conforme pode ser visualizado na EQ 3.3, tendo como objetivo ponderar o quão as 

matrizes sinápticas foram alteradas entre duas iterações anteriores e sucessivas. 

 

𝑊𝑖𝑗
(𝐿)

(𝑡 + 1)= 𝑊𝑖𝑗
(𝐿)

(𝑡)+ α. (𝑊𝑖𝑗
(𝐿)

(𝑡)- 𝑊𝑖𝑗
(𝐿)

(𝑡 − 1))+ n.б𝑗
(𝐿)

. 𝑌𝑖
(𝐿−1)

, EQ 3. 3 

 

 

Sendo:  
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α. (𝑊𝑖𝑗
(𝐿)

(𝑡)- 𝑊𝑖𝑗
(𝐿)

(𝑡 − 1)) o termo de momentum; 

n.б𝑗
(𝐿)

. 𝑌𝑖
(𝐿−1)

termo de aprendizagem, 

em que: 

L é a L-ésima camada; 

Α é a taxa de momentum, sendo seu valor compreendido entre zero e um. 

Segundo Silva, Spatti e Flauzino (2010) quando o valor da taxa de momentum for igual a 

zero, a expressão se torna então equivalente àquela do BP convencional, e para valores 

diferentes de zero, este termo passa a ser complacente, afetando positivamente o processo de 

convergência, tornando-o bem mais eficiente, pois se leva em consideração o critério de quão 

distante está a solução final. 

 

3.4.1.1.2 QUICK PROPAGATION 

 

O Algoritmo Quick Propagation, mais conhecido como Quickprop (QP), é descrito por 

Fahlman (1988) que utilizando informação sobre a curvatura da superfície de erro, o 

treinamento de uma rede MLP pode ser acelerado. Sendo um processo de segunda ordem que 

faz uso de uma heurística baseada no método de Newton (BATTITI, 1991). Conforme Braga, 

Carvalho e Ludermir (2014) a principal diferença do QP para o BP é que para cada peso, 

independentemente, são utilizadas as inclinações anteriores e atual do erro, considerando que a 

superfície de erro é localmente quadrática, procurando saltar da posição atual na superfície área 

o ponto de mínimo da parábola, conforme pode ser observado na EQ 3.4. 

Δw𝒋𝒊(t)= 

∂E

𝑾𝒊𝒋
(𝐭)

∂E

𝑾𝒊𝒋
  (𝐭−𝟏) − 

∂E

𝑾𝒊𝒋
 (𝒕)

Δw𝒋𝒊(t-1) 
EQ 3. 4 

 

 

3.4.1.1.3 RESILIENT BACKPROPAGATION 

 

O algoritmo Resilient BackPropagation (Rprop) ou retropropagação resiliente, foi 

proposto por Riedmiller e Braun (1993). Ele faz uso da função de ativação (FA) do tipo logística 

ou tangente hiperbólica, e seu objetivo é adaptar as atualizações dos pesos  conforme a função 

de erro, eliminando a influência do valor da derivada parcial na atualização destes, ao invés de 

considerar as variações das magnitudes do gradiente. Logo, o Rprop emprega somente o sinal 
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da derivada para indicar o sentido para qual os pesos serão atualizados (RIEDMILLER, 1994) 

e a taxa de aprendizagem do método se torna dinâmica (SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 2010). 

Riedmiller e Braun (1993) compararam o Rprop com outros e listaram as vantagens do 

mesmo, são elas: (i) rápida convergência, (ii) facilidade de implementação e (iii) robustez em 

relação à seleção dos parâmetros iniciais. 

 

3.4.1.1.4 LEVENBERG-MARQUARDT 

 

Ao contrário do BP, que é baseado no método do gradiente descendente, ajustando os 

valores das matrizes de pesos em relação à direção oposta do gradiente da função erro 

quadrático, o algoritmo Levenberg-Marquardt (LM) é uma aproximação do método de Gauss-

Newton por meio da utilização de uma taxa de aprendizado variável (FUN e HAGAN, 1996; 

SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 2010; BRAGA, CARVALHO e LUDEMIR, 2014). Segundo 

Braga, Carvalho e Ludemir (2014), os pesos da rede são ajustados de acordo com a EQ 3.5. 

 

Δw𝑗𝑖(t)= - [∇² E (w𝑗𝑖(t)) +  μ I] −1∇e((w𝑗𝑖(t)), EQ 3. 5 

 

em que: 

∇2E (w𝑗𝑖(t)): matriz Hessiana; 

 ∇e((w𝑗𝑖(t)): é o gradiente. 

O parâmetro μ  é multiplicado por um fator β quando um ajuste tem por objetivo o aumento 

de E (w𝑗𝑖(t)), se o objetivo for reduzí-lo a cada passo, μ é dividido por  β. Quando o valor de 

μ  é alto, o algoritmo se torna gradiente descendente, se o valor for baixo, o algoritmo é 

equivalente ao algoritmo Gauss-Newton. 

O algoritmo BP, conforme Hagan e Menhaj (1994) exige muito esforço computacional e 

tende a convergir muito lentamente. Por outro lado o algoritmo LM é o mais utilizado para 

contornar este inconveniente, já que o mesmo é capaz de conduzir o treinamento de redes MLP 

na ordem de 10 a 100 vezes mais rápido. Porém, o LM demanda uma grande quantidade de 

memória e elevada complexidade computacional, tornando sua utilização ineficiente para redes 

muito grande. Entretanto com o passar dos anos esta restrição vem diminuindo, pois a cada dia 

computadores com maior capacidade de memória e processamento são lançados, devido ao 

avanço da tecnologia (BRAGA, CARVALHO e LUDEMIR, 2014).  
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3.4.2 NÚMERO DE NEURÔNIOS 

 

De acordo com Aguiar Junior (2004), em uma rede MLP, o número de neurônios nas 

camadas intermediárias é determinado pela natureza da função a ser aproximada, sendo 

definido empiricamente na maioria dos casos, uma vez que necessita da distribuição dos dados 

a serem utilizados para treinamento, validação e teste, necessitando de prévias análises dos 

dados, bem como da complexidade do problema a ser confrontado. Porém, Eberhart e Dobbins 

(1990) propuseram um método para definir este número de neurônios, dada pela EQ 3.6. 

 

𝑁𝑐𝑖= √(𝑁𝑐𝑒 + 𝑁𝑐𝑠),     
 

EQ 3. 6 

em que: 

𝑁𝑐𝑖: Número de neurônios na camada intermediaria; 

𝑁𝑐𝑒: Número de neurônios na camada de entrada; 

𝑁𝑐𝑠: Número de neurônios na camada de saída. 

Outras propostas encontradas na literatura são os de Lippmann (1887), representada pela 

EQ 3.7, e por Hecht-Nielsen (1989), na EQ 3.8. 

𝑁𝑐𝑖= 𝑁𝑐𝑠 . (𝑁𝑐𝑒 + 1). 

 

EQ 3. 7 

 

 

𝑁𝑐𝑖= 2𝑁𝑐𝑒 + 1. EQ 3. 8 

 

Apesar de existirem alguns métodos, a determinação do número de neurônios na camada 

intermediária, conforme Calôba, Calôba e Saliby (2002) e Viglioni (2006) não pode ser feita 

sem alguma experimentação, já que a adoção de poucos neurônios na CI leva a uma capacidade 

de generalização maior, mas pode estar simplificando demais o modelo. O uso de muitos 

neurônios pode introduzir uma complexidade que o problema não possui, fazendo com que a 

rede fique muito restrita, propensa a overtraining ou super especialização, perdendo a 

capacidade de responder a dados nunca apresentados, ou seja, perda da capacidade de 

generalização (HAYKIN, 2001). 
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3.4.3 FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO 

 

Silva, Spatti e Flauzino (2010) e Batista (2012) destacam que as FA podem ser divididas 

em dois grupos principais: as FA parcialmente diferenciáveis e as totalmente diferenciáveis. O 

primeiro grupo possui pontos em que suas derivadas de primeira ordem são inexistentes. A 

TAB. 3.2 ilustra as principais funções desse grupo. Já o segundo, são funções cujas suas 

derivadas de primeira ordem existem e são conhecidas em todos os pontos de seu domínio. A 

TAB. 3. 3 destaca as principais funções desse grupo. 

 

TAB. 3.2 Funções de Ativação parcialmente diferenciáveis 

 

Fonte: Batista (2012). 
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TAB. 3. 3 Funções de Ativação totalmente diferenciáveis 

  

Fonte: Batista (2012) 

 

Batista (2012) afirma que o ideal é que a FA não seja linear, limitada e continuamente 

derivável em todos os seus pontos. 

 

3.4.4 CRITÉRIO DE PARADA 

 

Tendo como o objetivo uma boa generalização, não é nada fácil de perceber o melhor 

momento para encerrar o treinamento, fazendo com que a rede acabe sendo excessivamente 

ajustada aos dados de treinamento, caso não seja encerrada no ponto certo (HAYKIN, 2001). 

Para reverter isso, um procedimento muito utilizado é a inclusão da parada antecipada (early 

stopping), em que o processo de aprendizagem para uma topologia candidata é constantemente 

checado pela aplicação do subconjunto de validação, finalizando o treinamento quando 

começar a haver elevação do erro quadrático (frente aos subconjuntos de teste) entre épocas 

sucessivas (SILVA, SPATTI e FLAUZINO, 2010). Em suma, o treinamento só deve ser 
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interrompido quando o erro dos padrões do conjunto de validação começar a subir de forma 

consistente. 

Haykin (2001) descreve o procedimento do método de treinamento com parada antecipada, 

sendo este: após um período de treinamento, os pesos sinápticos e os níveis da MLP são todos 

fixos, e a rede opera no seu modo direto, para frente. Logo, o erro de validação é então medido 

para cada exemplo do subconjunto de validação, quando esta fase está completa, o treinamento 

é reiniciado para um novo período, e o processo é repetido.  

Para realizar a técnica do early stopping, deve-se dividir os dados em três conjuntos: (i) 

treinamento, que são os padrões usados para modificar os pesos; (ii) validação, padrões 

utilizados para verificar o problema do super treinamento, e (iii) teste, padrões para testar o 

desempenho do modelo final. Ressaltando que deve ser escolhida a rede com melhor 

desempenho no conjunto de validação. 

 

3.5 APLICATIVOS COMPUTACIONAIS 

 

Existem diversos aplicativos utilizados para modelar e treinar RNA, como por exemplo: 

JavaNNS, Neuralworks Professional II Plus, EasyNN Plus , MathWorks MatLAB/NNT, aiNet 

Neural Network e BrainMaker Professional, que serão sucintamente descritos a seguir. 

De acordo com Aguiar Júnior (2004) o JavaNNS permite a importação de dados, criação, 

visualização gráfica e modelagem de redes e o treinamento, análise e validação de padrões 

estabelecidos, podendo estabelecer as funções de ativação e de saída de cada camada durante a 

modelagem além de permitir a realização com diferentes algoritmos de aprendizado. 

O Software NeuralWorks Professional II Plus provê um ambiente flexível para a pesquisa, 

bem como para a aplicação das técnicas que envolvem a teoria de RNA (OLESKOVICZ, 

COURY e AGGARWAL, 2003). 

Segundo Neural Planner Software (2014) o EasyNN Plus é um software simulador de RNA 

que trabalha sobre a plataforma Microsoft Windows. Ele permite a geração de redes MLP a 

partir da importação de dados em formato texto. Suas principais vantagens são: ver os 

diagramas, gráficos e os dados de entrada e saída em detalhes; visualizar os nós, as conexões, 

os gráficos e os resultados que estão sendo atualizados enquanto a rede aprende seus dados e 

pode interagir com outros aplicativos. O AA utilizado para seu aprendizado é o BP com 

momentum, utiliza a FA sigmoide logística, seu limite é de 3 CI (AKAMINE, 2005).  
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MathWorks MatLAB além de oferecer um ambiente completamente amigável, admite a 

utilização de ferramentas úteis ao desenvolvimento intuitivo de Redes Neurais (ARAUJO E 

MELO, 2006). O mesmo é comercializado pela The Mathworks Inc é um programa de uso 

específico, otimizando para executar cálculos científicos e de engenharia. Ele possui a 

linguagem Matlab e suas principais vantagens são: facilidade de uso, independência de 

Plataforma, funções predefinidas, diagramas independentes de dispositivos, interface gráfica de 

usuário e permite converter um programa do protótipo Matlab em um executável apropriado 

para venda e distribuição a usuários (CHAPMAN, 2003) 

A arquitetura aberta do Matlab possibilita a utilização de programas acessórios que 

expandem as funcionalidades, conhecidos por toolbox (THE MATHWORKS, 2002 e 2003 

apud AGUIAR JUNIOR, 2004). Conforme The MathWorks (2015), o Neural Network Toolbox 

(NNT) fornece funções e aplicativos para a modelagem de sistemas não-lineares complexos 

que não são facilmente modelados com uma equação de forma fechada, apoiando a 

aprendizagem supervisionada com feedforward, Radial Basis e redes dinâmicas, suportando 

também o aprendizado não supervisionado com mapas de auto-organização e camadas 

competitivos. Com o NNT é possível projetar, treinar, visualizar e simular RNA, para 

aplicações como: o ajuste dos dados, reconhecimento de padrões, clustering, previsão de séries 

temporais e modelagem do sistema dinâmico e controle. 

A ferramenta aiNet Neural Network é descrita por Corrêa (2008) como um algoritmo dos 

Sistemas Imunológicos Artificiais para clusterização. Este software é projetado 

especificamente para facilitar a modelagem de tarefas, nos aspectos em que elas seriam difíceis 

de serem realizadas com a outra RN, porém enfatiza que este software não é muito utilizado. 

Para finalizar, o software BrainMaker Professional, é uma ferramenta que conforme 

Corrêa (2008), apresenta como possibilidade de escolha, as funções de ativação neural dos 

tipos: limiar, linear e parcialmente linear, logística e Gaussiana. Sendo capaz de processar as 

topologias de redes dos tipos recorrentes e não-recorrentes, e seu treinamento é do tipo 

supervisionado, sendo o AA o BP, com atualização dos pesos por padrão, porém possui algumas 

limitações que podem influenciar na escolha de utilização, o que justifica sua baixa utilização. 
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3.6 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NO 

TRANSPORTE. 

 

De acordo com Raia Júnior (2000), um dos primeiros estudos de aplicação de RNA na área 

de Engenharia de Transporte teria sido o de Nakatsuji e Kaku (1989), resolvendo problemas 

relacionados com a Engenharia de Tráfego, utilizando a técnica de RNA para a organização de 

controles semafóricos nos EUA, obtendo resultados superiores se comparados com os obtidos 

pelos métodos analíticos tradicionais. Já nos anos 90, diversos foram o estudos na área de 

gerência de pavimentos, utilizando RNA, e na Engenharia de Tráfego, ambos obtiveram bons 

resultados utilizando RNA. E segundo Dougherty (1995), em meados de 1980, os pesquisadores 

da área de transporte viram possibilidade de avanços com o desenvolvimento de pesquisas com 

RNA, e nos anos 90, ocorreu uma grande explosão na utilização da técnica de RNA no 

transporte, que conforme Kirby e Parker (1994), pode ser justificado como parte de um padrão 

geral do avanço do uso das técnicas de IA no transporte. 

No artigo intitulado “A review of neural networks applied to transport”, Dougherty (1995) 

fez uma revisão crítica do uso de RNA no setor de transportes e avaliou quais as categorias 

principais de dificuldades dentro de transportes que podem ser trabalhadas com o uso da técnica 

de RNA. O autor identificou alguns grupos de aplicações de RNA em transportes, são eles: 

Comportamento de motoristas (DOUGHERTY  e JOINT, 1992; LYONS e HUNT, 1993; 

PANT e BALAKRISHMAN, 1994), Estimativa de parâmetros (YANG et al., 1992; KIKUCHI 

et al., 1993; CHIN et al., 1994), Manutenção de pavimento (HUA e FAGHRI, 1993; KASEKO 

e RITCHIE, 1993), Classificação de detecção de veículo (MEAD et al., 1994, BULLOCK et 

al. 1993 e 1994, BELGAROUI e BLOSSVILLE, 1993) , Análise de padrão do tráfego (XIONG  

e SCHNEIDER,1992; HUA  e FAGHRI, 1994; ), Política e economia de transporte (COLLINS 

e EVANS, 1994), Transporte aéreo (BEASTALL, 1989; MANN e HAYHIM, 1991),  

Transporte marítimo (LO  e BAVARIAN, 1991; STAMENKOVICH, 1991), Veículos 

submarinos (DEMUTH e SPRINGSTEEN, 1990), Operações do metrô (HARTANI et al., 

1994) e Controle de Tráfego (BELGAROUI e BLOSSVILLE, 1993; KIRBY et al., 1993). 

Conforme Corrêa (2008), a técnica de RNA começou a ser utilizado no Brasil a partir da 

segunda metade da década de 1990 e, desde então, a aplicação das RNA vem sendo 

desenvolvida em diversos trabalhos, particularmente no Setor de Transportes, e  segundo Raia 

Júnior e Silva (2001), tem sido empregada na solução de diversos problemas encontrados nas 

várias áreas de aplicação, dentre elas, eles destacam: na engenharia de tráfego (DIA e ROSE, 
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1997; IVAN 1997), no planejamento de transportes (FURTADO et al., 1997; FURTADO, 

1998; CARVALHO 1999) e na gerência e manutenção de pavimentos (CASSA e CUNHA 

NETO 1996; BRAGA, 1996; COUTINHO NETO e FABBRI, 1999; COUTINHO NETO, 

RODGHER, e FABBRI 2000). O que mostra que mesmo a utilização da técnica aparecendo 

um pouco mais tarde com relação aos países desenvolvidos, cerca de dez anos, não impediu a 

evolução do seu uso nos estudos realizados no Setor de Transportes no Brasil (CORRÊA, 2008). 

 

3.6.1 UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE RNA PARA DISTRBUIÇÃO DE VIAGEM 

 

Na área de planejamento de transportes, relatos encontrados na literatura mostram que para 

a resolução de muitos problemas é possível fazer uso da técnica de RNA, tais como todas as 

fases do método de quatro etapas (PEREIRA et al., 2002 apud CORRÊA, 2008). 

Um dos primeiros estudos que utilizou a técnica de RNA como um modelo de DV foi o de 

Black (1995), que utilizou uma rede MLP para calcular a DV de sete grupos de mercadorias 

entre nove regiões do censo dos EUA e de migrações dos EUA ocorridas no período de 1965 a 

1970. Os resultados foram comparados com o MG duplamente restrito. Como variáveis de 

entrada, o autor utilizou os totais zonais (Produção e Atração) e como impedância, a distância 

média entre a O-D. Black (1995) concluiu que o erro de predição utilizando RNA é 

significativamente menor que o do MG. 

Um resultado semelhante foi obtido por Fisher e Gopal (1994), em que compararam uma 

RNA do tipo MLP e Regressão logarítmica, concluindo que a RNA superou o modelo de 

referência. No entando, Mozolin, Thill e Usery (2000) observaram um desempenho ruim da 

previsão de uma rede MLP, sendo inferior ao modelo de Máxima verossimilhança duplamente 

restrito, quando comparou os mesmos para a modelagem de iteração espacial dos fluxos de 

passageiros na área metropolitana de Atlanta. 

Outro trabalho que merece destaque é o de Celik (2004) que utilizou três RNA do tipo 

MLP para o cálculo do fluxo de commodities entre 48 estados dos EUA, e comparou os 

resultados com os de Celik e Guldmann (2002) que utilizaram o modelo de regressão Box-Cox. 

Os três tipos de rede variavam em relação aos dados de entrada da rede, sendo estes: (i) 

produção, atração e impedância; (ii) variáveis estatisticamente significativas, entre o conjunto 

de variáveis identificadas por Celik e Guldmann (2002); e (iii), todas as variáveis utilizados por 

Celik e Guldmann (2002). Utilizando as variáveis do MG obteve melhores resultados em 
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relação ao modelo Box-Cox, porém, utilizando variáveis relevantes, proporcionou grande 

melhorias. 

Em relação a trabalhos nacionais, pode-se destacar o de Aguiar Junior (2004) que construiu 

um modelo utilizando a metodologia de Data Mining e a ferramenta de RNA do tipo MLP com 

validação cruzada, para a estimativa da demanda por transporte rodoviário interestadual de 

passageiros no Brasil, que apresentou estatisticamente maior precisão que o MG. Outro trabalho 

que merece destaque foi o de Akamine, Silva e Lima (2004) que avaliou o usa da técnica de 

Algoritmos Genéticos como ferramenta para auxiliar a seleção de RNA aplicadas a DV de 

passageiros, e o trabalho de Bocanegra (2002) que explorou procedimentos alternativos capazes 

de tornar mais efetiva a aplicação, em planejamento de transportes, de modelos desenvolvidos 

por meio de RNA. 

Com intuito de ampliar o conhecimento da aplicação de RNA como um modelo de DV e 

criar um procedimento para atingir o objetivo proposto desta dissertação, foram analisados 

todos os trabalhos identificados na literatura, nacionais e internacionais em dissertações, teses 

e artigos (português e inglês) de revista e congressos, que utilizaram RNA com aplicação no 

planejamento de transportes, especificamente quanto a previsão de demanda/viagens e DV de 

carga. Como foram poucos os trabalhos identificados, considerou-se também os que aplicaram 

RNA no transporte de passageiros. O objetivo da análise foi o de identificar padrões para 

escolha dos parâmetros da rede, como: tipo de rede, número de camadas intermediarias, 

quantidade de neurônios em cada CI, função de ativação na CI, algoritmo de aprendizado e 

software utilizado para treinar a rede. Também foram levantados questões relacionadas aos 

dados de entrada, quais as variáveis de entrada utilizadas, qual a função de normalização 

utilizada e o percentual de divisão destes em treinamento, teste e validação. Todos os detalhes 

podem ser observados na TAB. 3.4.
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TAB. 3. 4 - Trabalhos realizados utilizando RNA para previsão e distribuição de viagens 

Autores Objetivo Tipo de 

Rede 

N° de 

neurônios na 

CI 

N° 

de 

CI 

Função 

normalização 

FA na CI Variáveis de entrada Algoritmo de 

aprendizagem 

Software Treinamento/Validação/Teste 

Fischer e Gopal 

(1994) 

Propõe utilizar RNA para o 

cálculo do fluxo de 

telecomunicações inter-

regionais. 

MLP 30 1 N.C Logística Atração, Produção e 

Distância 

BP N.C 67% Treinamento, 18% Teste e 15% 

Validação 

Black (1995) Propõe utilizar RNA para o 

cálculo de DV 

MLP 3 1 𝑚𝑘
𝑖 =

𝐹𝑖𝑘

∑𝐹𝑖𝑘
 𝑒 𝑋𝑛=

𝑋𝑟

𝑋𝑚𝑎𝑥
 

Logística Atração, Produção e 

Distância 

BP N.C  

Kirby, Watson, 

Dougherty 

(1997) 

Previsão de tráfego de curto 

prazo para uma estrada 

francesa, comparando RNA 

e modelos estatísticos 

MLP 30 1 N.C Logística Volume de trafego na 

estrada 

BP Neural Works 

Professional II 

Plus 

87,5% Treinamento e 12,5%Teste 

Mozolin, Thill e 

Usery (2000) 

Comparar o desempenho de 

RNA MLP e MG de 

máxima verossimilhança 

duplamente restrito de DV 

de passageiros na área 

metropolitana de Atlanta. 

MLP 20 1 N.C Logística Distância euclidiana, n° de 

trabalhadores residentes na 

zona de origem, o 

empregos na zona de 

destino 

QP N.C 50% Treinamento e 50% Validação 

Raia  Júnior  

(2000) 

Estimar potenciais de 

viagens urbanas 

considerando aspectos de 

acessibilidade e mobilidade. 

MLP 4 1 𝑚𝑘
𝑖 =

𝐹𝑖𝑘

∑𝐹𝑖𝑘
 

Logística N° de pessoas, renda 

familiar e acessibilidade 

BP Easy NN 50% Treinamento, 25% validação, 25% Teste 

Amorim  
Júnior., et al. 

(2004) 

Previsão da demanda de 

passageiros no Município 

do Rio de Janeiro e 

posterior otimização do 

número de ônibus para 

transportá-los 

 

MLP 4/4 2 𝑋𝑛=
𝑋𝑟

𝑋𝑚𝑎𝑥
 Logística/ Logística Demanda de passageiros 

de duas linhas com 

características bem 

diferentes 

 

Gradient descent BP  

com momentum 

Neural Works 

Professional II 

Plus 

80% Treinamento, 20% Teste 

Aguiar Júnior e 

Brasil (2004) 

Avaliou o MG, aplicando a 

ferramenta RNA para a 

descoberta de 

conhecimento, a partir dos 

dados populacionais, 

geográficos e de transporte 

de passageiros, 

provenientes de fontes 

internas e externas à ANTT 

MLP 5 1 N.C Logística Dados regionais e 

populacionais, distância e 

passageiros transportados. 

BP Easy NN N.C 

Aguiar Júnior 

(2004) 

Construção de um modelo, 

utilizando-se a metodologia 

de Data Mining e a 

ferramenta de RNA com 

validação cruzada, para a 

estimativa da demanda por 

transporte rodoviário 

interestadual de passageiros 

no Brasil 

 

 

MLP 4 

 

1 vn=
2(𝑣−𝑚𝑖𝑛𝑣)

𝑚𝑎𝑥𝑣−𝑚𝑖𝑛𝑣
- Tangente Hiperbólica Quantidade de pessoas que 

vivem nas regiões urbanas 

e rurais dos municípios de 

origem e destino e os 

respectivos estados e as 

distâncias rodoviárias que 

os separam. 

 

 

Rprop MatLab 

 

76% Treinamento, 12% Validação,12% Teste 

Akamine, Silva 

e Lima (2004) 

Avaliar o usa da técnica de 

Algoritmos Genéticos como 

ferramenta para auxiliar a 

seleção de RNA aplicadas a 

DV de passageiros. 

MLP 4 1 N.C Logística Produção, atração e 

distância 

BP Easy NN Plus 50%Treinamento 

25% Teste 

25% Validação 

 

 

 



 

 

 

6

6
8
 

 

RTRL* real time recurrent learning algorithm - algoritmo de aprendizado recorrente em tempo rea

 

 

 

 

Autores 

 

 

Objetivo 

 

 

Tipo de 

Rede 

 

 

N° de 

neurônios na 

CI 

 

 

N° 

de 

CI 

 

 

Função de 

normalização 

 

 

FA na CI 

 

 

Variáveis de entrada 

 

 

Algoritmo de 

aprendizagem 

 

 

 

Software 

 

 

Treinamento/Validação/Teste 

Celik (2004) 

Comparar o desempenho 

das RNA utilizando tipos 

diferentes de variáveis de 

entrada, verificando a 

melhor combinação. 

MLP 

EVE**/1 

2 

N.C 

Logística/Logística (1) totais zonais e distância 

média; (2) usando 

variáveis estatisticamente 

significativas, entre o 

conjunto de variáveis 

identificadas por Celik e 

Guldmann (2002); (3), 

todas as variáveis 

utilizados por Celik e 

Guldmann (2002). 

LM N.C N.C 

Tsai, Lee e Wei 

(2005) 

Previsão de demanda a curto 

prazo do transporte 

ferroviário de passageiros 

MLP 

E 

RNR 

4 

1 

N.C 

N.C 
Histórico do volume de 

passageiros 
BP e  RTRL* N.C N.C 

Viglioni (2006) 

Comparação entre Redes 

Neurais e Técnicas 

Clássicas para Previsão de 

Demanda de Transporte 

Ferroviário 

MLP 

8 

1 

N.C 

Logística 

Solicitação do transporte 

ferroviário de carga (em 

toneladas) 

BP 

MatLAB/NNT 

70% Treinamento, 30% Teste 

Celikoglu e 

Cizioglu (2007) 

Previsão média de viagem a 

cada meia hora de fluxos do 

transporte público de 

passageiros usando RNA 

RBF e 

MLP 
3 

1 

vn=
𝑣−𝑚𝑖𝑛𝑣

𝑚𝑎𝑥𝑣−𝑚𝑖𝑛𝑣
- 

Logística 

N.C BP 

MatLAB/NNT 

N.C 

Mussone, Grant-

Muller e Chen 

(2010) 

Investigar o uso de Modelos 

baseados em RNA para 

estimar a DVs  e explicar a 

variabilidade da matriz O-D 

de uma auto-estrada no 

Reino Unido. 

MLP 

N.C 

1 

N.C 

Tangente Hiperbólica 

Velocidade média, 

ocupação e fluxo 

Gradiente descendente 

BP 

N.C 

50%Treinamento 

25% Teste 

25% Validação 

Gonçalves et al. 

(2014) 

utilizar a técnica de RNA, 

para estimar a matriz O-D 

de açúcar no Brasil 

destinado à exportação, a 

fim de explicar a 

variabilidade dos fluxos 

entre os pares O-D, 

considerando as 

características dinâmicas 

existentes nas matrizes; 

MLP 

11 

1 

𝑋𝑖
𝑛= 

xi −𝑚í𝑛

𝑚á𝑥−𝑚í𝑛
                                                               

    

 

Tangente Hiperbólica 

Produção, Atração e 

Distância 
LM 

MatLAB/NNT 

70%Treinamento 

15% Teste 

15% Validação 

Gonçalves, 

Silva e 

D’Agosto 

(2015) 

Utilizar a técnica de RNA 

para estimar a 

matriz  O-D de grãos de soja 

no Brasil e comparar os 

resultados com o modelo de 

Silva e D’Agosto (2013) a 

fim de criar um 

procedimento. 

MLP 

7 

1 

 

Tangente Hiperbólica 

Produção, Atração e 

Distância 
LM 

MatLAB/NNT 

70%Treinamento 

15% Teste 

15% Validação 
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Analisando a TAB. 3.4, pode-se observar que a rede do tipo MLP foi utilizada em todos os 

trabalhos, que 87% dos trabalhos utilizaram apenas uma CI. A FA mais utilizada foi a sigmoide 

Logística (73% dos trabalhos), seguida da Tangente hiperbólica (20%). O número de neurônios 

na camada intermediária, variou de 1 a 30. Os autores não utilizaram os métodos disponíveis, 

avaliando então de maneira empírica, escolhendo a quantia que apresentou melhor resultado na 

GOF utilizada em uma das divisões de dados (Treinamento, Teste e Validação). Como AA o 

BP e suas variações, na seguinte frequência: 53% BP, 20% LM, e RP, GDM e QP com 7% 

cada. O software mais utilizado para treinar a rede foi o MatLab, utilizando o toolbox NNT, 

seguido dos softwares Neural Works Professional II Plus e Easy NN.  

Em relação aos dados da entrada, a maioria utilizou a produção, atração e uma impedância 

(47% dos trabalhos). A impedância mais utilizada foi a distância média (60% dos trabalhos). 

Foram várias as funções utilizadas para normalizar os dados de entrada, porém, a maioria dos 

trabalhos não a abordaram. Quanto a divisão dos dados, variou entre 50 e 87,5% para 

treinamento, entre 12,5 e 25% para teste e entre 15e 50% para validação. 

Percebe-se que o motivo da falta de padrões entre os trabalhos analisados se dá pela falta 

de um procedimento ou heurística confiável a se seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

70 

 

4 PROCEDIMENTO PROPOSTO PARA ESTIMAR MATRIZ O-D DE CARGA 

UTILIZANDO RNA DO TIPO MLP 

 

 

 

O fluxograma apresentado na Figura 4.1, descreve o procedimento proposto neste trabalho 

que é composto por 3 fases, sendo estas: (i) levantamento de dados e configuração espacial; (ii) 

definição da arquitetura e treinamento da RNA do tipo MLP; e (iii) previsão para o ano futuro. 

O procedimento foi elaborado com base na revisão dos capítulos anteriores. O objetivo deste 

procedimento é de estimar uma Matriz O-D de carga utilizando a técnica de RNA, mais 

precisamente as do tipo MLP, como um modelo de DV. Ressaltando que o procedimento é 

capaz de realizar previsões para matrizes futuras e não somente replicar os dados observados. 

Optou-se pela rede do tipo MLP por ser a mais conhecida e utilizada (BRONDINO, 1999; 

GEVREY, DIMOPOULOS e LEK, 2003; TSAI, LEE e WEI, 2005), além de ter sido utilizada 

em todos os trabalhos identificados na literatura e discutidos na seção 3.6.1. e que vem sendo 

aplicada com sucesso em muitos trabalhos de transporte (FAGRH e HUA, 1992; 

DOUGHERTY, 1995 e 1997; SILVA e JACQUES 2002) 

A primeira e a terceira fase foram adaptadas do trabalho de Silva (2013) que deduziu um 

modelo e propôs um método para estimar a DV de carga, utilizando a teoria de maximização 

de entropia combinada com o problema de transportes, considerando as características 

dinâmicas das variáveis envolvidas. Tendo seu processo de calibração dividas em duas etapas, 

uma denominada de tendência e outra de balanceamento. 

Os próximos subitens desta seção apresentaram os detalhes de cada etapa de cada fase. 
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FIG. 4. 1 Procedimento proposto 

Fonte: Adaptado de Silva (2013)
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4.1 FASE I – LEVANTAMENTO DE DADOS E CONFIGURAÇÃO ESPACIAL  

 

O objetivo da primeira fase é a configuração espacial de cada carga (k) a ser estudado. Para 

atingir este objetivo, esta fase foi dividida em cinco etapas, detalhadas a seguir. 

 

4.1.1 ETAPA I – DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE CARGA (K) A SEREM ESTUDADOS E 

SUAS CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS 

 

Nesta etapa, deve ser definido o tipo de carga a ser estudado, levantando e entendendo seu 

motivo de viagem, localização das origens e destinos e a abrangência geográfica.  

 

4.1.2 ETAPA II – LEVANTAMENTO DAS SÉRIES HISTÓRICAS  

 

Nesta etapa, serão levantadas as séries históricas (produção, atração e volume de carga 

transportada) para cada tipo de carga k e para cada período referente a uma determinada base 

temporal (diária, semanal, mensal ou anual), levando em consideração que em determinadas 

bases existem fatores como a sazonalidade. 

Cabe ressaltar que deverão ser analisadas diversas matrizes observadas, matrizes com 

características dinâmicas, ou seja, existem variações temporais de origem e destino e pares O-

D podem ser excluídos e ou novos pares incluídos. 

De acordo com Silva (2013), para uma melhor representatividade espacial dos dados, 

recomenda-se buscar as menores divisões geográficas para as O-D possíveis com os valores de 

Tij disponíveis. 

Definiu-se como premissa que as matrizes O-D para as unidades de tempo futuras em que 

se deseja estimar os fluxos, são conhecidos, já que tais estimativas requerem a utilização de 

ferramentas matemáticas não abordadas nesta dissertação. 

 

4.1.3 ETAPA III – DEFINIÇÃO DOS CLUSTERS E SEUS CENTROIDES 

 

Dependendo da quantidade de pontos de origem ou de destino, verifica-se que a 

modelagem pode se tornar complicada. Para contornar este problema pode-se trabalhar com 
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clusters. Os pontos de origem ou de destino podem ser agrupados de acordo com as divisões 

políticas ou calculados por meio de RNA de reconhecimento de padrões. 

Após definir o conjunto de clusters (caso necessário), os centroides de cada zona de estudo 

devem ser calculados por meio do centro de massa, conforme a EQ 4.1, aplicando-se para as 

zonas de Origem e Destino. 

𝐶𝑐= {
𝑋𝑐 =

∑𝑘=1
𝑁𝑐  𝑋𝑖𝑘 𝑃𝑖𝑘 

∑𝑘=1
𝑁𝑐   𝑃𝑖𝑘

 

𝑌𝑐 =  
∑𝑘=1

𝑁𝑐  𝑌𝑖𝑘 𝑃𝑖𝑘 

∑𝑘=1
𝑁𝑐   𝑃𝑖𝑘

 , 

 

EQ 4. 1 

 

 

em que: 

𝐶𝑐 é o centroide do cluster c; 

𝑋𝑖é a longitude do centroide do cluster c; 

𝑌𝑖 é a latitude do centroide do cluster c; 

𝑃𝑖𝑘é o peso (produção/atração) da origem k da zona i que compõe o cluster c; 

𝑋𝑖𝑘é alongitude da origem k da zona i que compõe o cluster c; 

𝑌𝑖𝑘 é a latitude da origem k da zona i que compõe o cluster c; 

        𝑁 é a quantidade de zonas do cluster c. 

 

Definidos as novas origens e destinos, determina-se os novos valores de 𝑂𝑖, 𝐷𝑗  𝑒 𝑇𝑖𝑗, 

determinados por meio de seus somatórios, respectivamente. E no caso de uma situação inversa 

(de um grupo maior para um menor), os dados poderão ser determinados por um rateio baseado 

na produção de cada região i e j (SILVA, 2013). 

 

4.1.4 ETAPA IV – IDENTIFICAÇÃO DAS ESTIMATIVAS FUTURAS DE ATRAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE FLUXOS DE CADA CARGA k. 

 

Nesta etapa deverão ser levantados os valores futuros de 𝑂𝑖 e 𝐷𝑗  para o ano desejado, porém 

esta dissertação parte da premissa que estes já são conhecidos. 

Para estimar a demanda e a produção, existem diversos técnicas da etapa de GV, podendo 

ser estimadas também por meio da técnica de RNA. Porém, foge ao escopo desta dissertação. 
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4.1.5 ETAPA V – DEFINIÇÃO E LEVANTAMENTO DAS IMPEDÂNCIAS ENTRE AS 

ORIGENS E DESTINOS 

 

Na quinta etapa, deverão ser levantadas as impedâncias entre os pares de O-D, para se 

decidir qual ou quais serão consideradas, montando então as matrizes de impedância para cada 

carga. 

De acordo com Mello (1975) e Ortúzar e Willumsen (2011), a impedância é qualquer 

variável que represente a resistência ao deslocamento, no caso do transporte de carga, podem 

ser: distância, tempo de viagem, frete, custo de transporte ou logístico. Neste passo, ela deve 

ser definida e justificada, podendo ser utilizada mais de uma impedância. 

Independente da impedância escolhida, grande parte necessita da distância para serem 

calculadas. Logo, deve fazer uso de ferramentas, como por exemplo os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) para obter a distância entre os pares O-D. SIG permitem manusear, alterar, 

acrescentar e atualizar informações georeferênciadas (KAGAN et al., 1992 apud RAIA 

JÚNIOR, 2000), parecendo funcionar muito bem para alimentar modelos de transporte (RAIA 

JÚNIOR, 2000). 

Caso os dados dos fluxos disponíveis não estejam divididos por modo de transporte, e por 

se tratar de um procedimento de DV, ou seja, etapa anterior a DM, deve-se utilizar a distância 

euclidiana ou a distância do modo mais utilizado para a situação em questão (SILVA, 2014). 

Após esta etapa, é necessário verificar se não existem valores incorretos, inconsistências, 

dados ausentes, pontos fora do padrão (outliers) e históricos atípicos. Se encontrados, estes 

devem ser removidos. Em seguida, deve-se constatar se os dados definidos e levantados foram 

suficientes, e em caso negativo, será imprescindível identificar às inconsistências em todas as 

etapas da primeira fase, e revisá-las. 

 

4.2 FASE II - DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA E TREINAMENTO DA RNA DO TIPO 

MLP 

 

O objetivo da segunda fase é definir o software onde a rede será treinada e a arquitetura da 

rede do tipo MLP (AA, FA, número de neurônios e camadas ocultas). Para atingir este objetivo, 

esta fase foi dividida em sete etapas, detalhadas a seguir. 
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4.2.1  ETAPA I – DEFINIÇÃO DO SOFTWARE 

 

Nesta etapa deve ser definido o software onde a rede será treinada. Deve-se levar em 

consideração as restrições e opções de cada software, bem como a facilidade de manuseá-lo. 

Alguns dos software disponíveis são: JavaNNS, Neuralworks Professional II Plus, EasyNN 

Plus, MathWorks MatLAB/NNT, aiNet Neural Network e BrainMaker Professional. Estes 

aplicativos foram detalhados na seção 3.5 desta dissertação. 

 

4.2.2 ETAPA II – ANÁLISE, NORMALIZAÇÃO E DIVISÃO DOS DADOS. 

 

Nesta etapa as matrizes O-D obtidas na fase I precisam ser individualmente normalizados 

entre 0 e 1 ou -1 e 1, em relação aos seus respectivos valores, considerando também todos os 

dados disponíveis. Para isto, podem ser utilizadas por exemplo as equações, EQ 4.2 e EQ 4.3. 

A normalização é importante para que valores espúrios não tenham tanta influência no processo 

de aprendizagem das redes neurais (AGUIAR JUNIOR et al., 2004). 

 

𝑥𝑖
𝑛= 

xi −𝑚í𝑛

𝑚á𝑥−𝑚í𝑛
, EQ 4. 2 

 

em que:  

𝑥𝑖 pode ser a produção, atração ou impedância i; 

𝑚í𝑛 é o menor valor de 𝑥𝑖 ; 

𝑚á𝑥 é 𝑜 maior valor de 𝑥𝑖. 

𝑥𝑖
𝑛= 

xi. �̅�

𝜎
, 

 

EQ 4. 3 

em que:  

       �̅� é o valor médio; 

       σ é o desvio padrão. 

Após normalizar os dados, é necessário remover a Matriz O-D mais recente (último ano ou 

mês e etc) a fim de utiliza-la para validar a rede, as demais matrizes devem ser divididas em 

três subconjuntos: treinamento, validação e teste. Podendo ser aproximadamente divididos 

aleatoriamente das seguintes maneiras: (i) treinamento (70%), validação (15%) e teste (15%); 

(ii) treinamento (70%), validação (20%) e teste (10%); (iii) treinamento (60%), validação (20%) 
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e teste (20%); (iv) treinamento (60%), validação (25%) e teste (15%). Sendo que pelo menos 

60% dos dados devem ser para treinamento, e que a quantidade de dados da validação deve ser 

igual ou maior que a de teste. Conforme Silva, Spatti e Flauzino (2010), esta sistemática de 

partição deve ser repetida várias vezes durante o processo de aprendizado das topologias 

candidatas, possibilitando a contemplação de amostras diferentes em todos os subconjuntos.  

Outra maneira é dividir por períodos de tempo, sendo os primeiros períodos para 

treinamento, os intermediários para validação, e os finais para teste. Por exemplo, em uma séria 

histórica (Matriz O-D) de 6 anos, os 4 primeiros anos devem ser divididos para treinamento, o 

quinto para validação e o último (sexto) para teste. 

Deve-se também assegurar que no momento da compilação do subconjunto de treinamento 

e teste, que estes possuam os valores mínimos e máximos de cada variável de entrada, caso 

contrário, estes valores estarão no subconjunto de validação, implicando-se então na redução 

dos domínios referentes às variáveis do conjunto de treinamento (SILVA, SPATTI E 

FLAUZINO, 2010). 

 

4.2.3 ETAPA III – DEFINIÇÃO PRELIMINAR DO NÚMERO DE NEURÔNIOS NA 

CAMADA INTERMEDIÁRIA  

 

Nesta etapa, deve-se definir o número de neurônios na CI, com o objetivo de iniciar o 

processo para a identificação da melhor topologia.  

Optou-se por redes feedfoward do tipo MLP com apenas uma CI, pois conforme o item 

3.6.1, 87% dos trabalhos utilizaram apenas uma CI e Cybenko (1988 e 1989) demonstrou em 

seus trabalhos que uma rede do tipo MLP, com uma CI, é capaz de aproximar qualquer função 

contínua. 

 Dependendo da quantidade e da complexibilidade dos dados, podem ser utilizadas duas 

CI, e neste caso, as etapas III, IV, V e VI da segunda fase devem ser realizadas duas vezes, uma 

para cada camada. 

Para definir o número de neurônios na camada intermediária, adota-se como ponto de 

partida, um dos métodos propostos encontrados na literatura, Lippmann (1987) ou Hecht-

Nielsen (1989) ou Eberhart e Dobbins (1990), que foram detalhadas na seção 3.4.2. Outra 

possibilidade é determinar pela natureza da função a ser aproximada, sendo definido 

empiricamente utilizando a configuração padrão do software escolhido, variando de 1 à x, sendo 
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que o tamanho de x irá variar de acordo com a quantidade e complexibilidade dos dados obtidos. 

Deve-se variar de 1 à 1 por diversas vezes, analisando o R² ou o MSE do subconjunto de 

validação. Após realizar diversos testes, deve-se identificar o número de neurônios em que o 

R² e ou MSE estabilizou e a partir deste ponto, os ganhos de precisão foram pequenos. 

Ressaltando que os critérios de parada para cada experimento de todas as etapas desta fase, 

devem ser pelo early stopping, ou seja, o treinamento supervisionado só deve ser interrompido 

quando o erro dos padrões do subconjunto de validação começar a subir de forma consistente. 

Este valor deve ajustado como um número inteiro, recomenda-se utilizar como critério de 

parada se o erro de validação subir por cinco iterações consecutivas para que o treinamento seja 

interrompido, ou conforme as restrições do software escolhido na Etapa I.. Outra opção seria 

utilizar a técnica da validação cruzada, conforme pode ser observada no trabalho de Aguiar 

Júnior (2004).  

Desta etapa até a Etapa VII, deve-se realizar por diversas vezes o treinamento de cada 

topologia candidata, assumindo-se aleatórios valores iniciais das matrizes de pesos, com o 

objetivo de escapar de eventuais regiões de mínimos locais (SILVA, SPATTI E FLAUZINO, 

2010). 

 

4.2.4 ETAPA IV – DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO 

 

Nesta etapa deve-se identificar a melhor FA na CI, optando por FA totalmente diferenciáveis, 

como a sigmoide logística e a da tangente hiperbólica. Já em relação a FA da camada de saída, 

está deve ser uma função linear. 

 

4.2.5 ETAPA V – DEFINIÇÃO DO ALGORITMO DE APRENDIZADO 

 

Após definir as FA, deve-se identificar o melhor AA, que deve ser escolhido 

empiricamente a partir do erro observado no subconjunto de validação. Dentre os diversos 

algoritmos existentes, recomenda-se testar os seguintes: LM, Rprop e o BP de gradiente 

decrescente com momentum e taxa adaptativa.  

Ressaltando que está etapa pode ser realizada consecutivamente com a etapa anterior. 
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4.2.6 ETAPA VI – DEFINIÇÃO FINAL DO NÚMERO DE NEURÔNIO NA CAMADA 

INTERMEDIÁRIA  

 

Após ter identificado a melhor arquitetura da rede, deve-se definir o número de neurônios 

na CI novamente, que é obtido pela natureza da função a ser aproximada, determinado 

empiricamente utilizando a arquitetura atual, variando de 1 à x, sendo que o tamanho de x irá 

variar de acordo com a quantidade e complexibilidade dos dados obtidos. Deve-se variar o 

número de neurônios em ordem crescente, de 1 à 1, por diversas vezes cada um desses, 

analisando o R² ou o MSE do subconjunto de validação. Após realizar experimentos, deve-se 

identificar o número de neurônios em que o R² e ou o MSE se estabilizou e a partir deste ponto, 

os ganhos de precisão foram pequenos.  

Lembrando que o uso de poucos neurônios na camada intermediária leva a uma capacidade 

de generalização maior, mas pode estar simplificando demais o modelo. Já o uso de muitos 

neurônios pode introduzir uma complexidade que o problema não possui, e fazer o uso de 

muitos neurônios pode fazer com que a rede fique muito restrita, propensa a overtraining, 

perdendo a capacidade de responder a dados nunca apresentados, ou seja, perda da capacidade 

de generalização e introduzir uma complexidade que o problema não possui (HAYKIN, 2001; 

CALOBA, CALÔBA e SALIBY, 2002). 

 

4.2.7 ETAPA VII – TREINAMENTO DA REDE 

 

Após ter identificado a melhor arquitetura da rede e o número de neurônios na CI, a rede 

precisa ser treinada por diversas vezes, até obter um R² no subconjunto de validação próximo 

ao do número de neurônios escolhidos na etapa anterior, feito isso, a rede deve ser mantida. 

Esta rede deve ser atualizada conforme a disponibilidade de novos históricos, realizando 

as Etapas II, VI e VII novamente. 

 

4.3 FASE III – PREVISÃO PARA O ANO FUTURO 

 

O objetivo desta fase é realizar a estimativa com base na rede MLP treinada na fase anterior 

e o balanceamento da matriz O-D. Esta fase está dividida em sete etapas. 
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4.3.1 ETAPA I – CONFIGURAÇÃO ESPACIAL PARA CADA CARGA K PARA O ANO 

FUTURO 

 

O procedimento proposto neste trabalho não é capaz de prever novas ligações nas 

configurações espaciais das cargas. Logo, será necessário realizar um levantamento detalhado 

da logística da carga ou de novos investimentos em infraestrutura, considerando possíveis 

surgimentos ou remoção de ligações na matriz O-D. 

 

4.3.2 ETAPA II – DETERMINAÇÃO DAS IMPEDÂNCIAS ENTRE AS ORIGENS E 

DESTINOS PARA O ANO FUTURO 

 

Após realizar o levantamento da Etapa I, deve-se levantar a matriz de impedância para o 

ano futuro, sendo a mesma utilizada para explicar o comportamento do ano base, seguindo as 

mesmas recomendações da Etapa V da Fase I. 

 

4.3.3 ETAPA III – DETERMINAÇÃO DOS FLUXOS DE CARGA FUTUROS 

ESTIMADOS PELA REDE MLP PARA CADA CARGA k. 

 

O objetivo desta etapa é determinar os fluxos de carga futuros para cada carga k. Com base 

na rede MLP treinada na Fase 2 e nos dados obtidos na Etapa I e II desta fase, estimam-se os 

valores de fluxos para o ano futuro em função dos dados de atração, produção e impedância de 

cada zona inserindo-os na rede treinada. Lembrando que os dados de entrada devem ser 

normalizados seguindo os parâmetros utilizados na Etapa II da Fase anterior. 

 

4.3.4 ETAPA IV – ANÁLISE DOS DADOS DE SAÍDA 

 

Os fluxos de carga futuros obtidos por meio da rede estão normalizados, logo, executam-

se operações de desnormalização a fim de converter as respostas dos neurônios de saída da rede 

para aqueles valores que representam os domínios reais da aplicação (SILVA, SPATTI E 

FLAUZINO, 2010), empregando a equação oposta a equação utilizada para normalizá-los. No 

caso da EQ 4.2, utiliza-se a EQ 4.4, e no caso da EQ 4.3, utiliza-se EQ 4.5. 
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𝑥𝑖 = 𝑥𝑖
𝑛. ( 𝑚á𝑥 − 𝑚í𝑛)+ 𝑚í𝑛. EQ 4. 4 

 

𝑥𝑖 =  
𝑥𝑖

𝑛 .  𝜎

�̅�
, 

 

Em que, 

𝑥𝑖
𝑛 é o Tij normalizado obtido pela rede. 

 

EQ 4. 5 

Em seguida, busca-se por T’ij negativos. Para eliminar as saídas negativas, Gonçalves, 

Silva e D’Agosto (2015), optaram por utilizar o Logaritmo Natural (ln), após a normalização 

dos dados de entrada, com a finalidade de transformar as saídas negativas em um valor próximo 

de zero. Porém, após diversos novos testes, foi observado que é mais viável igualar todas as 

saídas negativas a zero, por meio de uma restrição ou utilizando o artifício denominado de clip, 

caso o software escolhido na Etapa I da Fase 2 seja o MatLAB/NNT, conforme utilizado por 

Madalozo, Dyminski e Ribeiro (2004). 

 

4.3.5 ETAPA V – BALANCEAMENTO DA MATRIZ O-D 

 

Nesta etapa a matriz O-D estimada deve ser balanceada, ou seja, encontrar os valores dos 

coeficientes de balanceamento que atendam às restrições apresentadas na TAB. 2.2 (LEE, 1973; 

GONÇALVES 1992; BEZ, 2000). Na aplicação do procedimento, pode ser escolhida a melhor 

ferramenta para encontrar os coeficientes de balanceamento, pois de acordo com a quantidade 

de linhas e colunas da matriz O-D aumenta a complexidade do problema de otimização. Cabe 

ressaltar que a busca pelos coeficientes de balanceamento é um problema de otimização não 

linear, porém não tanto complexo quando comparado aos modelos existentes nesta área de 

conhecimento. Com isso, e como verificado nesta dissertação o SOLVER, suplemento do excel 

(Microsoft office) foi suficiente para encontrar estes coeficientes. 

 

4.3.6 ETAPA VI – ANÁLISE DOS ERROS DAS PREVISÕES 

 

A última etapa do procedimento consiste em avaliar os erros, de acordo com a comparação 

dos Tij estimados e os reais que de acordo com Ortúzar e Willumsen (2011) é uma estratégia 
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geral para validação de um modelo. Se o procedimento pode reproduzir um estado conhecido 

do sistema com precisão suficiente, como por exemplo, uma matriz de um estudo anterior, logo, 

a rede está realizando uma estimativa adequada. O objetivo desta avaliação é de verificar as 

limitações da rede e validar o modelo. Os erros deverão ser avaliados de acordo com as GOF 

descritas na seção 2.1.3. 

Se os erros forem superiores aos admitidos, deve-se primeiro refazer a Etapa V da Fase III, 

caso o elevado erro permaneça, deve-se analisar toda a aplicação com o objetivo de identificar 

o ponto em que procedimento deve ser retomado, se é da Etapa II da Fase II ou Etapa II da Fase 

I. 
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5 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO 

 

 

 

Neste capítulo apresenta-se a aplicação do procedimento proposto nesta dissertação para 

dois carga, com objetivos de distribuição diferentes, a fim de validar o procedimento. 

 

5.1 FASE I – LEVANTAMENTO DE DADOS E CONFIGURAÇÃO ESPACIAL 

 

Nesta fase foram levantados os dados para dois tipos de carga, bem como suas 

configurações espaciais. 

 

5.1.1 ETAPA I – DEFINIÇÃO DOS TIPOS DE CARGA (k) A SEREM ESTUDADOS E 

SUAS CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS 

 

Os tipos de carga definidos foram: bioetanol e soja. A escolha do bioetanol hidratado se 

deu por este, de acordo com D’Agosto e Ribeiro (2009), ser um combustível utilizado no Brasil 

como opção para a redução das emissões líquidas de CO2, e as características edafoclimáticas 

do país são favoráveis à sua produção.  

A escolha da commoditie soja, foi devido ao fato de possuir um papel fundamental na 

economia brasileira, em termos de valores, de acordo com o Intercâmbio Comercial do 

Agronegócio (2011) só em 2010 o Brasil faturou 10 bilhões de dólares com exportação de soja. 

Segundo a EMBRAPA (2011), o Brasil é o segundo maior produtor de soja, atrás apenas dos 

Estados Unidos, e de acordo com o Ministério da Agricultura (2015) foi a cultura agrícola 

brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas e corresponde a 49% da área plantada em 

grãos do país. O Brasil foi responsável por 28% da produção mundial entre 2010 e 2011 

(EMBRAPA, 2011). 

O bioetanol é um biocombustível de uso consolidado no Brasil, tratando-se de uma 

distribuição interna no Brasil. Os fluxos que se desejam modelar neste trabalho representam a 

movimentação de bioetanol das usinas (origem), ilustrada na FIG. 5.1, até as bases de 

distribuição (destino). 
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FIG. 5. 1 - Usinas de Bioetanol 

 

A configuração espacial para a commoditie soja, trata da distribuição dos municípios 

produtores (FIG. 5.2.) até os portos (FIG. 5.3.) do Brasil, sendo estes: Antonina, Ilheus, Itajaí, 

Manaus, Paranaguá, Rio Grande, Rio de Janeiros, Salvador, Santarém, Santos, São Francisco 

do Sul, São Luis e Vitória, onde será embarcada em navios para exportação.  

 

FIG. 5. 2 - Municípios produtores de soja 
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FIG. 5. 3 - Portos utilizados para a exportação de soja 

 

5.1.2 ETAPA II – LEVANTAMENTO DAS SÉRIES HISTÓRICAS  

 

As matrizes O-D do bioetanol hidratado foram obtidas da ANP (2013), movimentação 

anual dos anos de 2008 a 2011. Já os dados da movimentação da soja foram retirados da 

Alice_Web (2013), para uma base anual, do ano de 2002 a 2010.   

 

5.1.3 ETAPA III – DEFINIÇÃO DOS CLUSTERS E SEUS CENTROIDES 

 

As origens e destinos do bioetanol foram agrupados em mesorregiões, com isso seus 

respectivos centroides foram calculados a partir da EQ. 4.1. 

As origens da soja também foram agrupadas em mesorregiões e seus respectivos centroides 

calculados pela mesma equação. O centroide da zona de destino foi considerado a própria 

localização do porto. 

As Tabelas TAB. 5.1. e TAB. 5.2. mostram as variações das principais informações para 

a distribuição do bioetanol e da soja, respectivamente.  
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TAB. 5. 1 - Dados de entrada e saída da rede 

Detalhes   Ano de estudo   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  Origem mesorregião 

Conexões 

utilizadas 
184 192 249 227 254 209 246 279 254 

% utilizado 42% 28% 35% 34% 34% 32% 31% 35% 31% 

Portos 7 10 10 9 10 9 11 11 11 

Origens 

(Mesorregiões) 

 

63 68 71 74 75 73 73 73 74 

Distância Média 

(km) 
1122 1025 1104 1315 1279 1082 1163 1183 1090 

Produção 

(10
6
.t/ano) 

14,59 18,13 17,09 21,27 23,63 22,67 23,75 27,59 28,24 

 

 

TAB. 5. 2 - Dados de entrada e saída da rede 

Detalhes Ano de estudo 

2008 2009 2010 2011 

   

Conexões 

utilizadas 
2676 2652 2501 2700 

% utilizado 28% 28% 26% 30% 

Destinos 

(Mesorregiões) 
81 82 82 81 

Origens 

(Mesorregiões) 
117 115 119 112 

Distância Média 

(km) 
560 574 560 589 

Produção 

(10
6
.m³/ano) 

14,10 17,32 16,15 11,73 

 

 

Analisando a TAB. 5.1., observou-se uma média de 116 mesorregiões de origem, 82 

mesorregiões de destino e 2633 conexões utilizadas por ano, 570 km de distância de transportes 

e um total de 10.529 pares de pontos. 

Analisando a TAB. 5.2., foi observado um aumento na produção de soja (t/ano) de 93,55%, 

mostrando que esta é uma área de crescimento no Brasil, necessitando de investimento em 

infraestrutura com objetivo de atender a demanda por transportes. Observou-se também uma 

média de 72 mesorregiões de origem, 10 portos de destino e 233 conexões utilizadas por ano, 

1151 km de distância de transportes e um total de 2094 pares de pontos. 
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Analisando ambos os dados, nota-se que a matriz não é estática ao longo dos anos, ou seja, 

existem variações nas quantidade de origens, destinos, distância média de transportes e a 

quantidade exportada com o tempo, caracterizando um comportamento dinâmico. 

 

5.1.4 ETAPA IV – IDENTIFICAÇÃO DAS ESTIMATIVAS FUTURAS DE ATRAÇÃO E 

PRODUÇÃO DE FLUXOS DE CARGA DE CADA CARGA k 

 

Para os dois produtos estudados na dissertação, foram removidos o último ano da série 

histórica, a fim de estimá-lo e analisar a precisão do procedimento. Logo, não foram realizadas 

estimativas empregando técnicas apropriadas para tal situação, pois, este não é o objetivo desta 

dissertação. Contudo, no procedimento proposto foi inserida esta etapa para ser utilizada em 

situações nas quais se faz indispensável as estimativas futuras. 

Os Tij que serão estimados são dados observados na dissertação que não participaram da 

fase de treinamento da rede, como maneira de validar o procedimento, uma vez que existem os 

valores reais para as estimativas. 

 

5.1.5 ETAPA V – DEFINIÇÃO E LEVANTAMENTO DAS IMPEDÂNCIAS ENTRE AS 

ORIGENS E DESTINOS 

 

Para os dois produtos, as séries históricas obtidas na ANP (2013) e Alice_Web (2013), os 

dados dos fluxos não estão divididos por modo de transporte, dificultando então a determinação 

de impedâncias como tempo de viagem ou custos de transporte, logístico ou de frete. Sendo 

assim, uma vez que o objetivo desta aplicação é testar e validar o procedimento proposto, e por 

se tratar de uma etapa anterior a DM, decidiu-se utilizar como impedância a distância 

rodoviária, uma vez que, de acordo com o CNT (2012), este modo representa mais de 61,1% 

do transporte de carga no Brasil. 

As distâncias rodoviárias foram determinadas com o auxílio do software TranSCAD versão 

5.0. A escolha do TransCAD, se deu pelo fato do mesmo entre os diversos SIG existentes, tem 

se destacado, sendo conhecido na literatura como sendo um SIG especialmente voltado para 

transportes, classificado então como um SIG para Transportes (KAISER, PRATA e RIBEIRO, 

2007).  
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5.2 FASE II – DEFINIÇÃO DA ARQUITETURA DA REDE DO TIPO MLP 

5.2.1 ETAPA I – DEFINIÇÃO DO SOFTWARE 

 

A ferramenta escolhida para treinar a rede e estimar os fluxos, foi o software MathWorks 

MatLAB/NNT que além de oferecer uma boa interface, admite a utilização de ferramentas úteis 

ao desenvolvimento intuitivo de Redes Neurais (Araujo e Melo, 2006). Sua arquitetura aberta 

torna possível a utilização de programas acessórios que expandem as funcionalidades, 

conhecidos por toolbox, sendo um destes o NNT, que traz um conjunto de funções e aplicativos 

para a modelagem de sistemas não-lineares complexos que não são facilmente modelados com 

uma equação de forma fechada, apoiando a aprendizagem supervisionada com feedforward, 

sendo possível projetar, treinar, visualizar e simular RNA, para aplicações como a previsão de 

séries temporais (THE MATHWORKS, 2015). Além de ser o software mais utilizado nos 

trabalhos levantados. 

 

5.2.2 ETAPA II – ANÁLISE, NORMALIZAÇÃO E DIVISÃO DOS DADOS 

 

Os dados do bioetanol foram normalizados utilizando a EQ. 4.3. e os da soja pela EQ. 4.2. 

Após isso a matriz do ano de 2011 foi removida no caso do bioetanol e o de 2010 no da soja. 

Em ambos os casos, as matrizes anteriores foram divididas aleatoriamente em 70% para 

treinamento, 15% para validação e 15% para teste, a TAB. 5.3 resume os dados de entrada e 

saída da rede. 

 

 

TAB. 5. 3 - Dados de entrada e saída da rede 

Tipo de 

Carga 

Dados de entrada 
Dados 

de 

saída 

Série 

histórica 

Treinamento (70%) Validação (15%) Teste (15%) 

Oi 

 

Dj  Dij Oi 

 

Dj  Dij Oi 

 

Dj  Dij Tij 

Bioetanol 

 

 

5481 

 

 

1174 

 

 

1174 

 

7829 

 

2008 
a  

2011 

 

Soja 

 

1288 

 

 

276 

 

276                                           

 

1840 

 

2002 

a 

2009 
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5.2.3 ETAPA III – DEFINIÇÃO PRELIMINAR DO NÚMERO DE NEURÔNIOS NA 

CAMADA INTERMEDIÁRIA  

 

Optou-se por redes MLP com apenas uma CI, pois conforme o seção 3.6.1, 87% dos 

trabalhos utilizaram apenas uma CI e Cybenko (1988 e 1989) demonstrou em seus trabalhos 

que uma rede do tipo MLP, com uma CI é capaz de aproximar qualquer função contínua. 

Para a determinação do número preliminar de neurônios na CI, foi utilizado a heurística 

Hecht-Nielsen (1989), obtendo um total de 7 neurônios na CI para ambos os casos. O critério 

de parada adotado nos treinamentos supervisionado a seguir são o do early stopping. 

 

5.2.4 ETAPA IV – DEFINIÇÃO DA FUNÇÃO DE ATIVAÇÃO 

 

Por meio de experimentos identificou-se que a FA da tangente hiperbólica foi a mais 

precisa nos dois casos, porém, a FA sigmoide logística também apresentou bons resultados. 

Conforme Silva, Spatti e Flauzino (2010), deve-se adotar preferencialmente a tangente 

hiperbólica como FA para os neurônios das CI, devido a sua característica de anti-simetria 

contribui para melhorar o processo de convergência da rede durante o respectivo treinamento. 

 

5.2.5 ETAPA V – DEFINIÇÃO DO ALGORITMO DE APRENDIZADO  

 

Após realizar por diversas vezes o treinamento de cada AA candidato, atendendo suas 

especificações e assumindo aleatórios valores iniciais das matrizes de pesos, identificou-se que 

o AA LM foi o mais preciso e o mais rápido para ambos os produtos, seguido do Rprop. Silva, 

Spatti e Flauzino (2010) recomendam a utilização do AA LM para os propósitos de incrementar 

a rapidez do treinamento da rede MLP, considerando-se problemas envolvendo aproximação 

de funções e sistemas variantes no tempo, pois o mesmo se mostrou o mais rápido em diversos 

testes e estudos realizados. 
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5.2.6 ETAPA VI – DEFINIÇÃO FINAL DO NÚMERO DE NEURÔNIO NA CAMADA 

INTERMEDIÁRIA  

 

Após identificar a melhor arquitetura de rede para ambos os casos, deve-se definir o 

número de neurônios na CI novamente. A FIG. 5.4 apresenta a arquitetura rede MLP que foi 

definida nas etapas anteriores. 

 

 

FIG. 5.4 Arquitetura – Rede MLP 

Fonte: The Mathworks (2015) 

 

Para estipular este número de neurônios na CI, testou-se um intervalo de 1 à 20 neurônios, 

testando por diversas vezes cada um até gerar seu melhor resultado, avaliando seus respectivos 

R². O valor do R² refere-se ao ponto em que se deu a parada do treinamento na melhor situação 

no subconjunto de validação. 

 Conforme pode ser observado na FIG. 5.5., o maior valor R² (94,42%) obtido foi com 11 

neurônios na CI, no caso do bioetanol. No caso da commoditie soja, o maior R² (84,90%) obtido 

foi com 13, conforme ilustrado na FIG. 5.6. Após estas quantias de neurônios, não ouve ganhos.  

As figuras FIG. 5.7 e FIG. 5.8. ilustram os números de neurônios final, definido nesta 

Fase, para o bioetanol e soja, respectivamente. 

 

FIG. 5. 5 - Determinação do número de Neurônios na CI (Bioetanol) 
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FIG. 5. 6 - Determinação do número de Neurônios na CI (Soja) 

 

FIG. 5. 7 – Estrutura da rede: Bioetanol 

 

FIG. 5. 8 – Estrutura da rede: Soja 
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5.2.7 ETAPA VII – TREINAMENTO DA REDE 

 

Após ter identificado a melhor arquitetura da rede e o número de neurônios na CI para 

ambos os produtos, a rede foi treinada por diversas vezes, até obter um R² no subconjunto de 

validação próximo ao do número de neurônios escolhidos na etapa anterior e em seguida a rede 

foi salva.  

Logo as redes salvas foram do tipo feedfoward MLP, com apenas uma CI e AA LM. Como 

FA da CI foi utilizada a tangente hiperbólica e na camada de saída, a função linear. Quanto ao 

número de neurônios foi de três na camada de entrada (Produção, atração e distância 

rodoviária), um na camada de saída (Tij) e nas CI foram definidas empiricamente, sendo 11 

para a rede do bioetanol e 13 para a da soja. Em relação ao treinamento, este foi supervisionado 

e com a inclusão da parada antecipada. A programação das redes encontra-se no apêndice.  

A TAB. 5.4. resume a Fase II, mostrando as escolhas de cada Etapa bem como seu motivo. 

 

TAB. 5. 4 – Resumo da Fase II 

Etapa Item Escolha Motivo 

I Software MathWorks MatLAB/NNT  Experimentação 

II 

Normalização -1 e 1/0 e 1  Experimentação 

Divisão dos dados 70%/15%/15% Literatura 

IIi 

Tipo de Rede Multilayer Perceptron Literatura 

N° de CI 1 Literatura 

N° de neurônios na CI 7 Literatura 

IV Função de ativação Tangente hiperbólica  Experimentação 

V Alg. de aprendizado Levenberg-Marquardt Experimentação 

VI N° de neurônios na CI 11 e 13 Experimentação 
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5.3 FASE III – PREVISÃO PARA O ANO FUTURO 

 

5.3.1 ETAPA I – CONFIGURAÇÃO ESPACIAL PARA CADA CARGA k PARA O ANO 

FUTURO. 

 

Para o bioetanol, o ano de previsão foi o de 2011 e para a soja 2010. As ligações novas e 

que não serão utilizadas, já se tem na observação destes anos. 

O procedimento proposto nesta dissertação não estima variações no número de ligações. 

Logo, deve-se realizar um levantamento de previsão de configuração da cadeia de suprimento 

da carga para o ano que se quer aplicar o procedimento (SILVA, 2014). 

 

5.3.2 ETAPA II – DETERMINAÇÃO DAS IMPEDÂNCIAS ENTRE AS ORIGENS E 

DESTINOS PARA O ANO FUTURO. 

 

A impedância utilizada nesta aplicação é a distância rodoviária, determinada com o auxílio 

do TransCAD versão 5.0. 

 

5.3.3 ETAPA III – DETERMINAÇÃO DOS FLUXOS DE CARGA FUTUROS 

ESTIMADOS PELA REDE MLP PARA CADA CARGA K. 

 

Os dados de 2011 de atração, produção e impedância do bioetanol foram normalizados 

seguindo os parâmetros utilizados na Etapa II da Fase anterior por meio da EQ 4.3. Os dados 

já normalizados foram inseridos na rede treinada na Etapa VII da fase II, obtendo então o Tij 

estimado para o ano de 2011.  O mesmo foi feito no caso da soja, porém a EQ 4.2 foi utilizada 

para normalizar os dados de 2010. 

 

5.3.4 ETAPA IV – ANÁLISE DOS DADOS DE SAÍDA 

 

Os fluxos de carga futuros obtidos por meio da rede estão normalizados, logo, executam-

se operações de desnormalização com o objetivo de converter as respostas dos neurônios de 

saída da rede para aqueles valores que representam os domínios reais da aplicação, no caso do 
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bioetanol foi utilizado a EQ 4.5 e no da soja a EQ 4.4. Após a desnormalização, todas os fluxos 

negativos foram igualados a zero, em ambos os casos.  

 

5.3.5 ETAPA V – BALANCEAMENTO DA MATRIZ O-D 

 

O balanceamento foi realizado com auxílio de otimização multiobjetivo, proposta por Silva 

e D’Agosto (2013), conforme demonstrado na seção 2.1.2, atendendo as restrições da TAB. 

2.2. A escolha do método se deu por este apresentar desempenho satisfatório, sendo de simples 

aplicação e pela possibilidade de colocar importâncias nas restrições caso os objetivos sejam 

conflitantes. 

O Software Premium Solver versão 12.5 educacional foi utilizado para determinação dos 

coeficientes de balanceamento 𝜒𝑖 𝑒 𝜓𝑗 , por meio do algoritmo do método do gradiente reduzido 

generalizado, com um valor de convergência de 0,0001, que segundo Martínez e Santos (1998), 

este é um método de otimização com aplicação em problemas não-lineares restritos. 

 

5.3.6 ETAPA VI – ANÁLISE DOS ERROS DAS PREVISÕES 

 

Com o objetivo de avaliar os erros das previsões da rede, foram determinadas as GOF 

levantadas e detalhadas na seção 2.1.3, comparando os Tij estimados e os estimados e 

balanceados com os reais, para ambos os produtos.  

A TAB. 5.5 apresenta os valores das GOF para o bioetanol, e a TAB.5.6 para a soja. Seus 

resultados serão discutidos no próximo capítulo. 

 

TAB. 5.5 Medidas de desempenho para o bioetanol 

goodness-of-fit Modelo Neural Modelo Neural Balanceado 

Medidas estatísticas tradicionais  

R² 0,61 0,81 

Medidas estatísticas baseada na teoria da informação  

Estatística phi normalizada 1,11 0,65 

Estatística psi normalizada 0,71 0,57 

Diferença absoluta de entropia 3,53 3,23 

Medidas estatísticas gerais de distância  

RMSE 17.230 11.845 

SRMSE 3,97 2,73 
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goodness-of-fit Modelo Neural Modelo Neural Balanceado 

SMABSER 1.808 1.667 

ID 34 31 

 

TAB. 5.6 Medidas de desempenho para o soja 

goodness-of-fit Modelo 

Neural Modelo Neural Balanceado 

Medidas estatísticas tradicionais   

R² 0,60 0,92 

Medidas estatísticas baseada na teoria da informação   

Estatística phi normalizada 0,97 0,59 

Estatística psi normalizada 0,66 0,35 

Diferença absoluta de entropia 2,88 1,66 

Medidas estatísticas gerais de distância   

RMSE 221.251 95.447 

SRMSE 1,99 0,86 

MABSERR 
87.083 

 

44.003 

SMABSER 199 101 

ID 39 20 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 

 

Pôde-se observar, por meio das GOF utilizadas, que os resultados para o bioetanol e para 

a soja apresentaram um bom desempenho, tanto os da saída da rede quanto os balanceados, 

mostrando então a utilidade do procedimento.  

De acordo com Silva e D’Agosto (2013), modelos que tem um R² inferior a 0,40 para o 

resultado da estimativa antes do balanceamento não produzirão resultados satisfatórios após a 

aplicação da técnica de balanceamento. Para as aplicações realizadas nesta dissertação, o R² 

para a estimativa usando apenas a técnica de RNA (sem balanceamento) foi de 0,61 para o 

bioetanol e 0,60 para a soja, mostrando ser um modelo adequado, pois todos ficaram com R2 

maior do que 0,40. 

Como impedância, foram utilizadas as distâncias rodoviárias. Não foram adotadas outras 

impedâncias devido a necessidade de conhecimento detalhado da DM e das rotas, e por 

estarmos na etapa anterior a DM, já que o procedimento é uma proposta de modelo para DV do 

MSQE, cuja etapa tem o objetivo de estimar todas as células da matriz O-D. De acordo com 

Silva (2013), essa escolha minimiza os erros das variáveis utilizadas no problema, pois existem 

incertezas nos valores da DM, frete e tempo de viagem. 

Outra opção dada no procedimento, seria utilizar a distância euclidiana, porém, a distância 

rodoviária e a distância euclidiana apresentam correlações lineares maiores do que 0,97 

(SILVA, 2013; GONÇALVES et al., 2014), ou seja, é pequena a diferença entre as possíveis 

escolhas para esta aplicação.  Porém, como não houve dificuldade em determinar a distância 

rodoviária optou-se pelo uso desta impedância. 

Como o último ano não participa do processo de construção do modelo de RNA, após 

validar a rede treinada, deve-se atualizá-la inserindo o ano removido, sendo necessário repetir 

as Etapas II, VI e VII da Fase II. O mesmo deve ser feito a cada novo histórico adquirido, com 

a finalidade de deixar a rede sempre atualizada. Porém se ao longo da atualização da rede sua 

precisão diminuir significativamente, toda a Fase II deve ser refeita.  

Analisando as matrizes O-D do bioetanol e da soja, observou-se que a matriz não é estática 

ao longo dos anos, ou seja, existem variações na quantidade de origens, destinos, distância 

média e na quantidade de fluxo, caracterizando um comportamento dinâmico. 
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Com o objetivo de comparar a técnica proposta, avaliar seu desempenho e analisar se os 

resultados obtidos na seção 5.3.6. foram realmente satisfatórios, os resultados foram 

comparados com o MG, muito utilizado pelo governo brasileiro, sendo utilizado pelo PNIH, 

PNLT, DNER e em EVTEAs. 

A escolha do MG se deu pelo fato de que grande parte dos trabalhos que objetivam a DV 

utilizam o MG para a determinação dos fluxos de carga interzonais (AKAMINE, 2005; SOUZA 

e D’AGOSTO, 2013; SILVA, 2013; GONÇALVES, SILVA e D’AGOSTO). As variáveis de 

GV (atração e produção) são predominantemente consideradas na forma de unidades de carga 

a serem transportadas e a impedância mais utilizada é a distância entre os centroides das ZT 

(SOUZA e D’AGOSTO, 2013).  

Foi utilizado o MG duplamente restrito como comparação com os modelos desenvolvidos 

nesta dissertação, proposto por Silva e D’Agosto (2013) que é demonstrado na EQ 6.1.  

 

𝑇𝑖𝑗 = 𝛼. 𝜒𝑖. 𝜓𝑗 .
𝑂𝑖

𝛽
.𝐷𝑗

𝛾

𝑑𝑖𝑗
𝛿 , 

EQ 6. 1 

 

em que: 

esão os parâmetros que devem ser obtidos pelo método dos mínimos quadrados 

ordinários; 

𝜒𝑖  𝑒 𝜓𝑗  são os coeficientes de balanceamento, determinados seguindo o mesmo critério da 

Etapa V da Fase III. 

Com o intuito de realizar uma comparação justa, foram utilizados os mesmos dados de 

entrada, sendo a única diferença que na rede os dados de entrada foram normalizados. A TAB. 

6.1 mostra os valores dos parâmetros obtidos por meio do método dos mínimos quadrados 

ordinários e o R² para cada produto. 

 

TAB. 6. 1 Parâmetros e R² para cada produto 

Parâmetro 

Produto 

Bioetanol (2008-2010) Soja (2002-2009) 

 -5,724 -5,715 

 0,815 0,899 

 0,646 0,750 

 -0,793 -1,033 

R² 0,65 0,60 
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Com os parâmetros obtidos, a EQ 6.1. foi aplicada, obtendo então o 𝑇′𝑖𝑗 para o ano de 2011 

dos fluxos de bioetanol e 2010 para os fluxos de soja, e então foi realizado o balanceamento 

com auxílio da otimização multiobjetivo, proposta por Silva e D’Agosto (2013), atendendo as 

restrições da TAB. 2.1. O Software Premium Solver versão 12.5 educacional foi utilizado para 

determinação dos coeficientes de balanceamento. Os resultados podem ser observados na TAB. 

6.2 (bioetanol) e TAB 6.3. (soja), onde os erros do modelo de tendência e o do modelo 

balanceado foram avaliados utilizando as GOD levantadas e detalhadas na seção 2.1.3, 

comparando os Tij estimados e os reais para ambos os produtos.  

Com o objetivo de facilitar a comparação dos modelos, os resultados da TAB. 5.2 e da 

TAB. 5.3 foram inclusos nas tabelas TAB. 6.2. e TAB. 6.3, respectivamente. 

 

TAB. 6. 2 Medidas de desempenho para o bioetanol 

 

goodness-of-fit 
Modelo de tendência  Balanceado 

RNA MG RNA MG 

Medidas estatísticas tradicionais         

R² 0,61 0,12 0,81 0,66 

Medidas estatísticas baseada na teoria da informação         

Estatística phi normalizada 1,11 1,19 0,65 0,79 

Estatística psi normalizada 0,71 0,91 0,57 0,72 

Diferença absoluta de entropia 3,53 4,79 3,23 4 

Medidas estatísticas gerais de distância         

RMSE 17.230 25.519 11.845 15.757 

SRMSE 3,97 5,87 2,73 3,63 

MABSERR 2.909 3.963 2.681 3.448 

SMABSER 1.808 2.463 1.667 2.143 

ID 34,48 45,62 30,86 39,69 
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TAB. 6. 3 Medidas de desempenho para a soja 

 

goodness-of-fit 
Modelo de tendência  Balanceado 

RNA MG RNA MG 

Medidas estatísticas tradicionais         

R² 0,60 0,37 0,92 0,80 

Medidas estatísticas baseada na teoria da informação         

Estatística phi normalizada 0,97 0,86 0,59 0,44 

Estatística psi normalizada 0,66 0,78 0,35 0,49 

Diferença absoluta de entropia 2,88 3,20 1,66 2,01 

Medidas estatísticas gerais de distância         

RMSE 221.251 324.678 95.447 155.985 

SRMSE 1,99 2,92 0,86 1,4 

MABSERR 87.083 101.113 44.003 59.808 

SMABSER 199 231 101 137 

ID 39,16 45,47 19,79 26,9 

 

 

As medidas estatísticas, conhecidas como GOF, são utilizadas com objetivo de medir a 

proximidade entre o conjunto observado e o estimado pelo modelo, como pode ser visto nos 

trabalhos de Wilson (1970), Wilson (1976), Smith e Hutchinson (1981), Knudsen e 

Fotheringham (1986), Sikdar e Hutchinson (1981), Gonçalves (1992), Furth e Navick (1993), 

Bez (2000), Silva (2013), Silva e D’Agosto (2013), Gonçalves et al. (2014) e Gonçalves et al. 

(2015). As medidas que mais se destacaram nos trabalhos citados anteriormente foram o R², 

que pertence as medidas estatísticas tradicionais, e o ID, pertencente as medidas gerais de 

distância. Logo, a comparação será realizada utilizando essas duas medidas. As figuras FIG. 

6.1 e FIG. 6.2 ilustram as análises das medidas R² e ID, respectivamente. Sendo que na FIG. 

6.1, quanto mais próximo ao ponto estiver da extremidade melhor o desempenho do modelo. 

Na FIG 6.2, quanto mais próximo do centro melhor o desempenho. 

As figuras FIG. 6.1 e FIG. 6.2 ilustram e resumem as informações discutidas a cima em 

relação as análises das medidas R² e ID, respectivamente. Sendo que na FIG. 6.1, quanto mais 

próximo o ponto estiver da extremidade, melhor o desempenho do modelo. Na FIG 6.2, quanto 

mais próximo do centro, melhor o desempenho. 
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FIG. 6. 1 Análise dos Coeficiente de Determinação 

 

 

FIG. 6. 2 Análise dos índices de Dissimilaridade 

 

Analisando as tabelas TAB. 6.2 e TAB. 6.3 e as figuras FIG. 6.1 e FIG. 6.2, Observa-se, 

no caso do bioetanol, em relação ao R², que a RNA foi superior em 408,33% que o modelo de 

tendência do MG. Em relação a comparação dos modelos balanceados, a RNA foi superior em 

22,73%. Já em relação ao ID, a RNA apresentou um ID 32,61% menor que o MG, e a RNA 

balanceada 28,61% menor que o MG balanceado. Quanto as outras GOF, a RNA pura e a 

balanceada apresentaram menores erros que o MG em todas as comparações. 
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No caso da soja, em relação ao R², a RNA superou o MG em 62,16%, e em relação a 

comparação dos modelos balanceados, a RNA foi superior em 15%. Já em relação ao ID, a 

RNA apresentou um ID 16,11% menor que o MG, e a RNA balanceada 35,93% menor que o 

MG balanceado. Quanto as outras GOF, a RNA pura e a balanceada apresentaram menores 

erros que o MG em quase todas as comparações, exceto quanto a estatística phi normalizada, 

onde a RNA apresentou um erro superior em 12,79% e 34,09% respectivamente.  
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 

O presente trabalho procurou criar um procedimento para utilização da técnica de RNA 

como um modelo de DV, a fim de mostrar mais uma opção para o cálculo do mesmo. Para 

validar o procedimento, este foi aplicado para dois tipos de carga, com objetivos de distribuição 

diferentes: o bioetanol e a soja.   

O trabalho visa contribuir para o desenvolvimento de novas técnicas aplicadas no estudo 

de planejamento de transporte de carga, podendo ser utilizado em futuros estudos do governo e 

sendo mais um trabalho na área, ajudando a preencher as lacunas observadas por Corrêa (2008) 

e Souza e D’Agosto (2013). 

O procedimento proposto foi capaz de estimar a matriz O-D de fluxo de bioetanol destinado 

ao abastecimento do mercado interno e a matriz O-D da soja brasileira destinada à exportação. 

O modelo de RNA feedfoward do tipo MLP, construído e treinado com o software Mathwoks 

MatLAB/NNT©, permitiu conhecer a variação de demanda e destacou-se por apresentar melhor 

desempenho em relação ao MG duplamente restrito, apresentando, menor erro de acordo com 

as estatísticas tradicionais, ou seja, as baseada na teoria da informação e com as medidas 

estatísticas gerais de distância, mostrando então uma nova alternativa para o cálculo da DV. 

Logo, a utilização de RNA do tipo MLP pode ser aplicada nas estimativas de matrizes O-D de 

carga com comportamento dinâmico, resultando em boas estimativas para os fluxos de cada par 

origem-destino. 

A normalização realizada nos dados antes de serem utilizados como entrada da RNA 

influenciou o desempenho e a arquitetura final da RNA, logo esta etapa deve ser bem planejada 

e justificada na aplicação do procedimento. Outro fator que influenciou o desempenho foi a 

quantidade de neurônios na camada intermediária, logo esta quantidade deve ser comparada e 

treinada inúmeras vezes. O balanceamento mostrou-se eficaz, aumentando a precisão de ambos 

os modelos. 

Este foi o primeiro trabalho a propor um procedimento para aplicação de RNA em DV de 

carga, considerando todas as etapas: levantamento e análise dos dados; arquitetura e 

treinamento da rede; análise dos dados de saída; balanceamento; e análise dos erros utilizando 

diversas GOF. E a partir disso, realizando duas comparações: a matriz O-D estimada da rede e 

a matriz O-D balanceada. 
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A topologia identificada na validação do procedimento parece ser adequada e pode ser 

utilizada como parâmetro inicial, já que a mesma foi a mais precisa para os dois casos estudados 

e também no trabalho de Gonçalves, Silva e Lopes (2014). Porém, isso não implica que seja 

válida a mesma arquitetura para outros estudos, já que esta deve ser analisada, caso a caso, e 

com diversas experimentações, fazendo-se uma análise de sensibilidade. 

Uma deficiência da aplicação da RNA é a necessidade de um número considerável de dados 

para sua aplicação. Isso ocorre devido a necessidade de aprendizado da RNA e a compensação 

pela divisão dos dados em treinamento, validação e teste. Uma pequena quantidade de dados 

pode levar a uma divisão em que pontos que pertençam a validação não tenham seu 

comportamento representado pelos pontos do conjunto de treinamento. Com isso, a RNA terá 

dificuldade em explicar o fenômeno. 

Das dificuldades encontradas durante a realização do trabalho, pode-se destacar: falta de 

procedimentos ou estimativas confiáveis e precisas para definir a topologia da rede e o melhor 

número de neurônios; poucos trabalhos na área, como já afirmavam Corrêa (2008) e Souza e 

D’Agosto (2013) e a dificuldade para obtenção de dados mais atualizados. 

Futuros trabalhos relacionados ao tema de aplicação de RNA para previsão de transporte 

podem considerar as seguintes possibilidades: 

 Testar o procedimento proposto para outros tipos de carga; 

 Aplicar o procedimento em outra base temporal, tendo a sensibilidade com séries 

que possuem sazonalidade nos fluxos. 

 Testar a rede do tipo Radial Basis Functions (RBF); 

 Identificar quando usar a rede do tipo MLP e RBF (caso esta apresente bons 

resultados); 

 Utilizar a técnica de data mining na Fase I; 

 Aplicar o procedimento proposto para o transporte de passageiros e verificar os 

ajustes necessários; e 

 Criar procedimento para utilização de RNA em GV e/ou DM, com o objetivo de 

realizar as três primeiras etapas do MSQE utilizando a mesma técnica. 

Verifica-se nítido a falta de padrões e procedimentos a se seguirem para aplicação de RNA 

em DV, ficando evidente também a necessidade de estudos na área de DV e proposta de novos 

modelos. E desta forma, a expectativa é que esse trabalho tenha contribuído neste tema e que o 

procedimento proposto possa ser aplicado em novos estudos acadêmicos e do governo. 

  



 

103 

 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

 

 

ABRAHAMSSOM, T. Estimation of origin-destination matrices using traffic counts - A 

literature survey. International Institute for Applied System Analysis, Interim Report 

IR- p. 98-121, 1998. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. Logística e transporte 

para produtos de alto valor agregado no contexto brasileiro. Relatório Executivo. Brasília, 

DF, 2004. 

 

AGUIAR JÚNIOR, H.P.A.; MOREIRA, T.C.; PESSANHA, V.G. e JACINTO A.M. Previsão 

da demanda de passageiros no Sistema de Transporte Coletivo utilizando as Redes Neurais 

Artificiais e os Algoritmos Genéticos. IV Congresso Brasileiro de Computação - 

CBCOMP, Itajaí, 2004. 

 

AGUIAR JÚNIOR, S. R.; BRASIL, L. M. Avaliação do Modelo de Estimativa da Demanda de 

Transporte de Passageiros com utilização de Redes Neurais Artificiais. In: III Simpósio 

Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS), 2004. 

 

AGUIAR JÚNIOR, S.R. Modelo RAPIDE: uma aplicação de mineração de dados e redes 

neurais artificiais para a estimativa da demanda por transporte rodoviário 

interestadual de passageiros no Brasil. Dissertação (Mestrado em Gestão do 

conhecimento e da Tecnologia da informação), Universidade Católica de Brasília, Brasília, 

2004. 

 

AKAMINE, A. Explorando alternativas para construção de modelos neurais de interação 

espacial. Dissertação (mestrado em Engenharia Civil). Escolha de Engenharia de São 

Carlos – Universidade de São Paulo, 2005. 

 

AL-DEEK, H., KLODZINSKI, J., EL-HELW, A., SARVAREDDY, P. E EMMAN, E. 

Development of a statewide model for heavy truck freight movement on external 

networks connecting with Florida ports. Technical Report. Florida, USA, 2002. 

 

ALICE_WEB. Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior via Internet –Dados 

referentes à exportação de soja, 2013. Disponivel em: 

<http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br>. Acesso em: 26 de setembro 2013. 

 

ALVES, D. C. O. E BUENO, R. D. L. S. Short-Run, Long-Run and Cross Elasticities of 

Gasoline Demand in Brazil. Energy Economics, v.25, n. 2, p. 191 – 199, 2003. 

 

ALVES, V. F. B., SILVA, A. N. R. E WAERDEN, P. Técnicas exploratórias para localizar 

potenciais usuários de transporte público urbano. Journal of Transport Literature, v. 6, 

n. 3, p. 180-203, 2012. 

 

http://lattes.cnpq.br/5327391210209734


 

104 

 

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Dados de fluxos de 

bioetanol, 2013. Disponivel em: <http://www.anp.gov.br/>. Acesso em: 3 abril 2014. 

 

ARAÚJO, R.B. E MELO, P.L.S.V. Protótipo de Software para aprendizagem de Redes Neurais 

Artificiais. Anais do XXXIV COBENGE. Ed. Universidade de Passo Fundo. Passo fundo, 

2006. 

 

ARNOLD, P., PEETERS, D. E THOMAS, I. Modelling a rail/road intermodal transportation 

system. Transportation Research Part E, v. 40, p. 255-270, 2004. 

 

BATISTA; B.C.F. Soluções de Equações Diferenciais usando Redes Neurais de Múltiplas 

camadas com os métodos da Descida mais íngreme e Levenberg-Marquardt. 

Dissertação (Mestrado em Matemática), Universidade Federal do Pará, Bélem, 2012. 

 

BATTY, M. Urban Modelling, Algoruthms, Calibrations, Predictions. Cambridge: 

Cambridge Universoty Press, 1976. 

 

BATTITI, R. First and second-order methods for learning: Between steepest descent and 

Newton’s Method. Technical report, University of Trento, 1991. 

 

BELGAROUI B. E BLOSSVILLE J. M.. A road traffic application of neural techniques. 

Recherche Transports Sécurité, English Issue n°. 9, p. 53-65, 1993. 

 

BELL, M. The estimation of origin-destination matrices by constrained generalized least 

squares. Transportation Research Part B, v. 25, p. 13-22, 1991. 

 

BERA, S.; RAO, K. V. K. Estimation of origin-destination matriz from traffic counts: the state 

of the art. European Transport, n° 9, p. 3-23, 2011. 

 

BERTONCINI, B. Uma proposta de estimação da matriz OD a partir dos fluxos de tráfego 

observados nas interseções da rede de transporte. Tese (doutorado em Engenharia de 

Transportes), Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2010. 

 

BEUTHE, M., JOURQUINA, B. GEERTSC, J. F., HA, C. K. Freight transportation demand 

elasticities: a geographic multimodal transportation network analysis. Transportation 

Research Part E, v. 37, n. 4, p. 253-266, 2001. 

 

BEZ, E. T. Um estudo sobre os procedimentos de calibração de alguns modelos de 

distribuição de viagens. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2000. 

 

BLACK, W. R. Interregional Commodity Flows: Some Experiments with the Gravity 

Model. J. Regiom, Sci., v. 12, n. 1, p. 107-118, 1972. 

 

BLACK, W. R. Spatial interaction modeling using artificial neural networks. Journal of 

Transport Geography, v. 3, n. 3, p.155-166, 1995. 

 



 

105 

 

BOCANEGRA, C. W. R. Procedimento para tornar mais efetivo o uso das Redes Neurais 

Artificiais em planejamento de transportes. Dissertação (Mestrado em Engenharia 

Civil) Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. 

 

BRAGA, A. D.; CARVALHO,  A. P. L. F. E LUDERMIR, T. B. Redes Neurais Artificiais: 

Teoria e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

 

BRANCO, J. E. H.E CAIXETA FILHO, J. V. Estimativa da demanda de carga captável pela 

estrada de ferro Norte-Sul. Journal of Transport Literature, v. 5, n. 4, p. 17-50, 2011. 

 

BRONDINO, M. C. Estudo da influência da acessibilidade no valor de lotes urbanos 

através de redes neurais. Tese (Doutorado em Engenharia Civil - Transportes), Escola de 

Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1999. 

 

BRUTON, M. J. Introdução ao planejamento dos transportes. São Paulo: Editora da 

universidade de São Paulo, 1979. 

 

BRUTON, M. J. Introduction to transportation planning. Hutchinson Technical Education, 

London, 1970. 

 

BULLOCK D., GARRETT J. E HENDRICKSON C.. A neural network of image- based 

vehicle detection. Transportation  Research Part C, v. 1, p. 235-247, 1993. 

 

BULLOCK D., GARRETT J., HENDRICKSON C. E PEARCE A.. A neural network for image 

base vehicle detection. Proc. In. Conference on Artificial Intelligence Applications in 

Transportation Engineering, San Buenaventura, CA, 1992. 

 

CALÔBA, G. M.; CALÔBA, L. P.; SALIBY, E. Cooperação entre Redes Neurais Artificiais e 

Técnicas “clássicas” para previsão de demanda de uma série de vendas de cerveja na 

Austrália. Pesquisa Operacional, v. 22, n° 3, p. 345-358, 2002. 

 

CAMPOS, V.B.G. Planejamento de transportes - Conceitos e modelos. Editora Interciência. 

Rio de Janeiro, 2013. 

 

CARIS, A., MACHARIS, C. E JANSSENS, G., K. Planning problems in intermodal freight 

transport: accomplishments and prospects – Transportation Planning and Technology, 

v. 31, p. 277-302, 2008. 

 

CASCETTA, E. E NGUYEN, S. A unified framework for estimating or updating 

origin/destination matrices from traffic counts. Transportation Research Part B, v. 18 p. 

437–455, 1988. 

 

CELIK, H. M. E GULDMANN, J-M. Spatial interaction modeling of interregional commodity 

flows. 42nd European Congress of the Regional Science Association, Dortmund, 2002. 

 

CELIK, H. M. E GULDMANN, J-M. Spatial interaction modeling of interregional commodity 

flows. Socio-Economic Planning Sciences, v. 41, p. 147-162, 2007. 

 



 

106 

 

CELIK, H. M. Modeling freight distribution using artificial neural networks.  Journal of 

Transport Geography. V. 12, p. 141- 148, 2004. 

 

CELIK, H. M. Sample size needed for calibrating trip distribution and behavior of the gravity 

model. Journal of Transport Geography, v. 18, p. 183-190, 2010. 

 

CHAPMAN, S. J. Programação em MatLab para Engenheiros. Thomson, São Paulo, 2003. 

 

CHIN S. M., HWANG H. L. E PEI T.. Using neural network to synthesize origin-destination 

row in a traffic circle. Preprints of Transport Research Board Con/:, Washington, DC, 

1994. 

 

COLLINS A. E EVANS A.. Aircraft noise and residential property values, an artificial neural 

network approach. Journal of transport, Economics and Policy, v. 28, n°.2. p. 175-197, 

1994. 

 

COMBES, F. E LEURENT, F. Advances in freight transport demand modeling: an assessment 

with research perspectives, European Transport Conference, 2007. 

 

CORRÊA, F. Aplicação de redes neurais artificiais no setor de transportes no Brasil. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana), Universidade Federal de São Carlos, São 

Paulo, 2008. 

 

COUTINHO NETO, B. ; RODGHER, S. F. e FABBRI, G. T. P.  Retroanálise de Pavimentos 

Flexíveis através de Redes Neurais Artificiais. In: Milton Mira Assumpção Filho. (Org.). 

Transporte em transformação IV - vencedores do prêmio CNT produção acadêmica - 1999. 

São Paulo: Makron Books Ltda, v. 1, p. 1-13, 2000. 

 

COUTINHO NETO, B. e FABBRI, G. T. P. . Retroanálise de Pavimentos Flexíveis através 

de Redes Neurais Artificiais. XIII Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em 

Transportes da ANPET. São Carlos – SP, v. 1, p. 509-519, 1999. 

 

Benedito Coutinho Neto. Redes Neurais Artificiais como Procedimento para Retroanálise 

de Pavimentos Flexíveis. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Transportes) - 

Universidade de São Paulo, 2000. 

 

CYBENKO, G. Approximation by superpositions of a sigmoid function. Mathematics of 

Control, Signals and Systems, v. 2, p. 303-314, 1989. 

 

CYBENKO, G. Continuous valued neural networks with two hidden layers are suficient. 

Technical report, Department of Computer Science, Tufts University, 1988. 

 

D’AGOSTO, M. A. AND RIBEIRO, S. K., Assessing total and renewable energy in Brazilian 

automotive fuels. A life cycle inventory (LCI) approach. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, v. 13, p. 1326–1337, 2009. 

 

 



 

107 

 

DEMUTH G. E SPRINGSTEEN S.. Obstacle avoidance using neural networks. Proc. Symp. 

on Autonomous Vehicle Technology, Washington, DC, 1990. 

 

D’ESTE, G. As event-based approach to modeling intermodal freight system. International 

Journal of Physical Distribution & Logistics Management, v. 26, n. 6, p. 4-15, 1996. 

 

DIA, H. An object-oriented neural nerwork approach to short-tem traffic forecasting. 

European Journal of Operational Research, v. 131, p. 253-261, 2001. 

 

DOUGHERTY, M. S. A review of neural networks applied to transport. Transportation 

Research Part C: Emerging Technologies, v. 3, ed. 4, p. 247-260, 1995. 

 

DOUGHERTY, M. S. E  COBBETT, M.R. Short-term inter-urban traffic forecastsusing neural 

networks. International Journal of Forecasting,v. 12, p. 21-31, 1997. 

 

DOUGHERTY M. S. E JOINT M.. A behavioural model of driver route choice using neural 

networks. Proc. Int. Con/. on Artificial Inielligence Applications in Transportation 

Engineering, San Buenaventura, CA, 1992. 

 

EBERHART, R. C.; DOBBINS, R.W. Implementations ln, Neural Network PC Tools. A 

Pratical Guide (R. C. Eberhart and R. W. Dobblins, Eds.) Academic Press, San Diego, p. 

35-58, 1990. 

 

ELLER, R. A. G., SOUSA JUNIOR, W. C., CURI, M. L. C. Custos do transporte de carga no 

Brasil: rodoviário versus ferroviário. Journal of Transport Literature, v.5, n° 1, p. 50-

64, 2011. 

 

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A soja. Relatório sumário da 

situação da soja, 2011. Disponível em <www.embrapa.br>. Acesso 15 fevereiro 2014. 

 

FAGGIN, F. Tutorial notes: VLSI implementation of neural networks. Proceedings of the 

international Joint Conference in Neural Networks, Seattle, Washington, USA, 1991. 

 

FAHLMAN, S. E. N. A empirical study of learning speed in backpropagatiom networks. 

Technical report, Carnegie Mellon University, 1988. 

 

FERREIRA, E. A. Um método de utilização de dados de pesquisa embarque/desembarque 

na calibração de modelos de distribuição do tipo Gravitacional. Dissertação (Mestrado 

em Engenharia) Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, 1999. 

 

FISHER, M.; GOPAL, S. Artificial neural networks: a new approach to modeling inter-regional 

telecommunication flows. Journal of Regional Science, v. 34, n.4, p. 503-527, 1994. 

 

FINNEY, N. D. Trip Distribution Models in “New perpectives in Urban Transportation 

Research”, Edited by Catanese, A. J., Massachusetts, Lexington Books, 1972. 

 

FUN, M. H.; HAGAN, M. T. Levenberg-Marquardt training for modular networks. In 

Proceedings of the IEEE international Conferece on Neural Networks, v. 1, p. 468-

473, 1996. 

http://www.embrapa.br/


 

108 

 

 

FURTH, P.G.; NAVICK, D. S. Bus route O-D matrix generation: relationship between 

biproportional and recursive methods. Transportation Research Record, n.1338. p.14-

21, 1993. 

 

GEVREY, M.; DIMOPOULOS, I.; LEK, S. Review and comparison of methods to study the 

contribution of variables in artificial neural network models. Ecological Modelling, v. 160, 

p. 249-264, 2003. 

 

GONÇALVES, D. N. S.; GONÇALVES, C. M.; ASSIS, T. F. e SILVA, M. A. V. Analysis of 

the Difference between the Euclidean Distance and the actual road distance in Brazil. 17th 

Meeting of the EURO Working Group of Transportation, EWGT2014, 2-4 July, Sevilla 

Spain. Transportation Research Procedia, v. 3, p. 876-885, 2014. 

 

GONÇALVES, D. N. S.; LOPES, L. A. S. e SILVA, M. A. V. Uso da Técnica de Redes Neurais 

Artificiais como modelo de Distribuição de Viagens – O caso do açúcar para a exportação. 

XXVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes da ANPET, Curitiba, PR, 

2014. 

 

GONÇALVES, D. N. S., SILVA, M. A. V., E D’AGOSTO, M. A. Procedimento para uso de 

Redes Neurais Artificiais no planejamento estratégico de fluxo de carga no Brasil. Journal 

of Transporte Literature. V. 9, ed. 1, p. 45-49, 2015. 

 

GONÇALVEZ, M. B. Desenvolvimento e teste de um novo modelo gravitacional - de 

oportunidades para distribuição de viagens. Florianópolis, Santa Catarina: Tese de 

doutorado (Engenharia de Produção). Universidade Federal de Santa Catarina, 1992. 

 

GONÇALVES, M. B. E ULYSSÉA NETO, I. The development of a new Gravity – Opportunity 

Model for Trip Distribution. Environment and Planning, v. 25, p. 817-826, 1993. 

 

GRANGE, L., FERNÁNDEZ, E. E CEA, J. A consolidate model of trip distribution. 

Transportation Research Part E, v. 46, p. 61-75, 2010. 

 

GROSSBERG, S. How does a brain build a cognitive code?. Psychological Review, v. 87, p. 

1-51, 1980. 

 

GUYTON, A.C. Tratado de Fisiologia Médica. 6  Ed. Interamericana, Rio de Janeiro, 1984. 

 

HAGAN, M.; MENHAJ, M. Training feedforward networks with the Marquardt Algorithm. 

IEEE transactions on Neural Networks, v. 5, p. 989-993, 1994. 

 

HARKER, P. T. The state of art in the predictive analysis of freight transport system. 

Transport Reviews, v. 5, p. 143-164, 1985. 

 

HARTANI R., HAYAT S., SELLAM S., BOUCHON-MEUNIER B. E GALLINARI P.. 

Regulation de trafic de lignes de metro basee sur la logique floue et lesreseaux de neurones. 

Proc. 14th Int. Conf. on Artificial Imelligence.E.xpert S.v.crems and Natural 

Language (AI and Transportation Conclave) I Paris, 1994. 

 



 

109 

 

HAYKIN, S. Redes Neurais: princípios e prática. 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

HEBB, D. O. The organization of bahavior: a neuropsychological theory. Wiley, New 

York, USA, 1949. 

 

HECHT-NIELSEN , R. Theory of the Backpropagation Neural Network; Neural Networks,. 

IJCNN., International Joint Conference . p. 593 – 605. Washington, USA, 1989. 

 

HOPFIELD, J. J. Neural Network and physical system with emergent collective computational 

abilities. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, v. 79, n° 8, p. 

2254-2558, 1982. 

 

HUA J.; FAGHRI A.. Application of artificial neural networks to IVHS. Preprints of 

Transport Research Board Conference, Washington, DC, 1994. 

 

HUA J. E FAGHRI A. Dynamic traffic pattern classification using artificialneural networks. 

Transportation Research Record, p. 14-19, 1993. 

 

HUTCHINSON, B. G. Princípios de Planejamento dos Sistemas de Transporte Urbano. 

Rio de Janeiro, Guanabara Dois, 1979. 

 

HYMAN, G. M. The Calibration of Trip Distribution Models. Environment and Planning, v. 

1, p. 105-112, 1969. 

 

JANIC, M. Modelling the full costs of an intermodal and road freight transport network. 

Transportation Research Part D, v. 12, n. 1, p. 33-44, 2007. 

 

JIANG, F., JOHNSON, P. E CALZADA, C. Freight demand characteristics and mode choice: 

an analysis of the results of modeling with disaggregate revealed preference data. Journal 

of Transportation and Statistics, v. 2, n. 2, p. 149-158, 1999. 

 

KAGAN, H.; ROSSETTO, C.F.; CUSTÓDIO, P.S.; MARTINS, W.C. Uso de Sistemas de 

Informações Geográficas no Planejamento de Transportes. Anais do VI Congresso 

Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET, Rio de Janeiro. Anais. São 

Paulo, Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes. v. II, p. 894-909, 1992. 

 

KAISER, M. S., PRATA, P. A; RIBEIRO, G. M. Análise comparativa entre o TransCAD e 

heurísticas de agrupamento e de roteamento de veículos. XXI Congresso Nacional de 

Pesquisa e Ensino em Tranporte da ANPET, Rio de Janeiro.  

 

KANAFANI, A. Transportation demand analysis, vol 1. Michigan: McGraw-Hill, 1983. 

 

KASEKO M. S. E RITCHIE S. G. A neural network-based methodology for pavement crack 

detection and classification. Transportation  Research Part C: Emerging Technologies, 

v. 1, n°. 4, p. 275-291, 1993. 



 

110 

 

 

KIKUCHI S., NANDA R. E PERINCHERRY V. A method to estimate trip O-D patterns using 

a neural network approach. Transportation Planning  Technology, v. 17, p. 51-65, 1993. 

 

KIRBY, H.R. AND PARKER, G.B. The development of traffic and transport applications of 

artificial intelligence: an overview. In Bielli, M., Ambrosino, G. and Boero, M. (eds.), 

Artificial Intelligence Applications to Traffic Engineering. VSP, Utrecht, 3-27, 1994. 

 

KIRBY H. R., BOYLE R. D. E DOUGHERTY M. S. Recognition of road traffic  patterns using 

neural networks. Conference on Information Technologies for Construction. Civil 

Engineering and Transport, Brunel, 1993. 

 

KIRBY, H.R., WATSON, S.M E DOUGHERTY, M.S. Should we use neural networks or 

statistical models for short-term motorway traffic forecasting?, International Journal of 

Forecasting, v. 1, n. 1, p. 43-50, 1997. 

 

KNUDSEN, D. C. E FOTHERINGHAM, A. S. Matrix Comparison, Goodness-of-Fit, and 

Spatial Interaction Modeling. International Regional Science Review, v. 10, n.2, p. 127-

147, 1986. 

 

KOHONEN, T. Self-Organized formation of topologically correct feature maps. Biological 

Cybernetics, v. 43, p. 59-69, 1982. 

 

KRUECKEBERG, D. A. E SILVERS, A. L. Urban Planninh Analysis: Methods and 

Models. New York: Wiley&Sons, 1974. 

 

KULLBACK S. e LEIBLER R.A. On information and sufficiency. Ann. Math. Statist., v. 22, 

p. 79-86, 1951. 

 

KULLBACK, S. Information Theory and Statistics. New York: John Wiley and Sons, 

1959. 

 

KYEFER, J. Sequential Minimax Search for a Maximum. Proceedings of the American 

Mathematical Society, v. 4, p; 502-506, 1953. 

 

LEE, C. Models in planning – an introduction to the use of quantitative models in 

planning.           Oxford: Pergamon Pres, 1973. 

 

LIPPMANN, R.P. An introduction to computing with neural nets. IEEE ASSP Magazine, v.4, 

n.2, p.4-22, 1987.  

 

LO, H. ZHANG, N. E LAM, W. Estimation of an origin-destination matrix with random link 

choice proportions: a statistical approach. Transportation Research Part B,v. 30, n. 4, p. 

309-324, 1996. 



 

111 

 

 

LO, Z. P. E BAVARIAN B. A neural piecewise linear classifier for pattern classification. 

International Joint Conference on Neural Networks, 1991. 

 

LOWRY, I. S. A model of Metropolis. Rand Corporation, Santa Monica, California, 1964. 

 

LUDWIG JUNIOR, O. e MONTGOMERY, E. Redes Neurais – Fundamentos e Aplicações 

com Programas em C. 1 ed., Ciência Moderna Ltda, Rio de Janeiro, 2007.  

 

LYONS G. E HUNT J. Traffic modelling-a role for neural networks. Proc. Third Int. Conf 

on the Application af Artificial Intelligence to Civil and Structural Engineering, Edinburgh, 

U.K, 1993. 

 

MACHARIS, C. E BONTEKONING, Y. M.. Opportunities for OR in intermodal freight 

transport research: a review. European Journal of Operational Research, v. 153, p. 400-

416, 2004. 

 

MADALOZO, H.C. DYMINSKI, A.S. E RIBEIRO, E.O. Análise de curvas horizontais de 

rodovias, para melhoramento de projeto e operação, utilizando redes neurais artificiais. 

Anais do VXIII Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET, 

Santa Catarina, 2004. 

 

MAGALHÃES, S. L. M. Planejamento de Transporte de um aglomerado urbano com 

intermodalidade por meio de modelos de transportes integrados. Tese (Doutorado em 

Ciência e Engenharia de Transportes) Rio de janeiro, 2008. 

 

MAHER, M. Inferences on trip matrices from observations on link volumes: A bayesian statical 

approach. Transportation Research Part B, v. 17, n. 6, p. 435-447, 1983. 

 

MALCHOW, M. B. e KANAFANI, A. A disaggregate analysis of port selection. 

Transportation Research Part E, v. 40, p. 317-337, 2004. 

 

MARRA, C. Caracterização de demanda de movimentações urbanas de carga. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Estadual de Campinas, SP, 1999. 

 

MARTIN, B. e WOHL, M. Traffic Systems Analysis for Engineers and Planners. 

McGrawHill, New York, 1961 

 

MEAD W. C., FISHER H. N., JONES R. D., BISSET K. R. E LEOPOLD A. L. Application of 

adaptive and neural network computational techniques to traffic volume and classification 

monitoring. Preprints of Transport Research Board Conf., Washington, DC, 1994. 

 

MELLO, J. C. Planejamento dos transportes. Mcgraw-Hill do Brasil, São Paulo, 1975. 

 



 

112 

 

MENDEL, M., E MCLAREN, R. Adaptive, Learning, and Pattern Recognition Systems: 

Theroy and Applications. Reinforcement-learning control and pattern recognition 

systems, v. 66, p. 287-318. New York: Academic Press, 1970. 

 

MINSKY, M. L., PAPERTY, S. A. Perceptrons: an introduction to computational 

geometry. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 1969. 

 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Applied Statistics and Probability for Engineers.         

5. ed. Arizona: John Wiley & Sons, Inc, 2012. 

 

MOZOLIN, M.; THILL, J. C. Trip distribution forecasting with multilayer perceptron neural 

networks: a critical evaluation. Transportation Research Part B, v. 34, p. 53-73, 2000. 

 

NAKATSUJI, T. E KAKU, T. Application of Neural Network Models to Traffic Engineering 

Problems. Proceedings of the Infrastructure Planning, v. 12, p. 297-403, 1989. 

 

NEURAL PLANNER SOFTWARE. EasyNN . Disponível em: http://www.easynn.com. 

Acesso em: 20 de novembro de 2014. 

 

NOVAES, A. G. Métodos de Otimização: Aplicações aos Transportes. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1978. 

 

NOVAES, A. G. Modelos em Planejamento Urbano, Regional e de Transportes. São Paulo: 

Rdgard Blücher, 1981. 

 

NOVAES, A. G. Sistemas de Transportes. Análise da Demanda, vol. 1. São Paulo: Edgard 

Blücher, 1986. 

 

OGDEN, K. W. Modeling urban freight generation . Traffic Engineering & Control. v. 18, p. 

106-109, 1977. 

 

OLESKOVICZ, M.; COURY, D. V. e AGGARWAL, R. K. O emprego de redes neurais 

artificiais na detecção, classificação e localização de faltas em linhas de transmissão. Sba 

Controle & Automação, v. 14, n. 2, Campinas, 2003. 

 

OLIVEIRA JUNIOR, H. A.; CALDEIRA, A. M.; MACHADO, M. A. S.; SOUZA, R. C.; 

TANSCHEIT, R. Inteligência Computacional – Aplicada à Administração, Economia 

e Engenharia em Matlab. Thomson, São Paulo, 2007. 

 

OLIVEIRA, R., L. M. E CURY, M., V., Q. A escolha modal no transporte de cargas sob a ótica 

da modelagem Neuro-Fuzzy: um estudo de caso. XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino 

em Transportes, 2004. 

 



 

113 

 

ORTÚZAR, J. D., E WILLUMSEN, L. G. Modelling Transport. New York: Wiley&Sons, 

1990. 

 

ORTÚZAR, J. D., E WILLUMSEN, L. G. Modelling Transport – 2st ed. New York: 

Wiley&Sons, 1996. 

 

ORTÚZAR, J. D., E WILLUMSEN, L. G. Modelling Transport – 3rd ed. New York: 

Wiley&Sons, 2001. 

 

ORTÚZAR, J. D., E WILLUMSEN, L. G. Modelling Transport - 4th ed. New York: 

Wiley&Sons, 2011. 

 

PANT P.D. E BALAKRISHMAN P.. Neural network for gap acceptance at stop-controlled 

intersections. Journal of Transportation Engineering, v.120, n°3, p. 432-446, 1994. 

 

PEREIRA, C. M. C. Contribuição para modelagem da divisão modal multinomial com 

base em estimativa de valor do tempo em transporte associada a um sistema de 

informação geografica. Tese (Doutorado em Ciências em Engenharia de Transportes) 

UFRJ, Rio de Janeiro, 2007. 

 

PITFIELD, D. E. Sub-optimality in Freght Distribution. Transportation Research, v. 12, 

n. 6, 1978. 

 

POGU, M., E CURSI, J. E. S. Global Optização by Random Perturbation of the Gradient 

Method with a Fixed Parameter. Journal of Global  Optimization, v. 5, p. 159-180, 1994. 

 

RAIA JUNIOR, A. A. Acessibilidade e mobilidade na estimativa de um índice de potencial 

de viagens utilizando redes neurais artificiais e sistemas de informações geográficas. 

Tese (Doutorado em Engenharia Civil - Transportes), Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

 

RAIA JUNIOR, ARCHIMEDES AZEVEDO ; SILVA, ANTÔNIO NÉLSON RODRIGUES 

DA. A Utilização de Redes Neurais Artificiais na Engenharia de Transportes: o Estado da 

Arte. Anais do XI Congreso Latinoamericano de Transporte Público y Urbano. La 

Habana-Cuba: Ministerio Del Transport - Cuba, v. 1, 2001. 

 

REGAN, A. C. E GARRIDO, R. A. Modeling freight demand and shipper behavior: state 

of the art, future directions. In: Hensher, D. e King, J. (eds.) The Leading Edge of Travel 

Behavior Research, Oxford: Pergamon, 2002. 

 

REZENDE, S. O. Sistemas Inteligentes: fundamentos e aplicações. São Paulo: Manole, 

2003. 

 

http://lattes.cnpq.br/0853783751848766
http://lattes.cnpq.br/0853783751848766


 

114 

 

RIBEIRO, R. A. Modelo baseado em agentes para estimar a geração e a distribuição de 

viagens intraurbanas. São Carlos, São Paulo. Tese (Doutorado em Engenharia de 

Transportes), 2011. 

 

RICCI, A. E BLACK, I. The social cost of intermodal freight transport. Research in 

Transportation Economics, v. 14, p. 245-285, 2005. 

 

RIEDMILLER, M. Advanced Supervised Learning in Multi-layer Perceptrons - From 

Backpropagation to Adaptive Learning Algorithms. Techniques International Journal of 

Computer Standards and Interfaces, v. 16, p. 1-10, 1994. 

 

RIEDMILLER, M.; BRAUN, H. A Direct Adaptive Method for Faster Backpropagation 

Learning: The Rprop Algorithm. In: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

NEURAL NETWORKS, San Francisco. Proceedings… [S.l.: s.n], 1993. Não paginado. 

Disponível em <http://i11www.ira.uka.de/ftp/pub/neuro/riedmiller/riedml.icnn93.ps.Z>. 

Acesso em: 4 de dezembro 2014. 

 

RIEDMILLER, M. Rprop – Descripition and implementation details. Technical report, 

University of Karlsruhe, 1994. 

 

RODRIGUES FILHO, I. W.. TAFNER, M. A., XEREZ, M. Redes neurais artificiais: 

introdução e princípios de neurocomputação. Eko, 1995. 

 

ROSENBLATT, F. The perceptron: a probabilistic model for information storage and 

organization in the brain. Psychological Review, v. 65, p. 386-408, 1958. 

 

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. Artificial intelligence: a modern approach. Upper Sadle 

River: Prentice-Hall Inc, 1995. 

 

RUMELHART, D. E., HINTON, G. E., e WILLIAMS, R. J. (1986) Learning representations 

by back-propagating errors. Nature, v. 323, p. 533-536, 1986. 

 

SANCHES, S. P., FERREIRA, M. A. G.. Estudo comparativo entre um modelo de Rede Neural 

Artificial e um modelo Logit Multinomial para estimar a Opção Modal. Anais do XXI 

Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Transporte da ANPET. Rio de Janeiro, 

2007. 

  

SCALEA, L. Transporte e Armazenagem de Soja no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Militar 

de Engenharia, 2002. 

 

SHERALI, H., NARAYANAN, A. E SIVANANDAN, R.  Estimation os origin-destination 

trip-tables on a partial set of traffic link volumes. Transportation Research Part B, v. 37, 

n. 9, p. 815-836, 2003. 

 



 

115 

 

SIKDAR, P. K. e HUTCHINSON, B. G. Empirical Studies of Work Trip Distribution Models. 

Transportation Research Part A, v, 15, n. 3, p. 233-243, 1981. 

 

SILVA, I. N. DA, SPATTI, D. H. e FLAUZINO, R. A. Redes Neurais Artificiais: Para 

engenharia e ciências aplicadas - São Paulo: Artliber, 2010. 

 

SILVA, M. A. V. e D´AGOSTO, M. A model to estimate the origin-destination matrix for 

soybean exportation in Brazil. Journal of Transport Geography, v. 26,  p. 97-107, 2013. 

 

SILVA, M. A. V. Uso do conceito de maximização de entropia para auxiliar na estimativa 

de matrizes origem-destino de carga com características dinâmicas. Tese (Doutorado 

em Engenharia de Transportes), Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e 

Pesquisa de Engenharia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013. 

 

SILVA, M.R. Uma contribuição ao projeto de Redes de Transporte de Carga Parcelada. 

Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2010. 

 

SMITH, D. P. E HUTCHINSON, G. B. Goodness of Fit Statistics for trip Distribution Models. 

Transpotation Research Part A, v. 15, n.4, p. 295-303, 1981. 

 

SOARES, P.P.S. E  NADAL, J. Aplicação de uma Rede Neural Feedforward com Algoritmo 

de Levenberg-Marquardt para Classificação de Alterações do Segmento ST do 

Eletrocardiograma. Proceeding of the IV Brazilian Conference on Neural Networks - 

p. 384-389, ITA, São José dos Campos, São Paulo, 1999. 

 

SOUZA, C. D. R. E D'AGOSTO, M. A. Modelo de quatro etapas aplicado ao planejamento de 

transporte de carga. Journal of Transport Literature, v. 7, n. 2, p. 207-234, 2013. 

 

SPIESS, H.  A descent based approach for the OD matrix adjustment problem. Université 

de Montréal, Montreal, 1990. 

 

SPIESS, H. A maximum likelihood model for estimation Origin-Destination matrices. 

Transportation Research Part B, v. 21, n. 5, p. 395-412, 1987. 

 

STAMENKOVICH M. An application of artificial neural networks for autonomous ship 

navigation through a channel. Proc. Vehicle Navigation and Information Systems Conf, 

1991. 

 

SUBBA RAO, P. V., SILKDAR, P. K., KRISHNA RAO, K. V. E DHINGRA, S. L. Another 

insight into Artificial Neural NETWORKS Through Behavioural Analysis of acces mode 

choice. Comput., Environ, and Urban Systems, v 22, N° 5, p. 485-496, 1998. 

 



 

116 

 

TAVASSZY L. A., VAN DE VLIST, M. J. M., VAN HASELEN E H. W. J., VAN DER REST, 

H. Freight transportation system modelling: chains, chains and chains. European 

Transport Conference, 1997. 

 

TEBALDI, C. E WEST, M. Bayesian inference on network traffic using link count data. 

Journal of the American Statistical Association, v. 66, p. 557-576, 1998. 

 

TEDESCO, G.M.I. Metodologia para elaboração do diagnóstico de um sistema de 

transporte. Dissertação (Mestrado)- Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 

 

THE MATHWORKS.  Neural Network Toolbox – create, train and simulate neural 

networks, 2015. Disponível em: http://www.mathworks.com/products/neural-network/. 

Acesso em: 07 de janeiro de 2015. 

 

TIMMS, P. A philosophical context for methods to estimate origin-destination trip matrices 

using link counts. Transport Reviews, v. 21, n. 3, p. 269-301, 2001. 

 

THOMAS, R. W. An Interpretation of the Journal - to - work on Merseyside using Entropy-

maximising Methods. Enviroment and Planning A, v. 9, p. 817-834, 1977. 

 

TSAI, T.H.; LEE, C.K.; WEI, C.H. Design of Dynamic Neural Networks to forecast short-term 

Railway passenger demand. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation 

Studies, v. 6, p.1651-1666, 2005. 

 

ULYSSÉA NETO, I. Modelos simplificados de Planejamento de Transportes de Passageiros: 

uma necessidade de curto prazo em países em desenvolvimento. Revista Transportes, v. 

3, n° 3, p. 69-84, 1990. 

 

VIGLIONI, G. M. C. Comparação entre Redes Neurais e Técnicas Clássicas para Previsão de 

Demanda de Transporte Ferroviário. Anais do XX Congresso Nacional de Pesquisa e 

Ensino em Transporte da ANPET, Brasília, 2006. 

 

WERBOS, P. J. Beyond regression: new tools for prediction and analysis in the behavioral 

sciences. Ph.D. thesis, Havard University, Cambridge, Nassacgusetts, USA, 1974. 

 

WIDROW, B., HOFF, M. E. Adaptative switching circuits. Proceedings of the IRE Wescib 

Cibvebtuib Recirdm, p. 96-104, 1960. 

 

WILLUMSEN, L. G. Estimation of on O_D matrix traffic counts - A review. Working 

Paper, Institute of Transport Studies, University of Leeds, 1978. 

 

WILLUMSEN, L.G. Simplified transport models based on traffic counts. Transportation, v, 

10, p. 257-278, 1981. 

 

http://www.mathworks.com/products/neural-network/


 

117 

 

WILSON, A. G. Entropy in Urban and Regional Modelling. London: Pion, 1970. 

 

WILSON, S. R. Statistical Notes on the Evaluation of Calibrated Gravity Models. 

Transportation Research, v. 10, n.5, p. 343-345, 1976. 

 

WOHL, M.; MARTIN, B.V. Traffic system analysis: For engineers and planners. New 

York: McGraw-Hill, 1967. 

 

XIONG Y. E SCHNEIDER J. B. Transportation network design using acumulative genetic 

algorithm and neural network. Transportation Research Record 1364, p. 31-44, 1992. 

 

YANG H., AKIYAMA T. E SASAKI T. A neural network approach to theidentification of real 

time origin destination flows from traffic counts. Proc. Int. Conf. on Artificial 

intelligence Applications in Transportation Engineering, San Buenaventura, CA, 1992. 

 

YUEHUA, Z.H.U., CHEN, Y., GENG, X. E LIU, L. Transport Modal Split of Commercial 

Sites Based on Artificial Neural Network. Journal of Transportation, v. 8, n. 1, February, 

2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

118 
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Características das redes utilizadas na programação do Matlab: 

 

clear all  

clc  

  

tic  

  

%% Parâmetros Gerais 

  

Num=1;  

  

%% Parâmetros da Rede 

  

Numproc=;  

tipofunc_hide='tansig';  

tipofunc_out='purelin';  

algtrei='trainlm';  

Nepoch=1000;  

Numchkval=5;  

  

%% Criação dos padrões e targets 

  

%load dados_produto.mat 

load produto_RNA.mat 

Padroes=[[padroes_treino(:,1); padroes_validacao(:,1)] [padroes_treino(:,2); 

padroes_validacao(:,2)] [padroes_treino(:,3); padroes_validacao(:,3)]]';  

Targets=[targets_treino; targets_validacao]'; 

  

%% Normalização  

  

dados_geral1=[Padroes(1,:)]; 

[dados_geral1_N,val1]=mapminmax(dados_geral1,0,1);  

  

dados_geral2=[Padroes(2,:)];  

[dados_geral2_N,val2]=mapminmax(dados_geral2,0,1);  

  

dados_geral3=[Padroes(3,:)];  

[dados_geral3_N,val3]=mapminmax(dados_geral3,0,1);  

dados_geral4=[Targets(1,:)];  

[dados_geral4_N,val4]=mapminmax(dados_geral4,0,1);  

  

dados_geral_N=[dados_geral1_N; dados_geral2_N; dados_geral3_N]; 

validacao_N=[dados_geral_N(:,1316:end)]; 

  

%% Criação da Rede e suas configurações 

  

for NumRN=1:Num; 
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RN_C=newff([dados_geral1_N;dados_geral2_N;dados_geral3_N],dados_geral4_N,[Numpro

c,10],{tipofunc_hide,'tansig',tipofunc_out},algtrei);  

RN_C.trainParam.epochs = Nepoch; 

RN_C.trainParam.max_fail=Numchkval; 

 

RN_C.initFcn=('initlay'); 

  

RN_C.divideFcn=('divideind'); 

RN_C.divideParam.trainInd=1:size(padroes_treino,1);  

RN_C.divideParam.valInd=size(padroes_treino,1)+1:size(padroes_treino,1)+size(padroes_val

idacao,1); 

RN_C.divideParam.testInd=size(padroes_treino,1)+size(padroes_validacao,1)+1:size(padroes

_treino,1)+size(padroes_validacao,1)+size(padroes_teste,1); 

  

  

%% Treinamento e seleção de pesos 
  

RN_C.trainParam.showWindow=1;  

RN_T=train(RN_C,dados_geral_N,dados_geral4_N);  

  

%% Métricas 

  

outputs(NumRN,:)=sim(RN_T,validacao_N);  

outputs_DN(NumRN,:)=mapminmax('reverse',outputs(NumRN,:),val4); 

perf(NumRN) = mse(RN_T,targets_validacao',outputs_DN(NumRN,:)); 

MAPE_v_f(NumRN)=100*mean(abs((targets_validacao'-

outputs_DN(NumRN,:))./targets_validacao'));  

RMSE_v_f(NumRN)=sqrt(sum((targets_validacao'-

outputs_DN(NumRN,:)).^2)/numel(targets_validacao'));   

  

NumRN 

     

End. 
 

 

 

 


