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2. Mt:TRICA EUCLIDEANA E M~TRICA RETM:GULAR

2.1. Redes de transporte

Os sistemas de transportei nio operam s6bre um espaço
bi-dimensional contínuo, mas sim ao lGjgo de vias ou rotas esp~
cíficas que, interligadas, formam uma'ede.

O transporte urbano, por exemplc, se faz ao longo das
ruas e avenidas as qua í s , rioseu con j unt.o, formam a rede de arté-
rias urbanas por onde trafegam os veídÜlos (Fig. 2.1).

O transporte rodoviário de longo percurso se faz, por
sua vez, ao longo de uma rede de rodovias, que interliga diveE
sos pontos, ou nós da rede. A rede ferroviária, por sua vez, com
preende as linhas de trem que servem uma determinada regiio.

Mesmo no caso do transporte aéreo, em que nio há uma
delimitação física rígida das vias(l), é comum falar-se na malha
aérea, que compreende as ligações cobertas por aviões comerciais
e que constituem sua rede.

Problemas logísticos específicos, envolvendo situações
concretas com maior nível de detalhamento, sio em geral tratados
sobre uma rede de transporte real. Nessa rede sio destacados os
pontos notáveis, formados pelas origens e destinos da carga, l~
cais de transferência e/ou armazenagem, etc, bem como os pontos
de trasbordo modal (se existirem) e os pontos de conexio da r~
de de transporte. Todos esses pontos sio denominados generic~
mente de nós da rede.

As ligações existentes entre os diversos nós, e que
sao cobertas pelo sistema de transportE., são denominadas de ar-
cos da rede.'

Uma rede de transportes é for~ada, entio, por um con
junto finito de nós e de arcos.

(1) Os aviões sio, no entanto, confinados a certos "corredores"
de tráfego, com faixas de altitude bem definidas, que s~iod~
nominadasde aerovias.

1r
l

Sub-conjunto de uma Rede Viária

Urbana

Fig. 2.1

Há situações em que o analista não está interessado
em resultados detalhados, desejando inicialmente uma soluçioapr~
ximada. Isso acontece nas fases iniciais de planejamento, nos e~
tudos gerais de políticas abrangentes ou quando se desejam res
postas rápidas sobre alternativas diversas.

Nesses casoS é comum lançar mio de uma simplificaçio.
Em lugar de representar todos os nós e arcos da rede, imagina-
-se que a distância correspondente a uma ligaçio qualquer entre
dois pontos possa ser estimada através da distância geométrica

Através de um coeficiente de cojreçio apr~
distância verdadeira entre esses po~

entre esses pontõs.·
priado se estima 0 valor da
tos.

situações desse tipo sio bastante comuns em problemas
logísticos e porisso dedicamos um capítulo específico à sua abo!
dagem.
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Distâncias Euclideana e retangul~~
Tomemos dois pontos A e B situados sobre uma rede de

transporte. Definimos, a seguir, um sistema de co-irdenade s ca~
tesianas, arbitrário, com origem num ponto O quaLqner (Fig. 2.2).
Ligando os pontos A e B existem vários caminhos, com dist~~cias
quase sempre diferentes. A menor distincia possív~l entre'; o~
pontos A e B corresponde à ligação em ~inha reta, representada
pelo segmento tracejado na Fig. 2.2.

A distância em linha reta, que é denominada euclidea-
na, constitui, na maioria das aplicações reais de transportes,
uma abstração útil para os cálculos e E.strutUraçâo dos modelos.
A razão reside na sua simplicidade de ripresentação analítica e
na sua característica de unicidade (isto é, há somente uma lig~
çâo euclideana entre dois pontos). Através de coeficientes co~
retivos médios pode-se relacionar matematicamente as distâncias
efetivas com as distâncias euclideanas, possibilitando assim o
tratamento mais realista das aplicações.

2.2.
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Distância Euclideana Entr~~ ~s Pontos A e B
Fig. 2.2
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Considerando
do ponto'B, a distância
dada pela expressão:

as coordenadas XA, YA do ponto A e KB, YB
euclideana entre A e B, na Fig. 2.2, é I

DEAB
1/2[(xB - xA) l + (YB - YA) 2 1 (2.1)

Seja DAB a distância efetiva entre A e B, podendo co~
responder ao caminho viário mais curto entre dois pontos, ou o
percurso mais utilizado, etc dependendo do caso real de aplic~
ção. Uma vez que a distância euclideana é a mínima distância en
tre os dois pontos, teremos sempre:

DAB .:DEAB (2.2)

I t comum se calibrar, através de regressão
uma relaç'ão linear entre DAB e DEAB, do tipo:

simples,

DAB = a + b • DEAB (2.3)

Esse tipo de análise será discutido em maiores
lhes na secção 2.3.
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Distância Retangular Entre os Pontos A e B

Fig. 2.3
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Hi casos em que a estrutura 1a rede de transporte i
retangular ou aproximadamente retangula.r (Fig. 2.3). Isto i, os
arcos se cortam perpendicularmente ou ce forma preponderantemeQ
te perpendicular.

Nesses casos, se escolhermos um sistema de eixos coo~
denados paralelos às direções predominantes dos arcos, como mo~
trado na Fig. 2.3, pode-se definir um outro tipo de distância,
que apresenta propriedades interessantes, e i largamente utiliza
do em aplicações.

Trata-se da dist~ncia retangular, que corresponde a
qualquer uma das possíveis ligações (sem retorno) ao longo da r~
de, entre os pontos A e B. r~a Fig. 2.3 observa-se que hi inúm~
ros caminhos entre A e B.Um deles, representado pelos segmeQ
tos AC e CB; outro, pelos segmentos AO, DE, EF, FB, havendo aiQ
da outras possibilidades. Se observarmos a regra da marchá sem
retrocesso, isto i, o avanço ao longo dos dois eixos deve se prQ
cessar sempre no mesmo sentido (sem retorno), as distânéias pe~
corridas em qualquer um dos caminhos i a mesma, e igual à:

DRAB = IXB - xAI + IYB ~~AI (2.4)

Nos casos em que a rede de transporte i retangular ou
aproximadamente retangular, o uso desse tipo de distância É! ba~
tante útil porque, embora nâo apresentando unicidade de percurso
(como no caso da ligaç~o euclideana), ainda assim leva a uma di~
tância percorrida constante, Respeitada a vinculação com a e~
trutura viiria, representa ~inda a menor distância efetiva entre
dois pontos nessas condiçõe;~

A distância retani~ldr i bastante utilizada em anil!
ses sobre a malha urbana, quando essa )presenta estrutura desse
tipo, ou aproximada.

2.3. Correspondência entre distâncias
As redes de transporte não apresentam um padrão geom~

trico rigoroso. Virios fatores de ordem histórica e geomorfolQ
gica influem na sua configuração. De um lado sabe-se que asvias
de transportes vem sendo implantadas paulatinamente ao 10m;·) do
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tempo, haven90 ligações de traçado antigo junto com outras, de
características mais modernas. Assim, quando nos deslocamos de

automóvel de uma cidade A para uma cidade B, i possível que
se tenha uma rodovia de alto padrão e praticamente linear entre
os dois pontos. Noutros casos somos obrigados a percorrer um c~
minho mais indireto, viajando numa estrada de melhores caract~
rísticas ati um certo ponto, e tomando uma via secundiria daqu~
le ponto em diante.

Se tomarmos um mapa da região em estudo, contendo tQ
das as ligações viirias de interesse, podemos imaginar um número
razoivel de ligações possíveis e medir a distância efetiva pe~
corrida considerando os caminhos mais usados, ou mais proviveis.
Os mapas rodoviirios e ferroviirios contim, na sua maioria, ind!
cações razoavelmente precisas sobre as extensões efetivas de c~
da segmento (arco) da rede, o que facilita ati certo ponto o tra
balho.

t necessirio estimar tambim a distância euclideana en
tre os pontos amostrados.

Tomando-se uma amostra de 110 ligações rodoviirias sQ
bre a rede de estradas pavimentadas do Estado de são Paulo, o a~
tor (Novaes, 1970) ajustou, por meio de regressão simples, a se
guinte relaçio entre distância efetiva e distância euclideana:

O = 23,9 + 1,11 . DE (2.5)

medida em quilômetros, vilida para DE ~ 60 km,
C coeficiente de determinação R2 do ajuste estatíst!

co foi elevado (R2 = 0,989), indicando boa representação. Para
distâncias curtas, menores de 60 km, a relação encontrada-foi a
seguinte:

r 1,48 DE "(DE < 60 km) (2.6a)

Para ligações muito curtas os efeitos da sinuosidade I

das ligações, e principalmente dos vazios da rede de transporte,
são bastante sérios, impedindo que se extrapolem os resultadosp~
ra outras situações.

Na Fig. 2.4 são representados os pontos de amostra,
juntamente com a reta da regressão (2.5). t apresentada também
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a reta que passa pela origem a 450; essa reta representa as di~
tâncias euclideanas entre os diversos pontos, sendo portanto o
limite inferior das distâncias calculadas.

Uma análise estatística semelhante, realizada com 33
l~gações ferroviárias no Estado de são Paulo, correspondente,; a
percursos entre cidades servidas por vias de bitola larga (1,60
m), forneceu a seguinte relação:

com R2
:;;.5 ~

I

D 9,8 + 1,25 . DE (2. ób)

0,990. o gráfico correspondente i apresentado na Fig.

./.
I,
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No caso de uma malha urbana aparecem outros fatores
que afetam a distância percorrida, alim daqueles já mencionados.
Um deles decorre da existência de vias de mão única, que exigem
percursos significativamente maiores. Há tambim as restrições
de cruzamento das artirias principais, que obrigam o veículo a
procurar uma via que permita a travessia, seja atravis de semáfQ
ro, seja por meio de uma passagem em desnível .

Quando se trata da operação urbana de veículos de ca~1
ga, que i o caso de maior interesse nos estudos logísticos, sãO

J

comuns restrições de tráfego mais ou menos sérias em certas vias,
o que pode ocasionar aumentos apreciáveis de percurso.

-I r /
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Uma anilise sobre 57 pares de pontos localizados ;na
malha urbana da cidade de são Paulo, atr4vés de regressão, forne
ceua seguinte relação: :h ,

0,81 + 1,366 . DED (2.7)

com R~ = 0,95 e as distãncias medidas em quilômetros.
Nos estudos ligados a malhas urbanas é comum se adQ

tar um acréscimo médio de 30% sobre a distãncia éuclideana, para
se obter uma primeira apro~imação para a distãncia efetiva entre
dois pontos. Essa correção, a~nda que aproximada, parece repr~
sentar bem as situações vigentes na maioria das cidades.

Raciocínio análogo pode ser feito para relacionar a
distãncia efetiva cem a distãncia retangular, nos casos em que esse tipode
representação é utilizado. Uma vez que a distãncia euclideana r~
presenta o limite inferior das possíveis distãncias entre dois
pontos, é de se esperar que o coeficiente angular da reta correspo~
dente à representação retangular seja menor do que ao da primei
ra. Sendo:

D;; b
E DE (2.8)

D ;; bR . DR (2.9)e

onde DE e DR representam respectivamente as distãncias euclide~
na e retangular, sendo bE e bR coeficientes de correção, e D a
distãncia efe~iva, é de se esperar que:

bR < bE (2.10)

Para uma amostra de 30 pares de pontos localizados na
malha urbana da cidade de são Paulo, ob~cve-se, porregressãomúl
tipla, a seguinte relação entre a distãr. ia retangular e a dis
tãncia efetiva:

1,13 + 1,048 . DR (2,11)D

com Rl = 0,766. Os resultados são apresentados graficamente na
ligo 2.6.

r
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3. PONTO CENTRAL

3.1. Ponto central, métrica Euclideana

~ muito comum, nas análises logísticas, a busca de
pontos que apresentem propriedades específicas em relação a uma
série de outros pontos pré-determinados. Suponhamos, por exe~
plo, que haja N cidades distribuidas espacialmente numa região,
com populações variáveis. Deseja-se localizar um centro come~
cial especializado para atender aos habitantes da região. Um lQ
cal, situado tão próximo quanto possível do centro Euclideano da
região, seria um forte candidato para sede do centro comercial,
dependendo, é claro, de outros fatores adicionais (existência de
infraestrutura urbana, mão-de-obra, rede de transportes, etc.
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Suponhamos que os N pontos ;ejam representados pelas
coordenadas cartesianas x., y. e pela populaçio P. (i = 1, 2,.••~ ~ ~
•••, N) (Fig. 3.1). Sendo x e y as coordenadas do ponto central
C (a determinar), o centro Euclideano é obtido minimizando as
distâncias ponderadas desse ponto às diversas cidades da regiâo,
ou seja:

N 1/2
I: P.[(X-X.)2+(y_y.)2]i=l ~ ~ ~

min f(x, y) (3.1)

Derivando a expressão acima em relação a x e a y, ob
tém-se as derivadas parciais:

af(x,y) N 2 -1/2= I: P (x- x.) • [(x- xl)2+ (y- Yi) ] (3.2)
ax i=l i i

e

af(~ = ~ P (y_ y.) • [(x_ X.)2+ (y_ y.)2]-1/2(3.3)i ~ ~ ~ay i=l

Igualando as derivadas parciais a ~ero e
simpl~ficações algébricas, obtém-se:

efetuando

N
I: P .• x , / DE.i=l ~ ~ ~

N
I: P. / DE.i=l ~ ~

(3.4)x =

N
I: P Y / -

y =
i=l i' i DE.~

N
. I: P. / DE~=l ~ i

(3.5)

onde DE. representa a distância Euclideana entre a cidade j. e o~
ponto central:

[(x - xi)2 + íy - y.)2]1/2~ .DE.~ (3.6:

••••

r

r

PUN u:.. .'1 ':;._

y
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y
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PONTO CENTRAL C DE UM CONJUNTO
DE CIDADES

Fig. 3.1

A resolução das equações (3.4) e (3.5) não é imediata
porque DEi' que aparece em ambas, depende por sua vez de x e y,
que são as coordenadas do ponto central. Numa primeira aproxi
maçio podemos supor que as distâncias Euclideanas entre as N ci
dades e o ponto central C sejam aproximadamente iguais, ou seja,
admitimos que:

DEl = DE2 ~ ••.•.••. ;;DEN DE (3.7)

Se os DE. !lãatodos iguais a um valor DE nio conheci~ -
do e diferente de zero, pode-se cancelá-los do numerador/denomi
nador das expressões (3.4) e (3.5), obtendo-se:



N
z P. xi=l l' i

N
l: P ..y.

Y (O) = i=l 1 1
N
z P.

i=l 1 . (3.9)

x(O)=
N
l:

i=l
P.
1 (3.8)

Os valores x(O) e y(O/ representam uma primeira aprQ
ximação para as coordenadas do ponto central C.

Para resolver as equações (3.4) e (3.5) pode-se laQ
çar mao de um método iterativo, em que as coordenadas x e y do
ponto C vão sendo re-estimadas até q~e se obtenha a convergência
final do processo.

Sejam x(K), y(K) os
ésima. _C na K 1teraçao. As

iteração, são dadas por:

valores das coordenadas do
distâncias Euclideanas, para a

ponto
Késima

DE!K) = [(x(K) _ >::.)2+ (y:K)
1 1·

Yi)2]1/2 (3.10)

A aproximação para a iteração de ordem K + 1 é
lada através de (3.4) e (3.51/ entrando-se com os valores

, .'

obtidos na iteração anterior:

calcu
DE:K)

1

N
z

i=l
Pi.x.1 DE(K)

1 ..
x (K + 1) (3.11)

N
. l: P. I DE !K)
1=1 1 1

N
l:

i=l
Pi'Yil DE!K)

1y(K ~ 1) (3.12)
N

.l: P.I DE!K)
1=1 1 1

Parte-se da aproximação inicial, representada pelo
ponto C (O) ::{x (O), y (O)}• Aplicam-se as expressões (3.11)e (3.12)
sucessivarrente,até que as diferençasrelativasentreos valoresdas coordena
des, em iteraçãessucessivas,sejammenoresou iguaisà precisãoE desejada:

,h ,

I (K + 1) (K)I I (K)x - x x S E (3.13)

e

I (K + 1) (K) I I (K)Y - y Y :;;E (3.14)

Este método iterativo é de convergência ripida mas
não é vilido quando o ponto C coincide com um dos pontos P .. Nes

1 -

sa condição a distãncia Euclideana DE. é nula, impedindo que se. 1 -

jam definidas as derivadas parciais (3.2) e (3.3). Nasecção 9.1
deste texto, quando tra~s do problema geral da localização de
uma facilidade (armazém, depósito, fibrica, etc) , seri apresent~
do um processo devido a Kuhn-Kuenne, que contorna essa limita
ção.

Uma forma simples de contornar a indeterrffinação
nada é a de acrescentar uma constante positiva pequena à
são (3.6) da distância Euclideana, o que impede que se
nula:

mencio
expre~

torne

DE.
1

[(x - X.)2 + (y - y.)2]1/2 + lID
1 1

(3.15)

Por exemplo, se as distãncias forem expre~sas em km,
pode-se fazer li = 0,05, o que é equivalente a 50 metros, distâQ
cia desprezível num problema na escala real. Essa é a solução
que adotamos no Exemplo 3.1, que seri apresentado a ~eguir.

O problema Euclideano que acabamos de anal~sar
estudado de virias formas por diversos cientistas, entre
Fermat, Toricelli e Steiner. O economista alemão Weber

foi
eles

cou essa formulação, no início deste século, para resolução
problemas locacionais. Sua solução completa é devida a
Kuenne (3).

apli
de

Kuhn-

Exemplo 3.;: Uma região compreende í o cidades cujas
coordenadas cartesianas e respectivas populações são _ apresent~
das no Quadro 3.1. Determinar o centro Euclideano das dez cida
des (Fig. 3.2).
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Quadro 3.1
Coordenadas Cartesianas e População das Cidades

do Exemplo :t.1

Cidade x. Yi Pi C:•.dade x. Yi Pi~ ~_-- ~
nO (km) (km) (hab.) nO (km) (km) (hab.)

1 82 125 85000 6 278 230 88000

2 173 61 120000 I 7 221 259 llOOOO
d I'

3 298 87 180000 8 182 203 330000

4 255 131 250000 9 ll8 240 42000

5 270 202 57000 10 120 320 63000

Quadro 3.2
Determinação de Ponto Central, Métrica Euclideana

(Exemplo 3.1)

PONTO CEtHRAl EUCllDEANO EXEMPLO 3.1
.....• - --_ ....•............. _ -_ ....• ----_ ..-_ .._ •...... - _ -_ -_ .....•.......... _ _ --- -_ ..................•...

PRIMEIRA APROIlMCAO

NUMERO DE CIDADES: 10

NUMERO DE lTERACOES I

ABCISSA, PONTO CENTRAL: 212.72

ORDENADA, PONTO CENTRAL: Ib8.93

PUNTO CENTRAL EUCLlDEANU HEHPlU 3.1

RESULTADUS FINAIS

tlUHERO DE C I DAOES: 10

NUMERO DE I TERACOES: 11

ABCISSA, PONTO CENTRAL I 20Y.50

ORDENADA, PONTO CENTRAL: IBO.33

o problema foi resolvido com o auxílio do Programa 1
listado no Anexo.

A aproximação inicial CIO) apresentou coordenadasx(lO)=
= 212,7 km e y(O) = 168,9 km. ApóS 11· iterações, com precisão
E = 0,1%, obteve-se o resultado final, dado por C = (209.5 ;
180,3), que está representado no gráfico da Fig. 3.2. Os resul
tados constam do Quadro 3.2.

A formulação analisada neste exemplo vale igualmente
para problemas com outros tipos de ponderação. Em lugar das PQ

pulações Pi pode-se considerar tonelagem de carga, consumo de um
detei~inado produto, renda agregada, etc.

O' I 1 I , , I
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3.2. Ponto central, métrica retangu~ar
~ :!lol :>Nos casos em que a metr~ca adotada

soma das distâncias ponderadas
é a·retangular,

passa a ser dada pela relação:

f(x, y)
N
L: Po[lx - xol + Iy - Yil1i=l ~ ~ (3.16)

ou efetuando a multiplicação dentro da somatória e separando:

f (x, Y)
N
L: p.; [x

i=l ~ (3.17)
N

xol + L: Poly - v . I~ i=l ~ ~

:::~.

Uma vez que os dois termos do segundo membro da rel~
ção (3.17) são independentes, o mínimo da função f(x, y) pode ser
obtido de forma separada, considerando:

com ~(x, y) = fl(x) + f2(y) (3.20)

e detgrnlinando-seisoladamente o mínimo de fl(x) e de f2(y).
Um processo nu~érico bastante eficiente para determ~

nação dos mínimos de fl(xi e f2(y) é baseado no método de Fibo
nacci (Novaes, (6), secção 4.2 e Capo 13).

Consideramos inicialmente
três pontos com Pl = P2 = P3 = 1.
dada por:

um caso simples, farnBdo por
.A função fl(x), nesse caso, é

fl(x) Ix - xli + Ix - x21 + Ix - x31 (3.21)

a

PONTO CENTRAL

Suponhamos que xl = 50, x2 = 100 e x3 = 150. Repr~
sentando cada termo isoladamente na Fig. 3.3 obtemos as linhas
t.race j adas Lnd í.cáde s no gráfico. ·Ao somarmos os t.l7êstermos da
expressão (3.21) obtemos uma poligonal convexa, definida no cam
po de variação de X.

A poligonal convexa assim obtidaé unim:Jdal,isto é, apr~
senta um único ponto de mínimo no seu campo de variação. O míni
mo, no caso, coincide com o ponto x2•

Para aplicar o métódo de Fibonacci determinamos, ini

600

500

fl (x)

(x) fl(x)=lx-xll+lx-x21+lx-x31

~

100

Ix-x0-- -~ .•...
.•... -- ~~ I .......,

_ _ ~ ~ x-~~'
_ - - ,Ix-x :1- ~~/~ ~ ~ ~I ~ »:" ..,.•...

•.•....i; I:{-X l' 2 »«: ~-- ~ x+x I ~ »>
, ,1 ></ _ ~~ ;Y

-"~~' ><~ /'~~~------~~~'~LI'~~~~~· ~ ......< ".:-:::--~' _..I..-
.l.:>U I

Io I
300o :50 100 150 200 250

', ~'

x

REPRESENTAÇAo DA FUNÇAo fl(x) - M~TRICA RETANGULAR

Fig. 3.3
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cialmente, as faixas de variação de x e y. Para isso procuram-se
o menor e o maior valor dos xi' que denominamos respectivamente
ie XI (extremo inferior) e de XS (extremo superior). O mesmo é
~eito com respeito aos Yi' obtendo-se os extremos tI e Y5.

Analisaremos a aplicação do método para o eixo das a~
cissas, já que o processo é idêntico ao longo das ordenadas.

Conforme vimos, a função fl(X), dada por (3.18) é uma
poligonal convexa e portanto unimodal. Na Fig. 3.4 é represent~
da a poligonal fl(x) no seu campo de variação, que se estende de
XI à X5. Façamos 51 = XI e 52 = X5.

Inicialmente o segmento 52 - 51 é seccionado em três
partes pelos pontos Rl e R2 que são calculados como segue:

Rl (1 - F) • (52 - 51) + 51 (3.22)

e R2 = F • (52 - 51) + 51 (3.23)

onde F é o inverso da razão da secção áurea, dado por:

F
2 ;;;0,618 (3.24)

1 + rs
Uma vez determinados RI e R~.calculam-se os valores

respectivos da função fl(x), ou seja, ontém-se os valores Gl
G2 dados por:

e

Gl = fI (Rl) fI (R2) (3.25)e G2

Comparam-se agora os valores de Gl e G2. Se Gl ~ G2,
como é o caso do gráfico da Fig. 3.4 sabemos que o ponto de mi
nimo está compreendido no intervalo Sl, R2 e, porisso, abandona
mos o segmento R2, 52.

Se, por outro lado, Gl > G2, o ponto de mínimo est~
ria compreedido no intervalo Rl, 52 e abandonarianos o segmento
51, Rl.

Redefinimos os extremos do intervalo remanescente de
forma que Sl seja o extremo inferior e 5? o extremo superior, e
re-iniciamos O processo. Assim, na situação apresentada na ~ig.
3.4, 51 permanece como está e 52 coincide com R2.
I (( (( ( (

PONTO CENTRAL

fI (x) L . 1 d b .., 1 /~nterva o e usca lnlc~a r _I

G2

Gl

XI RI R2 };S

1- F*(52-51) '>1

1_ (1-F)*(52-S1) ~

~TODO DE FIBONACCI - EXEMPLO 3.2
Fig. 3.4
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o processo se repete um nGmero fixo de vezes. Sendo
K o número de iteracões, a precisão final do processo, medida em
relacão ao intervalo inicial, é dada por:

E = (F)K
2 K

1-----)
1 + 15

(3.26)

10-4-5Para K = 20, E = 6,6 x 10 , menor portanto de
do intervalo inicial.

Ao fim do processo a abcissa xc do ponto central é ob
tida através da média aritmética entre Sl e S2:

xc (Sl + S2)/2 (3.27)

o processo se repete, a seguir, para o eixo dos y, de
forma independente, fornecendo o valor YC, que é a ordenada do
ponto central.

Exemplo 3.2 Calcular o ponto central para o caso do
Exemplo 3.1, adotando métrica retangular.

Para resolucão deste exemplo foi desenvolvido o Pr2
grama 2 do Anexo, com entrada de dados análoga a do Exemplo 3.1.

O ponto central tem coord~nadas XC = 221 e YC = 202,
conforme resultados apresentados no tuadro 3.3.

A precisão conseguida ao 10ngo dos eixos das abcissas
(com 20 iteracões) é igual ã E, vezes a extensão do intervalo
inicial. V~-se, no Quadro 3.1, que o .~nor e o maior valor de
x. são respectivamente 82 e 298, e por~anto:
1 .

EX
-5

E· (XS - XI) = 6,6 x 10 x (298 - 82) 14,2 m

Ao longo do eixo dos y, de forma análoga:

Ey -5(YS - YI) = 6,6 x 10 x (320 - 61) 17,1 mE •

Como se v~, a precisão obtida é muito superior ao n!
cessário. ~ de se perguntar entã~liorque não reduzir o n~mero
de iteracões do método de Fibonacci, tornando-o compatível ~om o

rurr I LI \;C/W 1n,..L

nível de precisão desejado.
Há duas razões para não se fazer isso. Em primeiro

lugar, a precisão do processo cresce exponencialmente, de fo~
ma que, ao se reduzir um pouco o valor de K (número de iteracões)
pode-se afetar sensivelmente o nível de precisão. Em segundo lu I
gar, o método apresentado, denominado mais propriamente da "se~
ção áurea", é uma simplificacão do processo de Fibonacci, que
não fornece resultados tão satisfatórios para valores pequenos
de K. Na prática recomenda-se adotar K = 20, valor esse que sa
tisfaz a grande maioria dos problemas reais.

Quadro 3.3
Determinação de Ponto çentra1, Métrica Retangular

(Exemplo 3.2)

PONro CENTRAL, MtlRICA RETANGULAR
EiW'LO !.2

. - ..-- ---- ---- ----_ --_ .. --_ --- ---_ --- -_ ----- ----- ----

~lJ~ERO DE WADtS: to

ASf I~~I , f'[I~!Q CENTRAL: 2:/ 1. iJO

Q[,JH4D~. PONTO CEWkAL: 202.00
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4. DISTRIBUIÇÂO ESPACIAL ALEATÓRIA

4.1. Processo espacial de Poisson

Nos problemas de logística são comuns situações em
que, numa determinada área ou zona geográfica, somos obrigados a

'estimar a quantidade de pontos correspondentes a uma certa ativi
dade.

Por exemplo, supo~s ~ a região R da Fig. 4.1, co~
responda à zona de distriblição de carga de um veículo. Os pontos Pl,
P2, P3, .•..... seriam, por exemplo, os locais de entrega. Nas
análises ou dimensionamento do sistema de distribuição, podemos
estar interessados em calcn~ar o nGmero de pontos de entrega em
função de parâmetros diverf"s como, por exemplo, a área da re
gião, a densidade média de estabelecimentos por km2, etc.

O processo de Poisson é muito utilizado nos estudos
de transportes, na sua formulação temporal (Novaes, ('5) ; Larson
e Odoni, (4)1. Quantidade de veículos que chegam numa interseE
cão ou num posto de pedágio, nGmero de acidentes num determinado
ponto de uma rodovia, passageiros chegando num posto de "check-
-in" no aeroporto, etc são variáveis usualmente representadas por
um processo de Poisson do tipo temporal.

Para que o processo temporal de poisson
2dequadamente um fenômeno são necessá=ios basicamente

represente
duas condi

cões: @<h:a;;:j~d:a1>en~d~ncia-:cest
d-:-dtra-~s=e -"i.b')!:, a- taxa _mé-dia À~cte~e4l'e.rito mno

:ve~permaneç:er ccns t an ce+ao, Lorrqo do~períod-o de anâ
Quando essas condições ~ão observadas, a probabilida

Ih I '~ ~ -
de de se observar N elementos no proces 10 e.n analise, apos um p~
~íodo de tempo t, é dado pela expressão:

(Àt)N -xt.e
NI

PN(t) (4.1)

com N O, 1, 2, •••.••• e T ~ O.
Suponhamos, por exemplo, que os passageiros de unI d~

terminado vôo cheguem ao balcão de "check-in" ~ razão média de
À - 2 pass/minuto. Depois de 10 minutos após a abertura do

DISrRIBUIÇ .•:, ESPACIAL ALEATÓRIA

PONTOS DISTRIBUIDOS ALEATORIAMENTE
NUMA REGIÃO R

Fig. 4.1

.~
DENSIDADE UNIFORME

( PONTOS/KM 2)

ÂREA EXTRAI DA DE UMA REGIÃO MAIOR

Fig. 4.2



N(t) = À . t (4.2) I PNl (Al)

Var {N(t)} = À . t (4.3)

ou seja, a variincia i igual i midia. l e PN2(A2)
Os mesmos conceitos ~álidos para processos temporais

:4 SISTEMAS LOGiSTlCOS

~~heck-in", a probabilidade de terem chegado exatamente 5 pass~
geiros i dada por:

e-2 x iO(2 x 10)5 • 5,5 x 10-5P5(10)
51

O valor esperado \midia) e a variância da distribui
ção de Poisson são dados por:

de Poisson são tambim aplicáveis, mutatis mutandi, para as dis
tribuiç6es espaciais correspondentes.

Suponhamos que, numa dada região R, sejam observados
pontos distribuidos aleatoriamente sobre sua superfície. Suponha
mo s que a densidade \midij;)de pontosll ~or quilômetro quadrado (À)-
seja uniforme por toda a extensão de R (Fig. 4.2).

Se considerarmos um subconjunto de R, como por exemplo
a subregião A da Fig. 4.2, a probabilidade de haver exatamente N
pontos nessa área i dada por um processo espaéial de Poisson:

-ÀAe(ÀA)N.PN~A) (4.4)
NI

r.omA ~ O e N = O, 1, 2, .•..
De forma análoga ao processo temporal d~ Poisson,

valor esperado de N e a variincia são dados por:
o

N(A) À • A (4.5)

Var {N (A)} À • A (4.6)

Outra propriedade importante dos processos espaciais
óe poisson i o da aditividade dos mesmos. Suponhamos que a dis

DISTRIBUiÇÃO ESPACIAL ALEATORlA ~5

tribuição dos pontos dentro de uma área Al seja regida por
processo espacial de Poisson, o mesmo ocorrendo com outra
A2, numa região com densidade espacial de À pontos por unidade
de área. Seja Nl a variável que representa o número de pontos
na área Al e N2 a correspondente i área A2•

Para cada um dos subconjuntos Al
as probabilijades de ocorrªncia de N1 e'de

um
área

e A2 podemos definir
N2:

N
(ÀA1) 1

-ÀAle
(4.7)

Nl!

(ÀA )N2 -ÀA2
. 2 • e

(4.8)
N21

f Considerando agora as áreas Al e A2 agregadas, com
área total Al + A2e somando-se as variáveis Nl e N2 de forma a
compor um número N total de pontos (N = Nl + N2) , demonstra-se
que a distribuição resultante é tambim um proce9so espacial de
Poisson, dado por:

PN(A)
(ÀA)N -ÀA. e

NI
(4.9)

com N = Nl + N2 e A = Al + A2"

Isso significa que o processo espacial de poisson é
aditivo, permitindo que facilmente se infiram resultados g~obais
a partir das propriedades de alguns subconjuntos"

Exemplo 4.1 Nwna região urbana observa-se uma densi
dade populaciona:t-mêd í,a de 2000 habitantes por km>, O consumo m~
dio de gás engarrafado i de aproximadamente 0,24 botijões (de 13
quilos) por habitante e por mªs. Cada caminhão de entrega pe~
corre semanalmente uma zona com área midia de 3 km2• Qual a v~
riação espe~ada do número dê botijões vendidos por caminhão e

.por viagem?
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Neste caso temos ~m processo de Poisson combinado, en
volvendo simultãn~amente as escalas temporal e espacial.

O número médio de botijões vendidos por um caminhão,
numa viagem, é dado por:

N À • A • t (4.10)

2000 x 0,24
30

onde À 16 bo~ijões/km2/dia.

Substituindo A = 3 km2 e t = 7 dias na expressão (4.
10), com À = 16 botijões/km2/dia, ~btemos:

N 16 x 3 x 7 = 336 botijões/viagem

Quanto a média da distribuição de·poisson for igual
ou maior a 15 pode-se aproximá-la por uma normal com mesma média
e igual desvio padrão. Sendo a variãncia igual à média, o des
vio padrão de N é dado por:

(À • A • t) 1/2 (336)1/2°N 18,3 botijões

Para nivel de confiança de 95% a variação de N é da
da por:

N ± 1,96 . 0NN (4.11)

ou seja, o número de botijões vendidos por viagem oscilará entre
300 e 372.

4.2. Distância entre pontos próximos

Em muitos problemas logísticos é necessário estimar a
distância (e indiretamente o tempo de percurso) entre pontos prQ
ximos. ~ o que acontece, por exemplo, na fixação dos itinerários
dos veículos de distribuição numa dada zona, no dimensionélmento
e localização de unidades de serviço (equipes dú manutenção, p~
trulhas), etc.

t ~
1"'"

:-.1

, 1

.:

.~r'
.i~

'! t ,"
" '

.,(J,

DISTRIBUiÇÃO ESP~CIAL ALEATORlA

20nsideremos uma região de área A, com densidade (À)
uniforme d~ pontos por km2• Suponhamos que a unidade de serviço
(veículo de entrega, equipe de manutenção, etc) esteja num certo
instante num ponto P qualquer (Fig. 4.3). Qual a distãncia des
se ponto P ao ponto mais próximo?

Vamos considerar inicialmente a métrica Euclideana
para posteriormente analisarmos a métrica retangular.

Imaginemos um círculo de raio r, com centro no ponto
P. A área A do círculo é igual a nr2 e portanto, a probabilid~
de de existirem N outros pontos no circulo, (além de P) é dada
por uma distribuição de poisson:

PN(A)
(Ànr2)N -Ànr2

. e

N I
(4.12)

Especificamente, a probabilidade de não haver outro
ponto no circulo de raio r, além de P, é obtida através de (4.12)
com N = O:

PO(A) e-Ànr2 (4.13)

Seja d a distância do ponto P ao ponto mais próximo.
Sua função de probabilidade acumulada é dada por:

probo {d ~ r} 1 - prob. {d > r} (4.14)

~as a probabilidade de se observar d ma~or que r é
igual à pJ:ocabilidade de não ocorrer nenhum ponto no círculo de
raio r. ~u seja:

probo {d > rI e-Ànr2 (4.15)

Subs~ituindo (4.15) em (4.14) obtém-se:

prob.{d ~ r} e-Ànr2 (4.16)1 -

De uma forma ,geral, sendo d a distãncia entre o po~
to,P e o vizinho mais ~róximo, a função de probabilidade acumula
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PONTOS DISTRIBUIDOS
ALEATORIAMENTE

Lugar Geométrico
dos Pontos com
Distância r de P

DETERMINAÇÃO DA DISTÂNCIA AO PONTO MAIS
PRÓXIMO (M~TRICA EUCLIDEANA)

Fig. 4.3

da é dada por:

F(d) = 1 _e-Arr~j
(d ::: O)

A função densidad~~de probabilidade é obtida
do-se a expressão (4.17) em r~lação a ~:

f(d) 2dArr • e-Arrdl
(d ::: O)

(4.17)

derivan

(4.18)

Esta é a distribuição de Ray1ei'';~:que apresenta a se
guinte média e desvio padrão:

d = 1
2 A1/2

= 0,5 A-1/2

°d •• (
2 - rr 1/2

-2-
27t

) 1
;.112

•.•0;261A-1/2

(4.19)

(4.20)

,~

~)
,1t
n

••••~r
~I, ~ interessante calcular o coeficiente de variação aa

distribuição, que é a razão entre o desvio padrão e a média:

Cv
od
d

2 _ rr
2 ( -2-

1/2
= 0,523 (4.21)

2rr

Vamos analisar agora a díst.ânc í.ado ponto P ao seu v.!
zinho mais próximo para o caso de métrica retang~lar. Sejam x e
y as direções dos eixos principais (Fig. 4.4). O lugar geométr.!
co dos pontes situados a uma distância r ou inferior, do pontoP,
é ° quadrad~l girado de 450

, indicado na Fig. 4.4. Pode-se ver.!
ficar facil~~nte que qualquer ponto situado sobre uma das ar~~
tas ou vértices do quadrado dista'exatamente r do centro P.

O Lado JI. do quadrado é igual a r 12 e portanto sua
. a

área A é dada por i = 2rl.
A probabilidade de existirem N outros pontos no qu~

drado, além de P, é dada por um processo de poisson:

REGIÂO R
y

LUGAR GEOM~TRICO
DOS PONTOS COM
DISTÂNCIA r DE P

x
~

DETERMINAÇÂO DA DISTÂNCIA AO PONT0 MAIS PRÓXIMO,
~TRICA RETANGULAR

Fig. 4.4
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PN(A) (2r~À)N . e-2r2À
N I (4.22)(r ~ O)

Aplicando
Euclideano, chegamos
da:

raciocínio análogo ao utilizado para o caso
à seguinte função de probabilidade acumula

F(d) 1 _ e-2Àd~
(4.23)(a. <: O)

Derivando a expressão (4.23) em relação à d obtém-se
a função densidade de probabilidade:

f(d) 4Àd . e-2Àd~
(4.24)(d ~ O)

que é t amberii uma distribuiç"lo de Rayleigh, apresentando a segui~~
te média e desvio padrão:

d 1

4 (4.25)(z n ) 1/2 • _l~.

Àl/2
0,627 À-l/2

°d

2 _ n
-2-

4

1/2

1 0,327 À-l/2 (4.26)
;,1/2

o coeficiente de variação, por sua vez, é dad6 por:
:1

Cv
°d

d

'1 2 _ n
2 ( -2-

~)

1/2

0,523 (4.27)2n

igual ao da distribuição de Rayleigh ohtida para métrica
deana. Eucli

Essa é uma propriedade interessante porque indica que
a variação relativa em.torno da média não depende da métrica a~)
tada.

Exemplo 4.2 Uma empresa de abastecimento de água mE,.!!.

V'''''"''''~'

tém um serviç) de atendimento domiciliar para tonsertos, chama
, -

das de emergê:1cia, etc. O número médio de chamadas por km~ e por
dia é de À = 0,5. Ao terminar o serviço, o chefe da equipe com~
nica-se por rádio com a central de controle, que lhe indica o
cliente mais próximo a ser atendido. Qual a distãncia média peE
corrida (métrica retangular) de um ponto a outro e qual o desvio
padrão?

Entrando nas expressões (4.25) e (4.26) com À 0,5
ob t êm=see

d '" -~ (2n) 1/2. 1 = 0,886 km = 886 metros
4 ;,1/2

'I' :~.

"

2 __ lT_
1/2

°a = ( 2') • 1 = 0,463 km = 463 metros
4 Àl/2

Admitindo um coeficiente de correção de 31)%para l~
var em conta as variações de percurso (ruas de mão única, cruz~
mentos, etc) ter-se-á um percurso médio de aproximaãamente 1152

metros entre um ponto de atendimento e o próximo, com desvio p~
drão da ordem de 602 metros.

4.3. Efeitos de escala

NoS problemas logísticos é muito comum a transferê.!!.
cia dos resultados de uma situação para outra, com variações p~
ramente de escala. ~ o Caso do Exemplo 4.1, em que desejássemos
os resultados para uma área de 5 km~, sem refazer os cálculos.

Suponhamos que uma variável aleatória Z esteja ligada
a uma variável independente x através de uma relação linear:

Z ,= a:,~+ b (4.28)

onde a e b são constantes.
Calculando o valor esperado de Z em função do

esperado de x, obtemos a relação imediata:
valor
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E {Zl = a • E {xl + b (4.29)

é dada p<?r:
A relação entre os desvios padrões, por outro lado,

°z a • 0x (4.30)

Vejamos agora o que ocorre com a função
dade acumulada de Z. Por d~finição da função de
acumulada tem-se:

de probabil.!
probabilida.Je

FI (Z) prob. {:;;,.1:} proh.{ax + b ~ Z} (4.31)
c...'.

Efetuando tranÉryosição no segundo membro:.Óc:
.~

FI (Z) prob.{ax S Z - b} (4.32)

e, admitindo-se que a > O:

Fl(Z) prob.{x S Z - b }
a (4.33)

A função de probabilidade acumulada de x, por
lado, é dada por: outro

F2(X) prob.{S x} (4.34)

Observa-se.assim que a.função de probabilidade acum~
'lada de Zpode ser obtida fazendo-se simplesmente x = (Z _ b)/a
na função de probabilidade acumulada de x.

Exemplo 4.3 Numa determinada_ zona de atendimento
com densidade ÀO' a distância entre um ponto e o próximo, com
métrica Euclideana, é dada por urna certa distribuição probabilr~
tica. A velocidade de percurso é de Vo km/hora, e o tempo de ]:li!
rada, em cada ponto, é constante e igual ã T .

. p
Definimos TO corno sendb a sornado tempo de percureoIr r.

VIS IffltJU/~AV I::~-MI..I'M&., •••..•A.A.,." •.••.•.• , •

entre paraaas com o tempo de atendimento (TO é o tempo médio
serviço por unidade atendida). Ou seja;

de I

L .= t + TO O P (4.35)

onde to dONO'

D.~terminar a d.ist rí.buícâo de LI corresporrlentea uma zona
semellante,rias com densidadeÀ, e velocidadeVI' edrní.t.írdo-aevOe VI cons
tantes.

N, tamos, através das relações (4.19) e (4.25), que a
distância ~éJia entre paradas é proporcional ao inverso da raiz
quadrada da ;~Iensidade. O tempo de percurso entre paradas, por
sua vez, é inversamente proporcional ã velocidade. A relação e.!!
tre o tempo Ll e a distân~ia d~, pode ser expressa da seguinte
forma:

À 1/2
Ll = _1_ (_0_) . d + T'

Vl Àl O P

Or. seja,

L1 = a • dO + b

À 1/2
onde a = _1_ (_0_) e b = T

VI Àl P

(4.36)

(4.37)

Admitindo-se métrica Euclideana, a distribuição de dO
(funçãq de ~robabilidade acumulada) é dada pela relação (4.17):

Fi (do-! 1 _ e-À07TdOa
(4.38)

de Tl
forme

Para determinar a função de probabilidade acumulada
substituimos dO' na expressâo (4.38), por (Tl - b)/a, con
resultados da análise. Ou seja:


