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RESUMO 
 

DE BONA, Anderson Andrei, UMA NOVA PROPOSTA PARA ANÁLISE DO 
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO UTILIZANDO REDES COMPLEXAS 
PONDERADAS, 157 f., Tese de Doutorado – Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Elétrica e Informática Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 
2017. 
 
Com base na teoria de redes complexas, este trabalho analisa as características das redes de 
sistema transporte público (STPs) de duas grandes cidades brasileiras (Curitiba e São Paulo) 
usando a representação do tipo Espaço-L e Espaço-P, através de métricas não ponderadas e 
ponderadas (distância geográfica entre as paradas de veículos e frequência dos veículos nos 
pontos de paradas). É proposta uma nova forma de classificar as métricas de redes complexas 
(orientadas a congestionamento e acessibilidade) aplicadas exclusivamente aos STPs. 
Também é proposta uma nova forma de interpretar resultados baseados em distância 
geográfica e frequência através do inverso da distância e inverso da frequência. Através da 
classificação das métricas também são propostas duas novas métricas para identificação de 
congestionamento em STP, além de uma nova forma de utilizar a representação utilizando 
mapas geográficos baseado em curvas de dispersão para identificar regiões de 
congestionamento e de acessibilidade do STP. Para a cidade de Curitiba é realizado um estudo 
que analisa o STP ao longo da semana (dia útil, sábados e domingos) e ao longo do dia útil 
através de 14 intervalos de horários com a finalidade de avaliar melhor a rede. Com os 
resultados foi possível identificar comportamentos em regiões geográficas dos STP de 
Curitiba e São Paulo que podem auxiliar aos planejadores do STP a entenderem e realizar 
mudanças em busca de melhorias. Para os usuários é possível utilizar os resultados para 
buscar alternativas na utilização do STP. Outra contribuição é a interpretação e visualização 
dos resultados das métricas de redes complexas para avaliação de STPs. 
 
Palavras-chave: Redes Complexas, Redes Complexas Ponderadas, Sistemas de Transporte 
Público, Espaço-L, Espaço-P, Índice de Densidade, Índice de Congestionamento. 
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ABSTRACT 
 

DE BONA, Anderson Andrei, A NEW PROPOSAL FOR ANALYSIS OF THE PUBLIC 
TRANSPORT SYSTEM USING WEIGHTED COMPLEX NETWORKS, 157 p., 
Doctoral Thesis – Graduate Program in Electrical and Computer Engineering, Federal 
University of Technology of Parana, Curitiba, 2017. 
 
Based on the theory of complex networks, this work analyzes the characteristics of public 
transport networks (PTNs) of two large Brazilian cities (Curitiba and São Paulo). Using the L-
space and P-space representation, through unweighted and weighted metrics (geographical 
distance between vehicle stops and vehicle frequency at stop points) a new way of classifying 
the complex network metrics (congestion and accessibility oriented) applied exclusively to 
PTNs is proposed. It is also proposed a new way of interpreting results based on geographic 
distance and frequency by inverse distance and inverse frequency. Through the classification 
of the metrics also two new metrics for congestion identification in PTN are proposed, as well 
as a new way of using the representation using geographic maps based on dispersion curves to 
identify congestion and accessibility regions of the PTN. For the city of Curitiba a study is 
carried out that analyzes a PTN throughout the week (weekday, saturdays and sundays) and 
throughout the business day through 14 time intervals in order to evaluate the network to 
better evaluate the network. With the results it was possible to identify behaviors and 
geographic regions of the PTNs of Curitiba and São Paulo that can help the PTN planners to 
understand and make changes in the PTN seeking improvements. For users it is possible to 
use the results to find alternatives in the use of PTN. Another contribution is the way of 
interpreting and visualizing the results of complex network metrics for PTN evaluation. 
 
Keywords: Complex Networks, Weighted Complex Networks, Public Transport Network, L-
Space, P-Space, Density Index, Congestion Index. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Ao longo do seu desenvolvimento, a pesquisa científica se especializou no uso de 

uma abordagem reducionista, onde prevalece a ideia de que o comportamento global dos 

sistemas pode ser perfeitamente entendido se compreendermos apenas uma parte do todo. A 

concepção do que se entende como sendo um sistema complexo, ainda é uma questão aberta 

e, por isso, se identifica apenas pelas características apresentadas. Tais sistemas são formados 

por um grande número de unidades relativamente simples, que interagem mutuamente de 

modo a influenciar o seu comportamento como um todo (MITCHELL, 2011). Outra 

característica interessante, desses sistemas, é a ordem espontânea (auto-organização), 

observada na dinâmica de sua estruturação (GLERIA, 2004). 

Os sistemas complexos são formados por partes discretas que se conectam, onde a 

modelagem por redes é realizada de forma natural (AMARAL, 2004). Pode-se destacar a 

título de exemplo, o cérebro que é formado por células nervosas conectadas por axônios 

(COSTA, 2007); a sociedade que é formada por pessoas ligadas por conexões de amizade 

(WASSERMAN, 1994); as cadeias alimentares que são formadas por animais e as plantas 

conectadas por relação de sobrevivência (MCCANN, 1998); as conexões entre aeroportos que 

são definidas por rotas aéreas (GUIMERA, 2005); as malhas rodoviárias que são formadas 

por rodovias que ligam cidades (GASTNER, 2006) e a World Wide Web que é composta por 

roteadores ligados por conexões de redes de diversos tipos (YOOK, 2002). Além destas, 

existem inúmeras outras aplicações que podem ser conferidas em diversos livros, 

(CALDARELLI, 2007), (DOROGOVTSEV, 2010), (EASLEY, 2010) e artigos (BARABÁSI, 

1999), (STROGATZ, 2001), (AMARAL, 2004). 

  Pode-se dizer que o termo sistema complexo é justificado por (MITCHELL, 2006), 

(KATZ, 2011) e principalmente pela necessidade de compreender as interações entre agentes, 

onde um sistema complexo é aquele que exibe um comportamento emergente. Assim é 

demostrada a relação entre sistemas complexos e análise de diversos tipos de redes (das mais 

variadas formas e modelos). Uma delas, as chamadas redes complexas, podem ser vistas 

como um pequeno grupo da grande área chamada de sistemas complexos, amplamente 

aplicados tanto à caracterização quanto à modelagem matemática de sistemas complexos 

(BARABÁSI, 2002). 

Derivada dos sistemas complexos, da mecânica estatística, segundo (NEWMAN, 

2003) tem-se a teoria de redes complexas, que teve origem na teoria dos grafos.  
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Redes complexas podem ser representadas como um grafo, sendo que a estrutura do 

grafo apresenta distribuição irregular dos vértices (nós) ligados por arestas (conexões), 

sempre composta por uma quantidade de nós e arestas. A teoria de redes complexas estende o 

formalismo da teoria dos grafos por adição de medidas e métodos baseados nas propriedades 

reais de um sistema/problema. A principal característica das redes complexas é que as 

conexões baseiam-se em regras, sendo estas representadas pelo problema a qual está sendo 

modelada (COSTA, 2011). 

Assim redes complexas são modelos usados para representar sistemas físicos, 

químicos, biológicos e sociais cujos elementos podem ser representados por nós, e as 

interações entre nós podem ser representadas como arestas. Em geral, uma aresta representa 

uma relação lógica entre nós como, por exemplo, em redes sociais, de colaboração e de 

transporte público (WATTS, 1998), (FENG, 2004). Por exemplo, em uma rede social cada nó 

representa um indivíduo na rede, e cada aresta representa a conexão e/ou amizade que estes 

indivíduos possuem entre si (HANSEN, 2011).  

Como o maior interesse desse trabalho é em redes de sistemas de transporte público 

(STP), pode-se afirmar que para redes de sistemas de transporte (modeladas como redes 

complexas), é possível adicionar significado físico às arestas como a distância geográfica 

entre as paradas de veículos ou a quantidade de veículos que frequentam tais paradas. Assim, 

através da rede complexa é possível realizar modelagens das mais variadas e diversas formas. 

Recentemente os estudos de sistemas em redes eram principalmente descritos por 

uma área da matemática chamada teoria dos grafos. A falta de dados experimentais de tais 

sistemas levava a uma abordagem por meio de uma estrutura aleatória, conhecida por redes 

aleatórias (ERDÖS, 1959), (ERDÖS, 1961). Assim o ponto em comum das definições coloca 

as redes complexas como modelos que possibilitam representar redes do mundo real, diferente 

da teoria dos grafos. 

Devido à regra de modelagem das redes complexas ser de acordo com o problema a 

ser representado é possível extrair características físicas importantes: tais como entendimento 

e comportamento do problema, obedecendo regras estabelecidas, como por exemplo: 

tamanho, diâmetro, grau, centralidades, entre diversas outras, além de ser de extrema 

importância a proposta de novas métricas direcionadas ao tipo de rede, como por exemplo, 

redes de STP. 

Redes complexas podem apresentar diversas topologias e características de acordo 

com o domínio estudado e, utilizando algumas medidas, estas redes reais podem ser 

analisadas, caracterizadas e modeladas (COSTA, 2007), tais como: sociais (WASSERMAN, 
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1994), tecnológicas (BARABÁSI, 1999), biológicas (LOPES, 2011), de informação 

(AMARAL, 2004).  

Estas redes complexas podem ainda ser estáticas ou dinâmicas: estática quando não 

existe variação temporal do número de nós e arestas e dinâmica quando o número de nós e 

arestas possuem variação ao longo do tempo (BARTHÉLEMY, 2011). 

Por volta de 1930, nasciam os primeiros estudos em redes complexas, onde 

sociólogos buscavam entender o comportamento da sociedade e como era o relacionamento 

desta sociedade e seus indivíduos. As redes eram modeladas utilizando características como a 

centralidade (nós mais centrais) e a conectividade (nós com maior número de conexões). As 

primeiras redes a serem estudadas foram as redes sociais, constituídas por indivíduos 

representados por nós, e pelas interações entre eles, como arestas. Se utilizou a centralidade e 

a conectividade: a primeira usada para identificar os indivíduos que melhor se relacionavam 

com os demais; a segunda com objetivo de determinar quais eram os indivíduos mais 

influentes (NEWMAN, 2011). 

Uma importante propriedade presente nas redes sociais, considerado um grande 

marco das redes complexas, foi a descoberta no trabalho apresentado em (MILGRAN, 1967), 

sobre a distância média entre duas pessoas quaisquer nos E.U.A. (é próxima de seis).  

O experimento que determinou tal resultado foi realizado com o envio de centenas de 

cartas a pessoas residentes nas cidades de Wichita-Kansas e Omaha-Nebraska, onde estas 

pessoas foram escolhidas de forma aleatória e na carta era perguntado se elas conheciam a 

esposa de um aluno de graduação que residia em Sharon-Massachusetts ou se conheciam um 

corretor de fundos públicos em Boston. Caso elas conhecessem, as cartas deveriam ser 

enviadas aos respectivos destinatários. Caso contrário, as pessoas deveriam colocar seus 

dados e enviar as cartas a outras pessoas que supostamente os conheciam.  

Os recados deveriam passar pelas mãos de diversas pessoas e chegarem ao seu 

destino e, dessa forma, Milgram poderia saber a rota pela qual elas teriam passado. Das 160 

cartas enviadas, 42 chegaram ao destino e, com isso, conseguiu determinar o caminho médio 

que separava duas pessoas quaisquer nos E.U.A. Tal distância foi determinada como sendo 

5,5 e arredondada para seis. Assim surgiu o termo seis graus de separação (MILGRAN, 

1967). Esse fenômeno é conhecido como efeito de mundo pequeno (small-world). Em 

(BARABÁSI, 2003), afirma-se que a distância média que separa duas pessoas em qualquer 

região do planeta seja menor do que a distância encontrada nos experimentos de (MILGRAN, 

1967). 
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Entre 1967 a 1998, o termo, teoria de redes complexas não estava estabelecido, 

porém em 1998 e 1999, passou a ter real relevância com a publicação de dois trabalhos, sendo 

o de redes de mundo pequeno (WATTS, 1998) e redes de livre escala (scale-free) 

(BARABÁSI, 1999), (WU, 2004). Antes da introdução destes dois trabalhos a modelagem de 

redes era baseada em dois modelos principais: redes regulares e redes aleatórias (CAJUEIRO, 

2010), onde redes regulares são aquelas cujos nós possuem a mesma quantidade de arestas e 

redes aleatórias as arestas distribuem-se aleatoriamente. 

Quando Watts e Strogatz publicaram o primeiro artigo sobre redes do tipo mundo 

pequeno (WATTS, 1998) eles desenvolveram um algoritmo com base em grafos aleatórios 

(ERDÖS, 1959) para estudarem o conceito de mundo pequeno apresentado no trabalho de 

(MILGRAM, 1967), sendo possível obter redes de mundo pequeno ajustando o nível de 

aleatoriedade com que são reconectados os nós da rede regular original. Após esse trabalho a 

investigação sobre redes complexas começou a crescer no meio acadêmico mundial. 

No ano seguinte, 1999, Barabási e Albert (BARABÁSI, 1999) apresentaram uma 

proposta de para construção de redes baseado em um modelo genérico, o qual possui 

similaridade com à estrutura das redes da Internet. Estas redes foram chamadas de redes de 

livre escala. Assim foi a primeira vez relacionado com a World Wide Web. Notou-se que o 

grau de conectividade k dos nós da rede seguia uma distribuição em lei de potência. Este 

comportamento era devido a dois principais mecanismos: 1) o crescimento contínuo da rede 

pela adição de novos nós; 2) que se conectam preferencialmente a outros nós que já estão bem 

conectados. Baseado nestes dois princípios, um modelo de crescimento pode reproduzir as 

distribuições de livre escala encontradas nos sistemas reais e isto indica que o 

desenvolvimento de grandes redes pode ser governado por um fenômeno auto organizado e 

auto consistente que predomina sobre as características pontuais de cada elemento do sistema, 

ou seja, com regras. 

Também ainda em 1999, foi apresentado um trabalho por (FALOUTSOS, 1999), 

sobre a topologia da World Wide Web que revelou o comportamento da distribuição como lei 

de potência, sendo o trabalho realizado em sistemas autônomos por meio de dados coletados 

de roteadores públicos mantidos pelo National Laboratory for Applied Network Research - 

NLANR.  

Em 2002, (BARABÁSI, 2002) a World Wide Web foi objeto novamente de estudos, 

e classificada como redes complexas do tipo livre escala, traçando um paralelo com a teoria 

clássica de redes aleatórias de Erdös e Rényi (ERDÖS, 1959), (ERDÖS, 1961). Em 2001, 

seguindo esta mesma linha de estudo (PASTOR-SATORRAS, 2001), apresentou as 
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propriedades dinâmicas e as correlações de vizinhança da World Wide Web em um estudo que 

considerou a evolução da topologia durante três anos, onde os resultados obtidos também 

seguiram o comportamento de lei de potência. 

Vários conceitos e modelos foram então introduzidos com a finalidade de permitir 

observar vários processos físicos, tais como a rede dinâmica e como a estrutura da rede pode 

impactar no comportamento dinâmico da rede, com foco na construção de redes de mundo 

pequeno e de livre escala (JIAN, 2004).  

Como foi utilizada a modelagem de redes complexas para entender diversos sistemas 

também não foi diferente com os STP (objeto de estudo deste trabalho), os quais são 

considerados sistemas complexos (BARRAT, 2004). Os STP podem ser representados 

também através de redes complexas. Os STP podem ser compostos por (ônibus, trens 

metropolitanos (trens e metrôs), com objetivo de entender o congestionamento do tráfego das 

grandes metrópoles) e consequentemente a mobilidade urbana.  

As redes de transporte são exemplos de sistemas que podem ser modelados através 

da teoria das redes complexas. Nos últimos anos, houve grande esforço através de pesquisas 

sobre a utilização da teoria de redes complexas para compreender e buscar solucionar o 

problema de mobilidade urbana existente em todas as grandes metrópoles do mundo. Muitos 

desses estudos se concentraram em algumas propriedades estáticas de redes de transporte, tais 

como grau de distribuição, distância média dos caminhos mínimos, coeficiente de 

agrupamento, centralidade de proximidade e de intermediação e análise topológica (VON 

FERBER, 2009), (XIE, 2009) e (MOHMAND, 2014). 

Deve-se considerar que formulação tradicional do fluxo da rede de transporte 

responde a muitas questões de engenharia relacionadas com a otimização de custos e a 

determinação do clássico caminho mínimo (XINPING, 2007). No entanto, esta formulação 

não responde a questões relacionadas com a estrutura topológica de uma rede (presença de 

padrões de propriedade de pequenos municípios ou padrões de distribuição de graus 

ponderados, caracterização da conectividade inter-nodal e análise da evolução da rede).  

Assim tais questões têm encontrado respostas no domínio da ciência da rede, fazendo 

que se venha a ter um tipo particular de rede de transporte de interesse generalizado na 

comunidade o qual é chamado sistemas de transporte público (STPs) (ROTH, 2012). 

O rápido crescimento da população urbana e o aumento do congestionamento do 

tráfego têm impulsionado as redes de STP, onde 50% da população mundial estão localizadas 

em áreas urbanas (DESA, 2011). Dessa forma existe o grande interesse em modelar os STP 

como redes complexas. Estudos anteriores (ANGELOUDIS, 2006), (CHEN, 2007a), (CHEN, 
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2007b), (XU, 2007), (ZHEN-TAO, 2008), (VON FERBER, 2009), (DERRIBLE, 2010), 

(ZHANG, 2013a), (ZHANG, 2013b), (XU-HUA, 2014), (SHU-MIN, 2016), propuseram 

estimativas das propriedades estatísticas para redes complexas geradas a partir de STPs 

(linhas de veículos e pontos de parada de veículos) tendo como principal objetivo de entender 

características topológicas e comparar com outras redes. 

Os avanços incorporados nestes estudos revelaram características topológicas dessas 

redes, como por exemplo, a configuração de mundo pequeno como uma das características 

exibidas pela maioria das redes de STP. Tem se identificado que nem todas as redes são 

semelhantes quanto à distribuição de graus. Por exemplo, as redes de aeroportos mostram uma 

distribuição de grau baseado na lei de potência (LI, 2003), (GUIMERÁ, 2005), (WANG, 

2011), enquanto a distribuição de grau exponencial é observada em redes ferroviárias chinesas 

(QING 2013) e indianas (SEAN, 2003).  

Do estudo da literatura nessa tese foi constatado que há pouca ênfase sobre 

fornecimento de informações aos urbanistas e planejadores dos STP, apresentando apenas a 

busca por resultados de métricas.  

Diante dos diversos problemas encontrados nos STPs, tais como ineficiência do 

sistema, insatisfação da população com relação à frequência de veículos, quantidade de 

pontos de parada, estações, condições do fluxo, planejamento futuro do sistema de transporte, 

busca-se neste trabalho analisar a topologia estática dos STPs através de modelos de redes 

complexas ponderadas (utilizando duas propostas de pesos físicos) e não ponderadas baseadas 

nas representações do tipo Espaço-P e Espaço-L, tendo como princípio que os STPs são 

grafos do tipo unidirecionais. 

Neste trabalho especificamente foram analisados os STPs das cidades brasileiras de 

(Curitiba e São Paulo), devido sua importância, problemas de mobilidade, e disponibilidade 

dos dados do STP nestas cidades. 

Considerou-se neste trabalho, avaliar a utilização de grafos ponderados para modelar 

STPs utilizando suas restrições físicas (distância geográfica entre parada de veículos e 

frequência de veículos por pontos de parada) para obter informações qualitativas e 

quantitativas úteis para os planejadores urbanos e passageiros/usuários utilizando como 

estudo de caso não somente o STP de Curitiba, mas também o STP de São Paulo.  
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1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Pode ser verificado que vários trabalhos relacionados à rede de STP estão sendo 

pesquisados, tais como no transporte público rodoviário (SIENKIEWICZ, 2005), (XU, 2007), 

(SHI, 2009), (HUANG, 2013), (QING 2013), (ZHANG, 2013a); transporte ferroviário (LI, 

2007); transporte metroviário (KURANT, 2006), (ROTH, 2012), (EK, 2013); transporte aéreo 

(LI, 2003), (GUIMERÁ, 2005), (WANG, 2011) e marítimo (HU, 2009), (TSIOTAS, 2014). 

Em pesquisas anteriores tais como (ANGELOUDIS, 2006), (CHEN, 2007a), 

(CHEN, 2007b), (XU, 2007), (ZHEN-TAO, 2008), (VON FERBER, 2009), (DERRIBLE, 

2010), (ZHANG, 2013a), (ZHANG, 2013b), (XU-HUA, 2014), (SHU-MIN, 2016) foram 

utilizadas as representações do tipo Espaço-P, Espaço-L e Espaço-R para modelar os STPs.  

Destaca-se que foram nos trabalhos de Garrison em 1962 (GARRISON, 1962) e 

posteriormente em 1964 (GARRISON, 1964) que se realizaram os primeiros estudos ao 

analisar as propriedades dos STPs. Também Latora e Marichiori investigaram o STP, mais 

especificamente a rede de metrô de Boston-EUA onde apresentou as propriedades de mundo 

pequeno, eficiência local e global da rede (LATORA, 2002). 

O STP ferroviário indiano foi estudado em (SEAN, 2003) que também descobriu 

propriedades de mundo pequeno, como pequenas distâncias médias e distribuição de grau 

exponencial. Em (SEATON, 2004), foi comparado a rede de trens urbanos das cidades de 

Viena e Boston, alargando o uso de modelos de grafos bipartido aleatórios a partir de redes 

sociais e redes tecnológicas. 

O primeiro trabalho a utilizar sistemas de transporte público urbano de ônibus 

modelado pelas representações do tipo Espaço-L e Espaço-P foi em (SIENKIEWICZ, 2005),  

sendo que foram analisadas as redes de transporte de ônibus de 22 cidades da Polônia, onde se 

descobriu que o grau de distribuição no Espaço-P segue a lei de potência enquanto no Espaço-

L elas são exponenciais. 

Em (ANGELOUDIS, 2006) foram analisados os 20 maiores STP de metrô do 

mundo. Foram encontradas características como alta conectividade e grau dos nós máximo 

com valores muito pequenos, e destacou-se a robustez das redes contra falhas aleatórias. 

Em (CHEN, 2007a) foram investigados os STPs das quatro maiores cidades da 

China, e os resultados demonstraram que a distribuição do número de rotas de parada segue a 
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lei de potência com decaimento exponencial, enquanto a distribuição de parada de ônibus em 

uma rota segue assimétrica, como função unimodal. 

Já em (XU, 2007) também foi utilizada a representação do tipo Espaço-P e Espaço-L, 

baseado no estudo de (SIENKIEWICZ, 2005), com a rede de estações conectadas por 

conexões e a rede de ponto de ônibus como nós com arestas que só existem entre dois nós se 

forem paradas consecutivas em uma rota. O comportamento de mundo pequeno em ambas as 

representações (Espaço-P e Espaço-L) foi identificado nos três STPs chineses. 

Em (VON FERBER, 2007) foi estudado o STP de 14 cidades do mundo e descobriu-

se que a distribuição do grau segue lei de potência com vários expoentes. Mais tarde foi 

proposto um modelo evolutivo de crescimento do STP. Em outro estudo (VON FERBER, 

2009) realizou uma análise ainda mais abrangente relacionado ao STP. Também (XIE, 2009) 

avaliou a mudança temporal de atributos topológicos para a rede usando medidas de 

conectividade, densidade, heterogeneidade, concentração. 

Em (DERRIBLE, 2010) analisou-se 33 STPs baseado em metrô. Descobriu-se que a 

maioria segue o comportamento de rede de livre escala (onde o grau segue a distribuição de 

lei de potência) com a presença de grandes hubs (estações) de transferência com mais de três 

linhas, os quais impactaram no resultado obtido. Dos 33 sistemas, 19 sistemas demonstraram 

uma relação muito estreita entre o número de passageiros e o layout (desenho da rede). 

Destaca-se o trabalho de (SOH, 2010) que analisou a rede de rotas de viagens nos STPs 

ferroviário e de ônibus de Cingapura usando análises topológicas e dinâmicas através de redes 

complexas ponderadas. Ainda em (IZAWA, 2010) foi realizado análise topológica estática do 

STP da cidade de Brasília-Brasil, utilizando as representações do tipo Espaço-P e Espaço-L. 

Em (ZHANG, 2011) analisou-se as características do STP de Xangai-China, sendo 

que foi descoberto que a rede é robusta suficiente a ataques aleatórios aos nós da rede, mas 

muito vulnerável a ataques direcionados a nós específicos, sendo que os nós com maiores 

centralidade de proximidade (betweeness centrality) são os mais vulneráveis. Foi também em 

(BARTHÉLEMY, 2011) que foi estudada a evolução das redes espaciais, onde se verificou 

que tanto para redes de STP como para outras redes, o custo associado com o comprimento 

das conexões tem um efeito considerado dramático para a topologia da estrutura da rede, pois 

as restrições afetam a estrutura e as propriedades da rede. 

Em (ROTH, 2012), foi estudado a evolução da estrutura das 14 de maiores STP de 

metrô do mundo e mostrou-se que estas redes convergem para uma forma que compartilha 

características genéricas semelhantes, apesar da questão geográfica e diferenças econômicas.  
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Já em (ZHANG, 2013a) analisou o STP da cidade de Taiwan-China utilizando as 

representações do tipo Espaço-P e Espaço-L. Em (QING, 2013) foi realizada análise dos 

principais STP de grandes cidades chinesas, utilizando as representações do tipo Espaço-P e 

Espaço-L, e o resultado obtido foi que as redes tem comportamento de mundo pequeno.  Em 

(AUSTWICK, 2013) foi estudada a estrutura da comunidade de redes espaciais para STP 

utilizando o compartilhamento de bicicletas de várias cidades. Já (MOHMAND, 2014) 

estudou uma rede complexa realizando análise de rotas de viagem na rede rodoviária nacional 

do Paquistão, porém utilizando redes complexas ponderadas. 

Em (GALLOTTI, 2014) foram realizadas análises das estatísticas dos caminhos de 

interconexão entre modais (ônibus, metrô e trens) do STP britânico multimodal, onde foi 

sugerido a necessidade de melhores estratégias de otimização, adaptadas a viagens curtas, 

longas, unimodais ou multimodais. 

Em (HÁZNAGY, 2015), realizou estudo de uma rede complexa ponderada de cinco 

cidades da Hungria. Ainda em (GALLOTTI, 2015) foram realizadas análises de como 

associar explicitamente o acoplamento entre diferentes modos de transporte, tais como 

conexões nos aeroportos, nas docas de embarcações, nas estações ferroviárias, de metrô, e de 

ônibus do STP britânico multimodal. 

Recentemente (CARRO-PÉREZ, 2016) estudou a conectividade através da rede 

complexa do STP dos ônibus articulados da cidade de Puebla-México. Já em (GUO, 2016) foi 

analisada a rede ferroviária subterrânea e terrestre de Londres-Inglaterra como uma rede 

complexa. Já em (GALLOTTI, 2016) foram analisadas 15 grandes redes metropolitanas 

multimodais e verificou-se que em grandes cidades como Nova York-E.U.A., Paris-França e 

Tóquio-Japão, mais de 80% das viagens estão acima do limite empírico do chamado oito bits 

(informação que os seres humanos são capazes de processar para navegar). Já em 

(ALESSANDRETTI, 2016) foi utilizada a representação do tipo Espaço-P, que combinou a 

rede de transporte de modais da cidade de Paris-França, onde se detectou a presença de 

múltiplas linhas e demonstrou o efeito da integração espacial, considerando o tempo total de 

deslocamento, sua variabilidade ao longo do tempo e levando em conta o número de 

transferências necessárias. Também em (SHU-MIN, 2016) analisou o STP da cidade chinesa 

de Harbin utilizando redes ponderadas e descobriu que os graus dos nós mostram um aumento 

quase linear com o número de rotas que se conectam aos terminais correspondentes. 

Outros trabalhos, tais como (WATTS, 1998), (VALVERDE, 2002), (GUIMERÁ, 

2005), (ANGELOUDIS, 2006), apontaram redes seguindo um modelo de livre escala (hub-

based) com graus de nó seguindo uma distribuição de lei de potência. Isto é devido a um 
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processo de crescimento não equilibrado (FERRER I CANCHO, 2003), (DOROGOVTSEV, 

2010) e onde os urbanistas definiram que existe a necessidade de hubs para conectar linhas de 

transporte para cobrir toda a cidade (CHATTERJEE, 2016). A ideia é minimizar o esforço de 

viagem e a manutenção da rede (VALVERDE, 2002), (GASTNER, 2006). No caso dos STPs, 

eles concentram a maior parte do tráfego de veículos e requerem coordenação precisa para 

evitar congestionamentos, especialmente nas horas de maior utilização do STP. 

Dessa forma pode-se verificar que os trabalhos anteriores têm se concentrado nas 

propriedades estatísticas e alguns nas dinâmicas dos STPs, permitindo que as redes sejam 

comparadas entre si mesmo em áreas de aplicação diferentes como as sociais ou tecnológicas, 

porém realizando coleta das métricas, buscando correlacionar modais, não fornecendo 

significado do resultado de cada métrica que seja de fácil interpretação para o planejador do 

STP e consequentemente estas informações possam auxiliar planejadores e 

passageiros/usuários.  

Destaca-se que em trabalhos anteriores do próprio grupo de estudos do CPGEI-

UTFPR, foi utilizado como estudo de caso o STP de Curitiba para realizar análises utilizando 

redes complexas, a partir de abordagens diferentes tais como: 

Em (DA SILVA; FONSECA; ROSA e MUNARETTO, 2016), foi apresentado que é 

possível melhorar a eficácia do serviço de transporte público aumentando o número de linhas 

de ônibus em categorias que podem reduzir o comprimento médio do caminho do STP de 

Curitiba. 

Já em (DA SILVA; ROSA; FONSECA; LÜDERS, e KOZIEVITCH, 2016) os 

resultados utilizando K-means para particionar pontos de parada de ônibus do STP de Curitiba 

indicaram uma relação direta entre o grau e o comprimento médio do caminho, os quais 

representam regiões de destaque em Curitiba. Além disso, alguns clusters com maior grau 

apresentaram alto coeficiente de agrupamento ponderado. 

Em (DE BONA; FONSECA; ROSA; LÜDERS, e DELGADO, 2016), foi utilizada a 

representação denominada Espaço-P, onde ficou demonstrado que a análise realizada permite 

explorar o mecanismo de evolução e modelagem do transporte público urbano de Curitiba de 

forma estática ou dinâmica, onde o modelo utilizado permite que os planejadores visualizem 

as principais características do STP através das redes de transferências. 
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1.2 OBJETIVO 

 
É proposta uma nova abordagem para realizar a classificação das métricas de redes 

complexas utilizando dois grupos significativos de métricas que têm a finalidade exclusiva de 

classificar e apresentar resultados de redes complexas de STPs, divididas em: 

 

i) Métricas orientadas para o congestionamento; 

ii) Métricas orientadas para a acessibilidade. 

  

Assim pode-se afirmar que através desta nova proposta, será possível demonstrar a 

importância da realização desta análise com foco nos planejadores urbanos e 

passageiros/usuários dos STPs avaliados, e não se limitando somente apresentar valores de 

métricas. Também é resultante deste trabalho uma nova abordagem de visualização das 

métricas de redes complexas utilizando o conceito de ferramentas de GIS (sistemas de 

informação geográficos) com a finalidade de localizar áreas geográficas de congestionamento 

de tráfego e locais de acessibilidade para os passageiros/usuários. Destaca-se também a 

proposta de novas métricas para avaliação de congestionamento destinado para STPs com a 

finalidade de auxiliar os planejadores. 

 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 
O objetivo deste trabalho é analisar a topologia estática dos sistemas de transporte 

público de Curitiba (STPC) e São Paulo (STPSP) baseado na teoria das redes complexas 

ponderadas e não ponderadas com objetivo de inferir consequências da estrutura topológica 

sobre a operação dos sistemas. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

(1) Analisar as propriedades topológicas de forma estática do STPs de Curitiba e 

São Paulo utilizando a teoria das redes complexas com as representações do 

tipo Espaço-P e Espaço-L, através de redes complexas com métricas 

ponderadas (por frequência e por distância) e não ponderadas. 
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(2) Demonstrar que o STP pode ser modelado utilizando a teoria das redes 

complexas, de acordo com regras estabelecidas, ou seja, que influenciam 

diretamente no modelo gerado, tal que seja possível entender e modificá-lo, 

sem que haja a necessidade de conhecimento baseado em experiências 

empíricas dos planejadores, com objetivo de validar STPs em redes complexas 

através de exemplos de caso de uso reais. 

 

(3) Utilizar-se de análise comparativa dos STPs considerados similares das 

grandes metrópoles mundiais, os quais podem ser identificados, comparados, 

mapeados, buscando validar o entendimento dos STPs analisados neste 

trabalho. 

 

(4) Identificar comportamentos dos STPs de Curitiba e São Paulo definindo um 

modelo baseado na teoria das redes complexas para que seja possível auxiliar 

planejadores no entendimento dos STPs. 

 

(5) Propor uma nova forma de classificar métricas de redes complexas, sendo estas 

específicas para avaliação de congestionamento e acessibilidade de STPs. 

 

(6) Propor uma nova forma de interpretação de métricas de redes complexas 

aplicadas a redes ponderadas com peso do tipo frequência, de tal forma que os 

resultados obtidos para tais métricas tenham significado físico para o STP. 

 

(7) Propor uma nova forma de apresentar graficamente através de mapas 

geográficos a dispersão de congestionamento e acessibilidade utilizando redes 

complexas. 

 

(8) Propor novas métricas que possuem a finalidade de avaliar o potencial de 

congestionamento, que possibilite menor esforço e tempo computacional, e 

consequentemente sem a necessidade de avaliar de forma combinada diversas 

métricas para detecção de congestionamento. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO 

 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, incluíndo o capítulo corrente. No 

capítulo 2 os conceitos necessários para entendimento acerca da origem, conceitos dos STP 

das cidades de Curitiba e São Paulo (objeto do estudo desse trabalho).  

No capítulo 3 é apresentada a teoria dos grafos, conceitos sobre redes e sistemas 

complexos. Também são apresentados modelos de redes teóricas e de aplicações reais, 

iniciando-se com as redes aleatórias, desenvolvidas por Paul Erdös e Alfréd Rényi e 

apresentadas em (ERDÖS, 1959), e os modelos mais difundidos atualmente e usados para 

modelar problemas do mundo real: as redes de mundo pequeno (small-world), apresentadas 

por Watts e Strogatz (WATTS, 1998), e as redes de livre escala (scale-free), por Barabási e 

Réka Albert (BARABÁSI, 1999).  

No capítulo 4 é apresentada a modelagem de redes complexas, aplicadas aos STPs, e 

a modelagem dos STPs utilizando Espaço-L e Espaço-P. Apresenta-se aqui uma nova 

abordagem para classificação de redes complexas aplicadas aos STPs, as classificações 

orientadas a congestionamento e orientadas a acessibilidade. Também neste capítulo 

apresenta-se a proposta de duas novas métricas de redes complexas para avaliação de 

congestionamento em STPs.  

No capítulo 5 são apresentados os resultados dos STPs de Curitiba e São Paulo 

utilizando ambos os modelos Espaço-P (não ponderado) e Espaço-L (ponderado e não 

ponderado). Os valores das métricas orientadas a congestionamento e orientadas a 

acessibilidade são apresentadas, com a finalidade de realizar uma análise baseada na topologia 

da rede de transporte público com objetivo de demonstrar como os resultados podem auxiliar 

no planejamento futuro da mobilidade urbana, além de verificar a viabilidade da utilização de 

tal ferramenta para avaliação dos STPs. 

No capítulo 6 apresentam-se as conclusões sobre as análises, assim como as 

perspectivas dos possíveis desdobramentos em trabalhos futuros. 
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2 SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
 

 

Esta seção apresenta brevemente a história e os conceitos relacionados ao sistema de 

transporte público (STP), e mais especificamente sobre os STPs de Curitiba e São Paulo, com 

o intuito de definir um vocabulário consistente, além da fundamentação teórica necessária 

para a compreensão acerca do transpote público das cidades que são objeto de estudo deste 

trabalho. 

 

2.1 ORIGEM DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

O STP iniciou-se em 1662 na França, funcionou por 15 anos até o Parlamento 

restringir o uso apenas àqueles que tivessem “condições” já que a tarifa foi aumentada de 

cinco para seis centavos. Em 1826, foi retomado o conceito de transporte público com a 

criação do ônibus por Baudry, ainda na França, seguindo os mesmos critérios definidos em 

1662, adotados até hoje pelos mais modernos sistemas de transporte público, como rotas pré-

definidas, tarifa por passageiro, a área da cidade subdividida em setores, com valores por cada 

setor. Em 1863 foi inaugurada a primeira linha de metrô em Londres-Inglaterra. 

Posteriormente em 1900 foi a vez de Paris-França e São Paulo em 1974 (NAGUNUMA, 

2015). 

 Entre 1920 a 1940 houve o início da ascensão dos ônibus e o ápice do bonde elétrico 

nas capitais brasileiras. A partir de 1950 e 1960 o Brasil adotou definitivamente o ônibus 

como principal STP, sendo até os dias atuais o principal modo de transporte público, na sua 

grande maioria sendo regido por concessões público-privadas, com tarifa única geralmente 

calculada por planilha tarifária que traz o custo direto momentâneo da viagem, com baixo ou 

nenhum nível de subsídio, pouco ou nenhum estímulo à qualidade e à produtividade 

(RAYMUNDO, 2013). 

O STP deve ser muito bem planejado para que se tenha melhor eficiência fazendo 

com que os passageiros/usuários tenham que realizar o mínimo possível de viagens para que 

possam alcançar o destino final, que tenham que percorrer a menor distância possível ou 

realizar o menor número de trocas entre ônibus, para que sejam economicamente interessantes 

para ambas as partes (passageiro/usuário e operadoras do STP). 
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Quando o passageiro/usuário precisa fazer baldeações para chegar ao destino ou 

obrigatoriamente tem que fazer paradas intermediárias em um ponto de transferência, como 

um terminal, para continuar a sua viagem, torna-se difícil, oneroso e pode alongar a viagem, 

fazendo com que o passageiro/usuário procure outra forma de deslocamento, através de 

veículos leves (particulares), ou transportes alternativos (sejam públicos ou privados). Estas 

últimas opções de deslocamento se traduzem em mais congestionamentos para as cidades, 

fazendo com que a população como um todo venha a ser prejudicada devido à falta de 

qualidade adequada do STP. 

Para que seja possível melhorar um STP (principalmente devido a sua grande 

complexidade) se faz necessário conhecer as variáveis envolvidas, como por exemplo, 

viagens em várias rotas, dificuldades do percurso (A para B), comportamento dos 

passageiros/usuários, (que tipo de problema se enfrenta no em cada viagem no dia a dia), para 

avaliar a qualidade do STP, tendo como foco o tempo de viagem, distância percorrida, 

quantidade de baldeações, congestionamento, acessibilidade, entre outras. Alguns fatores que 

são de grande percepção para os passageiros/usuários e são considerados parâmetros para 

medição da qualidade do STP geralmente são a idade dos veículos da frota, tarifas mais 

acessíveis, subsídios, conforto da viagem. Porém o passageiro/usuário necessita que o 

percurso da viagem seja realizado no menor tempo possível o percurso da viagem, levando 

em consideração quantas vezes se faz necessário trocar de veículo (baldeação) para chegar ao 

destino esperado (DE VASCONCELLOS, 2006). 

Cada vez mais são adotados os sistemas com locais exclusivos para os modais 

(ônibus, metrô e trem), diminuindo, assim, o tempo de viagem, dessa forma contribuindo para 

que os passageiros/usuários optem pelo STP, contribuindo para toda a população. Também os 

planejadores procuram identificar pequenos terminais de integração para que o 

passageiro/usuário através de uma única tarifa consiga deslocar-se até o destino final, 

reduzindo tarifas e tempo de viagem. No entanto, a alocação de terminais é ainda baseada em 

processos empíricos e políticos, lentos e de grande complexidade. 

 

2.2 CONCEITO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

De acordo com (DE VASCONCELLOS, 2006), o transporte é uma atividade 

necessária à sociedade e produz uma grande variedade de benefícios, possibilitando a 
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circulação das pessoas e das mercadorias utilizadas por elas e, por consequência, a realização 

das atividades sociais e econômicas desejadas. No entanto, este transporte implica em alguns 

impactos, que devem ser administrados e gerenciados. 

Assim pode-se notar que o STP tem importância fundamental nas politicas públicas 

de uma cidade. A gestão do STP tem impacto direto no conforto, qualidade dos 

passageiros/usuários permitindo redução de congestionamentos, possibilitando maior 

acessibilidade e consequentemente proporcionamendo a toda população (dependente ou não 

do transporte público) melhor qualidade de vida. 

O planejamento do STP constitui um complexo sistema integrado para proporcionar 

aos passageiros/usuários acessibilidade a todos os serviços necessários. Os STPs devem 

seguir diretrizes para o desenvolvimento urbano focado em mobilidade sustentável, no Brasil 

tem-se 10 (BIAGINI, 2014): 

1. Diminuir a necessidade de viagens motorizadas: com desconcentração dos empregos, 

equipamentos e serviços, ocupação dos vazios urbanos e desenvolvimento de 

centralidades; 

2. Repensar o desenho urbano: com foco na qualidade e segurança do espaço urbano 

para as pessoas em detrimento de soluções exclusivas de tráfego;  

3. Repensar a circulação de veículos: prioridade aos modais coletivos 

4. Desenvolver os meios não motorizados de transporte: infraestrutura para os ciclistas, 

integrando-os aos modais coletivos;  

5. Reconhecer a importância do deslocamento dos pedestres: tratar o espaço público de 

maneira a dar qualidade e incentivo a esses tipos de deslocamento; 

6. Otimizar viagens motorizadas de forma a reduzir os impactos ambientais da 

mobilidade urbana; 

7. Garantir a acessibilidade universal; 

8. Priorizar o transporte público coletivo no sistema viário, ampliando sua participação 

nas viagens e sua atratividade;  

9. Promover a integração dos modais através da Intermodalidade; 

10. Estruturar os órgãos locais de planejamento e gestão da mobilidade. 

 

Justificam-se os estudos acerca dos STP, principalmente no Brasil, pelo fato que a 

população brasileira cresceu entre 2015 a 2016, 0,8 % chegando a 206 milhões (BRASIL, 

2016), e o número de veículos está em constante crescimento (PENA, 2015). A cidade de 

Curitiba é a primeira colocada em veículos por habitante, com 1,82 veículos leves por 
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habitante, enquanto São Paulo é a quarta colocada, com 2,34 veículos por habitante. Também 

Curitiba está segundo (FGV, 2014) na sétima colocação em percentual de trabalhadores 

(11,3%) que ficam mais de 60 minutos dentro do transporte público no percurso (residência – 

trabalho), e a cidade de São Paulo aparece na segunda posição com (23,5%).  

 

 

2.3 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CURITIBA (STPC) 
 

 

Conforme informação institucional do (IPPUC, 2014) o STP de Curitiba começou a 

ser implantado no início de 1970, integrado ao sistema viário e ao uso do solo, como uma das 

bases do planejamento proposto pelo Plano Diretor de Curitiba. Como a maioria das cidades 

brasileiras, Curitiba tinha seu transporte público composto de linhas diametrais (de ligação 

dos bairros com o centro e vice-versa). 

A implantação do novo sistema foi iniciada em 1974. Foram criados os eixos norte e 

sul, ligados ao centro da cidade. Posteriormente entraram em operação as linhas expressas e 

os alimentadores. A integração acontecia nos terminais e o transporte era realizado em ônibus 

especialmente projetados para cerca de 100 passageiros, com comunicação visual especial e 

cores diferenciadas para as linhas expressas e alimentadoras com transporte de cerca de 54 

mil passageiros/dia, cerca de 8% da demanda total (GNOATTO, 2006). 

O sistema foi ampliado em 1977, ao incorporar o eixo Boqueirão, com incremento de 

32% do total da demanda de passageiros da cidade. Em 1979 as linhas interbairros foram 

incorporadas, passando a 34% do total da demanda passageiros da cidade. A partir de 1980 

foram incorporados os eixos leste e oeste, e foi institucionalizada a chamada RIT (Rede 

Integrada de Transportes), com implantação da tarifa única, fazendo com que percursos mais 

curtos fossem subsidiados pelos mais longos. A implantação da tarifa única trouxe para os 

passageiros/usuários o benefício de percorrer diversos trajetos com apenas um pagamento, 

sendo conectados os trajetos através dos terminais de integração e das estações tubo (IPPUC, 

2014). 

A URBS (Urbanização de Curitiba S.A.) – empresa composta de economia mista, a 

partir de 1980 assumiu a gerência do sistema como concessionária das linhas, e empresas 

privadas opera como permissionárias. A partir de 1991 são implantadas as linhas diretas, 

também popularmente chamadas de “ligeirinhos”, destinadas a suprir demandas pontuais, 

com embarque e desembarque em nível nas novas estações tubo, com pagamento da tarifa 
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acontecendo na própria estação tubo. A cidade de Curitiba é baseada no princípio dos BRT 

(Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido por Ônibus, um transporte de ônibus que tem 

prioridade de ultrapassagem, operação rápida, frequente, podendo ter corredores/locais 

exclusivos para os ônibus (LINDAU, 2010). 

A partir de 1995 a RIT passa a atender 84% do total de passageiros/usuários, com 

atuação em toda região metropolitana. No ano seguinte a URBS passa controlar o STP de toda 

a região metropolitana, fazendo com que o STP de Curitiba seja integrado à região 

metropolitana. A RIT atende 94% da demanda de passageiros e 73% da demanda das cidades 

metropolitanas. Em média, são transportados 2,3 milhões de passageiros por dia útil, 

atendendo 14 cidades (IPPUC, 2014). 

O STP de Curitiba é formado pelas linhas expressas, alimentadoras, interbairros, 

diretas, é complementado por outros tipos de serviços (URBS, 2014): 

· Convencionais – conectam bairros e municípios vizinhos ao centro da cidade; 

· Circular Centro – circula o centro da cidade; 

· Ensino Especial – atende escolas, portadores de necessidades especiais; 

· Inter hospitais – atende hospitais; 

· Turismos – atende atrações turísticas da cidade, como os principais parques. 

 

O STP de Curitiba tem como fundamento o uso integrado das vias e política de 

transporte ao longo dos principais corredores da cidade. Cada um dos eixos estruturais da 

cidade foi desenvolvido como um sistema trinário de vias. A via central contém uma canaleta 

central, exclusiva para a circulação das linhas expressas, e também duas vias lenta para 

veículos particulares. As outras vias são vias estruturais, paralelas à estrada central, sitas a 

uma quadra de distância (em ambos os lados) e com sentido único. Estas estruturais são duas 

vias previstas para os veículos particulares trafegarem entre o centro e bairros (URBS, 2014). 
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Figura 1– Distribuição simplificada de linhas de ônibus em Curitiba. 
Fonte: (URBS, 2014). 

 

 Parte do STP de Curitiba pode ser visto na Figura 1. A RIT permite ao usuário a 

utilização de mais de uma linha de ônibus com o pagamento de apenas uma tarifa. O processo 

de integração ocorre a partir de terminais de integração onde o passageiro/usuário pode 

desembarcar de uma linha e embarcar em qualquer outra dentro daquele espaço sem um novo 

pagamento. O passageiro/usuário pode compor o seu próprio trajeto para se deslocar por 

diversos bairros de Curitiba e municípios da região metropolitana.  

Espera-se do STP de Curitiba a comutação do maior número de pessoas com 

conforto para o maior número de destinos identificados como importantes para o 

desenvolvimento urbano sustentável da cidade (UTFPR, 2014). 

 

2.4 SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SÃO PAULO (STPSP) 
 

 

O Sistema Municipal de Transporte é composto por uma rede integrada, criada pela 

Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, em conjunto com a SPTrans (São Paulo 

Transportes S.A.), em 2003. Essa rede permite um deslocamento mais rápido e a 

racionalização do uso dos meios de transporte na cidade (SPTRANS, 2016).  

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo é a responsável 

pelas três empresas de transporte público do estado as quais chamadas de Metrô, CPTM 

(trem) e a EMTU (ônibus). Juntas, essas três empresas são responsáveis pelo transporte de 

cerca de 8,4 milhões de passageiros com 18.124 paradas distribuídas em 1.385 linhas (dados 
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de 06/2016). É totalmente integrada, formando a rede metropolitana de São Paulo e é 

essencial para a mobilidade da Grande São Paulo, (SPTRANS, 2016).  

O sistema metrô-ferrovia tem pontos de passagem livres entre metrô e trem e está 

integrado ao sistema de ônibus urbano do município de São Paulo, através do bilhete único, 

aceito em ambos os sistemas. Além de existir integrações pontuais do sistema intermunicipal 

de ônibus com o sistema metrô-ferrovia. Inclui trens metropolitanos e ferroviários 

(multimodais) e todos esses sistemas (metrô e ônibus) são administrados por empresas 

estaduais e municipais (SPTRANS, 2016).  

Em termos de infraestrutura e processo de pagamento de tarifas, ambos os sistemas 

apresentaram estruturas semelhantes, exceto que Curitiba é composto exclusivamente por 

ônibus e São Paulo além de ônibus tem-se transporte metrô-ferrovia. A Tabela 1 resume os 

dados operacionais dos STP (obtidos das autoridades de transporte público de Curitiba 

(URBS, 2014) e São Paulo (SPTRANS, 2016)). 

 

Tabela 1 – Estrutura Operacional STPC (URBS, 2014) e STPSP (SPTRANS, 2016) 

Dados Operacionais STPC STPSP 
Número de ônibus  2.145 14.736 
Passageiros transportados (diário)  2.200,005 8.043,570 
Passageiros transportados (mensal) 66.000,150 241.307,100 
Linhas 615 1.385 
Terminal de Integração (IT) 30 29 
Terminal de Metrô (TM) 0 61 
Terminal de Trem (TT) 0 103 
Estação Tubo (TS) 357 0 
Ponto de Ônibus convencional (POC) 9.297 17.931 
Total de Paradas de Veículos 9.684 18.124 
Distância média entre Paradas em km 1,277 1,153 

 

Assim define-se uma linha de veículos (metrô, ônibus e trem para o STPSP) e 

(ônibus para o STPC), onde se tem que um ponto de parada de veículos de origem, um de 

destino e pontos intermediários que devem ser atendidos em uma sequência (através de um 

caminho fixo) com uma escala de chegada aos pontos associada a um horário, todos pré-

determinados, sequência, caminho, horário. Uma linha de veículos em geral possui uma linha 

reversa associada: seja a linha A-B uma linha que liga o ponto de origem A até o ponto de 

destino B, a sua reversa será a linha B-A. Assim da mesma forma que é representada uma 

linha de veículos para o STPSP é representada uma linha de ônibus no STPC. 

Então se tem que um ponto de parada de veículos no STPSP ou um ponto de ônibus 

no STPC podem estar associados a uma ou mais linhas de veículos (STPSP) ou linha de 
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ônibus no STPC, ou seja, pode haver compartilhamento de pontos de parada de veículos 

(STPSP) ou ponto de ônibus (STPC) entre uma ou mais linhas de veículos (STPSP) ou linha 

de ônibus (STPC). 

Buscando um vocabulário padrão e simples, a partir desse momento pontos, paradas 

de ônibus, metrô, trem para ambos os STP (Curitiba e São Paulo) serão chamados de pontos 

de parada de veículos ou simplesmente pontos de parada. 
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3 GRAFOS E REDES COMPLEXAS 
 

 

Esta seção apresenta brevemente a história e os conceitos de grafos e redes 

complexas, com o intuito de definir um vocabulário consistente, além da fundamentação 

teórica necessária para a compreensão da ferramenta de análise para a classificação das 

métricas orientadas a congestionamento e acessbilidade. 

 

3.1 GRAFO 
 

 

Um grafo é um conjunto de nós ou vértices e um conjunto de arestas ou conexões, 

em que cada aresta conecta um par de nós. Define-se um grafo por G = (V, E), onde V é o 

conjunto de nós finito e não vazio e E o conjunto de arestas definidas entre dois nós. Já grafo 

ponderado ou valorado, tem-se um peso (valor) ou conjunto de pesos (valores) associado a 

uma aresta, representado por w(u,v) (BOAVENTURA NETTO, 2012). 

 

3.1.1   Nós 
 

Um nó ou vértice é a unidade fundamental da qual os grafos são formados. Do ponto 

de vista da teoria dos grafos, nós são tratados como objetos inexpressivos e indivisíveis, 

embora possam ter uma estrutura adicional, dependendo da aplicação a partir da qual surge o 

grafo. Na Figura 2, pode-se notar um grafo onde os nós são: u, v, x, t, y e z e as arestas são 

formadas por uv, ut, vx, xt, ty, e yz. 

 

 
Figura 2 – Grafo com seis nós e seis arestas. 

 
3.1.2   Arestas 

 

Arestas, ou conexões, junto com os nós ou vértices formam um grafo. As arestas são 

consideradas as arestas entre os dois nós. Uma aresta é dita incidente aos elementos de um par 
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de nós que não são necessariamente distintos. As arestas podem ser direcionadas ou não 

direcionadas 

As arestas possibilitam verificar as relações entre os nós (tais como vizinhança, grau, 

média dos caminhos mínimos, entre outras), (BOAVENTURA NETTO, 2012). 

 

3.1.3   Direção das Arestas 
 

Um grafo G é dito direcionado ou orientado quando é constituído por um conjunto 

V={v1, v2, ...vn}, finito e não vazio, denominado nós, e um conjunto E={e1, e2, ...en}, chamado 

de  arestas (E), onde cada aresta está associada a um par ordenado de nós, conforme Figura 3 

(b). Já um grafo não direcionado ou não orientado, as arestas (E), consistem em pares não 

ordenados de nós, conforme Figura 3(a). 

 

 
Figura 3 – Direção das arestas, existência ou ausência de nó origem e destino. 

 

Exemplo de grafo direcionado pode ser: uma rota de tráfego em um sistema de 

rodovia com sentido único; ou o envio de uma mensagem de um remetente para um 

destinatário, onde uma aresta E{vi, vj} pode ter um valor diferente da aresta E{vj, vi}. 

Exemplo de grafo não direcionado pode ser: um STP que conectam as ruas, avenidas 

possibilitando o tráfego em ambas as direções, não sendo possível determinar a origem e 

destino da informação, onde o valor de uma aresta E{vi, vj} tem o mesmo valor de E{vj, vi}. 

Os grafos não direcionados, geralmente são utilizados para representar as principais 

características dos STPs (NEWMAN, 2002). 

 

3.1.4   Pesos das Arestas 
  

As arestas em um grafo podem ou não ter um determinado peso ou valor. Um grafo é 

chamado de ponderado quando suas arestas possuem um peso. Por exemplo, para viajar de 

um lugar pra outro em uma rodovia, o mais importante não é a distância entre os pontos, mas, 
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por exemplo, o valor cobrado pelo pedágio para uso da rodovia (peso da aresta). Dessa forma, 

seria necessário ter um valor determinado de peso para cada aresta, que seria uma forma de 

saber o custo de cada trecho da rodovia. Assim seria possível calcular o caminho onde poderia 

ter um custo menor com pedágio, e não simplesmente o menor caminho.  

Para grafos não ponderados todas as arestas possuem o mesmo peso, no caso a aresta 

tem peso 1, caso não possua aresta entre dois nós a aresta pode ser omitida ou simplesmente 

atribuir o valor 0. Já para grafos ponderados os valores podem ser 0, 1, ou valores contínuos 

de acordo com a regra especificada de ponderação, como por exemplo, a distância em km 

entre um ponto de parada de veículos A e B. 

Uma aresta ponderada é representada por E {vi, vj, w}, onde w é o valor do peso da 

aresta. Em (NEWMAN, 2004) destaca-se que uma rede do mundo real possui muito mais 

informações, que podem ser relevantes, do que simplesmente suas conexões. 

 

3.2 CONCEITO DE REDES COMPLEXAS  
 

 

Em 1997, quando a Internet já era uma realidade para a sociedade não acadêmica, 

um artigo chamou atenção pelo título: “Why we don't know how to simulate the Internet” 

(PAXSON, 1997). Neste artigo os autores justificavam a dificuldade de entendimento e 

conseqüente frustração em relação à Internet devido a sua heterogeneidade e também à rápida 

mudança dos enlaces de conexão, aos diferentes protocolos utilizados, à topologia, às 

tecnologias envolvidas e aos serviços disponibilizados. As dificuldades encontradas pelos 

autores em suas simulações de crescimento estavam vinculadas ao tipo considerado de rede de 

conexões e também à fenomenologia pontual tomada como base de seus estudos. O fracasso 

do modelo até então adotado, que elegia a distribuição de Poisson para governar a 

probabilidades de conexão, já tinha sido documentado dois anos antes (PAXSON, 1997). 

Posteriormente, o estudo de Watts e Strogatz de 1998 (WATTS, 1998) se tornou uma 

clássica referência na área de redes complexas, sendo citada em vários estudos posteriores. 

Watts e Strogatz estudaram dois tipos de sistemas de conexões acoplados dinamicamente. As 

redes regulares, onde as conexões e vizinhanças são previsíveis e aquelas onde a natureza 

aleatória das conexões é máxima. Os parâmetros caracterizadores estudados foram o menor 

caminho médio e o coeficiente de clusterização, que revelaram um comportamento próximo 

daquele esperado para sistema com comportamento do tipo mundo pequeno (small-world), 
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que é o acoplamento encontrado em muitas redes complexas e inicialmente observado na rede 

de relacionamentos entre pessoas. 

Dessa forma uma rede complexa nada mais é do que um grafo com características 

topológicas chamadas de não triviais (VILLAS BOAS, 2008). Os conceitos básicos de teoria 

de grafos se aplicam diretamente neste trabalho: vértice, chamado de nó, e aresta, chamada de 

conexão. Neste trabalho sempre será utilizado os termos nó e aresta. 

As seções seguintes descrevem a aplicação destes conceitos para a caracterização das 

redes complexas, onde as redes possuem propriedades próprias, que são suportadas pela teoria 

de grafos e podem ser (COSTA, 2007): 

· Direcionadas (directed): são conexões estabelecidas em uma única direção, são 

representadas por um grafo orientado; 

· Não direcionadas (undirected): são conexões estabelecidas em duas direções, que são 

representadas por um grafo não orientado; 

 

A análise topológica de redes complexas consiste em mensurar as propriedades 

estruturais envolvidas na rede, como a conectividade (como e com qual nós estabelecem-se as 

arestas) e a centralidade (qual nó possui a melhor conexão ou a maior influência) (COSTA, 

2007). Cada propriedade é utilizada para caracterização topológica (NEWMAN, 2003). 

Os principais modelos de redes complexas são Mundo pequeno (Small-world) e 

Livre Escala (Scale-free), (BARTHÉLEMY, 2011). 

 

3.2.1 Representação de Redes Complexas como Grafos 
 

É possível representar redes complexas com grafo, desde simples listas, ou através de 

matriz de adjacência (A). Assim uma Anxn com n linhas e n colunas e entradas dada por: aij 

guarda informações sobre como os nós i e j estão relacionados. Sendo as entradas 

representadas por aij=1 se existe uma aresta entre os nós i e j do grafo, ou 0 se não existe 

aresta. Como resultado, o número de elementos da matriz de adjacênca corresponde ao 

quadrado do número de nós de um grafo (BOAVENTURA NETTO, 2012). A Figura 4 

apresenta um grafo de tamanho (número de nós) 3 e ordem 2 onde a matriz de adjacência 

seria Equação 1. 
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Figura 4 – Grafo com tamanho 3 e ordem 2. 

 

A= !0 1 11 0 01 0 0"          (1) 

 

Tem-se que a matriz de adjacência é simétrica ao longo da diagonal principal. O 

valor referente ao próprio nó (selfloop) é definido como zero. Em grafos ponderados, os 

valores podem ser assumidos como o peso da aresta. Por exemplo, para um grafo G = {V, E}, 

com peso na aresta w, o peso w(u, v) da aresta # ! E  se esta como entrada na fila! u! e na coluna 

v da matriz de adjacência. 

3.2.2 Modelos de Redes Complexas  
 

Esta seção apresenta modelos de redes complexas. Sendo que as redes de mundo real 

geralmente têm propriedades de mundo pequeno e/ou de livre escala, as quais geralmente 

possuem a distribuição seguindo a lei de potência (AMARAL, 2004). Em algumas situações é 

possível avaliar se uma rede complexa corresponde a uma rede do mundo real através do 

cálculo do seu diâmetro em função do tamanho da rede (WATTS, 1999). 

 

3.2.2.1  Redes aleatórias  
 

O modelo mais básico de redes consiste em gerar grafos aleatórios com V nós e E 

conexões. Inicialmente a teoria das redes aleatórias foi estudada por Solomonoff e Rapoport 

(SOLOMONOFF, 1951) – denominada como “Random net” – e apresentada em (ERDÖS, 

1959) a partir da proposta de Paul Erdös e Alfréd Rényi em que começou a ser chamada de 

grafos randômicos ou redes randômicas, ou simplesmente rede aleatória “Poisson Random 

Graph”. Foi o primeiro modelo com capacidade de descrever coerentemente redes de diversos 

tamanhos.  
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O modelo de Paul Erdös e Alfréd Rényi começa pela definição de um grafo aleatório 

com V nós e com E arestas escolhidas de maneira aleatória entre os V(V − 1)/2 arestas 

possíveis (ERDÖS, 1959).  

Por exemplo, pode-se representar um STP como arestas posicionadas aleatoriamente 

conectando os nós de forma aleatória; assim a maioria dos nós tem aproximadamente o 

mesmo número de arestas, sendo que poucos nós diferem em uma escala maior da média 

global do grau. Dessa forma, desenhando-se um grafo cujos eixos são o número de nós por 

grau, verifica-se que os nós obedecem a uma distribuição gaussiana ou normal de grau 

(BARABÁSI, 2003), conforme Figura 5.  

 

 
Figura 5 – Exemplo de rede aleatória (a); distribuição de k (conectividade) da rede com 10.000 nós, usando uma 

probabilidade p=0, 2. 
Fonte: (COSTA, 2007). 

 

Uma propriedade marcante na teoria dos grafos, no caso de grafos aleatórios, é a 

existência de uma probabilidade crítica acima da qual emerge um aglomerado gigante 

envolvendo na maioria das vezes todos os elementos do grafo. Abaixo desta probabilidade de 

conexão, o grafo é composto de vários aglomerados menores e isolados. Este fenômeno é 

similar à teoria da percolação amplamente estudada em matemática e mecânica estatística 

(AVRAHAM, 2000). 

As redes aleatórias conseguem modelar algumas redes do mundo real. Porém, alguns 

fatores podem interferir nos resultados uma vez que, muitas vezes, a distribuição de graus dos 

nós em redes reais tende a ser exponencial, livre potência ou, até mesmo, distribuição com 

picos. Isso altera o comportamento da rede e pode trazer resultados imprecisos (BARABÁSI, 

2002). Nas redes aleatórias a distribuição de conectividade segue a distribuição de Poisson 

(SIGANOS, 2003), sendo que estas redes dificilmente podem representar um STP (XU, 

2013). 
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3.2.2.2  Redes de mundo pequeno 
 

A rede de mundo pequeno (small-world), proposta por Watts e Strogatz (WATTS, 

1998), permite identificar a densidade de conexão dos nós (NEWMAN, 2003), (COSTA, 

2007). 

A construção de uma rede mundo pequeno com V nós, conforme a Figura 8 consiste 

em partir de uma rede regular com V nós ligados a k vizinhos mais próximos (k/2 em cada 

direção) sendo que a desigualdade V > k > ln (V) >> 1 tem a finalidade de gerar uma rede 

esparsa e conectada. Em seguida, cada aresta é aleatoriamente reconectada com uma 

probabilidade fixa P. Se P=0, a rede terá um número elevado de laços e longos caminhos, Se 

P=1, a rede se torna totalmente aleatória com poucos laços e caminhos curtos. Outra maneira 

de construir uma rede de mundo pequeno é iniciar com uma rede regular e em seguida apenas 

adicionar aleatoriamente algumas novas conexões (BARABÁSI, 2002). 

 

 
Figura 6 – Procedimento de remanejamento de arestas no modelo mundo pequeno. 

Fonte: (WATTS, 1998). 
 

Ainda na Figura 6 pode-se notar o aumento da aleatoriedade associado ao valor de P, 

sendo que com P=0 os nós são ligados em pares e determinam uma rede regular. À medida 

que p aumenta o número de arestas cresce determinando uma rede de mundo pequeno e P=1 

representa uma rede aleatória.  

As redes aleatórias servem como parâmetro de comparação quantitativa entre os 

modelos. Em (WALSH, 1999), foi sugerido o coeficiente de mundo pequeno chamado de 

small-world-ness – Sws, que foi posteriormente afirmado por (HUMPHRIES, 2006), 

(HUMPHIRIES, 2008). Este coeficiente fornece uma medida de quanto uma rede tem 

características de rede aleatória para as medidas de coeficiente de clusterização de diâmetro. 

A Equação 2 resulta em 1 para redes aleatórias e um número muito maior que 1 para redes de 

mundo pequeno.  Este coeficiente utiliza a razão de agrupamento da rede para o comprimento 

médio do caminho mais curto, ambos calculados a partir da rede complexa estudada 
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(respectivamente coeficiente de agrupamento (cc) e média do caminho mais curto (l)) e uma 

rede aleatória equivalente (ccrand e lrand). Em seguida, as médias são utilizadas para calcular o 

coeficiente de pequeno-mundo. 

 $%& = lg /))//()/(( =randrand llcccc           (2) 

 

As condições que devem ser cumpridas para uma rede ser classificada como um 

mundo pequeno são l ≥ lrand (ou l ≈ lrand) e cc >>ccrand que resulta em Sws >> 1. 

O modelo de mundo pequeno (WATTS, 1998) tem uma distribuição de grau de seus 

nós similar à de um grafo aleatório (ERDÖS, 1959), mas tem um alto grau de conexão entre 

os nós. Alguns STP apresentam esse tipo de comportamento, tais como apresentados em 

(LATORA, 2001), (SEAN, 2003), (XU, 2007), (XU, 2013). 

 

3.2.2.3  Redes de livre escala 
 

No trabalho proposto por Barabási e Réka Albert (ALBERT, 1999) foram mostrados 

que vários sistemas reais são caracterizados por uma distribuição desigual nas arestas. Redes 

de livre escala são redes complexas que atraíram a atenção dos pesquisadores porque várias 

redes reais enquadram-se nesta categoria, tais como rede de regulação de proteína, relações 

sexuais, World Wide Web, metabolismo celular, e as redes de STP (BARABÁSI, 2003).  

As redes de livre escala (scale-free) surgiram a partir da observação da distribuição 

de graus de alguns modelos estudados nos trabalhos de (PRICE 1965), (ALBERT, 1999), 

(FALOUTSOS, 1999), (BRODER, 2000). Ficou demonstrado em (BARABÁSI, 2003) que as 

redes não eram formadas de modo aleatório, pois Watts e Strogatz (WATTS, 1998) já haviam 

apontado que existia uma ordem na dinâmica de estruturação das redes. Essa estruturação, ou 

padrão de estruturação, foi chamado por (BARABÁSI, 2003) de ricos-ficam-mais-ricos (rich-

get-richer).  

Exemplificando, quanto mais conexões um nó possui, maiores as chances de esse nó 

ter mais novas arestas conectadas, assim essa característica foi denominada de conexão 

preferencial (preferential attachment): onde um novo nó tende a se conectar com um nó pré-

existente, muito mais conectado. Assim as redes não seriam constituídas de nós igualitários, 

ou seja, com a possibilidade de ter mais ou menos o mesmo número de arestas. Devido a essa 

situação, essas redes possuiriam poucos nós que seriam altamente conectados (hubs ou 
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conectores) e uma grande maioria de nós com poucas arestas (BARABÁSI, 2003). Dessa 

forma os ditos hubs seriam os chamados de ricos os quais tendem a receber sempre mais 

conexões, onde modelo resultante é conhecido como rede de livre escala. 

As redes de livre escala apresentam uma distribuição de graus de conectividade que 

segue a lei de potência da Equação 3, conforme as redes de World Wide Web (ALBERT, 

1999), atores de filmes (WATTS, 1998), redes de citações científicas (REDNER, 1998), e os 

STPs (BARTHÉLEMY, 2011). Como as leis de potência são livres de qualquer escala 

característica (ADAMIC, 2015), Barabási e Réka Albert (BARABÁSI, 1999) propõe ainda 

que a distribuição lei de potência (power-law) não seria uma mera “coincidência”, mas uma 

propriedade geral das redes. 

 

a-kkP ~)(                (3) 

Diferentemente das redes aleatórias, onde a distribuição de conectividade segue a 

distribuição de Poisson, alguns poucos nós de redes livres de escala são muito conectados 

enquanto a maioria dos demais possui baixo índice de conectividade, sendo que tal 

característica independe do número de nós (BARABÁSI, 2003). Sua principal característica, 

que a diferencia da rede aleatória, é a probabilidade de conexão que é dada por (BARABÁSI, 

1999), (SIGANOS, 2003) onde k é o coeficiente de conectividade ou número de conexões e o 

expoente α deve estar entre 2 < α < 3 para a maioria das redes reais de acordo com a Equação 

3 (BARABÁSI, 2002). Se considera característica desta rede a existência de: 

· Nós centrais;  

· Distribuição não uniforme das arestas;  

· Expansão da rede pela adição de nós aos nós já existentes.  

 

A Figura 7 mostra a diferença entre redes (aleatórias, mundo pequeno e livre escala). 

 

 
Figura 7 – Exemplo da evolução de uma rede livre de escala. 

Fonte: (WATTS, 1998). 



45 
 

 

Sendo assim através das redes de livre escala, foi apresentado no trabalho de (GOH, 

2001) em que o grau pode estar diretamente relacionado com uma medida que verifica o quão 

importante estruturalmente é um determinado nó é para a rede, chamada de grau. Dessa 

forma, seria possível verificar quantos nós estão no centro da rede, ou seja, como possíveis 

atalhos são construídos, para que seja possível encurtar as distâncias entre os demais, dessa 

forma resultando em distâncias geodésicas menores. 

Existe a discussão sobre a existência de uma relação entre os modelos de rede de 

livre escala e de mundo pequeno apresentada no trabalho (SCHARNHORST, 2003), onde se 

destaca que em algumas situações a rede pode simultaneamente possuir as características de 

livre escala e mundo pequeno, porém em algumas situações pode ser observada uma diferença 

clara entre tais tipos de rede. Tais comportamentos foram encontrados nos experimentos 

realizados no STPSP, que serão apresentados no capítulo 5. 

Em (SCHARNHORST, 2003) as propriedades dos dois tipos de rede podem ser 

encontradas nas redes no mundo real, exibindo um grau de distribuição variado, que não 

necessariamente funcionam em livre escala ou mundo pequeno. 
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4 MODELAGEM E MÉTRICAS DOS STPS USANDO REDES COMPLEXAS  
  

 

Esta seção apresenta como modelar STPs baseados nas representações Espaço-P e 

Espaço-L, estudados pela primeira vez em (SIENKIEWICZ, 2005). Propõe-se uma nova 

forma de classificar STPs através da interpretação das métricas de redes complexas. A 

classificação tem por finaliadade analisar as propriedades topológicas dos STPs de Curitiba e 

São Paulo. É apresentada a proposta de duas novas métricas com objetivo de analisar o 

congestionamento de trafégo chamadas de índice de densidade e índice de congestionamento. 

Por final propõe-se que as métricas de rede complexas sejam divididas em dois 

grupos distintos, sendo:  

· Métricas orientadas a congestionamento;  

· Métricas orientadas a acessibilidade.  

 

O primeiro grupo permite identificar o quão congestionado é um STP. O último o 

quão longe e quão rápido os passageiros/usuários podem alcançar seus destinos. Ambos os 

grupos podem auxiliar os planejadores urbanos na gestão dos STPs. 

 

4.1  MODELANDO STPs COMO REDE COMPLEXAS 
 

 

A definição dos elementos que compõem o modelo em rede complexa de um STP e 

como esta rede deve ser modelada requer cuidado para estabelecer um modelo simples em 

que a extração de resultados analisáveis seja possível de ser realizada em tempo 

computacional limitado (ZHANG, 2013a). 

A representação de STPs neste trabalho se fez a partir da utilização de representações 

topológicas dos tipos Espaço-P e Espaço-L por serem os mais citados na literatura para 

análise de STPs (SIENKIEWICZ, 2005), (CHEN, 2007a), (CHEN, 2007b), (XU, 2007), 

(ZHEN-TAO, 2008), (QING, 2013), (ZHANG, 2013a), (ZHANG, 2013c), 

(ALESSANDRETTI, 2016). 
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4.1.1 Espaço-P 
 

O Espaço-P, também é chamado de espaço de mudanças (LATORA, 2001), (SEAN, 

2003), (VON FERBER, 2009). 

 

 
Figura 8 – (a) Espaço-L e (b) Espaço-P, representações topológicas de duas linhas de veículos hipotéticos: A 
(linha) é formada por pontos de parada 6, 7, 8, 4 e 9 e B (linha) é formada por pontos de parada 1, 2, 3, 4 e 5. 

Fonte: Adaptada de (SEAN, 2003). 
  

Na Figura 8 (b) apresenta-se uma rede transferência de veículos em STP, onde os nós 

são pontos de parada, (ZHANG, 2013a). Uma das vantagens desta representação é possibilitar 

uma conexão entre quaisquer dos dois pontos de parada na mesma rota, dois a dois (em pares) 

entre todos os nós, (QING, 2013). 

As arestas são formadas pelas conexões entre todos pares de pontos de parada da 

mesma linha de veículos. Assim, com base em uma topologia Espaço-P mostrado na Figura 8 

(b), é possível observar que ponto de parada 4 tem um grau de 8, de modo que 8 pontos de 

parada podem ser alcançados a partir do ponto de parada 4, escolhendo uam ou outra linha, e 

o comprimento entre ponto de parada 3 e ponto de parada 7 é 2, de modo que o 

passageiro/usuário tem que fazer uma transferência para chegar ao ponto de parada 3 a partir 

do ponto de parada 7. 

Portanto a modelagem do Espaço-P de uma rede permite calcular a quantidade de 

pontos de parada de transbordo (se estes conectam pontos de parada pertencentes a mais de 

uma linha de veículo) e ainda é possivel estimar a quantidade média de transferência de 

veículos para chegar a um ponto de parada de destino a partir de qualquer outro ponto de 

parada.  

A modelagem utilizando o Espaço-P ainda pode descrever melhor a acessibilidade e 

a conveniência da rede do STP. Além disso, tem uma forte generalização pelo fato de ignorar 

a ordem sequencial das paradas numa rota, conforme apresentado por (ZHEN-TAO, 2008). 
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4.1.2 Espaço-L 
 

O Espaço-L é mostrado na Figura 8 (a) para um STP onde nós correspondem a um 

ponto de parada e uma aresta representa uma conexão entre dois veículos para uma mesma 

rota, sendo esta a definição mais utilizada para representar STPs (ZHANG, 2013c), (CHEN, 

2007a), (CHEN, 2007b), (ZHEN-TAO, 2008), (SOH, 2010), (ZHANG, 2013), (MOHMAND, 

2014), (CHATTERJEE, 2016). 

É possível abordar o Espaço-L como sendo as linhas de veículos representando os 

nós, assim se duas linhas passam por pelo menos um ponto de parada em comum, então existe 

aresta entre esse par de linhas de veículos (IZAWA, 2010). 

 O objetivo de utilizar redes do tipo Espaço-L é descobrir se existem linhas isoladas 

ou avaliar a possibilidade de acessar uma determinada região da cidade, tomando veículos de 

todas as linhas, sendo que uma medida como grau, por exemplo, permite a comparação entre 

duas linhas. Dessa forma se pode afirmar que o Espaço-L é na verdade uma sub-rede 

complexa do Espaço-P. 

O modelo estabelecido neste trabalho para o STPC e STPSP em redes complexas 

consiste em: 

1. Análisar as propriedades do STP. 

2. A rede de transporte de veículos foi descrita como um grafo não direcionado 

composto de nós (pontos de parada) e arestas que representam as conexões 

reais, através das representações do tipo Espaço-L e Espaço-P. 

3. Cada ponto de parada é único sendo considerado como um nó da rede.  Sendo 

possível definir o ponto de parada Pi (nós Pi da rede complexa), onde Pi é 

único e identificado por um identificador único Pi (identificador associado a 

uma geolocalização).  

4. A conexão entre os pontos de parada é associada a uma ou mais linhas de 

veículos que conectem dois pontos de parada (nós). 

5. A linha de veículo é representada por um vetor de N pontos de paradas 

atendidos de forma sequencial. Uma linha de veículos é caracterizada pela 

sequência de pontos de paradas que ela percorre e pelos pontos de paradas que 

são atendidos. 

6. Assim define-se Lx como uma linha de veículos, onde é possível associar a 

linha Lx a um vetor que determina a sequência de pontos de parada servida por 
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esta linha, existindo pelo menos uma linha de veículos associada a um ponto de 

parada. 

7. A intersecção entre as linhas ocorre nos pontos de parada que são atendidos 

por linhas que compartilham (atendem) o mesmo ponto de parada. 

8. Os pesos são definidos por: a) distância geográfica em km entre pontos A e B, 

obtidos pelas coordenadas geográficas (latitude e longitude) de cada ponto, 

onde cada conexão é representada pela distância em km em linha reta entre A e 

B; b) e por frequência dos veículos, os quais são calculados pela quantidade de 

veículo que frequentam cada ponto de parada ao longo do dia, ou ao longo do 

intervalo de horário.  

 

4.2  MÉTRICA ORIENTADA A CONGESTIONAMENTO 
 

 

As métricas orientadas a congestionamento são baseadas em características de nós de 

rede e sua relação com seus vizinhos. Além disso, levam-se em consideração dois pesos 

físicos (distância em km e frequência) atribuídos as arestas da rede, analisadas 

individualmente com resultados apresentados no capítulo 5. 

É importante mencionar que todas as métricas (exceto a assortatividade e a 

modularidade) serão calculadas para cada nó individual (ponto de parada para os STP de 

Curitiba e São Paulo). A média desses valores nodais produz um valor de rede, os quais 

permitem comparações intra e inter-rede.  

As seguintes métricas de rede complexas foram consideradas como métricas 

orientadas para o congestionamento: Grau médio k; Grau médio ponderado kw; Coeficiente 

médio de agrupamento cc; Coeficiente de agrupamento ponderado médio ccw; Assortatividade 

r; Assortatividade ponderada rw; Modularidade Q; Modularidade ponderada Qw; Número de 

comunidades M; Número de comunidades ponderadas Mw, as quais serão detalhadas a seguir. 

 

4.2.1 Grau 
 

O grau (degree) de um nó de um grafo é o número total de arestas que incidem no nó 

V. O grau do nó i, denominado ki, é o número de conexões, a cardinalidade do conjunto de 

nós, ou seja, conectividade. Assim o grau de um nó, ki, represetado por matriz de adjacência, 
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pode ser obtido pela soma de sua linha (ou coluna) correspondente. Assim para um grafo, a 

soma dos elementos na linha i o grau de saída do nó ki, enquanto a soma dos elementos da 

coluna i representa o grau de entrada de ki, definido pela Equação 4. 

 

å=
N

j
iji ak                  (4)

       
A definição de grau mínimo (kmin) (nós que podem ser considerados de menor 

importância) e grau máximo (kmax) (nós que podem ser considerados com maior importância) 

tem a finalidade de avaliar a importância dos nós na rede; dessa forma o grau mínimo, de um 

grafo G é o menor grau de nós em G. O grau máximo, também conhecido como nós grau 

máximo, de um grafo G é o maior grau de nós em G (PEMMARAJU, 2003).  

O grau ponderado (ou grau de força) representa o número de arestas ponderadas que 

existe na rede, avaliando a intensidade da aresta entre os nós. Reflete a cobertura local de um 

nó (ponto de parada de veículo) em um STP. Quanto maior o grau ponderado de um nó (ponto 

de parada de veículo), maior pode ser o indicativo de impacto do nó (ponto de parada de 

veículo) na rede. Pode indicar também a região potencial do congestionamento deste ponto de 

parada. O grau ponderado do i-ésimo nó é definido pela Equação 5. 
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i wk
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                 (5) 

Onde M representa o número de nós diretamente conectados ao i-ésimo nó, e wij é o 

peso da aresta  que conecta o i-ésimo nó ao j-ésimo nó.  

Assim essa métrica fornece uma estimativa de quantas linhas compartilham uma 

única parada ou quantas conexões a diferentes linhas é permitida a partir de um único ponto 

de parada. 

 

4.2.2  Distribuição de Grau 
 

A distribuição de grau de uma rede é geralmente representada como p(k) e é definida 

como a fração de nós na rede com algum grau k. É como dizer que se a rede tem um número 

de V nós no total, espalhados em cada nível k, tem-se que p(k) = Vk / V. A mesma informação 
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é apresentada por vezes, também sob a forma de um grau de distribuição cumulativa, a fração 

de nós com grau maior do que ou igual a k, conforme Equação 6. 

 

( )å
¥

=

=
ikk

i kpkP
'

')(                (6) 

 

As distribuições mais conhecidas para redes são: 

 

· Distribuição de Poisson: Utilizadas pela primeira vez no modelo Erdös-Rényi em 

1950 com a frequência em função do grau de distribuição para redes aleatórias, com a 

existência de muitos nós com o grau de distribuição médio. Essa distribuição não 

representa redes do mundo real, tais como STP, sendo definida pela Equação 7, Figura 

9 (BARABÁSI 2002). 
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Figura 9– Distribuição Redes Randômica. 

Fonte: (BARABÁSI, 2002). 
 

· Distribuição Exponencial: Ocorre em redes de mund pequeno (evolutivas no tempo), 

desde que cada novo nó adicionado tenha a mesma probabilidade de ser conectado aos 

demais, essa propriedade é chamada ligação igualitária. Sua principal diferença para as 

redes de distribuição em lei de potência é o declínio acentuado da freqüência de grau à 

medida que o grau aumenta, definida pela Equação 8, onde l  é ajustável. A Figura 10 

mostra o k médio característico (BARABÁSI, 2002). 
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kekP ll -~)(               (8) 

 

 
Figura 10– Distribuição Redes de mundo pequeno. 

Fonte: (BARABÁSI, 2002). 

 

· Distribuição Lei de Potência: Relação entre duas quantidades, quando uma alteração 

relativa em uma quantidade resulta em uma mudança relativa proporcional na outra 

quantidade, independentemente do tamanho inicial dessas quantidades: uma 

quantidade varia como uma potência de outra (CLAUSET, 2009). Distribuição mais 

comum em redes de STP onde k ≠0 e α sendo o expoente da distribuição (Equação 9). 

Na Figura 11 apresenta uma maior quantidade de nós com distribuição de grau baixo, 

que diminui na medida em que o grau da distribuição aumenta (BARABÁSI, 2002). 

 

a-kkP ~)(                           (9) 

 

 
Figura 11 – Distribuição Redes de Livre Escala. 

Fonte: (BARABÁSI, 2002). 
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Da mesma forma, a distribuição ponderada (força) representa a probabilidade de ter 

nós com força kw, ou p(kw), e a distribuição ponderada cumulativa fornece a fração de nós 

com valores ponderados que não são inferiores a um valor ponderado de kw. 

O objetivo de tais distribuições na análise de redes complexas é permitir comparar 

redes diferentes e identificar se são redes aleatórias, de mundo pequeno ou de livre escala, 

onde a caracterização é importante para entender o comportamento do STP. 

 
4.2.3 Coeficiente de Agrupamento 

 

Também chamado de coeficiente de agrupamento (clustering coefficient – cc), esta 

métrica fornece uma importante característica física de redes complexas com implicações em 

diversas aplicações.  

O coeficiente de agrupamento é utilizado para definir a transitividade e indicar a 

densidade da rede, formando grupos de nós coesos. (NEWMAN, 2003).  

A métrica é dividida em coeficiente de agrupamento global, local e médio. Enquanto 

o global tem a finalidade de dar visão geral do agrupamento na rede, o local fornece uma 

indicação da inserção dos nós individuais. Já o médio indica o valor médio dos coeficientes de 

agrupamento local de todos os nós. 

Um valor elevado de cc indica que seus vizinhos estão conectados entre si. O cálculo 

do cc é obtido através da relação entre o número de triângulos e o número de tripletes que o 

nó participa (NEWMAN, 2003), (MCASSEY, 2015), ou seja, se determinado nó i possuir 

aresta com o nó j, que está conectado ao nó z, então se tem elevada a probabilidade de i 

também estar conectado com z, com a soma da relação entre o número de triângulos-conjunto 

de três nós interligados entre si e número de tripletes de cada nó (MCASSEY, 2015). 

O coeficiente de agrupamento local para grafos não direcionados pode ser obtido 

pela Equação 10. 

 

)1(/2 -= iiii kkncc               (10) 

 

Onde, cci é o coeficiente de clusterização local para grafos não direcionados, ki é o 

número de vizinhos de um nó, e ni representa a vizinhança de um nó que é definido pelos 

vizinhos imediatamente conectados. Segundo (WATTS, 1998) uma rede é considerada com 

comportamento de mundo pequeno se o seu coeficiente de clusterização médio for 
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significativamente maior do que o de uma rede construída aleatoriamente com base no mesmo 

conjunto de nós. 

Foi proposto em (BARRAT, 2004) uma generalização do coeficiente de 

agrupamento local para redes ponderadas, onde cada triplete formado na vizinhança do nó i é 

contado o peso dos dois nós participantes da aresta do nó i. Assim se considera não somente o 

número de triângulos formados na vizinhança de um nó mas também seu peso relativo total 

em relação ao grau ponderado do nó, definido pela Equação 11. 

 ''(% = )*+,-*+.)/2345 %+67%+89 :(3:(5:35          (11) 

De maneira geral para STPs esperam-se baixos coeficientes de agrupamento 

(próximos de zero) para representação do tipo Espaço-L já que a maioria das paradas estão 

conectadas a apenas duas outras paradas, sendo esperado o inverso o resultado para o Espaço-

P. Também foi afirmado por (BARRAT, 2004) que essa métrica pode ser utilizada para 

verificar a quantidade de tráfego em um determinado percurso para STP.  

 

4.2.4 Assortatividade 
 

A assortatividade – r de uma rede complexa descreve a preferência por nós em se 

conectarem uns aos outros (NEWMAN, 2002), e é quantificada pelo coeficiente de correlação 

de Pearson (VAN MIEGHEM, 2014). Indiretamente, reflete seus mecanismos de evolução 

organizacional (PASTOR-SATORRAS, 2001). Uma rede é assortativa se nós com elevado 

grau estão ligados a outros com também alto grau. Por outro lado, é disassortativa se nós com 

alto grau estão conectados a nós com baixo grau. 

Foi proposto por (PASTOR-SATORRAS, 2001), (VÁZQUEZ, 2002) calcular a 

assortatividade de uma rede a partir do grau médio de nós que são vizinhos de um nó com 

grau k, enquanto em (NEWMAN, 2002) se calcula o coeficiente de Pearson dos graus pares 

de nós conectados confome a Equação 12: 

 

; = <>?@+3+*+.A<>?@+?B-3+7*+/CB<>?@+?BD3+B7*+BE.A<>?@+?B-3+7*+/CB          (12)  

Onde ji e ki são grau dos nós conectados pela i-ésima aresta (i = 1 .... M e M é o 

número de arestas na rede) – r decai num intervalo de valores de (-1 ≤ r ≤1). Valores positivos 
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de r indicam uma correlação entre nós de grau similar, enquanto valores negativos indicam 

relações entre nós de diferentes graus. Quando r=1, diz-se que a rede tem padrões de 

assortatividade perfeitos, enquanto que em r = -1 a rede é completamente disassortativa. 

O coeficiente de assortatividade ponderado (uma generalização do coeficiente de 

assortatividade – rw) mede a tendência de ter uma aresta ponderada forte entre dois nós de 

graus semelhantes (BARRAT, 2004), definida pela Equação 13. 

 

;% = F>?G -%HI+#J-H/*+/.[K>?B G -%H G *+/]²+#J-H/HHK>?B G -%H G *+B+#J-H/H /.[K>?B G -%H G *+/]²+#J-H/H              (13) 

    

Onde wi é o peso da i-ésima aresta, F(H) é o conjunto dos dois nós conectados pela i-

ésima aresta e H é o peso total de todas as arestas na rede. Assim como r, rw situa-se entre (-1 

≤ rw ≤ 1). Se rw > r, uma alta quantidade de arestas ponderadas tendem a conectar dois nós de 

grau semelhante juntos. Uma aresta ponderada de alto valor tende a conectar dois nós que 

possuam kw semelhante. 

Os valores de r são classificados como: muito fraca (0 – 0,19); fraca (0,20 – 0,39); 

moderada (0,40 – 0,59); forte (0,60 – 0,79) e muito forte (0,80 – 1,00) (EVANS, 1995). 

 

4.2.5  Modularidade e Estrutura de Comunidades 
 

Uma comunidade – M, em uma rede complexa é um conjunto de nós interligados 

fortemente, mas com a existência de poucas arestas entre os grupos (NEWMAN, 2003). As 

comunidades são analisadas para identificar grupos coesos interligados, ou seja, busca na rede 

complexa a formação de grupos de mesma característica (FORTUNATO, 2010), (NEWMAN, 

2016). 

Para detecção destes grupos pode ser utilizado o método de adição ou de exclusão de 

aresta entre nós, onde para o primeiro é chamado de aglomerativo e para o segundo chamado 

de divisivos. Assim, em muitas redes complexas, comunidades podem ser definidas 

hierarquicamente, conforme apresentado em (NEWMAN, 2006).  

O algoritmo de Girvan-Newman (NEWMAN, 2004), foi utilizado para identificar 

comunidades neste trabalho para os STPs. A detecção das comunidades inicia calculando o 

grau de intermediação para a aresta entre todos os nós da rede, excluindo a aresta com maior 

grau de intermediação, e calculando novamente o grau de intermediação para as arestas que 

permaneceram. Assim é utilizado os caminhos mínimos da centralidade de intermediação 
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entre os pares de nós para calcular o grau de intermediação para todas as arestas. A regra 

heurística para caracterizar a densidade no algoritmo de Girvan-Newman baseia-se na 

centralidade de interconexão dos nós, uma vez que assume que os nós de um cluster (grupo) 

devem ter um comprimento de caminho "similar" quando se conectam entre si. 

Após identificar os grupos de comunidades se calcula a modularidade (Q) para medir 

a relação entre o número de conexões nodais inter e intra-comunidades – com (0 ≤ Q ≤ 1), 

sendo Q = 1 (apresenta forte estrutura de comunidade) significa que os nós de um grupo têm 

mais conexões entre si do que conexões com nós de outros grupos. Na prática, os valores 

estão entre (0.3 ≤ Q ≤0.7), onde valores próximos a 1 são raros, segundo (NEWMAN, 2004). 

 Um valor de modularidade Q = 0 (encontrada em redes aleatórias, por exemplo) 

pode indicar falta de diferença entre arestas inter e intra-comunidades (NEWMAN, 2006). 

Dessa forma quando existem comunidades que possuem relação, o conceito de modularidade 

é usado para calcular a qualidade da divisão hierárquica na estrutura da comunidade. Quanto 

maior o valor de Q, maior é à força das interconexões na estrutura interna da comunidade. Q é 

definido pela Equação 14: 

 L = )9MG [:(3 N *+*69M OD'(4 '3E P Q = )9G :(3(3(3        (14) 

 

A extrapolação para a rede ponderada é direta, usando kw em vez de k, W{ij} (matriz 

de adjacência ponderada) em vez de a{ij}.  

 

4.2.6  Índice de Densidade 
 

Dado um ponto de parada, o grau deste ponto tem como finalidade demonstrar a 

demanda existente em termos de número de conexão com outros pontos de parada. O grau 

ponderado deste ponto de parada (obtido utilizando a distância entre pontos de parada 

conectados como o peso da aresta) tem a finalidade de capturar a soma das distâncias entre 

este ponto de parada e os pontos de parada conectados. Assim dii=ki
w/ki, onde a proposta é 

combinar k e kw para avaliar a cobertura média de um ponto de parada, chamando-a de índice 

de densidade, baseada em ki
w/ki, sendo di definido matematicamente pela Equação 15. 
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Assim, o próprio ponto de parada pode ser considerado sobrecarregado por causa do 

número de linhas que ele tem para gerenciar (aproximadamente metade do grau de ponto de 

parada). No entanto os pontos de parada diretamente conetados podem ser localizados longe 

dele, assim, pode ser um indicativo que uma região estreita ao redor do ponto de parada pode 

estar sob influência de tráfego pesado.  

O valor da métrica tem a finalidade de indicar o quão aglomerado pode ser um ponto 

de parada, uma vez que mede aproximadamente o número de linhas que a usa como um ponto 

de parada intermediário. O grau ponderado de um ponto de parada fornece uma métrica de 

quão longe estão as paradas diretamente conectadas a ele, somando todas as distâncias dessas 

paradas.  

Individualmente, o di permite que o planejador da cidade identifique pontos de parada 

cuja área circundante tenha maior ou menor influência de tráfego, e tem objetivo de substituir 

ou complementar a métrica clásica de coeficiente de agrupamento – cc e demais métricas 

combinadas para que seja possível avaliar o congestionamento de um STP. 

 

4.2.7  Índice de Congestionamentos 
 

Em decorrência da métrica sugerida (di) é proposta uma nova métrica chamada de 

índice de congestionamento (cib). Para essa métrica é necessário obter de um STP os 

resultados de kw_freq (grau ponderado baseado em frequência de atendimento dos veículos a 

cada ponto de parada de veículos) e kw_km (grau ponderado baseado em distância em km entre 

os pontos de parada de veículos). Pode-se definir cib como (cib=(((kw_freq/k)/2)) / kw_km), 

calculado em um único sentido, ou definido pela Equação 16: 
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4.3  MÉTRICAS ORIENTADAS A ACESSIBILIDADE 
 

  

As métricas orientadas a acessibilidade diferente das métricas apresentadas em 4.2, 

têm a capacidade de medir a conectividade de uma rede complexa, e buscam uma relação com 

a eficiência dos STPs. A eficiência é a velocidade de deslocamento do passageiro/usuário 

entre o ponto de parada A e B. Não é utilizado o tempo de viagem do percurso, somente a 

velocidade de propagação da informação, onde quanto mais rápido esse deslocamento mais 

eficiente será para o STP. 

Além disso, as métricas orientadas a acessibilidade podem auxiliar na identificação 

de pontos de parada considerados vitais para que a mobilidade do passageiro/usuário, ou seja, 

é possível identificar pontos de parada de maior relevância para que a velocidade de 

deslocamento não venha ser comprometida (tempo total do percurso).  Assim essa métrica 

tem a capacidade de medir o potencial de conectividade de uma rede complexa ou de um 

ponto de parada individual. 

As seguintes métricas de rede complexas foram consideradas métricas orientadas 

para a acessibilidade: média dos caminhos mínimos l; caminho ponderado médio mais curto 

lw; diâmetro diam = max(li); diâmetro ponderado diamw = max(lw
i); média da centralidade de 

intermediação B; máxima centralidade de intermediação max(Bi); média da centralidade de 

intermediação ponderada Bw; máxima centralidade de intermediação ponderada max(Bw
i); 

mínima centralidade de proximidade min(Ci), média da centralidade de proximidade C,  

máxima centralidade de proximidade (Ci); mínima centralidade de proximidade ponderada 

min(Cw
i), média da centralidade de proximidade ponderada Cw e máxima centralidade de 

proximidade ponderada max(Cw
i), as quais serão detalhadas a seguir. 

 

4.3.1  Média dos caminhos mínimos 
 

A média dos caminhos mínimos (path length - l) tem a propriedade de refletir a 

eficiência informações de rede complexa, por exemplo, em um STP é o número mínimo de 

paradas que um passageiro/usuário precisa utilizar para chegar a qualquer outro ponto de 

parada.  

A distância d(vi, vj) entre dois nós vi e vj de um grafo finito é o comprimento mínimo 

de conexão entre estes dois nós. A distância representa uma medida de custo (BARABÁSI, 

2002). 
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A maioria das redes reais tem um comprimento médio de caminho “considerado 

muito curto” levando ao conceito de redes de mundo pequeno, ou seja, onde todo mundo está 

conectado a todos os outros através de um caminho mínimo (SCHNETTLER, 2009), 

característica essa que será abordada mais adiante para as redes em questão (STPC e STPSP). 

Geralmente, a distribuição do caminho médio mais curto de todos os nós em uma 

rede complexa para representação do tipo Espaço-L é uma distribuição unimodal assimétrica 

(NEWMAN, 2003) e para o Espaço-P representa a eficiência da informação na rede.  

 

 

4.3.2 Diâmetro  
 

O valor máximo de dij é chamado de diâmetro de um dado grafo, e será indicado aqui 

como diam(G). Refere-se ao comprimento do percurso mais longo entre todos os pares de nós 

do grafo. Em outras palavras, o diâmetro é a maior distância entre qualquer par de nós, onde 

tem que primeiramente encontrar o caminho mais curto entre cada par de nó. Assim o 

comprimento entre qualquer desses caminhos é chamado de diâmetro. 

No caso de STPs, identificam os dois pontos de parada com o percurso/trajeto mais 

longo a ser percorrido pelos passageiros/usuários.  

 

4.3.3 Centralidade 
 

Para que seja possível entender as métricas relacionadas a centralidades, se faz 

necessário compreender que em teoria dos grafos e análise de redes complexas, os indicadores 

de centralidade identificam os nós mais importantes dentro de uma rede. Estes conceitos de 

centralidade foram inicialmente desenvolvidos em análise de redes sociais, e muitos dos 

termos utilizados para medir a centralidade refletem sua origem sociológica (FREEMAN, 

1979), porém como será apresentado mais adiante, são métricas importantes para a 

classificação e entendimento dos STPs. 

A centralidade indica a importância do nó na rede, ou seja, o que possui uma melhor 

conexão e maior influência (NEWMAN, 2003). A remoção de um nó com alta centralidade 

provoca a queda de desempenho da rede (COSTA, 2007).   

O nó central possui distribuição de alto grau, número de vizinhos também elevados e 

menores caminhos em suas arestas. O número de vizinhos representa o grau de distribuição 
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dos nós relacionados ao par da aresta em análise. Os nós são candidatos a gerar uma 

redefinição na rede quando de sua retirada.  

Em 1979 consolidou-se conceito de centralidade sendo proposta, centralidade de 

proximidade (Closeness Centrality – C) e centralidade de intermediação (Betweenness 

Centrality – B), (FREEMAN, 1979).   

 

4.3.3.1  Centralidade de proximidade  
 

A centralidade de proximidade também chamada de (Closeness Centrality – C) está 

relacionada com a eficiência da informação e o tempo que tem para ser compartilhada por 

todos os nós na rede. É definido como o inverso do distanciamento, que por sua vez, é a soma 

das distâncias a todos os outros nós. Assim à medida que a distância entre os nós em 

componentes desconectados de uma rede é infinita, esta medida não pode ser aplicada a redes 

com componentes desconectados (OPSHAHL, 2010). As redes de STPs são sempre 

totalmente conectadas.  

As medidas de centralidade dos nós baseadas na proximidade foram 

desenvolvidas por (BAVELAS, 1950), (BEAUCHAMP, 1965), (SABIDUSSI, 1966), 

(MOXLEY, 1974). A centralidade de proximidade é a mais simples e natural dentre as 

medidas de centralidade, e é baseada na soma das distâncias de um nó em relação aos demais 

nós do grafo, ou seja, é a distância total de um nó vi aos demais da rede. O seu valor é dado 

pela menor distância, ou distância geodésica total de um nó a todos os outros da rede 

(FREEMAN, 1979), (OPSHAHL, 2010), conforme definido na Equação 16. Assim pode-se 

afirmar que em diferentes contextos, mais importante que ter muitas conexões é não estar 

longe demais dos elementos restantes. 

 

å=®=
j ijiii dllC /1/1          (16) 

 

Onde i é o nó central, j é outro nó (i ≠ j), e dij é a distância mais curta entre os dois 

nós. Então, os nós com elevado C são centrais na rede, pois eles estão perto da maioria dos 

outros nós, enquanto os nós com baixo valor de C são geralmente nós distantes dos demais na 

rede. 
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Para STPs, pontos de parada com altos valores de C têm a finalidade de beneficiar 

passageiros/usuários que se deslocam através da cidade, uma vez que permitem que estes 

possam chegar rapidamente a seus destinos a partir destes pontos de parada. 

Também a variação padrão desta métrica calculada sobre todos os nós da rede indica 

como imparcial (perto de zero) ou não (longe de zero) é um STP para os passageiros/usuários, 

considerando que todos os passageiros/usuários devem ser capazes de chegar a seus destinos a 

partir de qualquer ponto de parada na mesma quantidade de tempo (redes ponderadas) ou 

número de paradas intermédiarias (redes não ponderadas). 

Um exemplo de rede imparcial seria um grafo dito completo. Assim STPs com 

comportamento de mundo pequeno também diminuem este desvio padrão, aumentando o 

número de rotas. 

 

4.3.3.2  Centralidade de intermediação 
 

A centralidade de intermediação (Betweenness Centrality – B) é uma métrica central 

de um nó na rede. É igual ao número de caminhos mais curtos a partir de todos os nós para 

todos os outros que passam por esse nós (FREEMAN, 1977), (SCOTT, 2000). Também pode 

ser visto como uma medida de rede de resiliência (NEWMAN, 2001), (HONG, 2002). 

Esta medida de centralidade conta quantos caminhos mais curtos distintos passam 

por um determinado nó. É uma métrica utilizada para definir regiões densamente ligadas em 

uma rede. A partir desta métrica é possível calcular a influência que um nó distinto tem sobre 

a rede, sendo que nós com altos valores têm grande influência na rede devido ao controle da 

distribuição da informação, sendo considerados de extrema importância para o funcionamento 

e estrutura da rede. 

A centraliadde de intermediação de um nó é a soma da fração de todos os pares dos 

caminhos mais curtos que passa através deste nó, sendo definido pela Equação 17. 

 

 å
¹

=
kj

jkjki iB ss /)(                      (17)

          

Onde σjk(i) significa o número de caminhos mais curtos através do nó i e σjk  é o 

número total de caminhos mais curtos do nó j para o nó k.  
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Considerando que os STPs apresentam em sua maioria comportamento de livre 

escala, os pontos de parada que atendem grande número de linhas de terminais ou que podem 

ser considerados pontos do tipo hub-based podem apresentar alto valor de B. 

Consequentemente, os pontos de parada sem infraestrutura para suportar esse tipo de tráfego 

podem ser identificados através dessa métrica, permitindo que os planejadores urbanos 

considerem transformá-los em terminais ou fazer alterações nas linhas para reduzir a demanda 

nestes pontos de parada específicos. 

Esses pontos de parada tendem a ser pontos de falha, assim, a robustez do STP é 

afetada diretamente pela distribuição da centralidade de intermediação através de toda a 

cidade conforme já demonstrado nos trabalhos de (RODRÍGUEZ-NÚÑEZ, 2014), (WANG, 

2015), (CATS, 2016). Já os STPs com comportamento de mundo pequeno tendem a ser mais 

robustos, uma vez que os pontos de parada preferenciais (hubs) podem não possuir grande 

influência para as linhas. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 

 

Esta seção apresenta os resultados das análises aplicadas aos STPs de Curitiba e São 

Paulo utilizando dois métodos diferentes de construção. Para as redes não ponderadas foram 

utilizadas representações do tipo Espaço-L e Espaço-P, e para as redes ponderadas somente 

foi utilizado o Espaço-L. Também são apresentados os resultados das duas novas métricas 

para avaliação do potencial de congestionamento em STP, e o modelo de classificação de 

STPs utilizando redes complexas, orientadas por congestionamento e acessibilidade. Também 

são discutidos os resultados, realizando comparações com redes complexas derivadas de STP 

considerados equivalentes na literatura estudada, com objetivo de melhorar o entendimento 

dos resultados obtidos, e principalmente para destacar as particularidades redes do STPC e do 

STPSP.  

Por final são apresentadas as interpretações dos resultados das redes ponderadas por 

frequência e distância em km. Estas interpretações são relacionadas ao STP como 

contribuição para o entendimento de sua estrutura e operação. 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS 
  

 

O STPC e o STPSP foram modelados utilizando as representações do tipo Espaço-L 

e Espaço-P, nos quais os nós da rede seriam os pontos de parada, e as linhas de veículos 

gerariam arestas ponderadas e não.  

A Tabela 2 apresenta as redes complexas que foram analisadas a partir das métricas 

de redes complexas. Para as redes do tipo Espaço-L foram realizados experimentos utilizando 

um peso físico: (1) distância em (km) entre os pontos de parada e (2) frequência dos veículos 

que atendem cada ponto de parada. Já para as redes do tipo Espaço-P foi realizado 

experimentos sem peso ou peso igual a 1 nas arestas.  
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Tabela 2– Redes Complexas STPC e STPSP – Espaço-L e Espaço-P

 

 

A validação dos modelos se fez através de análises na topologia estática e dinâmica 

(ao longo dos dias da semana (segunda-feira a sexta-feira) e ao longo do dia através de 14 

intervalos de horários) nas redes de Curitiba (STPC) (não ponderadas e ponderadas, tendo 

como pesos para as arestas à distância em km (baseada nas coordenadas geográficas, na qual a 

distância é obtida através da latitude e longitude entre dois pontos), e a frequência dos 

veículos (baseada na quantidade de veículos que atendem cada ponto de parada), já para São 

Paulo (STPSP) (não ponderadas e ponderadas, tendo como pesos para as arestas somente a 

distância em km). Para avaliar o grau de correlação das novas métricas propostas com 

métricas similares, foi utilizado o teste de hipótese não paramétrico  utilizando o método de 

Kendall (KENDALL, 1990). A correlação entre o valor de duas métricas terá alta correlação 

se for elevada, caso contrário possuirá baixa correlação.  

Já os pontos de parada de ambos os STPs estão classificados da seguinte forma: 

§ R – São considerados pontos de parada convencionais, pontos que não 

fornecem qualquer conforto para o passageiro/usuário, não possuem 

características para suportar alto volume de passageiros/usuários e veículos e 

não possuem infraestrutura adicional.  

Rede Complexa Número de Nós Número de Ligações Espaço Modelos 

STPC - útil 9.684 27.195 L SP, CP 
STPC - sábado 9.561 25.162 L SP, CP 

STPC - domingo 9.397 23.797 L SP, CP 
STPSP - útil 18.124 65.001 L SP, CP 
STPSP - útil 18.124 2.590.669 P SP 
STPC- útil 9.684 558.812 P SP 

STPC- útil-00:00-02:00 8.890 21.733 L SP, CP 
STPC- útil-02:00-04:00 1.426 1.703 L SP, CP 
STPC- útil-04:00-06:00 9.470 25.241 L SP, CP 
STPC- útil-06:00-08:00 9.673 25.748 L SP, CP 
STPC- útil-06:30-08:00 9.673 25.748 L SP, CP 
STPC- útil-08:00-10:00 9.661 25.272 L SP, CP 
STPC- útil-10:00-12:00 9.625 24.172 L SP, CP 
STPC- útil-11:00-13:30 9.635 24.222 L SP, CP 
STPC- útil-12:00-14:00 9.635 24.222 L SP, CP 
STPC- útil-14:00-16:00 9.621 24.160 L SP, CP 
STPC- útil-17:00-19:30 9.670 25.343 L SP, CP 
STPC- útil-18:00-20:00 9.666 25.244 L SP, CP 
STPC- útil-20:00-22:00 9.540 23.961 L SP, CP 
STPC- útil-22:00-24:00 9.354 23.008 L SP, CP 

SP – sem peso físico (não ponderada); CP – com peso físico (ponderada). 
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§ IT – São considerados pontos de parada do tipo terminais de integração, ou 

seja, pontos que possuem infraestrutura suportam alto volume de 

passageiros/usuários e veículos. 

§ TS – São pontos pertencentes somente ao STPC. São considerados pontos de 

parada diferenciados, fornecendo pouco conforto para o passageiro/usuário, 

não possuem características para suportar alto volume de passageiros/usuários 

e veículos, mas se caracterizam como pontos de parada do tipo intermediário 

entre o R e o IT. 

 

Sendo assim identificadas as redes e os pontos de parada de veículos, foi possível 

para o STP de Curitiba avaliar a rede ao longo da semana (dias úteis, e sábado e domingo). Já 

para o STP de São Paulo, optou-se apenas pelo dia útil, devido à complexidade de manipular 

a quantidade de dados e ao elevado tempo computacional. 

A rede de STP de São Paulo foi modelada em ambas as representações utilizando as 

conexões entre os modais. A distância entre os modais (distância de interligação a pé entre 

diferentes tipois de modas, tais como ponto de ônibus e ponto de metrô) foi considerada de 

acordo com o estabelecido pela SPtrans. Estudos apontam que para São Paulo essa distância 

média está em 674m. Em outras metrópoles a distância está entre: Berlim (519m), Londres 

(530m), Madrid (593m) e Santiago (604m) (GCPTUR-MOVIT, 2016). 

Para gerar os resultados que serão apresentados no decorrer dessa seção, foi 

necessário realizar o tratamento dos dados da cidade de Curitiba e São Paulo, analisando-os 

de forma detalhada, descartando os dados repetidos, inválidos, incorretos, estruturando os 

para que fosse possível uma análise clara e objetiva. O resultado dessa estruturação permitiu 

simulações de cenários conforme a Tabela 2. Os dados estruturados permitem a utilização em 

trabalhos futuros, onde um dos grandes problemas enfrentados no decorrer deste trabalho foi 

dar confiabilidade aos resultados gerados a partir dos dados. 

Na Tabela 2 é apresentado provavelmente o maior STP (o de São Paulo) analisado, 

relacionado a literatura estudada utilizando redes complexas para representações do tipo 

Espaço-P e Espaço-L, tanto em termos de número de nós (pontos de parada de veículos, 

quanto em número de arestas – linhas de veículos).  

Também é apresentada a evolução do STP de Curitiba ao longo da semana (dividido 

em intervalos fixos de horário), e tendo suas arestas ponderadas por frequência dos veículos 

que atendem os pontos de parada, para visualização ao longo da semana do STP desta cidade. 

As análises dos dados e das redes obtidas a partir destes conduziram a proposta de uma nova 
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forma de realizar interpretações das métricas de redes complexas para os STPs, e 

consequentemente de duas novas métricas para avaliação de congestionamento em STPs, os 

quais foram utilizados para avaliar congestionamento nos STPs da cidade de Curitiba e São 

Paulo. 

Ao longo das análises se pode afirmar que as redes da representação do tipo Espaço-

L representam o funcionamento dos STPs no mundo real, com representação física entre as 

conexões do STP. Porém deve-se destacar que a representação do tipo Espaço-P fornece a 

informação de quão acessível é uma rede de STP, mostrando como as baldeações 

(transferências) influenciam as conexões entre quaisquer pontos de parada dessa rede. 

Todas as análises das redes da Tabela 2 consideraram seus grafos como não 

direcionados, assumindo-se como possível a ida e volta por um mesmo percurso – algo 

consistentemente usado em diversos trabalhos (LU, 2007), (LIU, 2009), (SOH, 2010), 

(CHATTERJEE, 2016). 

A fim de estabelecer relação de grandezas entre os tamanhos dos STP (Curitiba e São 

Paulo) analisados neste trabalho, as Tabelas 3 e 4 contêm os principais resultados publicados 

de STPs consideradas equivalentes às analisadas neste trabalho representados por Espaço-P e 

Espaço-L.  

Para o Espaço-P são apresentados os resultados das cidades chinesas (QING, 2013), 

(Xangai1, Pequim1 e Guangzhou1) e polonesas (SIENKIEWICZ, 2005), (GOP3, Warszawa3 e 

Łódź3). 

Para a representação do tipo Espaço-L são apresentados os resultados obtidos das 

também cidades chinesas (Xangai2, Pequim2,3 e Nanjing4) (ZHANG, 2013a), (XU, 2007), 

(WEI, 2010) e polonesas (GOP3, Warszawa3 e Łódź3) (SIENKIEWICZ, 2005). Para fins de 

referência da escala de importância do STP para a cidade, incluiu-se na Tabela 3 a população 

de cada cidade. 

Através da Tabela 3, conforme visto em todos os trabalhos usando métricas (cc) 

(valor significativamente alto) e (l) (valor baixo), tem-se que os STPs de Curitiba e São Paulo 

possuem comportamento similar a uma rede de mundo pequeno quando representada em 

Espaço-P. 

No caso de Espaço-L, o STP de Curitiba e São Paulo apresentam um comportamento 

diferente aos STPs de grandes cidades do mundo, com (k) elevado, onde o STPC e STPSP 

foram respectivamente de 22 % e 57% maiores do que Xangai (Tabela 3).  

Foi proposta uma forma de diferençar a rede através da métrica β (ROTH, 2012) que 

corresponde à razão entre o número de pontos de parada ramificados e o total de pontos de 
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parada da rede. A identificação desses subgrafos ramificado e central é feita eliminando-se 

iterativamente os nós de grau 1 (os nós eliminados formam o subgrafo ramificado e os nós 

remanescentes formam o subgrafo dito central).  

 

Tabela 3– Resultados das Métricas para – Espaço-P e Espaço-L 

Rede Rt Bs p kP lP ccP kL lL ccL 

Curitiba 615 9.684 3.8 65,72 3,37 0,80 5,61 21,80 0,030 
São Paulo 17.931 18.124 24.0 273,07 3,25 0,61 7,25 49,72 0,029 

Xangai1 1641 9.502 22.0 44,40 3,45 0,77 - - - 

Xangai2 501 2.603 22.0 4,59 7,13 0,210 4,59 7,13 0,210 
Pequim1 1.714 9.361 19.0 92,54 3,00 0,75 - - - 

Pequim2 5.16 3.938 19.0 - - - 3,22 12,56 0,150 

Pequim 3 722 5.421 19.0 - - - 3,13 20,03 0,142 

Guangzhou1 1.256 3.891 11.0 75,58 3,13 0,75 - - - 

Nanjing4 174 1.150 8.1 - - - 2,88 12,42 0,009 

GOP3 1.412 2.811 2.1 68,42 2,90 0,76 2,83 19,76 0,085 

Warszawa3 494 1.530 1.6 90,93 2,42 0,69 2,88 19,62 0,149 

Łódź
3 294 1.023 0.800 59,79 2,45 0,72 2,83 17,10 0,065 

p – população em milhões (UNITEDNATIONS, 2011), (IPPUC, 2014); rt – número de linhas; bs – número de 
pontos de paradas; métricas Espaço-P (kp, lp, ccp); métricas Espaço-L (kl, ll, ccl). 
 

Tabela 4 – Resultados das Métricas baseados na métrica β 

Rede p rt IT/TS β % 

Curitiba¹ 3.8 615 387 1,3 

São Paulo² 24.0 17.931 193 20 

Pequim3 19.0 9 104 39 

Tóquio3 12.6 13 217 43 

Seul3 10.5 9 392 38 

Paris3 9.6 16 299 38 

Cidade do México3 8.8 11 147 39 

Nova Iorque3 8.4 24 433 36 

Chicago3 8.3 11 141 71 

Londres3 8.2 11 266 47 

Xangai3 22.0 11 148 61 

Moscou3 5.5 12 134 71 

Berlim3 3.4 10 170 60 

Madrid3 3.2 13 209 46 

Osaka3 2.6 9 108 43 

Barcelona3 1.6 11 128 38 

p – população em milhões (UNITEDNATIONS, 2011), (IPPUC, 2014), (SIENKIEWICZ, 2005); rt – número de 
linhas; IT/TS – número de terminal e/ou estação tubo. 1– Ônibus; 2 – Ônibus, Metrô e Trem; 3 – Metrô.  
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Na Tabela 4 é possível identificar que a métrica β não acrescenta informação relevante 

para a análise dos STP de Curitiba e São Paulo. Assim se pode afirmar que o percentual de β 

não impacta nos resultados das métricas que serão apresentadas nas próximas seções. O β 

confirma que uma rede puramente composta por ônibus não pode ser comparada com uma 

rede composta exclusivamente por metrô. Já São Paulo por ser uma rede multimodal 

apresentou resultado 80 % inferior ao do menor β da cidade de Nova Iorque. 

Conforme (ZHANG, 2017) as redes definidas por ônibus são diferentes das redes 

exclusivamente definidas por metrô, pois as redes de ônibus possuem na maioria dos casos 

maior tamanho da rede e estrutura complexa.  

A análise das Tabelas 3 e 4 e relacionando os dados existentes na literatura com os 

STP de Curitiba e São Paulo leva às seguintes questões em aberto sobre a aplicação de 

métricas de redes complexas em STPs: 

· Qual o valor da informação das métricas de redes complexas para o planejador e para 

o passageiro/usuário do STP? 

· Que decisões poderiam ser tomadas com base nas Tabelas 3, 4?  

· Como melhorar o STP destas cidades utilizando o resultado destas métricas?  

· Como o planejador poderia, somente analisando as Tabelas 3 e 4, propor modificações 

no STP da cidade escolhida? 

· Como relacionar tais resultados com expectativas de congestionamento e 

acessibilidade do STP? 

· Quais regiões da cidade possuem maior ou menor congestionamento, ou quais são os 

pontos de parada com melhor acessibilidade? 

· Qual o significado prático de cada métrica para um dado STP? 

 

A partir de estudos discutidos na literatura até a presente data e que faz parte das 

Tabelas 3 e 4, e outros como (ANGELOUDIS, 2006), (CHEN, 2007b), (XU, 2007), (ZHEN-

TAO, 2008) (VON FERBER, 2009), (DERRIBLE, 2010), (ZHANG, 2013a), (ZHANG, 

2013b), (YANGA, 2014), (SHU-MIN, 2016), identifica-se uma lacuna na literatura em 

análises utilizando redes complexas aplicadas a STP, onde não é realizado por estes estudos 

interpretações com foco no planejador e passageiros/usuários do STP. 

Os estudos focaram em características das redes como de livre escala, mundo pequeno, 

ou simplesmente, apresentaram resultados de que não são de fácil interpretação para o 
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planejador e/ou passageiro/usuário, limitados em muitos casos apenas informar os valores das 

métricas. 

Essa abordagem é de difícil interpretação para os planejadores e passageiros/usuários, 

em particular para responder as perguntas relacionadas a congestionamento e acessibilidade. 

Assim, a lacuna encontrada por este trabalho é ausência de interpretação do resultado das 

métricas com foco no planejador e/ou passageiro/usuário do STP. 

A abordagem adotada neste trabalho buscou uma forma intuitiva, simples e direta de 

fornecer análise de redes de STPs utilizando redes complexa, ou seja, dando significado as 

métricas de redes complexas para os STPs.  

Neste sentido, a proposta de classificar os resultados das métricas de redes complexas 

em métricas orientadas a acessibilidade e a congestionamento para um STP se torna viável: 

(seções 5.1 e 5.2) associadas a um significado para o planejador e/ou passageiro/usuário.  

Para o desenvolvimento e construção dos algoritmos para análise dos dados utilizou-se 

as ferramentas R – v.3.3.2 (R, 2015) e Igraph aka 1.0.1 (IGRAPH, 2015). 

 
 
 

5.2  MÉTRICAS ORIENTADAS A CONGESTIONAMENTO 
 

 

 As Tabelas 5, 6, 7 e 8 apresentam os valores médios de todas as métricas orientadas a 

congestionamento das redes avaliadas de forma estática e dinâmica, resultantes da média das 

métricas calculadas em todos os pontos de parada (nós). Os resultados foram comparados para 

redes complexas de tamanhos equivalentes. Alguns resultados foram obtidos de redes 

ponderada, usando distância entre pontos das linhas (km – métricaw_km) e frequência dos 

veículos em cada ponto de parada (métricaw_freq) como pesos das arestas para as Tabelas 5, 6, 

e 7 e de forma não ponderada para a Tabela 8.  

A Tabela 3 mostra que os STP (Curitiba e São Paulo) possuem comportamentos 

diferentes comparando as métricas. Quando comparado a outros STPs que apresentam 

comportamento de redes de livre escala, ou seja, hub-based, tais como Nanjing (WEI, 2010), 

Pequim (XU, 2007), cidades Húngaras (HÁZNAGY, 2015) e cidades polonesas 

(SIENKIEWICZ, 2005). Especialmente para métricas como lw_km, kw_km, rw_km e Mw_km 

computadas na representação do tipo Espaço-L, se destaca kw_km traduz para o STPSP que os 

pontos de parada são atendidos por mais linhas que os STPC. Já STPSP, o rw_km significa 

muitas arestas entre pontos de parada com graus equivalentes.  
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Para as redes que utilizam a métrica ponderada por frequência, foi necessário 

apresentar duas métricas, sendo métricaw e métrica1/w. A métricaw tem a finalidade de 

representar a frequência de veículos que atendem os pontos de parada. A métrica1/w tem por 

finalidade auxiliar no cálculo de métricas como caminho mínimo com maior frequência de 

veículos. Os valores das métrica1/w são apresentados nas Tabelas 5, 6, e 7 não possuem 

significado físico para as métricas orientadas a congestionamento, apenas para as métricas 

orientadas a acessibilidade. A métrica1/w será mais bem explicada na seção 5.3. 

 
Tabela 5– Resultados das Métricas orientadas a congestionamento – Espaço-L 

 SPTC  
km-útil 

SPTC  
km-sábado 

SPTC  
km-domingo 

STPSP 
km-útil  

SPTC  
freq-útil 

SPTC  
freq-sábado 

SPTC  
freq-domingo 

 

K 5,61 5,26 5,06 7,25 5,61 5,26 5,06  

kw 2,52 2,35 2,23 2,30 913 603 495  

k1/w - - - - 0,11 0,12 0,14  

Cc 0,030 0,029 0,028 0,029 0,030 0,029 0,028  

ccw 0,028 0,027 0,025 0,025 0,037 0,029 0,039  

cc1/w - - - - 0,033 0,035 0,034  

R 0,51 (M) 0,53 (M) 0,5290 (M) 0,74 (S) 0,51 (M) 0,53 (M) 0,52 (M)  

rw 0,35 (W) 0,39 (W) 0,4135 (M) 0,73 (S) 0,40 (W) 0,42 (W) 0,44 (W)  

r1/w - - - - 0,55 (M) 0,79 (S) 0,80 (VS)  

Q 0,898 0,897 0,897 0,929 0,898 0,897 0,899  

M 82 82 84 417 82 82 84  

Qw 0,918 0,919 0,920 0,955 0,939 0,933 0,933  

Mw 69 75 74 414 62 64 58  

Q1/w - - - - 0,886 0,892 0,892  

M1/w - - - - 84 84 84  

      (r: M – Moderada; S – Alta; VS – Muito Alta). 
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Tabela 6– Resultados das Métricas orientadas a congestionamento – Espaço-L 

 SPTC  
freq-útil 

00:00-02:00 

SPTC  
freq-útil 

02:00-04:00 

SPTC  
freq-útil 

04:00-06:00 

SPTC  
freq-útil 

06:00-08:00 

SPTC  
freq-útil 

06:30-08:00 

SPTC  
freq-útil 

08:00-10:00 

SPTC  
freq-útil 

10:00-12:00 

 

k 4,88 2,38 5,33 5,32 5,32 5,23 5,02  

kw 24,03 11,32 42,08 143,67 110,80 107,74 79,19  

k1/w 1,78 0,71 1,72 0,48 0,63 0,60 0,69  

cc 0,002 0,005 0,028 0,028 0,028 0,029 0,025  

ccw 0,029 0,011 0,030 0,030 0,33 0,030 0,029  

cc1/w 0,032 0,011 0,034 0,034 0,030 0,034 0,032  

r 0,50 (M) 0,71 (S) 0,53 (M) 0,51 (M) 0,51 (M) 0,51 (M) 0,53 (M)  

rw 0,42 (W) 0,76 (S) 0,485 (M) 0,41 (W) 0,41 (W) 0,41 (W) 0,41 (W)  

r1/w 0,68 (S) 0,74 (S) 0,72 (S) 0,79 (S) 0,80 (VS) 0,69 (S) 0,80 (VS)  

Q 0,913 0,335 0,908 0,907 0,907 0,908 0,909  

M 65 52 124 114 62 60 56  

Q1/w 0,890 0,926 0,881 0,885 0,883 0,911 0,914  

M1/w 33 47 81 73 25 50 46  

Qw 0,881 0,929 0,873 0,837 0,860 0,840 0,802  

Mw 49 51 70 59 50 28 26  

            (r: W – Baixa; M – Moderada; S – Alta; VS– Muito Alta). 
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Tabela 7 – Resultados das Métricas orientadas a congestionamento – Espaço-L 

 SPTC  
freq-útil 

11:00-13:30 

SPTC  
freq-útil 

12:00-14:00 

SPTC  
freq-útil 

14:00-16:00 

SPTC  
freq-útil 

17:00-19:30 

SPTC  
freq-útil 

18:00-20:00 

SPTC  
freq-útil 

20:00-22:00 

SPTC  
freq-útil 

22:00-24:00 

 

k 5,02 5,02 5,02 5.24 5,22 4,91 4,70 

kw 82,91 83,10 80,77 125,67 124,44 77,90 65,15 

k1/w 0,61 0,60 0,69 0,51 0,54 0,71 0,69 

cc 0,025 0,025 0,026 0,027 0,027 0,025 0,024 

ccw 0,031 0,029 0,029 0,033 0,030 0,026 0,027 

cc1/w 0,029 0,032 0,032 0,030 0,034 0,029 0,030 

r 0,52 0,52 0.51 0,51 0,50 0,50 0,49 

rw 0,41 (M) 0,41 (M) 0,41 (M) 0,40 (M) 0,40 (M) 0,41 (M) 0,41 (M) 

r1/w 0,77 (S) 0,78 (S) 0,74 (S) 0,78 (S) 0,79 (S) 0,70 (S) 0,75 (S) 

Q 0,911 0,910 0,909 0,910 0,909 0,910 0,908 

M 62 56 60 58 64 63 65 

Qw 0,837 0,806 0,807 0,844 0,820 0,837 0,833 

Mw 53 26 23 113 21 22 27 

Q1/w 0,899 0,915 0,916 0,884 0,909 0,913 0,907 

M1/w 70 46 55 104 51 50 45 

            (r: M – Moderada; S – Alta). 

 

Tabela 8– Resultados das Métricas orientadas a congestionamento – Espaço-P 

 SPTC- útil STPSP - útil 

k 65,72 273,07 

cc 0,80 0,61 

r 0,21 (W) 0,23 (W) 

Q 0,6312 0,5488 

M 23 20 

(r: W – Baixa). 

 

A partir deste momento o resultado de cada métrica para os STPs de Curitiba e São 

Paulo serão discutidos separadamente. 
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5.2.1  Grau 
 

Observou-se para o Espaço-L na Tabela 5 que tanto o k médio quanto o kw_km médio 

do STPC diminuíram à medida que o número de linhas e pontos de parada de veículos 

alterou-se de dia útil para sábado e domingo. Indiretamente isso pode indicar que os pontos de 

parada de veículos suportaram mais tráfego de veículos em dia útil do que ao sábado e 

domingo. Este valor de kw_km era esperado uma vez que nos finais de semana a quantidade de 

veículos em linhas e frequência é reduzida. Esse comportamento também foi observado em 

kw_freq, e traduz quantidade de veículos por ponto de parada maior, primeiro em dia útil, depois 

em sábados e finalmente aos domingos.  

Nas Tabelas 6 e 7 foi possível visualizar a evolução da capacidade de atendimento 

dos veículos para os pontos de parada, consequentemente seu congestionamento em cada 

ponto de parada. A maior frequência de veículos (kw_freq) é no intervalo de 06:00 às 08:00, 

seguido dos intervalos 17:00 às 19:00, 18:00 às 20:00, 06:30 às 08:00 e 08:00 às 10:00. A 

frequência de veículos no intervalo 06:00 às 08:00 é 14% superior ao segundo maior intervalo 

17:00 às 20:00, ou seja, de maior congestionamento os pontos de parada nestes intervalos de 

horários. 

Com exceção de um ponto de parada final, a maioria dos pontos de parada são 

pontos de parada intermediários com k uniforme. Portanto, é possível afirmar que o k de um 

STP na representação do tipo Espaço-L é o dobro do número de linhas que compartilham um 

ponto de parada. Consequentemente, um ponto de parada com alto k deve representar um 

elevado número de linhas. Claramente, os pontos de parada para o STPSP atendem em média 

(~ 7.25 / 2 = 3.6) linhas, enquanto que STPC (~ 5.61 / 2 = 2.80) linhas. 

O kw_km mede a soma das distâncias de um ponto de parada para todos os outros pontos 

de parada que estão diretamente conectados. Assim, pode ser relacionado com a possibilidade 

de ter congestionamento na área circundante do ponto de parada. Enquanto STPSP teve um 

kw_km médio de 2,3 km, o STPC apresentou 2,5 km em dia útil, com leve diminuição nos finais 

de semana (2,3 km para sábado e 2,2 km para domingo). Pode-se afirmar que ambos os STPs 

(Curitiba e São Paulo) favorecem uma concentração de pontos de parada adjacentes em uma 

área reduzida, ou seja, nenhum dos STP favorece viagens de longa distância sem que tenha 

que realizar paradas adicionais. O kw_km médio dos pontos de parada do STPSP foram 

compartilhados por um maior número de linhas do que do STPC. 

Para analisar e verificar se os pontos de parada estão preparados para o tráfego de 

veículos, a Tabela 9, apresenta os resultados de k, kw_km kw_freq das redes analisadas. Pode se 
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destacar que o STPC que 21 dos 100 principais pontos de parada com o mais alto k tipo IT/TS 

(dias úteis). Já o kw_km que 35 dos 100 pontos de parada são também IT/TS. E para kw_freq é o 

oposto, onde se tem que 78 dos 100 são pontos de parada IT/TS.  

Para o STPSP dos 100 principais pontos, tanto k e kw_km tem comportamento iguais, 

ou seja, apenas foram identificados pontos do tipo R. Essa igualdade demonstra que o peso 

não destacou os pontos do tipo IT. Assim os pontos do tipo R possuem maior influência para 

São Paulo do que os pontos do tipo IT/TS. Se esperava pelo menos um percentual equivalente 

ao do STPC, tendo como base que redes de transporte público deveriam estar baseada em IT, 

comportamento que não se visualizou para São Paulo. Destaca-se para STPSP que 94% dos 

pontos são diferentes em ambas as análises. Pode ser um indicativo que o peso influencia 

diretamente no resultado, em ambos os STP analisados. 

 

Tabela 9 – 100 Principais pontos de parada de veículos – baseados em k, kw_km e kw_freq 

Rede Espaço k k
w_km

 k
w_freq

 

STPC-útil L 79 % (R) / 21 % (IT, TS) 65 % (R) / 35 % (IT, TS) 22 % (R) / 78 % (IT, TS) 
STPC-sábado L 77 %(R) / 23 % (IT, TS) 67 % (R) / 33 % (IT, TS) 29 % (R) / 71 % (IT, TS) 
STPC-domingo L 74 % (R) / 26 % (IT, TS) 67% (R) / 33 % (IT, TS) 43 % (R) / 67 % (IT, TS) 
STPC-útil P 84 % (R) / 16 % (IT, TS) - - 
STPSP-útil L 100 % (R) 100 % (R) - 
STPSP-útil P 3% (IT) / 97% (R) - - 
STPC-útil-freq-
00:00-02:00 

L 75 % (R) / 25 % (IT, TS) - 71 % (R) / 29 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
02:00-04:00 

L 100 % (R) / 0 % (IT, TS) - 100 % (R) / 0 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
04:00-06:00 

L 79 % (R) / 21 % (IT, TS) - 22 % (R) / 78 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
06:00-08:00 

L 79 % (R) / 21 % (IT, TS) - 18 % (R) / 82 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
06:30-08:00 

L 78 % (R) / 22 % (IT, TS) - 21 % (R) / 79 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
08:00-10:00 

L 79 % (R) / 21 % (IT, TS) - 19 % (R) / 81 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
10:00-12:00 

L 81 % (R) / 19 % (IT, TS) - 19 % (R) / 81 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
11:00-13:30 

L 81 % (R) / 19 % (IT, TS) - 26 % (R) / 74 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
12:00-14:00 

L 82 % (R) / 18 % (IT, TS) - 19 % (R) / 81 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
14:00-16:00 

L 81 % (R) / 19 % (IT, TS) - 20% (R) / 80 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
17:00-19:30 

L 76 % (R) / 24 % (IT, TS) - 13 % (R) / 87 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
18:00-20:00 

L 76 % (R) / 24 % (IT, TS) - 15 % (R) / 85 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
20:00-22:00 

L 79 % (R) / 21 % (IT, TS) - 7 % (R) / 93 % (IT, TS) 

STPC-útil-freq-
22:00-24:00 

L 75 % (R) / 25 % (IT, TS) - 16 % (R) / 84 % (IT, TS) 
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Mesmo tendo 193 IT, ou seja, 0,010 IT por ponto de parada, superior a média 

apresentada pela rede do STPC, de 0,0030, o STPSP não possui nenhum IT entre os 100 

principais pontos de parada com o mais alto kw_km. Isso ocorre provavelmente por não existir 

espaço para construir uma grande infra-estrutura (para promover um ponto de parada do tipo 

R para um do tipo IT) ou pela demonstração clara da ausência de comportamento de livre 

escala de forma planejada da rede. Pode-se afirmar que os planejadores não construiram a 

rede para um comportamento com foco em IT. O STPSP na representação do tipo Espaço-P 

apresentou comportamento igual para k e kw_km, em ambos os casos tem-se o comportamento 

do tipo hub-based, porém sem a influência dos IT, sendo que os pontos do tipo R atuam como 

hub. 

O uso de peso nas arestas da rede podem auxiliar na interpretação das características 

de um STP, pois utilizando kw_freq (que é a quantidade de veículos que estão frequentando cada 

ponto de parada), caracterizou-se que o STPC é uma rede do tipo hub-based.  

Na Tabela 9, a frequência de atendimento de veículos é 51% superior em dias úteis 

do que nos finais de semana. Porém nos finais de semana, os IT/TS vão levemente perdendo a 

importância para os pontos de parada do tipo R, ou seja, os IT/TS são menos frequentados por 

veículos nos finais de semana. Em finais de semana a quantidade de veículos passa a ser 

superior nos pontos de parada do tipo R, o que exige maior atenção por parte dos 

planejadores. Em finais de semana há pontos de parada de veículos suportando uma carga 

excessiva de veículos a qual foi planejada em dia útil (teoricamente dias com maior 

frequência de passageiros). 

Para melhor compreensão da distribuição dessas métricas de acordo com a 

localização geográfica dos pontos de parada, as Figuras 12 e 13 mostram como k (a) e kw_km 

(b) foram distribuídos ao longo dos STPs de Curitiba e São Paulo. Já a Figura 14 (a) apresenta 

k e Figura 14 (b) kw_freq. 
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Figura 12 – Distribuição espacial do STPC – (a) k e (b) kw_km. 

 
Comportamento revelado pelos valores de k e kw_km significa que várias linhas 

convergem para a área central. No entanto, existem áreas secundárias (apontadas como 

indicam A e B na Figura 12) que também concentram um número elevado de linhas, onde 

indica pontos do tipo IT/TS, ou de pontos de parada que “atuam” como hub-based, 

encontrados em redes de livre escala. 

A característica de livre escala do STPC (baixo número de hubs concentrando grande 

número de conexões em pontos de parada do tipo R) fez com que o grau médio fosse 

diminuído devido à presença de um grande número de pontos com k=2. 

 

 
Figura 13 – Distribuição espacial do STPSP – (a) k e (b) kw_km. 
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A Figura 13 indica que o STPSP tem um grande intervalo kmin=1 e kmax=140 que 

concentram um grande número de conexões a outros pontos de parada. 

Da mesma forma, os pontos de parada localizados no centro da cidade de São Paulo 

(marcadas como A) apresentam o maior k (Figura 13 (a)) e kw_km (Figura 13 (b)). No entanto, 

observa-se uma região ao sul de São Paulo (marcada como B) que apresenta pontos de parada 

com maior kw_km do que os pontos de parada na área central. Enquanto os pontos de parada no 

centro estão conectados a um grande número de outros pontos parada (permitindo várias 

conexões alternativas), os pontos de parada em torno da área B estão diretamente conectados a 

pontos de parada mais distantes. 

 

 
Figura 14 – Distribuição espacial do STPC (dias úteis) – (a) k e (b) kw_freq. 

 
As regiões cujas paradas apresentaram alto valor de k ou kw_freq são atribuídas a cores 

avermelhadas, enquanto as regiões com valor de baixo de k ou kw_freq são atribuídas a cores 

mais claras. Comparando as Figuras 14 (a) e 14 (b) fica visível que a maior concentração de 

veículos da rede não ponderada, que na ponderada. Na primeira a concentração é central, já na 

segunda a concentração está no extremo sul da cidade de Curitiba, resultado totalmente 

oposto do apresentado também pela Figura 12 (b), demonstrando comportamento diferente 

comparado com a rede ponderada. 

Através de kw_freq foi possível visualizar ainda na Tabela 9, que se não fosse a métrica 

ponderada através da frequência não seria possível avaliar o comportamento dinâmico do 

STPC, apresentado através de uma relação entre a magnitude da frequência de veículos e os 

tipos de ponto de parada. 
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Um exemplo deste comportamento está no intervalo entre 02:00 às 04:00, onde 

nenhum veículo realiza qualquer visitação a pontos de parada do tipo IT/TS, e no horário 

entre as 11:30 às 13:30 a frequência de veículos que atendem pontos de parada do tipo R é 

superior à média diária. No horário entre 20:00 às 22:00 a frequência de veículos nos pontos 

de parada do tipo IT/TS é de quase 100%. 

 

 
Figura 15 – Distribuição espacial de kw_freq em STPC (dias úteis) 

– (a)  02:00-04:00; (b) 11:00-13:30. 

 
Destaca-se que kw_freq para o intervalo entre 02:00 às 08:00 o resultado foi diferente 

de  kw_freq para dias úteis. Isso é demonstrado através da Figura 15 (a) e (Apêndice A), onde 

fica visível que a frequência de veículos neste intervalo de horário é diferente da média do dia 

útil, ou seja, os veículos atendem com maior frequência a região central da cidade, enquanto a 

Figura 15 (b) e (Apêndice A) mostram uma sobrecarga maior nos pontos de parada na região 

sudeste da cidade, fato que necessita de uma investigação pelos planejadores para identificar 

tal comportamento, pois intuitivamente esperava-se que a frequência fosse maior no centro da 

cidade. 

Já para o Espaço-P (Tabela 8), pode-se dizer que o k do i-ésimo ponto de parada é 

proporcional ao número de transferências permitidas pelo ponto de parada. 

Assim o menor, o mais alto e o k médio de ki foram 2, 2.969 e 65,72, para o STPC, e 

2, 3.659, e 273,07 para o STPSP respectivamente. O resultado significa que para o STPC 

aproximadamente 65 pontos de parada podem ser alcançados a partir de qualquer ponto de 

parada do STPC sem que haja transferência da linha atual para outra, e para o STPSP seriam 
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273 pontos de parada, demonstrando que o k para São Paulo revela a possibilidade de alcançar 

um número maior de destinos a partir de qualquer ponto de parada. 

É importante mencionar novamente que os nós com ki=2 (Espaço-P) foram obtidos 

porque havia registros de linhas de veículos especiais em ambas as redes (linhas para ocasiões 

especiais como feriados, eventos esporádicos ou simplesmente linhas distantes) – por 

exemplo, operando durante o horário da madrugada com apenas dois pontos de parada 

(origem e destino). 

 
 
5.2.2  Distribuição de Grau 
 

Em estudos de redes complexas, uma forma de comparar diferentes redes (sociais, 

biológicas, tecnológicas e STP) é avaliar sua distribuição de grau em relação à distribuição de 

grau de redes teóricas. Por exemplo, a ligação preferencial encontrada em redes de livre 

escala faz seus graus nodais se relacionar as distribuições heavily-tailed (FENG, 2004) como 

distribuições de lei de potência com (2< α <3), (DOROGOVTSEV, 2010), embora 

ocasionalmente possa estar fora destes limites (CHOROMANSKI, 2013). 

 

 
Figura 16 – Distribuição de k e distribuição de k cumulativo do STPC (dias úteis, sábados e domingos) e do 
STPSP (dias úteis). As linhas representam a adaptação de curvas de distribuições às distribuições de lei de 

potência. 

 
Iniciando pela análise de Espaço-L, na Figura 16, a distribuição de k do STPC não se 

enquadra em uma distribuição de lei de potência devido ao padrão oscilatório observado para 

ki<30 (esta análise conduziu a 1,647 ≤ α ≤ 1,719, com 0,554 ≤ R2 ≤ 0,583). Contudo a maioria 
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dos pontos de parada tem um número par de arestas para outros pontos de parada (k). 

Também é possível observar que teve alguns pontos de parada que foram identificados como 

fim de linhas (k=1) ou estão conectados a um desses pontos de parada no final das linhas k – 

ímpar. 

Esse comportamento é explicado pelo fato de que o STPC possui linhas cujos pontos 

de parada de veículos exigem que os veículos viajem para outros pontos de parada (perto dos 

pontos de parada finais) sem passageiros e, portanto, não existem arestas relacionadas a esses 

pares de pontos de parada. O fato de o STPC ter também um grande número de linhas 

circulares (linhas cujos passageiros/usuários podem viajar indefinidamente pagando apenas 

uma tarifa) também contribuiu com esse comportamento. Esta discrepância entre os k ímpar e 

par não foi observada em outros estudos envolvendo análise de rede complexa de STPs 

(XINPING, 2007), (XU, 2007).  

Considerando-se a distribuição de k cumulativos, ambos os STPs se ajustam a uma 

distribuição da lei de potência (2,479 ≤ α ≤ 2,503, com 0,943 ≤ R2 ≤ 0,948), classificadas 

como redes de livre escala (2 <α <3) (XINPING, 2007), (XU, 2007). 

Embora a distribuição de k do SPSTP (Figura 19) se encaixe numa distribuição de lei 

de potência (α=2,264, R2=0,861) – juntamente com curtas oscilações entre pares e ímpares (ki 

<5) – a distribuição de k cumulativos não reduz R2 (α=3,053, R2=0,843). A identificação ou 

não do STPSP como uma rede orientada a hubs depende de uma análise da métrica cc, 

discussão que será feita mais adiante. Tal confirmação também deve ser feita para o STPC. 

O STPSP também tem vários pontos de parada finais com k=2, mas não em número 

equivalente ao STPC. Isso indica que o número de suas linhas circulares não é tão 

significativo quanto em Curitiba. 

Um exame cuidadoso da distribuição de k cumulativos para o STPSP mostra que o 

mesmo pode ser ajustado a duas distribuições de lei de potência diferentes: uma para (1 <ki 

<15 e outra para ki> 15). Este comportamento também é observado em redes de sistemas de 

transporte aéreo (CHEUNG, 2012), e em STPs indianos (CHATTERJEE, 2016). A literatura 

relaciona essas redes como tendo características de mundo pequeno embutidas em redes de 

livre escala (CHATTERJEE, 2016). 

A análise do kw_km revelou que a soma das distâncias percorridas pelos veículos até os 

pontos de parada ajustou-se a uma distribuição de lei de potência (Figura 17), embora uma 

grande dispersão tenha sido observada para o STPC para ki
w_km>12 km, comportamento 

observado em (DING, 2009), (MA, 2011). Isto reduziu R2 em comparação com o resultado da 

distribuição realizado sobre o STPSP (Figura 20). 
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Figura 17– Distribuição de k e distribuição kw_km cumulativo do STPC (dias úteis, sábado e domingo) e STPSP – 

(Espaço-L). As linhas representam a adaptação de curvas de distribuições às distribuições de lei de potência. 

 

A Figura 17 não mostra a diferença em R2 para o STPSP quanto ao k e distribuições 

de kw_km. Isso parece conduzir a conclusão de que o Espaço-L do STPSP não deve possuir 

uma estrutura baseada em hubs (como em aeroportos) pela presença de dois comportamentos 

distintos em sua distribuição cumulativa (um para kw_km<20 km e outro para kw_km>20 km). 

Isso, aliado ao baixo valor do grau médio indica que os pontos de STPSP conectam várias 

linhas, sem um ou mais nós preferenciais. 

 

 
Figura 18 – Distribuição de k e distribuição de kw_freq cumulativo da STPC (dias úteis, sábados e domingo – 

(Espaço-L). As linhas representam a adaptação de curvas de distribuições às distribuições de lei de potência. 
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Apesar de reduzir as linhas e pontos de parada dos dias úteis aos sábados e 

domingos, as Figuras 16 e 17 mostram que o STPC não sofreu alteração em sua distribuição 

de k, o que significa que o padrão de conexões entre os pontos de parada não teve alteração 

significativa ao longo da semana. 

Já através da Figura 18, é apresentado a distribuição ponderada e cumulativa 

ponderada, relacionada a métrica kw_freq. A distribuição cumulativa de kw_freq também não 

segue a lei da potência, assim como kw_km que também não segue. Quando analisada a 

frequência dos veículos, a rede não se enquadra em comportamento de livre escala, 

demonstrando certa invariabilidade da distribuição de grau dos STPs em relação a tais tipos 

de peso. 

Através da Figura 19, é possível verificar a distribuição para a representação do tipo 

Espaço-P, na qual k revelou que a distribuição dos pontos de parada ajustou-se a uma 

distribuição de lei de potência.  

A distribuição de lei de potência não tem pico, a maioria de seus pontos de parada 

têm poucas conexões, e poucos pontos de parada têm grandes quantidades de conexões. As 

representações de Espaço-P para tais STPs indicam que as redes são de livre escala 

(XINPING, 2007), (XU, 2007). 

Pode-se afirmar que realizar análise de redes complexas de forma ponderada e não 

poderada obtem-se comportamento diferente, ou seja, α foi influenciado pela aplicação dos 

pesos, porém com aumento de k, ambas as distribuições decaíram de forma exponencial. 
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Figura 19 – Distribuição de k e distribuição cumulativa de k do STPC e do STPSP (dias úteis). As linhas 

representam a adaptação de curvas de distribuições às distribuições de lei de potência. 

 
 
 
5.2.3 Coeficiente de Agrupamento 
  

A análise indicou que tanto para o STPC como para o STPSP tem-se um valor de cc, 

ccw_km e ccw_freq abaixo de 0,039, (Tabelas 5, 6 e 7). Comparativamente, esta métrica varia de 

0,09 a 0,210 para cidades chinesas (XU, 2007) e 0,055 a 0,153 para cidades polonesas 

(SIENKIEWICZ, 2005). Parte da justificativa decorre da maioria dos pontos de parada ter 

k=2, já que a maioria desses pontos de parada atende apenas uma única linha de veículos.  

Se ccw_km > cc favorece a formação de triângulos entre pontos de parada de maior 

peso. Em ambos os STP (Curitiba e São Paulo) não apresentaram ccw_km > cc, oposto de 

(XING, 2016) que destacou esse comportamento para STP ponderados por distância em km.    

Na representação do tipo Espaço-P, todos os pontos de parada pertencentes a um 

subgrafo completo de uma única linha tem cci=1. Assim cci diminuiria se o i-ésimo ponto de 

parada venha a pertencer a mais de uma linha (XU, 2007). Assim a medida que ki cresce, a 

relação entre os coeficientes de cc (ki) – o coeficiente de agrupamento dos pontos de parada 

com grau ki – se aproximam de uma distribuição da lei de potência.  

Tal relação é vista nos STPs com representação do tipo Espaço-L (SIENKIEWICZ, 

2005), mas também em algumas redes que não possuem pontos de parada do tipo IT/TS 

(hubs-based). Na Figura 20 é apresentado na representação do tipo Espaço-L, para ambos, 

STPC e STPSP, a diminuição de cc (ki) com o incremento de ki, apesar de nenhum deles 

apresentar qualquer cci=1. 
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Para avaliar a relação entre cci e ki, aplicou-se o coeficiente de correlação de Kendall 

(KENDALL, 1990). Nenhuma relação positiva relevante entre k e cc (τ = 0,2727, p <2,2e
-16 

para o STPC) foi encontrada. Similarmente, uma baixa correlação foi observada no STPSP 

(τ=0.1602, p<2.2e-16). Essa baixa correlação também foi detectada no trabalho realizado por 

(CHOROMANSKI, 2013). 

Como o cci mede a proporção de triangulos fechados em torno de um ponto de 

parada, tal medida pode medir o tráfego ao redor do i-ésimo ponto de parada de um STP, já 

que cada elo que forma o triplete pertence a uma linha diferente. Portanto, um alto cci indica 

um número elevado de linhas ao redor de um ponto de parada específico. 

Para avaliar a distribuição geográfica de tal métrica para o STPC e para o STPSP, as 

Figuras 21 e 22 indicam áreas de Curitiba e São Paulo (tanto para cc e ccw_km) vistas como 

áreas de alto tráfego. Também não foram observadas mudanças visuais significativas na 

distribuição geográfica do cc para o STPC nos fins de semana (sábado e domingo) e ao longo 

do dia útil (com exceção do horário entre 02:00 às 04:00, devido a não existência de pontos 

do tipo hub). 

 

 

 
Figura 20 – Relação entre o cc médio em função de k – (a) STPC (dias úteis, sábado e domingo); (b) STPSP 

(dias úteis). 

 

No caso de Curitiba, o fato de o centro ter apresentado o maior cci indica que a 

métrica pode ser útil para medir o nível de tráfego de veículos em uma área. Também reforça 

o fato de que os planejadores de Curitiba definiram esta área específica como destino de 
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várias linhas. Além dessa área, outras com elevado coeficiente de clusterização local foram 

identificadas nessa cidade e em São Paulo. 

Não foi possível identificar nenhum IT/TS no centro de cada máximo local das 

representações das Figuras 21 e 22. Dessa forma pode-se considerar que em ambos os casos, 

esses pontos de parada e suas arestas formam um grafo de estrelas local, uma vez que as 

linhas "irradiaram" a partir desses IT/TS e assim contribuíram para reduzir seu cclocal. Grafos 

de estrelas geralmente são responsáveis pelas curtas distâncias alcançadas nas redes de escala 

livre (scale-free), onde são ideais para comunicação de baixo custo (SOLÉ, 2004).  

Já para São Paulo existem áreas de alto cclocal, mas não centradas em pontos de 

parada do tipo IT. Dessa forma pode-se acreditar que a partir desses resultados que seus 

urbanistas tentaram distribuir linhas em toda a cidade para aumentar a mobilidade dos 

passageiros/usuários (aumentando as rotas alternativas ao movimento dos 

passageiros/usuários). No entanto, este movimento dos planejadores pode ter resultado em 

áreas de tráfego elevado sem infraestrutura de terminais. 

Porém para compreender o significado da métrica (ccw_km), foi necessário calculá-la 

em uma rede ponderada cujas arestas têm peso inverso da distância (km). Nesse caso a 

métrica ccw_1/km produzirá triangulos "grandes" para distâncias curtas entre um ponto de 

parada e seus vizinhos adjacentes. Assume-se que pontos de parada localizados mais 

próximos uns dos outros têm uma elevada possibilidade de congestionamento, o cci
w_1/km, 

pode ser utilizado como uma medida de congestionamento local para um STP. Assim quando 

se correlaciona o kw_km com o ccw_1/km, o STPSP apresentou (τ= 0,2994) e o STPC (τ= 0,1869, 

0,1885 e 0,1885) para dias úteis, sábados e domingos, sendo respectivamente (p <2,2e-16 em 

todos os casos). 
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Figura 21 – Distribuição espacial utilizando isolinhas do STPC – (a) útil (cclocal); (b) útil (ccw_1/km); (c) sábado 

(ccw_1/km); (d) domingo (ccw_1/km). 

 

Utilizando esse procedimento de ponderação, o STPC mostrou uma área de potencial 

significativo para congestionamento no sul de Curitiba, superior à mostrada no centro da 

cidade (Figura 21) para dia útil, sábado e domingo, onde o congestionamento acontece 

independentemente do dia. Isto pode ter acontecido porque esta região envolveu pontos de 

parada do tipo IT/TS e vários pontos de parada que os conectam uns aos outros e a outros 

pontos de parada à volta deles. Tal área não foi observada na análise do cci. 

O ccw_1/km também determinou regiões de potencial congestionamento no STPSP. Já 

as métricas ponderadas e não ponderadas mostraram mesmas regiões com alto 
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congestionamento: tal semelhança pode estar relacionada com o padrão de arestas entre seus 

pontos de parada, uma vez que a distância média entre os pontos de parada em ambos os STPs 

foi baixa (aproximadamente 100 metros). 

  

 
Figura 22 – Distribuição espacial utilizando isolinhas do STPSP-útil – (a) cclocal; (b) ccw_1/km. 

 

Diversos trabalhos (WATTS, 1998), (HUANG, 1999), (BARRAT, 2004),  

(BARMPOUTIS, 2010) abordaram o fato de que os ccw com altos valores tendem a levar a 

redes com maior robustez, sob a suposição de que os nós defeituosos não alterariam 

significativamente o comprimento médio do caminho da rede (l) (capacidade de obter outros 

caminhos alternativos com comprimentos equivalentes aos da rede pré-ocorrência de falha). 

Devido aos valores obtidos tanto para cc, ccw_1/km e ccw_1/freq, é possível afirmar que 

tanto o STPC como o STPSP demonstram ter um nível de robustez muito baixo em caso de 

falhas. Pois pontos com alto valores cc dão mais alternativa de rotas ao sistema do que pontos 

de baixo valor de cc. Logo, falhas concentradas em pontos específicos de baixo cc podem 

gerar instabilidade no STP como apresentados nas Figuras 21 e 22. 

Observa-se também que o centro da cidade de Curitiba (alto cci) é mais robusto que 

outras regiões (incluindo áreas aos redores dos pontos de paradas do tipo IT/TS). 

Já São Paulo apresentou mais de uma área de alta robustez, isto pode ser um 

indicativo que o STPSP herdou algumas características das redes do mundo pequeno 

(WATTS, 1998), (FENG, 2004). 

Para representação do tipo Espaço-P, ambos os STPs de Curitiba e São Paulo 

apresentaram conforme Tabela 8, comportamento ao já observado em (SIENKIEWICZ, 
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2005), ou seja, o cc decai linearmente na escala log-log, para altos valores de ki.  Assim o 

valor de cc para o ponto de parada está diretamente relacionado a quantidade de veículos que 

atendem o mesmo. Tal comportamento também já fora observado para este tipo de 

representação em (XU, 2013), fazendo com que as redes tenham grande fragilidade do ponto 

de vista de robustez também. 

 
 

5.2.4 Assortatividade 
 

A assortatividade – r mede o grau de correlação entre os pares de nós conectados 

(NEWMAN, 2002), (VAN MIEGHEM, 2014). Assim na representação do tipo Espaço-L o r 

é independente do tamanho da rede e geralmente apresenta valor positivo conforme os 

resultados encontrados para ambos os STPs (Curitiba e São Paulo), (Tabelas 5, 6, 7 e 8) e 

pelos trabalhos de (SIENKIEWICZ, 2005), (QING, 2013).  

Os STPs de cidades polonesas (SIENKIEWICZ, 2005) (cujo número de paradas 

esteve entre 152 a 2.811) mostraram 0.004 ≤ r ≤ 0.403 enquanto que de cidades chinesas (XU, 

2007) (cujo número de pontos de paradas esteve entre 1.150 a 3.938) apresentaram 0.05 ≤ r ≤  

0,16. 

A Tabela 5 revelou que o STPC e o STPSP apresentaram maior rw_km e rw_freq 

(mesmo nos finais de semana, no caso de Curitiba), resultado contrário aos obtidos por 

(NEWMAN, 2003), que afirmou que as redes escala livre, por exemplo, tecnológicas 

deveriam ser não assortativas. 

Pode ser explicado que no trabalho de (ANGELOUDIS, 2006) pelo grande número 

de pontos de parada com k=2 que estavam conectados entre si, aumentando a assortividade da 

rede pelo grande número de nós de grau pequeno que se conectam entre si. Enquanto isso, a 

maioria dos pontos de parada do tipo IT/TS foi conectada a pontos de parada com baixo valor 

de k, principalmente devido à natureza em forma de estrela do subgrafo formado em torno dos 

pontos de parada de alto k. Tal comportamento já foi observado nos STPs indianos 

(CHATTERJEE, 2016). Para o STPC ao longo do dia, a rede apresentou (0.410 > rw_freq < 

0.485), com exceção do horário entre 02:00 às 04:00, com a maioria dos pontos de parada 

sendo do tipo R. 

Pode-se afirmar que rw_km e rw_freq < r (STPC e STPSP), derivam da distância e 

frequência entre os pontos de parada, logo possivelmente, o STPSP tenha distâncias 

semelhantes entre os seus elos de conexões enquanto que o STPC tenha mais dispersão nestas 

distâncias de ligação para rw_km. 
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O alto rw_km do STPSP levou à suposição de que alguns pontos de parada com alto 

valores de k poderiam estar conectados entre si. Combinado com o baixo kw_km médio dessa 

rede, pode-se assumir que o STPSP contenha aspectos de uma rede de mundo pequeno, ou 

pode ter seu comportamento relacionado a uma rede hierárquica (rede das redes) 

(ANGELOUDIS, 2006), que possui característica de estar altamente conectada entre si. Tal 

STP teria tráfego uniforme através de seus pontos de parada, diferente do STPC e de outras 

redes encontradas na literatura (ANGELOUDIS, 2006), (XU, 2007). 

Como alguns pontos de parada com alto k estavam conectados entre si, isso elevou 

ainda mais a assortatividade da rede do STPSP, acarretando em alto potencial de tráfego em 

torno desses pontos de parada. No entanto, os passageiros/usuários podem não precisar viajar 

através de IT (hubs) para alcançar seus destinos, ou seja, sem a necessidade de ter que se 

deslocar até um IT para então conseguir realizar um “roteamento” para um ponto de parada 

específico. 

Assim existe a possibilidade de que o aumento de rw (rw_km e rw_freq) com o aumento 

do tamanho do STP (número de pontos de parada e linhas) está relacionado à tentativa dos 

urbanistas de reduzir o comprimento do percurso do STP (aumentando a assim chamada 

eficiência da rede). Isso pode ser feito criando linhas diretas para conectar vizinhos evitando 

viajar através de IT ou (pontos do tipo hub-based), comportamento das linhas diretas do STP 

de Curitiba. 

Valores similares a cidades polonesas (SIENKIEWICZ, 2005) (Tabela 8) foram 

encontrados para a representação do tipo Espaço-P, ou seja, não foram encontrados valores 

negativos, isto indica que ambos os STPs não possuem comportamento de mundo pequeno 

(quando analisado de forma não ponderada para redes de transferências), explicando que entre 

redes de transferência existem os pontos de parada com maior número de arestas que tendem 

a se conectar a pontos de parada com menor número de arestas. O valor de r na representação 

em Espaço-P para os STPs com pontos de parada > 1.000 não apresentam comportamento de 

mundo pequeno (SIENKIEWICZ, 2005), (XU, 2013). 

Assim, a alta assortatividade pode indicar a presença de alta concentração de 

conexões em torno de hubs (ou ponto de parada de veículo de alto grau), provavelmente 

resultando em um alto tráfego nessas áreas. Valores mais próximos de zero indicam que não 

há preferência em conectar linhas através de nós com baixo ou alto grau conforme 

(SIENKIEWICZ, 2005), (SOH, 2010). 
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5.2.5  Modularidade e Estrutura de Comunidades 
 

Tanto o STPC como STPSP apresentaram alto valor para Q, Qw-km, Qw-freq, M, Mw-km 

e Mw-freq. As redes de mundo pequeno indicam que ambas as redes poderiam ser vistas como 

formadas por vários subgrafos em uma rede hierárquica. Quando existem comunidades dentro 

de outras comunidades, o conceito de modularidade (Q, Qw-km e Qw-freq) é utilizado para obter 

a qualidade de tal estrutura hierárquica. Em estruturas da comunidade: maior modularidade 

significa mais interligações na estrutura da comunidade (NEWMAN, 2004). 

No caso de Curitiba, houve um leve aumento em Mw-km do STPC entre (dias úteis, 

sábado e domingo). Já Mw-freq em dias úteis e sábados apresentou mesmo comportanto, e para 

domingos o número de comunidades foi menor. Ao longo do dia útil foi identificado um 

padrão diferente, com destaque para o intervalo entre 17:00 às 19:30 com alto valor  Mw-freq.  

A mudança significativa durante o intervalo de horário representa uma mudança na 

hierárquica da rede, com demonstração que as comunidades possuem comportamento 

diferente para cada intervalo. 

Usando o STPC observa-se uma semelhança no número de comunidades formadas 

para dias úteis, sábado e domingo, respectivamente com Mw_km=69, Mw_km=75 e Mw_km =74, 

sendo o número de bairros (ou distritos) na cidade de Curitiba de 75. Já para o STPSP 

produziu Mw_km=417 para um total de 96 bairros.  

Para Mw_freq, STPC apresentou o mesmo comportamento, porém com número de 

comunidades de Mw_freq=69, Mw_freq=64 e Mw_freq=58. Ambas os pesos produziram redes com 

alto valor de Q, Qw_km e Qw_freq, sendo valor maior em Qw do que em Q. Esses valores 

reforçam que as comunidades podem indicar forte relação. Essa forte relação pode indicar o 

quanto um bairro ou região necessita de comunicação com outro. 

 Para o STPC ao longo do dia se tem 21 > Mw_freq < 113, e no intervalo de horário 

entre 17:00 às 19:30, Mw_freq=113. Para o intervalo entre 04:00 às 06:00, Mw_freq=70, indica a 

existência do aumento das comunidades a partir desse horário. Para os demais horários não foi 

detectado tal comportamento. Já Mw_freq ao longo do dia no intervalo 00:00 às 06:00 possui 

comportamento crescente de comunidades. No intervalo 06:00 às 12:00 possui 

comportamento decrescente. No intervalo 12:00 às 19:30 possui novamente comportamento 

crescente. Por final a partir das 19:30 possui comportamento decrescente.  

Assim existe a possibilidade em STPs com métricas e distribuição espacial de pontos 

de parada semelhantes ao STP de Curitiba a quantidade de M seja aproximadamente igual ao 

número de bairros ou distritos da cidade. 
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As Figuras 23 e 24 mostram a distribuição geográfica de M e Mw-km para o STPC em 

dia útil, sábados e domingos, e para o STPSP somente para dia útil. Como a definição dessas 

comunidades se baseia no encurtamento da distância média entre os pontos de parada 

(formando subgrafos densamente intra-conectados), existe relação direta entre a área 

geográfica dos distritos e a área de comunidades identificadas pelos pontos de parada que 

formam estas comunidades. No entanto, algumas comunidades foram formadas por 

sequências de pontos de parada usados apenas para atender linhas que conectam IT/TS e a 

seqüência de pontos de parada em áreas periféricas da cidade atendida por apenas uma linha. 

Em Curitiba, as comunidades (não estão relacionadas a alguma área distrital) fazendo com 

que os passageiros/usuários viajem até seus fins (ponto de parada final), a fim de encontrar 

caminhos alternativos para alcançar seus destinos. 

Como o STPSP tem Mw_km superior a 400, a Figura 24 apenas possibilita uma idéia 

aproximada da distribuição espacial das comunidades. Enquanto o STPC apresentou uma 

proporção de ~120 pontos de parada / comunidade, o STPSP possuia ~45 pontos de parada / 

comunidade em dia útil. Isto é resultado do elevado número de pontos de parada 

compartilhados com as linhas (como visto em grau da rede), o que reforça a suposição de que 

o tráfego nesta cidade deve ser aproximadamente uniforme em toda a cidade. 

A Figura 25 apresenta a distribuição geográfica de Mw_freq onde se tem comunidades 

muito fortes para dia útil a sudoeste e a oeste. Aos sábados existe uma grande concentração de 

comunidades na região central, também a sudoeste, oeste, e a leste, com o mesmo 

comportamento aos domingos.  

Pode ser um indicativo que exista para estas comunidades um congestionamento 

muito forte entre essas regiões de alta concentração de comunidades de mesma coloração 

(Figuras 23, 24, 25, 26, 27 e 28). Assim onde está concentrada a comunidade se tem um 

grande fluxo de veículos. 
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Figura 23 – Distribuição geográfica – STPC – (a) domingo (M); (b) domingo (Mw-km); (c) sábado (M); (d) sábado 

(Mw-km); (e) dia útil (M); (f) dia útil (Mw-km). 
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Figura 24 – Distribuição geográfica das comunidades do STPSP-útil – (a) M; (b) Mw-km. 

 

 
Figura 25 – Distribuição geográfica STPC – Mw-freq – (a) útil; (b) sábado; (c) domingo. 
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Já para a Figura 26, a distribuição é apresentada através da sua evolução ao longo do 

dia útil, permitindo verificar que entre o intervalo entre 00:00 às 02:00, (Figura 26 (a)), tem-se 

comunidades fortes formadas por todas as regiões, porém mais concentradas na região central 

indicado por “A”. Entre 02:00 às 04:00, (Figura 26 (b)) a formação de comunidades, 

concentram-se a sudeste, nordeste, noroeste e oeste indicado por “A”. 

 
 

 
Figura 26 – Distribuição geográfica – STPC – (Mw-freq) – (a) 00:00-02:00; (b) 02:00-04:00; (c) 04:00-06:00; (d) 

06:00-08:00. 

 
No intervalo entre 04:00 às 06:00, (Figura 26 (c)), tem-se uma elevação no número 

de comunidades, com a maior comunidade na região sudoeste indicado por “A”, porém no 

intervalo entre 06:00 às 08:00, (Figura 26 (d)), se pode verificar a diferença de formação de 

comunidades no intervalo entre 04:00 às 06:00 com 06:00 às 08:00. Na Figura 26 (c) indicado 

por “B”, “C” e “D”, quando comparado a Figura 26 (d) indicado por “C” e “E”, as 
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comunidades indicadas por “C” e “E” da Figura 26 (d) passam a estar concentradas em 

grandes comunidades a nordeste “C” e na região central “E” . 

Na Figura 27 (a) mostra a distribuição das comunidades entre 06:30 às 08:00 com 

várias comunidades formadas entre regiões da cidade, demonstrando que as comunidades não 

ficam restritas algumas regiões da cidade, com destaque para formações indicadas por “A”, 

“B”, “C”, “D”, “E”, “F’, “G”, “H”, “I”, “J” e “K”, as quais apresentam tamanho equivalentes. 

No intervalo entre 08:00 às 10:00, Figura 27 (b), a distribuição das comunidades fica restrita a 

cada região, sem que exista comunidades entre regiões, onde comparado com o intervalo 

anterior, as comunidades indicadas por “C”, “D”, “E” e “F” passam a ser uma única 

comunidade “B” (Figura 27 (b)), e as comunidades “J”, “K” e “A”, passam a ser um única 

comunidade “A” (Figura 27 (b). Já a comunidade “G” representada na (Figura 27 (a)), passa a 

ser muito maior na Figura 27 (b), indicada por “C”, ou seja, com a maior comunidade 

formada ao sudoeste da cidade. A partir das 10:00 às 14:00 (Figuras 27 (c) e 27 (d)), se pode 

notar também a evolução das comunidades “A” e “B”, entre 10:00 às 12:00, e a partir das 

12:00 às 14:00, essas duas comunidades convergem para uma única comunidade indicada por 

“A”, (Figura 27 (d)). Já as comunidades “D” e “C”, (Figura 27 (c)) têm também um 

crescimento conforme indicado por “C”, (Figura 27 (d)). 
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Figura 27– Distribuição geográfica – STPC – (Mw-freq) – (a) 06:30-08:00; (b) 08:00-10:00; (c) 10:00-12:00; (d) 

12:00-14:00. 

 
Na Figura 28 mantém o comportamento da maior comunidade a sudeste da cidade. 

Entre o intervalo 11:00 às 13:30, (Figura 28 (a)), com diminuição no tamanho das 

comunidades. A distribuição das comunidades volta a estar distribuídas entre regiões, sendo a 

sudoeste para região central e sudoeste a noroeste. A partir das 14:00 às 16:00, (Figura 28 

(b)), se nota que as comunidades do intervalo 11:00 às 13:30, (Figura 28 (a)), “A” e “B”, 

passam a concentrarem-se em “A”, e as comunidades “C”, “D”, “E” e “F” concentram-se em 

“C”, e por final as comunidades “G”, “H” e “I”, concentram-se em “G”. No intervalo entre as 

18:00 às 20:00, Figura 28 (d), esse comportamento se evidencia quando comparado com o 

intervalo entre 17:30 às 19:30, (Figura 28 (c)), onde comunidades “A”, “B” e “C”, 

concentram-se em “A”, já as comunidades “E” e “F”, concentram-se em “E”, e a comunidade 

“D” abrange uma área maior comparada com o intervalo de horário anterior.  
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Figura 28 – Distribuição geográfica – STPC – (Mw-freq) – (a) 11:00-13:30; (b) 14:00-16:00; (c) 17:00-19:30; (d) 

18:00-20:00. 

 

Na Figura 29 (a) mostra a distribuição das comunidades entre 20:00 às 22:00, 

convergindo em uma grande comunidade indicada por “A” na Figura 29 (a), quando 

comparado o horário anterior, Figura 28 (d). Porém entre 22:00 às 24:00, (Figura 29 (b)), a 

comunidade “A” se divide em três comunidades, indicadas por “A”, “B” e “C”.  
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Figura 29 – Distribuição geográfica (Mw-freq) – STPC-útil – (a) 20:00-22:00; (b) 24:00-00:00. 

 

Para os STPs não ponderados tanto de Curitiba como o de São Paulo utilizando a 

representação do tipo Espaço-P, não foram obtidos altos valores de Q e M (Tabela 8), cujo 

seus valores aparentam não ter um significado para mobilidade em STPs. 

Assim o conceito de comunidades está relacionado a nós com número significativo 

de arestas entre eles em comparação com arestas com outros nós e comunidades, onde uma 

comunidade em um STP pode indicar uma área de alto tráfego de veículos entre os pontos de 

parada. No caso de STPs de livre escala, espera-se que essas comunidades sejam formadas em 

torno de pontos como terminais de integração, o que pode não ser válido para outros tipos de 

modelos complexos de rede associados à STPs. O número de comunidades e o valor de Q 

pode possibilitar a avaliação entre as regiões de maior integração. 

 
 
5.2.6  Índice de Densidade 
 

São propostas neste trabalho duas novas métricas de congestionamento, as quais são 

derivadas de k e kw_km. A métrica de k indica o quão aglomerados estão os pontos de parada, 

uma vez que mede aproximadamente o número de linhas servido pelo ponto de parada 

intermediária. Já o kw_km de um ponto de parada possibilita ter uma idéia de quão distantes são 

as suas paradas diretamente conectadas, somando estas distâncias, conforme Equação  .  

Assim a primeira métrica combina k e kw_km para avaliar a cobertura média de um 

ponto de parada, a qual denominamos de índice de densidade (di), sendo considerada uma 

métrica orientada a congestionamento, e a segunda métrica será discutida em 5.2.7. 
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A Tabela 10 indica que o STPSP tem maior possibilidade de congestionamento de 

tráfego do que o STPC, pois diw_km é inversamente proporcional à probabilidade de tráfego ao 

redor dos pontos de parada. Também indica que o STPC foi ligeiramente mais congestionado 

aos sábados e domingos, do que em dias úteis. Os resultados apresentados pela Tabela 10 

somente são aplicados as redes ponderadas, na representação do tipo Espaço-L. 

Para diw_freq os resultados demonstram a média de veículos que estão atendendo os 

pontos de parada de veículos. A métrica reflete para o STPC que a maior quantidade de 

veículos disponível está no intervalo entre 06:00 às 08:00 da manhã, e entre 17:00 às 19:30, 

coincidindo geralmente com horários de chegada e saída da maioria da população aos postos 

de trabalho. Durante horários noturno/madrugada (20:00 às 06:00) existe uma redução no 

fornecimento de veículos para atendimento à população. 

Através da Tabela 10 também é possível notar para diw_freq, cuja finalidade é apontar 

o di médio através da frequência, que o comportamento de congestionamento foi o mesmo do 

apontado pelo diw_km, ou seja, as métricas independentemente dos pesos utilizados mantiveram 

o mesmo comportamento. Já através dos intervalos de horários, foi verificado que o STPC 

indica maior congestionamento na faixa de horário entre 06:00 às 08:00, sendo superior a 

faixa de horário entre 17:00 às 20:00, sendo seguido pelo intervalo entre 06:30 às 10:00.  

 

Tabela 10 – Índice de Densidade médio para STPC e STPSP 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

O tamanho da vizinhança de um nó dado pelo seu k indica naturalmente a sua 

importância. Em grandes redes criadas por conexão aleatória de nós, os hubs são raros, 

enquanto em redes reais eles são freqüentemente encontrados com probabilidade muito maior. 

Rede ci
w_km

 ci
w_freq

 

STPC-útil 0.394428 143.4668 
STPC-sábado 0.390528 99.186 
STPC-domingo 0.388143 82.91453 
STPSP-útil 0.287824 - 
STPC-útil-freq-00:00-02:00 - 4.269864 
STPC-útil-freq-02:00-04:00 - 4.781568 
STPC-útil-freq-04:00-06:00 - 7.559825 
STPC-útil-freq-06:00-08:00 - 24.41136 
STPC-útil-freq-06:30-08:00 - 17.88387 
STPC-útil-freq-08:00-10:00 - 17.34696 
STPC-útil-freq-10:00-12:00 - 13.62274 
STPC-útil-freq-11:00-13:30 - 14.38527 
STPC-útil-freq-12:00-14:00 - 14.44217 
STPC-útil-freq-14:00-16:00 - 13.93677 
STPC-útil-freq-17:00-19:30 - 20.73443 
STPC-útil-freq-18:00-20:00 - 20.5468 
STPC-útil-freq-20:00-22:00 - 13.5302 
STPC-útil-freq-22:00-24:00 - 11.45659 
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Assim com os valores de k, é possível detectar o potencial de congestionamento de pontos de 

parada de um STP. Os valores de di apontam o congestionamento de uma região em torno dos 

pontos de parada de veículos do STP. O valor de di é inversamente proporcional ao 

congestionamento. 

Interessante é que em ambos os STPs (Curitiba e São Paulo) a característica 

geográfica de distribuição de congestionamento é muito semelhante ao comportamento da 

métrica C (centralidade de proximidade), como mostrado na Figura 30.  

 

 
Figura 30 – Distribuição geográfica do di – (a) STPC-útil-km; (b) STPSP-útil-km; (c) STPC-sábado-km;(d) 

STPC-domingo-km. 
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Na Figura 30 (b) é apresentada a distribuição do diw_km do STPSP, onde foi possível 

visualizar uma região central e a oeste de menor congestionamento. É possível afirmar que 

congestionamento é uniforme, ou seja, praticamente toda a cidade possui um leve 

congestionamento, acentuado mais nas regiões sul e a nordeste. 

Na Figura 31, é possível visualizar o congestionamento a partir de di, com 

comportamento similar em dias úteis, sábados e domingos, faixa norte a sudeste da cidade. O 

coeficiente de correlação de Kendall (KENDALL, 1990) entre difreq e a métrica clássica para 

avaliação de congestionamento cc para dia útil, sábado e domingo foram respectivamente (τ = 

0,0686, p <2,2e-16
, τ = 0,0635, p <2,2e-16 e τ = 0,0599, p <2,2e-16), as quais apresentaram 

baixo nível de correlação. Assim a métrica proposta apresenta resultados diferentes da métrica 

cc para avaliação de congestionamento em STP. 
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Figura 31 – Distribuição geográfica do di – STPC-freq – (a) útil; (b) sábado; (c) domingo. 

 

Analisando a Figura 32, pode-se notar que existe uma evolução na distribuição 

geográfica dos pontos de paradas (de acordo com a quantidade de veículos que realizam o 

atendimento a cada ponto de parada). No intervalo entre 00:00 às 02:00 existe uma 

distribuição quase uniforme em toda a cidade no atendimento veicular, porém a partir das 

02:00 às 04:00, existe uma concentração ao centro e a sudoeste da cidade. Entre 04:00 às 

06:00 é iniciado novamente a distribuição de veículos para atendimento à população de forma 

uniforme. A partir do horário entre 06:00 às 08:00 (similar aos dias úteis, sábados e 

domingos, Figura 31) o atendimento de veículos ficou mais concentrado na região central e a 

sudeste da cidade, demonstrando um congestionamento acentuado na região central. Já na 

Figura 33 fica visível que existe ainda uma maior concentração de veículos na região central 
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(provavelmente região atendida pelos terminais e estações tubo) no intervalo entre 08:00 às 

10:00, considerado ainda horário de chegada da população ao trabalho, e provavelmente 

devido à alta concentração de pontos comerciais na região central.  

 

 
Figura 32 – Distribuição geográfica do di – STPC-útil-freq – (a) 00:00-02:00; (b) 02:00-04:00; (c) 04:00-06:00; 

(d) 06:00-08:00. 
 

Curiosamente uma grande diferença no atendimento de veículos é no intervalo entre 

12:00 às 14:00 onde existe uma diminuição no atendimento veicular aos pontos de parada. Já 

na Figura 34 (a), o horário entre 11:00 às 13:30 apresenta o mesmo comportamento do 

intervalo entre 12:00 às 14:00, Figura 33 (d). A partir do horário entre 14:00 às 16:00, Figura 

34 (b), inicia a distribuição/fornecimento/abastecimento de veículos aos pontos de parada. A 
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partir das 17:00 às 24:00 (Figuras 34 (c), 34 (d) e 35 (a), 35 (b)) tem-se o mesmo 

comportamento de distribuição de veículos do que é apresentado ao longo do dia (seja, dias 

úteis, sábados e domingos) com comportamento predominante da distribuição do diw_freq. 

 

 
Figura 33 – Distribuição geográfica do di – STPC-útil-freq – (a) 06:30-08:00; (b) 08:00-10:00; (c) 10:00-12:00; 

(d) 12:00-14:00. 
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Figura 34 – Distribuição geográfica do di – STPC-útil-freq – (a) 11:00-13:30; (b) 14:00-16:00; (c) 17:00-19:30; 

(d) 18:00-20:00. 
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Figura 35 – Distribuição geográfica do di – STPC-útil-freq – (a) 20:00-22:00; (b) 22:00-24:00. 

 

5.2.7  Índice de Congestionamento 
 

Em decorrência da métrica proposta (di) é possível propor uma nova métrica 

chamada de índice de congestionamento (cib). No entanto, difreq relaciona volume de ônibus 

por grau e dikm, distância coberta por grau, é natural relacioná-las para obter o potencial de 

formação de comboios. A formação de comboios indica que determinados pontos de parada 

não conseguem atender a demanda de veículos. É possível inferir sobre esta informação 

através da correlação com a métrica de diw_km. Só foi possível calculá-lo para o STPC, devido 

a necessidade de existir ambos os resultados de kw_km e kw_freq, não sendo possível apurá-los 

para o STPSP. 

Através da Tabela 11 também é possível notar que o dia útil é mais propenso a 

enfileiramento de veículos do que sábado e domingo. Ao longo do dia útil, também é possível 

notar que os comboios são maiores no intervalo entre 06:00 às 08:00. A partir das 08:00 o 

número médio de comboios diminui até às 12:00. A partir das 12:00 às 14:00 o índice de 

congestionamento aumenta. A partir das 14:00 às 16:00 volta ao volume do intervalo entre 

10:00 às 12:00. Já a partir das 17:00, o índice de congestionamento cresce por volta de 36%, 

mantendo-se até às 20:00. Após as 20:00, volta novamente no volume de comboios que existe 

entre 10:00 às 12:00, e após às 22:00 o volume decai por volta de 15%. Importante destacar 

que apesar de demonstrar comportamento similar de congestionamento nas mesmas faixas de 

horário, a métrica di, o coeficiente de Kendall (KENDALL, 1990) não apresentou qualquer 

relação positiva, conforme demonstrado mais adiante. 
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Pode-se notar que o resultado apresentado do cib ao longo da semana (Figura 36) 

apresenta-se similar ao apresentado pelo di (Figura 31), porém com maior congestionamento 

(devido ao comboio de veículos) na região central, sudoeste, e a oeste da cidade, sendo 

evidenciado tal comportamento aos domingos (Figura 31 (c)).  

Apesar da similaridade de comportamento de congestionamento observado nas 

Figuras 31 e 36, não foi possível notar uma relação direta, ou seja, nenhuma relação positiva 

relevante entre di e cib foi encontrada para dia útil, sábado e domingo (τ = -0.3845, p <2,2e-

16
, τ = -0.3857, p <2,2e-16 e τ = -0.3765, p <2,2e-16).  

Mesmo realizando correlação entre cib com outra métrica de congestionamento 

clássica, cc, não foi encontrado correlação para dias úteis, sábado e domingo (τ = -0.2137, p 

<2,2e-16
, τ = -0.2117, p <2,2e-16

, τ = -0.2122, p <2,2e-16). A falta de correlação indica que a 

métrica cib, pode não possuir qualquer similaridade tanto com di e cc. 

 
Tabela 11– Índice de Congestionamento médio para o STPC 

Rede cibw_km 

STPC-útil 176.1924 

STPC-sábado 116.7753 
STPC-domingo 99.67004 
STPC-útil-freq-00:00-02:00 5.388133 
STPC-útil-freq-02:00-04:00 7.622569 
STPC-útil-freq-04:00-06:00 9.430864 
STPC-útil-freq-06:00-08:00 28.97427 
STPC-útil-freq-06:30-08:00 20.80077 
STPC-útil-freq-08:00-10:00 19.89795 
STPC-útil-freq-10:00-12:00 16.35803 
STPC-útil-freq-11:00-13:30 17.24737 
STPC-útil-freq-12:00-14:00 20.63607 
STPC-útil-freq-14:00-16:00 16.55926 
STPC-útil-freq-17:00-19:30 22.51956 
STPC-útil-freq-18:00-20:00 23.98461 
STPC-útil-freq-20:00-22:00 16.36221 
STPC-útil-freq-22:00-24:00 14.24246 
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Figura 36 – Distribuição geográfica do cib – STPC-freq – (a) útil; (b) sábado; (c) domingo. 
 

Na Figura 36, pode-se notar que o índice de congestionamento é superior na região 

sudeste da cidade aos domingos, seguido de sábado e dia útil. A maior possibilidade de 

enfileiramento de veículos é na região central e região sudeste, com alguns pontos na região 

oeste (maior possibilidade aos sábados). 
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Figura 37– Distribuição geográfica do cib – STPC-útil-freq – (a) 00:00-02:00; (b) 02:00-04:00; (c) 04:00-06:00; 

(d) 06:00-08:00. 
 

Pelo resultado do cib (Figura 37) nos primeiros horários do dia, principalmente entre 

o intervalo entre 00:00 às 02:00 nota-se um grande fluxo por diversas regiões da cidade, 

sendo acentuada a oeste, e no extremo sul da cidade. Conclui-se que os veículos estão muito 

próximos, com potencial para formação de comboios. O congestionamento também foi 

identificado pela métrica di no mesmo intervalo de horário (Figura 27 (a)), porém através do 

cib tal formação de comboio fica mais visível. Para os demais intervalos de horário também 

nota-se que a formação de comboio de veículos é similar ao di (Figuras 27 (b), 27 (c) e 27 

(d)).  
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Já para o intervalo de horário entre 06:30 às 13:30, pode-se notar que a cidade possui 

um enfileiramento de veículos na região central, porém com fluxo moderado na região 

sudoeste e a oeste da cidade. Existe o indicativo através da Figura 38, de regiões que não 

possuem alto fluxo de veículos (atendendo os passageiros). Este resultado pode ser uma 

indicação aos planejadores para focar maior atenção a estas regiões.  

O di não apresentou resultados como o cib, que possibilitou a visualização no mesmo 

intervalo de horário, sendo a concentração de veículos enfileirados, apresentados na Figura 

32. 

 

  
Figura 38 – Distribuição geográfica do cib – STPC-útil-freq – (a) 06:30-08:00; (b) 08:00-10:00; (c) 10:00-12:00; 

(d) 11:00-13:30. 
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Já a Figura 38, apresenta a concentração do fluxo de veículos na região central da 

cidade (12:00 às 14:00), sendo que a partir das 16:00 às 20:00 há novamente a redistribuição 

desses veículos para as regiões sudoeste e oeste da cidade.  

Para a Figura 40 é apresentado um resultado que não foi encontrado por di, ou seja, 

no intervalo entre 20:00 às 22:00, a concentração de veículos (de forma enfileirada) é muito 

alta no centro para o norte da cidade, enquanto a métrica de di identificou o oposto (Figura 39 

(a)).  No intervalo de horário entre 22:00 às 24:00, o cib se torna similar ao comportamento do 

dia todo (Figura 36 (a)). 

 

 
Figura 39 – Distribuição geográfica do cib – STPC-útil-freq – (a) 12:00-14:00; (b) 14:00-16:00; (c) 17:00-19:30; 

(d) 18:00-20:00. 
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Figura 40 – Distribuição geográfica do cib – STPC-útil-freq – (a) 20:00-22:00; (b) 22:00-24:00. 

 

 

5.3  MÉTRICAS ORIENTADAS A ACESSIBILIDADE 
  

 

As Tabelas 12, 13, 14 e 15 apresentam os valores médios de todas as métricas 

orientadas por acessibilidade. Eles resultam da média dos cálculos realizados em todos os 

pontos de parada individuais, possibilitando uma comparação entre redes complexas de 

tamanhos equivalentes. Foram obtidos de redes complexas ponderadas e não ponderadas, com 

peso físico em distância (km) e por frequência dos veículos (freq) para as Tabelas 12, 13 e 14 

utilizam na representação do tipo Espaço-L, e de forma não ponderada para a Tabela 15, 

utilizam na representação do tipo Espaço-P.  

Será discutido o efeito do médio do comprimento trajeto e do diâmetro da rede para 

comparar diferentes STPs, STPC e o STPSP, como indicativo de quão estes são acessíveis aos 

seus passageiros/usuários (eficiência de rede). As métricas para verificar a acessibilidade são: 

l, lw, diam, diamw, B, Bw, C, Cw. Os resultados são usados para comparação entre diferentes 

STPs e até mesmo redes complexas pertencentes a outros cenários. Os valores mínimos para a 

centralidade de interconexão (min(bi)) de todas as STPs não foram apresentados, pois seriam 

exatamente zero para rede. 

Uma importante contribuição deste trabalho é como realizar a interpretação dos 

resultados das métricas para os STPs. Assim, para obter o caminho médio mais curto para 
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redes ponderadas baseadas em frequência de veículos, utilizou-se o algoritmo clássico 

proposto por Edsger Dijkstra (DIJKSTRA, 1959). 

Para obter o caminho mais curto, o algoritmo utiliza uma fila, F, para armazenar as 

estimativas do caminho mais curto de um nó fixo S até o nó V na rede até que caminho mais 

curto de S a V seja encontrado. Assim os pesos de qualquer caminho Caminhosv até S e V são 

ordenados e existe no máximo uma estimativa do caminho mais curto na fila F de cada vez 

para cada nó V. Assim no início de cada iteração do algoritmo, a estimativa de caminho mais 

curto na frente da fila F é o caminho mais curto real para um dos nós na rede, já que todos os 

pesos das arestas são considerados positivos.  

Neste trabalho a aplicação do algoritmo de Edsger Dijkstra (DIJKSTRA, 1959), 

funciona perfeitamente para encontrar o menor caminho quando se utiliza a distância em km 

como peso para a métrica (lw_km). Quando é utilizado para encontrar o menor caminho de 

acordo com a frequência de veículos nos pontos de parada (lw_freq), encontra-se um problema, 

pois o resultado obtido será o caminho atendido com o menor número de veículos. Para redes 

ponderadas com peso do tipo frequência de veículos utiliza a busca do caminho médio mais 

curto utilizando (lw_1/freq), ou seja, inverso da frequência.  

Então se encontra o caminho que é atendido pela maior quantidade de veículos (já 

que o algoritmo procura caminhos mínimos). O resultado encontrado não pode ser associado à 

métrica. A abordagem em utilizar pesos da frequência a partir dos caminhos calculados com 

inverso da frequência em métricas significativas através da coleta da frequência para os 

caminhos mínimos formados pelo recíproco da frequência como peso das arestas não foi 

encontrada na literatura. 

Sendo assim para todas as métricas que utilizam o algoritmo de Edsger Dijkstra 

(DIJKSTRA, 1959), para buscar o menor caminho mínimo (quando utilizado peso frequência) 

deve-se realizar tal inversão, sendo válido para as métricas lw_1/freq, Bw_1/freq e Cw_1/freq., para 

que os resultados tenham significados para STPs. 
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Tabela 12– Resultados das Métricas orientadas a acessibilidade – Espaço-L 

 SPTC  
km-útil 

SPTC  
km-sábado 

SPTC  
km-domingo 

STPSP 
km-útil  

SPTC  
freq-útil 

SPTC  
freq-sábado 

SPTC  
freq-domingo 

 

l 23,43 23,38 24,29 49,72 23,43 23,38 24,29  

lw 18,93 19,04 19,05 22,40 1326 1125 1006  

l1/w - - - - 0,17 0,25 0,31  

l1/w_hop - - - - 33,30 22,64 19,13  

diam 111 111 122 147 111 111 111  

diamw 115 164 171 170 15499.00 7715.00 9233.00  

diam1/w - - - - 2,34 5,05 3,28  

diam1/w_hop - - - - 39,58 32,67 27,16  

B 0.0023171 0.0024364 0.0025111 0.0023022 0.0023171 0.0024364 0.0025111  

max(Bi)
 0.2781749 0.2639464 0.2747668 0.2741301 0.2781749 0.2639464 0.2747668  

Bw 0.0039443 0.0040966 0.0042949 0.0029313 0.0034151 0.0046439 0.0051083  

max(Bi
w) 0.1528696 0.1350692 0.1372771 0.1210362 0.0047248 0.317295 0.396207  

B1/w - - - - 0.0029453 0.0029176 0.0030590  

max(Bi
1/w) - - - - 0.3421206 0.3291989 0.3428574  

C 5.907288.10-6 5.954216.10-6 6.048133.10-6 3.570487.10-8 4.752967.10-6 4.635743.10-6 4.648237.10-6  

min(Ci) 1.547121.10-6 1.419661.10-6 1.442381.10-6 3.110393.10-9 1.547121.10-6 1.41966.10-6 1.442381.10-6  

max(Ci) 7.758554.10-6 7.511229.10-6 7.511229.10-6 3.832641.10-8 7.758554.10-6 7.511229.10-6 7.59786.10-6  

Cw 5.907288.10-6 5.954216.10-6 6.048133.10-6 3.110393.10-9 8.784332.10-8 1.025304.10-7 1.025304.10-7  

min(Ci
w) 1.532106.10-6 1.549615.10-6 1.576754.10-6 3.110393.10-9 1.189269.10-8 1.902972.10-8 1.902972.10-8  

max(Ci
w) 8.44667.10-6 8.518755.10-6 8.663375.10-6 3.832641.10-8 1.428605.10-7 1.702558.10-7 1.702558.10-7  

C1/w - - - - 0.000713041 0.0004938776 0.0004054962  

min(Ci
1/w ) - - - - 6.575118.10-5 4.557285.10-5 3.890761.10-5  

max(Ci
1/w) - - - - 0.001163709 0.0008093864 0.0006600571  

 

 

 

 

 



115 
 

Tabela 13 – Resultados das Métricas orientadas a acessibilidade – Espaço-L 

 SPTC  
freq-útil 

00:00-02:00 

SPTC  
freq-útil 

02:00-04:00 

SPTC  
freq-útil 

04:00-06:00 

SPTC  
freq-útil 

06:00-08:00 

SPTC  
freq-útil 

06:30-08:00 

SPTC  
freq-útil 

08:00-10:00 

SPTC  
freq-útil 

10:00-12:00 

 

L 24,06 95,85 23,96 23,96 23,96 24,29 24,70  

lw 0,99 0,90 3,87 1,10 1,49 1,55 2,00  

l1/w 31,0 0,90 83,58 283,52 220,17 234,81 207,07  

l1/w_hop 28,50 88,64 31,06 28,94 29,05 29,01 29,19  

diam 107 121 110 107 110 110 110  

diam1/w 48,01 101,78 56,43 14,89 26,06 19,92 25,57  

diam1/w_hop 28,30 12,41 17,11 58,78 55,35 49,77 36,50 

diamw 410,99 1368,00 1159,00 2421,00 1914,00 2033,00 1728,99  

B 0.002588974 0.06046106 0.002425918 0.002374516 0.002374516 0.002411863 0.002463123  

max(Bi) 0.2745884 0.4793042 0.2558672 0.2776221 0.2776221 0.2654771 0.2749112  

Bw 0.003608708 0.06144555 0.003219229 0.002770774 0.002374516 0.004203216 0.004194612  

max(Bi
w) 0.2165118 0.4793042 0.271711 0.4233529 0.2650526 0.2726034 0.2535735  

B1/w 0.003006306 0.06186771 0.003049945 0.004201603 0.00288956 0.002886101 0.002912813  

max(Bi
1/w) 0.340548 0.4793042 0.3801261 0.359909 0.367389 0.3474913 0.3279617  

C 3.41555.10-6 4.297876.10-6 4.729391.10-6 4.642285.10-6 4.642285.10-6 4.580105.10-6 7.325041.10-6  

min(Ci) 1.266733.10-8 4.934967.10-7 1.577513.10-6 1.540502.10-6 1.540502.10-6 1.539373.10-6 1.539004.10-6  

max(Ci)
 4.755044.10-6 5.424759.10-6 7.702499.10-6 7.589269.10-6 7.589269.10-6 7.493892.10-6 7.325041.10-6  

Cw 1.472132.10-6 1.552968.10-6 1.342446.10-6 3.981606.10-7 5.115328.10-7 4.710571.10-7 4.512108.10-6  

min(Ci
w) 1.266731.10-8 4.934879.10-7 2.200254.10-6 7.464413.10-8 8.978363.10-8 8.771102.10-8 1.539004.10-6  

max(Ci
w) 2.213472.10-6 2.173705.10-6 2.272293.10-7 6.506261.10-7 8.303034.10-7 7.449106.10-7 7.325041.10-6  

C1/w 7.388447.10-6 7.249484.10-6 3.411324.10-5 0.0001115665 8.366044.10-5 7.978422.10-5 6.181894.10-5  

min(Ci
1/w) 1.266733.10-8 4.934979.10-7 3.994807.10-6 1.027078.10-5 5.457121.10-6 7.69876.10-6 7.112176.10-6  

max(Ci
1/w) 8.711094.10-6 8.287067.10-6 5.526222.10-5 0.0001825812 0.0001353618 0.0001299011 0.0001004745  
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Tabela 14 – Resultados das Métricas orientadas a acessibilidade – Espaço-L 

 SPTC  
freq-útil 

11:00-13:30 

SPTC  
freq-útil 

12:00-14:00 

SPTC  
freq-útil 

14:00-16:00 

SPTC  
freq-útil 

17:00-19:30 

SPTC  
freq-útil 

18:00-20:00 

SPTC  
freq-útil 

20:00-22:00 

SPTC  
freq-útil 

22:00-24:00 

 

l 24,71 24,71 24,82 24,08 24,11 24,86 24,81 

lw 1,95 1,93 2,02 1,24 1,33 1,99 0,99 

l1/w 227,71 230,76 197,36 268,50 261,46 192,60 0,99 

l1/w_hop 29,17 29,19 29,12 28,94 28,60 28,49 28,31  

diam 110 110 110 110 103 275 89 

diam1/w 27,38 27,85 30,05 17,19 25,60 34,42 24,89 

diam1/w_hop 38,50 38,40 38,23 59,63 59,50 30,92 30,85 

diamw 1966,99 2037,00 2013,00 2225,00 2146,99 1333,99 1064,99 

B 0.002461953 0.002461953 0.002477073 0.002387885 0.002392288 0.002501943 0.002540824 

max(Bi) 0.2759097 0.2759097 0.2755768 0.2896756 0.2895666 0.2829887 0.2805387 

Bw 0.00381142 0.00374148 0.004271381 0.004228834 0.004514781 0.004647722 0.004012853 

max(Biw) 0.2205383 0.2229585 0.2538435 0.3488046 0.3701026 0.2864743 0.2300881 

B1/w 0.002914843 0.00292742 0.002924529 0.002873981 0.002899151 0.00288287 0.002893702 

max(Bi
1/w) 0.3315683 0.3319036 0.3373303 0.3515501 0.3474763 0.3375641 0.3354893 

C 4.505084.10-6 4.505084.10-6 4.497882.10-6 4.618332.10-6 4.61502.10-6 4.532885.10-6 3.185139.10-6 

min(Ci) 1.537416.10-6 1.537416.10-6 1.538495.10-6 1.538814.10-6 1.539146.10-6 1.418064.10-6 1.144115.10-8 

max(Ci)
 7.3147.10-6 7.3147.10-6 7.302202.10-6 7.595667.10-6 7.590594.10-6 7.396833.10-6 4.433214.10-6 

Cw 4.820918.10-7 4.761318.10-7 5.628953.10-7 4.182391.10-7 4.305041.10-7 5.888189.10-7 5.380524.10-7 

min(Ci
w) 8.273846.10-8 8.039257.10-8 8.576725.10-8 7.763315.10-8 8.25712.10-8 1.270314.10-7 1.144112.10-8 

max(Ci
w) 7.754457.10-7 7.519295.10-7 9.090785.10-6 6.843241.10-7 7.117245.10-7 9.600734.10-7 8.256016.10-6 

C1/w 6.364338.10-5 6.403589.10-6 6.157664.10-5 9.869725.10-5 9.401076.10-5 6.287158.10-5 8.792033.10-6 

min(Ci
1/w) 5.240814.10-6 5.212244.10-6 5.891573.10-6 9.942782.10-6 5.516415.10-6 5.181851.10-6 1.144115.10-8 

max(Ci
1/w) 0.0001029697 0.0001039732 9.979134.10-5 0.0001617401 0.0001514863 0.0001016253 9.57762.10-6 
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Tabela 15 – Resultados das Métricas orientadas a acessibilidade – Espaço-P 

 SPTC – útil STPSP - útil 

l 3,37 3,25 

diam 8 8 

B 0.0002452148 0.0001167982 

max(Bi) 0.1197827 0.01852122 

C 3.094468.10-5 2.897283.10-7 

min(Ci) 1.68509.10-5 2.778705.10-9 

max(Ci) 4.54814.10-5 2.940575e.10-7 

 
 

5.3.1  Média dos caminhos mínimos 
 

No caso das representações do tipo Espaço-L, o l é calculado a partir da média do 

número mínimo de paradas necessárias para percorrer todos os caminhos possíveis formados 

por todos os pares de pontos de paradas de veículos. Ao adicionar a distância em (km) para as 

arestas entre estes pontos de parada, tem-se o comprimento médio do percurso ponderado em 

(km).  

Os passageiros/usuários do STPC precisam percorrer aproximadamente (l=23,43) 

pontos de parada de veículos em média para chegar a qualquer destino em Curitiba em dias 

úteis. Esta distância é incrementada em 1 ponto de parada de veículo se eles usam o serviço 

aos domingos.  

Já os passageiros/usuários de São Paulo precisarão percorrer aproximadamente 49,72 

pontos de parada de veículos. Os estudos recentes realizados na cidade de São Paulo, onde 

66% dos passageiros realizam transferência (GCPTUR-MOVIT, 2016). 

Na Tabela 12 as distâncias médias de todos os caminhos mínimos possíveis em São 

Paulo foram superiores às de Curitiba (lw_km=22,40 km e lw_km=18,93 km, respectivamente). 

Em Curitiba sábados e domingos possuem maior lw_km do que dias úteis (lw_km=19,04 km e 

lw_km=19,05 km respectivamente).  

Assim existe a possibilidade (a partir das métricas k, kw, Q e Qw apresentadas 

anteriormente) de que o STPSP possuía uma mecânica do mundo pequeno em sua estrutura 

(embora não formando uma rede restrita no mundo pequeno, devido ao seu baixo valor de cc 

e ccw). Possivelmente seus planejadores inseriram várias linhas entre vizinhos sem conexão 

através de hubs, ou seja, através de um terminal. 
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Comparativamente, o maior STP da Polônia (com 2.811 pontos de parada) 

(SIENKIEWICZ, 2005) mostrou o comprimento do percurso (para representação do tipo 

Espaço-L) igual a 19,76 pontos de parada. Usando um modelo de log para extrapolar seus 

resultados, a fim de projetar o que seria o comprimento médio do caminho tanto para o STPC 

e para o STPSP se eles tivessem características como os STPs poloneses tais projeções 

exigiriam médias de caminhos de 25,66 e 28,13, para os STP de Curitiba e São Paulo. Como 

o STPSP exigiu maior número de pontos de parada do que o projetado, a rede complexa do 

STPSP (Espaço-L) não se comporta como uma rede de livre escala como os STPs poloneses e 

o de Curitiba. 

Do ponto de vista do passageiro/usuário, o STPC exigiu distâncias mais curtas para 

viajar/deslocar-se pela cidade de Curitiba, ou seja, será necessário percorrer um número 

menor de pontos de parada de veículos, quando comparado a cidade de São Paulo. Ambos 

STP possuem lw_km < l, mesmo comportamento do STP de metrô de Xangai (XING, 2016).  

Porém para, identificar, quantos ônibus em média existem nos caminhos mínimos, se 

faz necessário calcular l1/w_hop_freq, conforme: 

 

·  
Pseudo-código – l

1/w_hop_freq
 

                  1.     Hop = 0NxN 

2.     Para todos os pares (a,b, com a ≠ b) de pontos de veículos faça 

       2.1.    Calcular a distância mínima (Dijkstra) entre a, b considerando peso da aresta (1/freq) 

       2.2.   Salvar o caminho que gera essa distância minima (a, b e pontos intermediários) 

3.    Hopa,b = Contar número de pontos desse caminho 

4.    Calcular média de Hopa,b (desconsiderando diagonal principal) 

 

Utilizando l1/w_hop_freq a acessibilidade é superior aos domingos, seguido de sábado e 

dias úteis. Ao longo da semana o horário que seria possível viajar pelo caminho com maior 

quantidade de veículos seria entre 22:00 às 24:00. A diferença entre 06:00 às 22:00 é muito 

pequena, ou seja, neste intervalo em média seria necessário percorrer 28 pontos de parada 

para viajar pelo caminho com mais oferta de veículos. 

Para a representação do tipo Espaço-P, a Tabela 15 apresenta para o STPC (l=3,37) e 

STPSP (l=3,25). Através deste valor é possível afirmar que qualquer ponto de parada de 

veículos em média no STPC pode ser alcançado através de 3,37 -1 = 2,37 baldeações, e para 

o STPSP 3,25-1= 2,25 baldeações. 

5.3.2 Diâmetro  
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A métrica diam indicou que o STPC e o STPSP possuem caminhos respectivos que 

ligam dois pontos de parada que requerem que os passageiros/usuários tenham que atravessar 

110 (111-1) e 146 (147-1) pontos de parada de veículos.   

Assim o diamw_km do STPC revelou que o seu caminho mais longo tenha 

aproximadamente 115 a 171 km (dia útil até domingo). No caso do STPSP, o diâmetro igual a 

170 km. As mudanças na rede dos dias úteis para sábado aumentam o trajeto mais longo em 

aproximadamente 50 km. Assumindo veículos viajando a 40 km/h (em média), haveria um 

aumento em 1,25 horas, e uma redução na mobilidade dos passageiros/usuários. 

Considerando que ambos os diâmetros reais (raio geográfico em km) são de 

aproximadamente 30 km (Curitiba) e 75 km (São Paulo), com base na métrica diamw_km esses 

caminhos deveriam encurtar para beneficiar igualmente todos os seus cidadãos. 

Também foi possível identificar que através da métrica diam1/w_hop_freq, que aos 

domingos e sábados a quantidade de veículos que atendem os caminhos mínimos é menor do 

que no dia útil. Particularmente nos intervalos entre 06:00 às 10:00 e entre 17:00 às 20:00 são 

aqueles que possuem caminhos com maior frequência de veículos nos caminhos mínimos.  

Para a representação do tipo Espaço-P, o mesmo não apresentou resultados que 

possibilitaram interpretações para ambos os STPs. 

 

5.3.3 Centralidade de Proximidade  
 

A métrica centralidade de proximidade – C é usada para determinar o centro 

topológico de uma rede. Adicionamos a distância geográfica entre os pontos de parada aos 

pesos das arestas para obter o centro de um STP que a decisão dos passageiros/usuários seja 

baseada em distâncias curtas para atingir os seus destinos. A diferença entre os dois centros 

pode estar relacionada a uma distribuição assimétrica de pontos de parada de um STP, o que 

significa uma ineficiente cobertura de pontos de parada para os passageiros/usuários. 

A Figura 41 mostra que os pontos de parada de veículos centrais em Curitiba estão 

localizados no centro da cidade, embora não exista terminais neste local (apenas alguns 

pontos de parada de veículos de alta capacidade que atuam como hubs). Existe outros 

máximos locais em um vizinho localizado na região sul do centro da cidade. 
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Figura 41 – Distribuição geográfica – STPC-útil – (a) (C); (b) (Cw_km); (b) (Cw_freq); (c). “A” corresponde a um 

máximo local da C. 
 

No STPSP, os pontos de parada de veículos localizados no centro da cidade foram 

"centrais" na rede junto com alguns pontos de parada de veículos mais ao Leste de São Paulo 

(marcadas como A na Figura 42). 
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Figura 42 – Distribuição geográfica do C em STPSP-útil (a); e Cw_km em STPSP-útil (b). “A” corresponde a um 

máximo local da C. 

 

As Figuras 41 (a), (b) e (c), não mostra diferença significativa na análise de 

centralidade de proximidade entre as redes ponderadas (Cw_km e C1/w_freq) para o STPC. Isso 

possivelmente aconteceu porque os pontos de parada de veículos de ambos STPs foram 

distribuídos de forma uniforme em ambas as cidades e porque as maiorias dos pontos de 

parada de veículos possuem um baixo valor de k. Portanto, ambas as análises apontaram as 

mesmas áreas de centralidades alta e baixa. A Tabela 16 apresenta uma diferença entre 

centralidade de proximidade ponderada e não ponderada, não superior a 1,30 a favor da 

ponderada. No entanto, o STPSP a diferença foi ainda menor (1,017 em favor do resultado da 

métrica ponderada, também), indicando que o padrão de arestas entre pontos de parada de 

veículos também contribuiu para o comportamento similar entre as redes ponderadas e não 

ponderadas. 

Foram avaliados os tipos de pontos de parada de veículos que são centrais para a 

rede. Devido ao seu comportamento de livre escala, foi encontrado que a maioria dos pontos 

de parada de veículos de Curitiba são do tipo IT/TS, ou seja, pertence aos 100 principais 

pontos de parada com maior C, Cw_km e C1/w_freq (Tabela 16). Isto foi significativamente 

alterado quando a métrica ponderada foi analisada. Porém, manteve-se o mesmo padrão para 

Cw_km e C1/w_freq. O STPSP também apresentou tal mudança, embora não tão 

significativamente, uma vez que não é uma rede baseada em hubs, conforme já discutido 

anteriormente. 
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 Para C1/w_freq (Figura 43) somente é apresentado os resultados entre o intervalo de 

horário entre 00:00 às 04:00, pois no intervalo entre 04:00 às 08:00 (Apêndice B) não existe 

alterações na distribuição geográfica que justifique apresentação das demais redes nos 

intervalos a partir das 08:00, já que seguem o mesmo padrão apresentado no (Apêndice B). 

Nota-se que os pontos de parada de veículos mais centrais e a sudeste da cidade são os que 

possuem maior quantidade de veículos (comportamento similar a Figura 41 (c)), tendo uma 

leve alteração neste fluxo na Figura 43 (b) no intervalo de horário entre 02:00 às 04:00.  Desta 

forma pode-se afirmar que estas regiões são as que possuem maior frequência de veículos, 

consequentemente uma melhor acessibilidade para passageiros/usuários.  

Destaca-se através da (Figura 43 e Apêndice B) que, onde existe coloração mais 

fraca são os locais que não possuem uma boa qualidade (do ponto de vista da quantidade 

veículos que frequentam cada região) e a coloração mais forte são os locais onde existe 

melhor qualidade de atendimento, ou seja, onde tem-se mais veículos à disposição dos 

passageiros/usuários.  

 

Tabela 16 – 100 Principais pontos de parada de veículos – baseados em C, Cw_km e C1/w_freq 

Rede Espaço C Cw_km C1/w_freq 

STPC-útil L 33 % (R) / 67 % (IT, TS) 100 % (R) 72% (IT, TS) / 28 % (R) 
STPC-sábado L 33 %(R) / 67 % (IT, TS) 01% (IT, TS) / 99 % (R) 78% (IT, TS) / 22 % (R) 
STPC-domingo L 37 % (R) / 63 % (IT, TS) 01% (IT, TS) / 99 % (R) 78% (IT, TS) / 22 % (R) 
STPC-útil P 80 % (R) / 20 % (IT, TS) - - 
STPSP-útil L 14 % (IT) / 86 % (R) 04% (IT, TS) / 96% (R)  - 
STPSP-útil P 6 % (IT) / 94 % (R) - - 
STPC-útil-00:00-02:00 L 38 %(R) / 62 % (IT, TS) - 66% (IT, TS) / 34 % (R) 
STPC-útil-02:00-04:00 L 100 % (R) - 100 % (R) 
STPC-útil-04:00-06:00 L 36 % (R) / 64 % (IT, TS) - 49% (IT, TS) / 51 % (R) 
STPC-útil-06:00-08:00 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 77% (IT, TS) / 23 % (R) 
STPC-útil-06:30-08:00 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 80% (IT, TS) / 20 % (R) 
STPC-útil-08:00-10:00 L 35 % (R) / 65 % (IT, TS) - 81% (IT, TS) / 19 % (R) 
STPC-útil-10:00-12:00 L 33 % (R) / 67 % (IT, TS) - 90% (IT, TS) / 10 % (R) 
STPC-útil-11:00-13:30 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 91% (IT, TS) / 09 % (R) 
STPC-útil-12:00-14:00 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 92% (IT, TS) / 08 % (R) 
STPC-útil-14:00-16:00 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 92% (IT, TS) / 08 % (R) 
STPC-útil-17:00-19:30 L 31 % (R) / 69 % (IT, TS) - 83% (IT, TS) / 17 % (R) 
STPC-útil-18:00-20:00 L 33 % (R) / 67 % (IT, TS) - 82% (IT, TS) / 18 % (R) 
STPC-útil-20:00-22:00 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 84% (IT, TS) / 16 % (R) 
STPC-útil-22:00-24:00 L 34 % (R) / 66 % (IT, TS) - 80% (IT, TS) / 20 % (R) 
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Figura 43 – Distribuição geográfica – STPC-util-freq – C1/w_freq – (a) 00:00-02:00; (b) 02:00-04:00. 

 

A centralidade de proximidade média do STPC foi cem vezes maior do que 

apresentado pelo STPSP (Cw_km). Isso possivelmente ocorreu porque as distâncias entre os 

pontos de parada do centro da cidade para os parques nos arredores da cidade são menores em 

Curitiba do que em São Paulo. Portanto, pode-se relacionar alta centralidade de proximidade 

média com diâmetro de cidade baixo. No caso de Curitiba, observou-se uma ligeira diferença 

entre o STP durante os dias úteis e fins de semana (seu coeficiente de proximidade médio foi 

maior aos domingos), indicando que as mudanças no STPC não foram suficientemente altas 

para alterar significativamente o comportamento da rede ao longo da semana. 

Através da Tabela 16, pode-se notar a diferença da influência da forma de 

representar a rede de STP, para o C do STPC em dia útil para a representação Espaço-P 

comparado com o Espaço-L. Para o Espaço-P apenas 20% dos pontos de parada são IT/TS, e 

para o Espaço-L, 67% são IT/TS. Já Cw_km não apresentou pontos de parada IT/TS, enquanto a 

Cw_freq, 72% são IT/TS. Para STPSP os resultados foram mais próximos entre as redes 

representadas em Espaço-L, onde, C com 14% de IT e Cw_km com 4%, Para o Espaço-P, C 

com 6%. Pode-se afirmar que seria interessante que a rede representada por Espaço-P fosse 

ponderada para comparar seu comportamento, pois C em Espaço-P foi muito próximo a Cw_km 

em Espaço-L. 
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5.3.4 Centralidade de Intermediação 
 

A métrica centralidade de intermediação – B destaca a importância de um ponto de 

parada de veículo, focando-se particularmente nos pontos de parada utlizado para 

transferência entre possíveis caminhos permitidos por um STP. Através dessa métrica se pode 

capturar contextos urbanos (isto é, fatores geográficos), e identificar os principais pontos de 

parada da rede. 

Esta métrica pode ser muito útil para analisar STPs, pois auxilia a identificar pontos 

de parada que têm de suportar grande número de linhas e, indiretamente, grande número de 

passageiros/usuários e veículos. Essa métrica traduz em acessibilidade devido a sua utilidade 

decorrente do fato de que os passageiros/usuários provavelmente escolhem rotas de curta 

distância (redes ponderadas) ou rotas que exigem um número curto de pontos de parada de 

veículos para percorrer (redes não ponderadas) (WANG, 2008). 

A Tabela 17 não mostrou diferença significativa entre o STPC e o STPSP para B 

entre os valores médios e máximos calculados em todos os seus pontos de parada de veículos. 

Uma diferença apareceu para Bw_km 0,0039443 a 0,0029313, para o  STPC em dias úteis e 

STPSP, respectivamente). O fato do STPSP ter apresentado valores menores do que o STPC 

está relacionado no STPC ser uma rede baseada em hubs. Possilvemente uma porção pequena 

de pontos de parada tenham que suportar a maioria dos possíveis caminhos. Já para o STPSP, 

não houveram pontos de parada intermediários privilegiados. 

Embora exista um ligeiro aumento nos valores médios da centralidade de 

intermediação (ponderada e não ponderada) para o STPC nos dias úteis e aos fins de semana, 

a Tabela 17 mostra que não houve mudança significativa na classificação dos mais 

importantes tipos de pontos de parada de veículos para as mudanças sofridas pelo STP. 

Como ocorreu na centralidade de proximidade – C, o fato de ter grande número de 

pontos de parada com k=2 reduziu significativamente a magnitude dessa métrica. 

A Figura 48 mostra dois comportamentos diferentes para Bw_km, o que pode indicar 

que o STPC tem comportamento de rede de livre escala, e o STPSP possui várias 

características de redes de mundo pequeno: no STPC vários máximos locais foram formados 

na cidade, a maioria localizados em terminais.  

Observou-se que a aplicação de peso Bw_km às conexões reduziu a amplitude de 

vários máximos locais (Figura 44), oposto de B e B1/w_freq (Figura 45), embora em ambas as 

figuras as suas localizações se mantenham inalteradas em comparação com a análise com 

arestas não ponderadas. Isto é reforçado pela Tabela 17, onde a importância dos IT/TS para a 
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Bw_km foi reduzida em comparação à B. Valor para B1/w_freq trouxe resultados muito similares 

em ambos os resultados para o STPC (dias útil e finais de semana) representada pelo tipo 

Espaço-L. Os resultados de B1/w_freq estiveram próximos aos valores de B, mesmo 

comportamento para STPSP, onde as duas métricas (B, Bw_km) apresentaram praticamente o 

mesmo valor. Os pontos de parada considerados com melhor acessibilidade não sofreram 

alterações, B, Bw_km. 
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Figura 44 – Distribuição geográfica – STPC-útil – (a) útil - (B); (b) útil - (Bw_km); (c) sábado - (B); (d) sábado -  

(Bw_km); (e) domingo - (B); (f) domingo - (Bw_km). 
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Figura 45 – Distribuição geográfica – STPC – Bw_1/freq – (a) útil; (b) sábado; (c) domingo. 

 

Já na análise no intervalo de horários ao longo do dia (Figura 46), pode-se notar que 

apenas no intervalo entre 02:00 as 04:00 que acessibilidade fica em maior evidência na região 

central e a noroeste da cidade. Após esse horário o STPC volta a ter uma melhor 

acessibilidade na região sudeste, e mantém o mesmo padrão ao longo dos dias úteis, sábado e 

domingo (como apresentado na Figura 45). Para as faixas de horário entre as 00:00 às 24:00 

(Figura 46, Apêndice C, Apêndice D, Apêndice E e Apêndice F), pode-se notar que todos os 

caminhos considerados mínimos, ou seja, o melhor local para encontrar um veículo que 

permita chegar a qualquer ponto o mais rápido possível continua sendo a região sudeste. 

Diferente da métrica C, Cw_km e Cw_1/freq, que identificou paradas no centro da cidade como a 
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mais central do STPC, o mesmo terminal localizado no sul de Curitiba foi o ponto de parada 

mais importante para conectar passageiros/usuários aos seus destinos, tanto para Bw_km como 

para Bw_1/freq. Esse terminal está localizado próximo à região de maior cc w_km 
local para o 

STPC. 

Na Tabela 17 são apresentados os resultados da proporcionalidade de IT/TS e R. Já a 

Figura 47 apresenta que as métricas B e Bw_km para o STPSP apresentaram comportamento 

diferente: em primeiro lugar, observou-se que com poucos pontos de parada significativos, ou 

seja, com valores proeminentes para essa métrica foram utilizados para conectar destinos. 

Posteriormente a adição de peso (distância) as arestas alterou a distribuição da centralidade de 

intermediação através da rede do STPSP. Este último comportamento indica que os 

passageiros/usuários poderiam utilizar pontos de parada em duas regiões diferentes (hubs 

"virtuais") para alcançar seus destinos, assumindo que os passageiros/usuários poderiam 

basear suas decisões em usar rotas de menor distância da STP. 

  

Tabela 17 – 100 Principais pontos de parada de veículos – baseados em B, Bw_km e Bw_freq 

Rede Espaço B Bw_km Bw_1/freq 

STPC-útil L 54 % (R) / 46 % (IT, TS) 72 % (R) / 28% (IT, TS) 72 % (R) / 28% (IT, TS) 
STPC-sábado L 57 %(R) / 43 % (IT, TS) 69 % (R) / 31% (IT, TS) 72 % (R) / 28% (IT, TS) 
STPC-domingo L 56 % (R) / 46 % (IT, TS) 71 % (R) / 29% (IT, TS) 72 % (R) / 28% (IT, TS) 
STPC-útil P 69 % (R) / 31 % (IT, TS) - - 
STPSP-útil L 100 % (R) 01% (IT) / 99% (R)  - 
STPSP-útil P 05% (IT) / 95% (R)  - - 
STPC-útil-00:00-02:00 L 50 % (IT, TS) / 50% (R) - 42 % (IT, TS) / 58% (R) 
STPC-útil-02:00-04:00 L 100 % (R) - 100 % (R) 
STPC-útil-04:00-06:00 L 47 % (IT, TS) / 53% (R) - 50% (IT, TS) /50% (R)  
STPC-útil-06:00-08:00 L 46 % (IT, TS) / 54% (R) - 40% (IT, TS) /60% (R) 
STPC-útil-06:30-08:00 L 47 % (IT, TS) / 53% (R) - 42% (IT, TS) /58% (R) 
STPC-útil-08:00-10:00 L 46 % (IT, TS) / 54% (R) - 40% (IT, TS) /60% (R) 
STPC-útil-10:00-12:00 L 46 % (IT, TS) / 54% (R) - 44% (IT, TS) /56% (R) 
STPC-útil-11:00-13:30 L 45 % (IT, TS) / 55% (R) - 43% (IT, TS) /57% (R) 
STPC-útil-12:00-14:00 L 45 % (IT, TS) / 55% (R) - 43% (IT, TS) /57% (R) 
STPC-útil-14:00-16:00 L 45 % (IT, TS) / 55% (R) - 43% (IT, TS) /57% (R) 
STPC-útil-17:00-19:30 L 48 % (IT, TS) / 52% (R) - 40% (IT, TS) /60% (R) 
STPC-útil-18:00-20:00 L 45 % (IT, TS) / 55% (R) - 42% (IT, TS) /58% (R) 
STPC-útil-20:00-22:00 L 47 % (IT, TS) / 53% (R) - 46% (IT, TS) /54% (R) 
STPC-útil-22:00-24:00 L 46 % (IT, TS) / 54% (R) - 46% (IT, TS) /54% (R) 
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Figura 46 – Distribuição geográfica – B1/w_freq – STPC-útil-freq – (a) 00:00-02:00; (b) 02:00-04:00. 

 

 

Figura 47 – Distribuição geográfica – STPSP-útil-km– (a) (B); (b) (Bw_km). 
 

O fato do STPSP não ter pontos de parada de veículos considerados preferenciais 

para intermediar seus possíveis caminhos revela uma maior robustez da rede, indicada pelo 

seu grau médio mais alto em comparação com o STPC, já visualizado em (BERCHE, 2009), 

(RODRÍGEZ-NÚÑEZ, 2014). Essa robustez oferece mais alternativas aos 

passageiros/usuários conforme apresentado por (RODRÍGEZ-NÚÑEZ, 2014), (ZHANG, 

2015). Para o planejador o custo de um STP com essa robustez, torna-se mais complexo de se 

gerenciar. Por exemplo, a Tabela 17 indica que os planejadores desse tipo de rede devem estar 
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cientes da qualidade da infra-estrutura de seus pontos de parada de veículos regulares, 

particularmente com aqueles com os mais altos valores de centralidade de intermediação 

local. 

Assim, considerando STPs baseadas em hubs, terminais ou pontos de parada de 

veículos regulares atendendo a grande número de linhas têm tendência de apresentar alta 

centralidade de intermediação. Ao analisar essa métrica, podem ser identificados os pontos de 

parada de veículos sem a infra-estrutura necessária para suportar esse alto tráfego. A análise 

dessa métrica pode apontar para os planejadores urbanos onde se faz necessário realizar 

mudança de pontos de parada R para pontos de paradas IT/TS ou onde realizar mudanças nas 

linhas para reduzir a demanda (congestionamento de tráfego). Tais pontos de parada de 

veículos tendem a ser considerados pontos de falhas devido ao número de linhas que devem 

suportar. Como a robustez de um STP é diretamente afetados pela distribuição dos pontos de 

parada nas cidades (BERCHE, 2009), (CATS, 2016). STP como o de São Paulo tendem a ser 

mais robustos uma vez que não existem pontos de parada de veículos preferenciais para as 

linhas da cidade. 

Também é possível verificar na representação Espaço-P valores diferentes do que foi 

apresentada no STPC na representação Espaço-L, ponderada e não ponderada. Já o STPSP 

apresentou valores na representação Espaço-P muito próximos da representação Espaço-L 

ponderada e não ponderada, ou seja, similaridade nos resultados da centralidade de 

proximidade. 

Para a representação do tipo Espaço-P, foi detectado o mesmo resultado apresentado 

para Bw_km para o STPSP. Isto pode ser um indicativo que a cidade de São Paulo demonstra 

uma acessibilidade mais robusta mesmo em redes de transferências, principalmente por ser 

uma rede que não necessita dos hubs para conseguir uma rota para qualquer local. 

 

5.4 Tempo Médio de Viagem 
 

Ao definir pesos para arestas de acordo com as distâncias geográficas entre pontos de 

parada de veículos, os tempos médios de viagem podem ser calculados, utilizando para isso o 

peso da distância produzindo indiretamente outro signifcado para o peso da aresta. 

Informações sobre o tempo médio de viagem podem ser usadas para definir tarifas 

baseadas no tempo ou para avaliar intervalos de tempo que estendem o benefício da tarifa 

única. Considerando calcular o comprimento médio ponderado do percurso, a Tabela 18 foi 
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gerada assumindo uma velocidade média para os veículos dos STPC e STPSP. O cálculo 

utilizou (lw_km/<velocidade média do veículo>), em km/h. 

Foram assumidas três velocidades médias diferentes para os veículos dos STP para 

tráfego médio e alto (respectivamente, 20, 30 e 40 km/h). Também foi considerado o 

comprimento de percurso médio ponderado porque é razoável assumir que ele atende a 

maioria dos passageiros/usuários que viajam para todos os destinos possíveis nestas cidades. 

Os passageiros/usuários do STPC precisariam entre 47 minutos a 1,35 horas para 

atingir seus destinos (em média) em situações de alto tráfego, não tendo influência se o 

deslocamento ocorre em dias úteis ou finais de semana, Mesmo em finais de semana com 

menos congestionamento a acessibilidade continua equivalente à dias úteis. Para o STPSP o 

valor encontrado entre 0,5 e 1,12 horas. Essa diferença foi conseqüência direta das 

características do STPC e do STPSP enquanto as maiorias das conexões passavam por um 

hub (um terminal, por exemplo) no STPC, o STPSP apresentava várias conexões diretas entre 

diferentes pontos na cidade. 

 

Tabela 18 – Duração média da viagem para o STPC e para o STPSP. 

 Média da velocidade em km/h 
Rede 20  30 40  

STPC-útil-km 0,94 h 0,63 h 0,47 h 
STPC-sábado-km 0,95 h 0,63 h 0,47 h 
STPC-domingo-km 0,95 h 0,63 h 0,47 h 
STPSP-útil-km 1,12 h 0,7 h 0,55 h 

 

O valor obtido para o STPSP-útil-km, a partir da velocidade média aproxima-se do 

(RGTP-MOVIT, 2016), onde se tem que a duração média da viagem é de 1,30 h. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 

Apresentou-se uma análise de dois STPs brasileiros relevantes (Curitiba, considerado 

como modelo de transporte público no Brasil e São Paulo, considerada a maior cidade da 

América Latina em população) utilizando a análise de redes complexas. Seu tamanho (em 

número de nós) excedeu outros STPs estudados anteriormente no mundo. No caso do STPC, 

foram avaliadas alterações dos dias da semana aos fins de semana (em termos de distância e 

frequência veículos) e a evolução através de intervalo de 14 faixas de horário (em termos de 

frequência de veículos), com objetivo de verificar a dinâmica do comportamento. O principal 

foco foi estabelecer um método utilizando redes complexas para identificar informações úteis 

para passageiros/usuários e planejadores. Buscou-se traduzir os resultados através de métricas 

em informações aplicáveis e úteis, através da comparação dos resultados de métricas 

ponderadas e não ponderadas, uma nova abordagem de classificação e interpretação. Foram 

propostas duas novas métricas para avaliação de congestionamento. 

São contribuições desta tese: 1) uma forma de visualizar através de gráficos de 

dispersão as métricas de rede complexas sobre o mapa geográfico da cidade avaliar o 

comportamento local do STP, além de focar em apresentar informações sobre os pontos de 

parada de veículos; 2) uma classificação das métricas complexas em dois grupos, cujo 

significado é relevante para os estudos dos sistemas de transporte público; 3) duas novas 

métricas, sendo o índice de densidade e o índice de congestionamento com objetivo de 

apresentar de forma rápida o quanto pode ser congestionado um STP, sem a necessidade de 

combinação de diversas métricas e com um tempo computacional equivalente a métrica de cc; 

4) uma estratégia para incluir informações geográficas (distância entre pontos de parada de 

veículos conectados e frequência de veículos por pontos de parada) na rede complexa, a fim 

de obter resultados relevantes para estudos dos STP (particularmente a estratégia para calcular 

o coeficiente de agrupamento ponderado); 5) uma estratégia para obter as métricas de l1/w, 

diam1/w, Bw_1/freq e Cw_1/freq para redes ponderadas através da frequência dos veículos; 6) um 

novo resultado a partir das métricas l1/w e diam1/w, onde é possível também para estas redes 

encontrar a métrica l1/w_hop, que tem a finalidade de encontrar o caminho com maior 

quantidade de pontos de parada (nos caminhos mínimos) e diam1/w_hop que possibilita definir o 

caminho mínimo com maior quantidade média de pontos de parada em operação.  

Foi demonstrado que as métricas ponderadas exigem uma definição adequada dos 

pesos das suas arestas, de modo a obter informações significativas a partir da perspectiva do 
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STP. No caso do coeficiente de agrupamento ponderado pela distância, foram estabelecidos 

pesos da aresta para o recíproco de distâncias entre pares de pontos de paradas de veículos 

conectados e o recíproco da frequência de veículos que atendem os pontos de parada, a fim de 

obter informações sobre possíveis congestionamento tanto para o STPC como para o STPSP. 

Em outras métricas, a distância forneceu informações para avaliar a ponderação entre os 

valores, o grau ponderado e a modularidade ponderada, como por exemplo, em (NEWMAN, 

2001), aplicada para outro tipo de análise. Assim é primeira vez para STP que se obtêm 

métricas significativas a partir da coleta da frequência para os caminhos mínimos formados 

pelo recíproco da frequência como peso das arestas. 

Sugere-se que as duas novas métricas (di) e (cib) auxiliam a avaliação do 

congestionamento em uma determinada região, com menor complexidade computacional e 

com maior facilidade, pois não se faz necessário obter o resultado de diversas métricas para 

determinar o nível de congestionamento em STP utilizando redes complexas. 

Embora houvesse diferenças entre as arestas ponderadas e não ponderadas, a 

alteração do peso das arestas e a forma de representar as métricas locais sobre o mapa 

geográfico das cidades mostra uma diferença significativa no coeficiente de agrupamento. A 

abordagem gráfica indica uma visão da métrica aplicada ao STP. A maioria dos estudos que 

só apresentam resultados das métricas em forma de médias, limitando o significado das 

métricas no STP.  

Também foi usado o recíproco de distância entre pontos de paradas de veículos 

conectados para produzir uma versão ponderada. Tal métrica permitiu identificar um terminal 

localizado no sul de Curitiba como tendo a maior possibilidade de congestionamento, o que se 

indica a realidade. Situação semelhante foi verificada com centralidade de intermediação. Já a 

centralidade de proximidade ponderada revelou que a maioria dos pontos de parada de 

veículos tanto para o STPC e para o STPSP que eram centrais para estas redes eram pontos de 

parada de veículos do tipo regulares. Possivelmente, deriva do fato de que ambas as áreas do 

centro não tinham terminais e foram inseridos vários pontos de paradas regulares. Isto indica 

que a análise topológica (utilização de métricas não ponderadas) dos STPs pode, de forma 

incorreta, identificar pontos de parada de veículos centrais orientados geograficamente, caso 

não seja realizada a interpretação correta para obtenção dos resultados métricas. 

O planejamento dos STPs requer ponderações sobre: criar um número significativo 

de caminhos para garantir uma curta duração de viagens em torno de uma cidade, (o que 

exigiria uma rede densa e altamente conectada, embora haja limites devido às dimensões 

geográficas da cidade), ou mesmo um grafo completo e sobre complexidade da gestão do 
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STP, uma vez que seus pontos de parada de veículos congestionados teriam de representar um 

elevado número de linhas (grau local elevado) e pontos de parada de veículos mais próximos 

diretamente relacionados (alto coeficiente de agrupamento local). 

Foram também foi observados no STPC para os dias úteis, sábados e domingos e sua 

evolução ao longo do dia no intervalo das 14 faixas de horário. Como o número de linhas foi 

reduzido, o grau ponderado e não ponderado de pontos de parada foram reduzidos em média. 

Comportamento semelhante aconteceu com o coeficiente de clusterização, significando uma 

redução na possibilidade de congestionamentos. Aumentando o número de comunidades e o 

comprimento médio do caminho (incluindo suas versões ponderadas) reduziu-se o número de 

alternativas, uma vez que as comunidades formadas ficaram mais isoladas umas das outras.  

Um STP baseado no conceito de hub concentra o tráfego em torno de poucos pontos 

de parada de veículos (aqueles que agem como hubs) e irradia linhas a outros pontos de 

parada de veículos em torno da cidade (grafo de estrela. 

Do ponto de vista dos passageiros, o STPSP deveria indicar a facilidade de acesso a 

qualquer parte da cidade, uma vez que o comprimento médio ponderado do percurso e as 

distâncias são próximas ao STPC. O último exige maior uso de terminais para acessar 

qualquer destino, em média. No entanto, com base na análise, a partir da perspectiva de um 

planejador, o STPC exige maior atenção, por ser uma rede baseada em hubs, mais suscetíveis 

a falhas, onde a robustez de uma rede é representada pela acessibilidade estrutural (existência 

de caminhos entre dois pontos de parada) e pela acessibilidade dinâmica (resposta de um 

ponto de parada após a perturbação em outro ponto de parada). 

O hub característico dos terminais pode ajudar o STP de Curitiba a espalhar 

rapidamente informações úteis para seus cidadãos, por exemplo, a partir do terminal 

localizado no sul da cidade. Também é possível obter informações sobre a duração do tempo 

do trajeto até o destino para planejar uma tarifa baseada no tempo, considerando 

objetivamente as necessidades dos passageiros/usuários e as características do STP. 

Para as redes não ponderadas STPSP, teve Sws = 2,2 e STPC com Sws = 5,23, o que 

classifica como rede complexa semelhante às redes do mundo pequeno. O STPC possui 

comportamento mais próximo de mundo pequeno que o STPSP, já que Sws >> 1. Também o 

STPCP, tem l (menor) e cc (maior) do que o STPSP, sendo também um comportamento de 

mundo pequeno. Já o STPSP possui grau elevado, alto número de comunidades e baixa 

centralidade de intermediação, características de mundo pequeno. Também se destaca que em 

ambos os STP a distribuição de k cumulativos, se ajustam a uma distribuição da lei de 

potência (2,291 ≤ α ≤ 2,748, com 0,943 ≤ R
2 ≤ 0,776), ou seja, característica de livre escala. 



135 
 

Ambos os STP (Curitiba e São Paulo) possuem a distribuição de k cumulativos, que ajustam a 

uma distribuição da lei de potência, ou seja, de livre escala. Estes dados demonstram a 

dificuldade de classificar as redes de STP embora, apresentam comportamento similar.  

Pode-se afirmar que baseado nos resultados obtidos, que modelar STPs como rede 

complexa ponderada pode ajudar a entender e prever a mobilidade da cidade e pode ser uma 

ferramenta para planejadores em processo de criação ou adaptação de seus STPs. 

 

 

6.1  TRABALHOS FUTUROS 
 

 

Estes estudos podem gerar:  

· Utilização de novas variáveis (como o tempo de viagem, a capacidade da 

linha de ônibus, horário dos veículos, fluxo de passageiros) para entender a 

dinâmica das redes ainda de forma mais detalhada. 

· Proposta de novas métricas para avaliação de STP baseado em redes 

complexas, que apresentem resultados de fácil entendimento e com menor 

complexidade computacional para planejadores e passageiros/usuários. 

· Análise de como o sistema suportaria mudanças e possíveis falhas 

direcionadas ou aleatórias, buscando dessa forma avaliar a robustez da rede e 

o impacto na mobilidade urbana. 
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APÊNDICE A – Distribuição espacial de kw_freq em STPC (dias úteis) 
– (a) 

06:00-08:30; (b) 20:00-22:00. 

 
 
 

APÊNDICE B – Distribuição geográfica – STPC-util-freq – C1/w_freq – (a) 
04:00-06:00; (b) 06:00-08:00. 
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APÊNDICE C – Distribuição geográfica – B1/w_freq
 – STPC-útil-freq – (a) 

04:00-06:00; (b) 06:00-08:00. 
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APÊNDICE D – Distribuição geográfica – B1/w_freq
 – STPC-útil-freq – (a) 

06:30-08:00; (a); 08:00-10:00; (c) 10:00-12:00; (d) 11:00-13:30. 
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APÊNDICE E – Distribuição geográfica – B1/w_freq
 – STPC-útil – (a) 12:00-

14:00; (b) 14:00-16:00; (c) 17:00-19:30; (d) 18:00-20:00. 
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APÊNDICE F– Distribuição geográfica – B1/w_freq
 – STPC-útil – (a) 20:00-

22:00; (b) 22:00-24:00. 
 

 
 

 

 

 


