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RESUMO 

 
 

As crescentes preocupações com as questões ambientais têm levado à consideração de 
alternativas na mobilidade e transporte urbanos. Dentre as opções disponíveis, os 
ônibus elétricos movidos a bateria têm sido bastante considerados em termos de 
flexibilidade, sustentabilidade e emissão de poluentes. Estes ônibus possuem um 
sistema plug-in de recarga (PEV) que permite sua circulação sem a necessidade de 
alimentação constante por vias exclusivas. Entretanto, devido à necessidade de 
recarga das baterias, o número e posicionamento das estações de recarga tem papel 
fundamental na viabilização da operação deste sistema de transporte. Este trabalho 
apresenta um modelo de simulação de eventos discretos que captura o padrão de 
movimentação dos ônibus e respectivo consumo de energia. Uma estratégia de 
otimização que utiliza um algoritmo genético biobjetivo é então associada à 
simulação (otimização com simulação) para minimizar tanto o número de estações de 
recarga quanto o tempo extra necessário para recarga dos ônibus. Foram utilizados 
dados reais de demanda de passageiros, velocidade dos ônibus, distâncias, relevos, 
entre outros, do sistema de transporte da cidade de Curitiba. Os parâmetros de 
mobilidade dos ônibus estão baseados em dados reais adquiridos, filtrados e 
analisados através de um sistema informatizado da empresa que controla o sistema 
público e urbanização da cidade para um total de seis linhas expressas. O modelo 
utilizado para o consumo de energia dos ônibus é baseado no cálculo da energia 
necessária para movimentar um ônibus, levando em conta diferentes carregamentos e 
forças de resistência ao movimento. Nas paradas que possuem estações de recarga, 
considera-se recarga rápida da bateria ajustada para os parâmetros típicos de um 
ônibus elétrico. Os resultados mostram diferentes arranjos para o número de estações 
de recarga e atrasos nos itinerários programados, assim como os níveis de operação 
das baterias. 
 
Palavras-chave: Simulação de eventos discretos. Otimização com simulação. 
Veículo elétrico plug-in PEV. Veículo leve sobre pneus BRT. Transporte urbano. 
  



 

ABSTRACT 

 

Growing concerns with environmental issues have resulted in considering alternatives 
for urban mobility and public transportation. Among the available options, battery-
powered electric buses have been fairly considered in terms of flexibility, 
sustainability and emission of pollutants. These buses have a plug-in recharge system 
(PEV) that allows their driving in exclusive lanes without providing external power. 
However, recharge of batteries is necessary, and the number and placement of 
charging stations have a fundamental role in the operation of this transport system. 
This work presents a discrete event simulation model that captures the pattern of bus 
dynamics and its corresponding energy consumption. An optimization strategy that 
utilizes a biobjective genetic algorithm is then associated with the simulation 
(simulation with optimization) to minimize both the number of charging stations and 
average extra time needed to recharge batteries. Information for passenger demand, 
bus speed, distances, road elevations, among others, have been obtained from the 
Curitiba public transportation system. The parameters of buses’ mobility are based on 
real data acquired, filtered and analyzed for six express lines from raw data provided 
by a computational system of a company that controls the public transportation 
system and urban area of the city. The mathematical model used to compute the 
power consumption of a bus is based on the energy required to run it, taking into 
account different loadings and friction forces. Fast battery recharge with typical 
parameters of an electric bus is considered at bus stops with charging stations. The 
results show different arrangements for the number of recharge stations and delays in 
the bus schedule, as well as the corresponding energy levels of batteries. 
 
Keywords: Discrete event simulation. Simulation optimization. Plug-in electric 
vehicle PEV. Bus rapid transit BRT. Urban transportation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma nova geração de veículos urbanos movidos por motores elétricos pode 

agora ser visto em diferentes cidades ao redor do mundo. De acordo com Frade et al. 

(2011), os veículos elétricos (VEs) são ecologicamente amigáveis como uma 

emissão de dióxido de carbono muito baixa em comparação com os veículos a motor 

de combustão interna. Eles também têm a vantagem de ser mais silenciosos – 

reduzindo a poluição sonora nas cidades. Os VEs são uma das alternativas mais 

promissoras para reduzir o dióxido de carbono no sistema de transporte. Mesmo uma 

pequena proporção de VEs na rede de transportes pode levar a uma redução 

substancial das emissões (TIKKA et al., 2012). 

A participação dos VEs na frota de veículos deverá aumentar 

significativamente nas próximas décadas, por causa das vantagens relacionadas com 

o transporte elétrico (MIERLO; MARENNE, 2009). A ausência de emissões de 

escape reduz as concentrações locais de emissão de poluentes, resultando em um 

impacto positivo na saúde pública (DUVALL et al., 2007). 

Os investimentos iniciais nos veículos elétricos podem ser bastante altos, 

porém como as características das rotas dos ônibus são bem conhecidas e a área de 

condução é limitada, o transporte público das cidades oferece uma boa oportunidade 

para a implementação inicial dos veículos elétricos (SINHUBER; ROHLFSA; 

SAUERA, 2012). 

Apesar desse alto custo dos ônibus elétricos, Sinhuber, Rohlfsa e Sauera 

(2012) dizem que conhecendo as características da linha do ônibus (como perfis de 

velocidade e altitude, tempo, ocupação, velocidade média de viagem e assim por 

diante), existe a possibilidade de dimensionar o sistema de bateria dos veículos 

otimizando a eficiência dos custos finais.  

Investir na infraestrutura da cidade deve ser o primeiro passo para 

implantação de uma frota de ônibus elétricos. Todavia, a infraestrutura de 

carregamento da bateria ainda é bastante escassa. Mesmo sabendo que os ônibus 

elétricos têm autonomia limitada, devido a capacidade da bateria, a falta de 

infraestrutura para o carregamento e a falta de um uso mais eficiente das suas 

qualidades, tem efeitos negativos sobre a ampliação desta tecnologia nas cidades 

(CHOI; JEONG; JEONG, 2012). 
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Contudo, muitas cidades ainda procuram fontes alternativas de energia no 

transporte público. Existem os trólebus, também ônibus elétricos, mas que 

necessitam de alimentação aérea por cabos e estão confinados a rotas específicas e, 

portanto, são pouco flexíveis em caso de falta de energia elétrica ou interrupções das 

vias devido a acidentes ou congestionamentos. Este trabalho tem como foco avaliar o 

potencial de substituição – levando em conta a infraestrutura da cidade – dos atuais 

ônibus movidos a diesel por ônibus elétricos movidos a bateria que podem operar em 

corredores exclusivos de transporte, conhecido como BRT (Bus Rapid Transit).  

 

1.1 MOTIVAÇÃO  

Os ônibus urbanos (transporte coletivo) são usados intensivamente durante 

o dia e portanto dirigem distâncias significativamente maiores, em comparação com 

os veículos de passageiros. Eles normalmente funcionam até 18h por dia, atingindo 

facilmente 5000 horas de funcionamento anual. Por conta da baixa autonomia dos 

ônibus elétricos, uma carga de bateria não é suficiente para um dia inteiro e logo, os 

ônibus precisam ser recarregados durante sua operação, conhecido como 

carregamento rápido. Um dos grandes desafios atuais é o planejamento das estações 

de reabastecimento e a operação global do sistema. 

Segundo a International Energy Agency (2013), existem poucos 

investimentos na infraestrutura das cidades para a implantação de veículos elétricos e 

ainda menos estudos para o caso particular de ônibus elétricos movidos a bateria 

operados em um sistema BRT. Portanto, investir no estudo de diferentes alternativas 

para a operação dos sistemas de transporte é fundamental para viabilizar o uso de 

diferentes modos de transporte, em particular do ônibus elétrico movido a bateria 

cuja alimentação não é feita através de cabos, mas sim de baterias que necessitam de 

uma infraestrutura própria para o carregamento. 

 

1.2 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um modelo de simulação da 

operação das principais linhas BRT de Curitiba visando a substituição por veículos 

elétricos. Esta simulação é então utilizada para obter o número e localização das 



 12 

estações de recarga através de uma técnica de otimização com simulação. A 

otimização considera a minimização de dois objetivos conflitantes – o número de 

estações de recarga e o tempo extra que os ônibus ficam nas estações – e garante que 

os ônibus não ficam sem energia no percurso. 

Para obter um modelo realista e adequado com a realidade de Curitiba, são 

utilizados dados reais de demanda e funcionamento do sistema de transporte atual, 

tais como velocidade dos ônibus, número de passageiros, tempo em estações, entre 

outros, e também foram considerados valores reais das rotas e relevos. Utilizando 

estas informações e um modelo dinâmico de bateria, é possível avaliar de forma 

confiável o comportamento destes ônibus através do sistema. 

Visto que a decisão da importância de cada um dos objetivos de otimização 

com relação ao outro necessita de conhecimentos e considerações que vão além do 

escopo deste trabalho, os resultados são apresentados como um conjunto de soluções 

para o problema, as quais satisfazem os requisitos do sistema e deixa para o usuário 

final a seleção da solução que melhor se adapta ao cenário de aplicação. 

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

As principais contribuições do trabalho são o desenvolvimento de um 

modelo de simulação de ônibus elétricos movidos a bateria para as linhas expressas 

da cidade de Curitiba. Este modelo de simulação agrega diferentes fontes de 

informação, que vão desde um modelo de consumo de energia para movimentação 

dos ônibus, passando por um modelo de recarga das baterias até a incorporação de 

dados reais do transporte de Curitiba, tais como topologia das rotas de ônibus, 

horários de pico, número de veículos utilizados, tempos de parada em estações e 

semáforos, dentre outros. Embora ajustado para o caso de Curitiba, este modelo de 

simulação pode ser adaptado para outras cidades que utilizam o sistema BRT (Bus 

Rapid Transit), que se caracteriza pelo uso de corredores exclusivos para o transporte 

público. 

Com base neste modelo, uma metodologia de otimização com simulação é 

implementada utilizando um pacote comercial de otimização multiobjetivo. 

Particularmente, um problema biobjetivo é formulado, que corresponde à 

determinação das estações de recarga de forma a minimizar tanto o número de 
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estações quanto o tempo extra de recarga (além do tempo necessário para embarque 

e desembarque de passageiros). Embora não seja o objetivo deste trabalho discutir 

em profundidade o algoritmo de otimização utilizado (solução “caixa preta”), os 

resultados obtidos permitem analisar a viabilidade de implantação do ônibus elétrico 

nos principais corredores de transporte público de Curitiba. 

Este trabalho gerou o seguinte artigo aceito para publicação: 

SEBASTIANI, Mariana T.; LUDERS, Ricardo; FONSECA, Keiko V. O. Allocation 

of Charging Stations in an Electric Vehicle Network Using Simulation Optimization. 

Proceedings of the 2014 Winter Simulation Conference, 2014. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Este trabalho está divido em oito capítulos. No segundo capítulo são 

apresentados conceitos do BRT e de ônibus elétricos, assim como trabalhos 

relacionados com o planejamento de estações de recarga. A técnica de otimização 

com simulação é mostrada no capítulo 3. O quarto capítulo é uma descrição do 

problema, apresentando o escopo do trabalho e as características e mapas das linhas 

expresso consideradas. O capítulo 5 propõe o modelo de simulação e também o 

modelo de consumo de energia da bateria. Os dados reais coletados da cidade de 

Curitiba, como a quantidade de ônibus, estão no capítulo 6. Os resultados obtidos 

para diferentes cenários de operação como, distâncias das linhas, velocidade dos 

ônibus, relevo da via, entre outros, são apresentados no capítulo 7, seguido pelas 

conclusões no capítulo 8. 
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2 INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE PÚBLICO 

Neste capítulo, serão apresentados conceitos sobre o sistema BRT de 

transporte público, em particular do sistema de transporte da cidade de Curitiba. A 

seguir, são apresentados referenciais tecnológicos dos ônibus elétricos, além de 

trabalhos relacionados ao planejamento das estações de recarga. 

 
2.1 BUS RAPID TRANSIT 

O transporte público é um meio essencial pelo qual os cidadãos podem 

acessar efetivamente bens e serviços em toda a extensão das cidades de hoje. Um 

sistema de transporte público de qualidade é um incentivo para os proprietários de 

carro a tentar alternativas, pois cada vez existem custos maiores para se ter um carro 

de uso diário, como taxas de estacionamento, impostos, seguro obrigatório e alto 

custo com combustível (WRIGHT E HOOK, 2007). 

Nos países em desenvolvimento, os ônibus são muitas vezes o meio de 

transporte mais comum, mas eles são altamente poluentes por conta das muitas 

paradas e arrancadas e funcionamento ocioso de motores em tráfego pesado. Dar 

prioridade e tecnologia ao ônibus não só reduz o impacto ambiental direto, mas 

também melhora a capacidade de atração em relação ao carro particular (THE 

WORLD BANK, 2002). 

A construção de vias somente para ônibus, como tem sido feito em várias 

cidades brasileiras, ou mesmo uma rede de ônibus integrada, como em Curitiba-PR, 

parece ser capaz de afetar a utilização do carro.  

O Bus Rapid Transit (BRT) foi desenvolvido para ser um mecanismo de 

baixo custo para que as cidades desenvolvam rapidamente um sistema de transporte 

público que pode alcançar uma rede completa, bem como oferecer um serviço rápido 

e de alta qualidade. Ainda em seus primeiros anos de aplicação, o conceito BRT 

ofereceu o potencial para revolucionar o transporte urbano.  

O BRT não é a única opção de transporte de massa disponível para uma 

cidade. Trilho de metrô, veículo elétrico sobre trilhos, monotrilho, trens suburbanos, 

e sistemas de ônibus padrão são opções que os líderes municipais podem considerar. 

Os fatores que afetam a escolha da tecnologia incluem os custos de infraestrutura, 

custos operacionais, considerações de design e implementação, desempenho e 
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impactos econômicos, sociais e ambientais. A ascensão do BRT como uma opção 

eficaz diz respeito principalmente aos seus custos relativamente baixos de 

infraestrutura e capacidade de operar sem subsídios.  

De acordo com Wright e Hook (2007) o BRT é um sistema de transporte de 

alta qualidade que proporciona uma mobilidade urbana rápida, confortável e com um 

bom custo-benefício através da provisão de uma infraestrutura diferenciada, de 

operações rápidas e frequentes, e excelência em marketing e atendimento ao cliente. 

Ele utiliza essencialmente as mesmas características de um sistema de transporte 

ferroviário moderno, mas em uma fração do custo. Um sistema BRT custará 

tipicamente 4 a 20 vezes menos do que um veículo elétrico sobre trilhos ou bonde 

elétrico (tram) e de 10 a 100 vezes menos do que um sistema de metrô convencional.  

Ao contrário dos sistemas de trânsito sobre trilhos, o BRT tem a vantagem 

de facilmente acomodar possíveis permutações de rota. Sistemas BRT podem 

alcançar um serviço de alta qualidade, não apenas por conta dos ônibus, estações, 

vias de ônibus, e outras infraestruturas, mas também porque BRT redefine a forma 

como os serviços de transportes públicos são geridos e regulados, através de 

operações eficientes, eficazes, negócios transparentes, sofisticada tecnologia e 

excelência em marketing e serviço ao cliente (OECD, 2002). 

O projeto de infraestrutura deve abranger uma ampla gama de componentes 

do sistema, incluindo vias de ônibus, estações de parada, terminais, depósitos, 

centros de controle, sinais de controle de tráfego, mecanismos de integração, serviços 

de utilidade pública e paisagismo.  

Estações devem ser concebidas não só para fins funcionais, mas também 

para o conforto do cliente e conveniência. Terminais devem ser devidamente 

dimensionados para lidar eficientemente com transferências de ônibus. Da mesma 

forma, áreas de depósito devem ser projetadas para lidar com uma variedade de 

tarefas, incluindo o reabastecimento, limpeza, manutenção e reparação, e 

estacionamento de veículos. Se os clientes não podem chegar a uma estação com 

conforto e segurança, então eles vão deixar de ser clientes. Se não for conveniente ou 

fácil de caminhar até uma estação BRT, em seguida, os clientes serão desencorajados 

a usar o sistema (WRIGHT e HOOK, 2007). 
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2.1.1 Origem do BRT 

A primeira pista exclusiva de ônibus em uma rua da cidade foi iniciada em 

Chicago em 1939. Posteriormente, este tipo de desenvolvimento foi implementado 

em várias outras cidades nos Estados Unidos. No entanto, o conceito não era serviço 

de alta qualidade, como o BRT, mas substituir o serviço de bonde com a operação de 

ônibus simples.  

A ideia do BRT só começou a ser desenvolvida quando a cidade de 

Curitiba-PR (Brasil) resolveu inovar e em vez de implantar veículos rápidos sobre 

trilhos, decidiu projetar ônibus com maior capacidade trafegando em vias exclusivas 

(sistema com um custo menor). Os primeiros 20 quilômetros de sistema de Curitiba 

foram planejados em 1972, construído em 1973, e em 1974 o serviço começou a 

funcionar. Curitiba inicialmente aspirava a construção de um sistema ferroviário. No 

entanto, a falta de financiamento exigiu uma abordagem mais criativa. Assim, sob a 

liderança do então prefeito Jaime Lerner, a cidade começou um processo de 

desenvolvimento de corredores de vias de ônibus (chamados de canaletas exclusivas) 

que emanam do centro da cidade (MEIRELLES, 2000). 

Na falta de recursos para desenvolver um sistema de trânsito à base de 

trilho, a equipe do prefeito Lerner criou uma alternativa de baixo custo, ainda que 

com alta qualidade utilizando novas tecnologias de ônibus. Hoje, estações modernas 

em formato de tubo (Figura 1) e ônibus biarticulados, com capacidade para até 250 

passageiros representam um exemplo para o mundo. O sistema BRT tem agora cinco 

corredores radiais que emanam do núcleo da cidade de Curitiba (WRIGHT e HOOK, 

2007). 

Com Curitiba servindo de exemplo, várias outras cidades brasileiras 

seguiram esse modelo com sistemas básicos a ser implantado em São Paulo (1975), 

Goiânia (1976), Porto Alegre (1977), e Belo Horizonte (1981). Outras cidades do 

mundo também seguiram o exemplo, como Bogotá na Colômbia (que até hoje é 

considerado um sistema com serviços de alta qualidade).  
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Figura 1. Estação tubo de parada em Curitiba 

Fonte: URBS (2014a). 
 

2.1.2 Sistema de Transporte Público de Curitiba 

O sistema de transporte de Curitiba tem como fundamento o uso integrado 

das vias e política de transporte ao longo dos principais corredores radiais da cidade. 

Cada um dos eixos estruturais foi desenvolvido como um sistema de trinário de vias. 

Uma das três vias é a estrada central que contém uma canaleta, que é exclusiva para 

a circulação das linhas expressas, e duas vias lentas para veículos particulares. As 

outras duas vias são ruas estruturais, paralelas à via central (uma via do lado 

esquerdo e outra do lado direito), há uma quadra de distância e com sentido único. 

São vias que permitem que todos os veículos particulares trafeguem do centro aos 

bairros e dos bairros ao centro (URBS, 2014a). 

Este sistema de vias é apenas uma parte do sistema de transporte coletivo 

de ônibus em toda a cidade de Curitiba. O sistema, denominado Rede Integrada de 

Transporte (RIT), fornece uma hierarquia de tipos de ônibus em toda a cidade de 

serviços, e todos são operados por um sistema de tarifa integrada. Os serviços de 

ônibus estão ligados por meio de terminais de integração e passageiros podem trocar 

entre os ônibus sem pagamento adicional. Dessa forma os usuários podem trafegar 

por toda a cidade e também 14 diferentes municípios da Região Metropolitana, de 

acordo com a URBS (2014a). A URBS, Urbanização de Curitiba S/A, é a empresa 

que controla o sistema de transporte público de Curitiba. Foi fundada em 1963 e é 



 18 

uma sociedade de economia mista, em que há uma colaboração entre o Estado e 

empresas particulares (PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, 2014).  

A frota de ônibus de Curitiba é codificada por cores e dividida entre 

funções. A Figura 2 apresenta a composição da frota de 2014, diferenciando os 

veículos pelas suas linhas e cores e mostrando algumas características de cada 

ônibus.  

Por Curitiba ser um exemplo para outras cidades do mundo e pioneira do 

BRT, este sistema foi escolhido como local para um futuro cenário com o tráfego de 

ônibus elétricos movidos a bateria. Para representar o BRT, são utilizadas as seis 

linhas do ônibus expresso. Estes ônibus estão na cor vermelha (Figura 3) e ligam os 

terminais de integração nos bairros ao centro da cidade através das vias exclusivas. 

Os embarques e desembarques são feitos em nível por estações tubo ou terminais. 

 

2.2 TECNOLOGIA DOS ÔNIBUS ELÉTRICOS 

Os veículos elétricos (VEs) são, provavelmente, entre as alternativas mais 

promissoras no sentido de trafegar sem a emissão de gás carbônico e outros 

poluentes. Mesmo uma pequena proporção de VEs transitando já gera uma 

diminuição das emissões. Esses veículos também reduzem a poluição sonora tão 

presente nos centros urbanos, já que operam em silêncio. 

Os veículos elétricos são movidos a eletricidade armazenada em grandes 

baterias. Estas baterias são usadas para alimentar um motor elétrico, que impulsiona 

o veículo. Eles também se beneficiam dos elevados níveis de torque encontrados nos 

motores elétricos, bem como da aceleração e desaceleração suaves sem engrenagens 

(SUSTAINABLE ENERGY IRELAND, 2007).   

Os ônibus elétricos, foco deste trabalho, não são diferentes dos outros 

veículos elétricos – as mesmas vantagens são encontradas e portanto, apresentam-se 

como uma ótima alternativa para o transporte público das cidades. A implantação de 

uma frota de ônibus elétricos no transporte público representa uma solução tanto para 

o desenvolvimento urbano sustentável como para a redução do congestionamento 

nos centros. 
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Figura 2. Composição da frota de ônibus de Curitiba 

Fonte: URBS (2014a). 
 

 
Figura 3. Ônibus expresso 

Fonte: URBS (2014a). 
 

Atualmente já existem alguns ônibus elétricos operando em diversos países. 

As empresas Sinautec Automobile Technologies e Shanghai Aowei Technology 

Development Company desenvolveram um ônibus elétrico que armazena a energia 

através de supercapacidores e que operam na região de Xangai desde 2006 
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(SINAUTEC, 2006). Outra companhia que produziu um ônibus elétrico foi a 

empresa americana Proterra, que já pensa em uma segunda geração para o fim de 

2014 (PROTERRA, 2014). As características e configurações do sistema do e-

Primus, o ônibus elétrico da Hyundai Heavy Industries, foram apresentadas em uma 

conferência em Seul na Coréia do Sul em 2012 (CHOI; JEONG; JEONG, 2012). O 

TOSA (PHYS ORG, 2013), é um sistema que se compõe um outro ônibus elétrico e 

um sistema de carregamento e chamou a atenção quando ainda estava em testes em 

2013. Ele foi desenvolvido pela empresa ABB de Zurique (Suíça) em parceria com 

outras companhias, para permitir um rápido carregamento da bateria do ônibus (15 

segundos) realizado enquanto os passageiros embarcam e desembarcam. 

Outros desses ônibus elétricos também foram projetados para essa recarga 

rápida, feita nos pontos de parada enquanto os passageiros entram e saem do veículo. 

Nesses casos um encaixe automático conecta o ônibus na estrutura instalada no ponto 

de parada. A Figura 4 mostra a infraestrutura deste carregamento. Esta mesma 

infraestrutura pode ser sugerida para uma real implantação nas estações de 

carregamento no cenário previsto neste trabalho. 

 

 
(a) sistema TOSA  (b) Proterra 

Figura 4. Infraestrutura de carregamento dos ônibus elétricos 
Fonte: Phys Org (2013); Proterra (2014). 

 

No Brasil, os veículos elétricos de um modo geral ainda não são tão 

comuns quanto em outros países, como os da Europa e da América do Norte. 

Contudo, para os ônibus do transporte público, já pode-se notar um aumento nos 

últimos anos. Em Curitiba, a empresa Volvo junto com a prefeitura da cidade lançou 

o Hibribus, um ônibus híbrido que usa o motor elétrico para arrancar e acelerar o 

ônibus até 20 km/h. Para velocidades superiores a 20 km/h é usado o sistema a diesel 

convencional. Essa tecnologia permite uma economia de combustível de até 35% e 
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reduz em 90% a emissão de gases poluentes. Os ônibus também não emitem ruídos 

em cerca de 30 a 40% do tempo de operação. Esse sistema foi implantado em junho 

de 2012 e possui 30 veículos em circulação na cidade (GRUPO VOLVO DO 

BRASIL, 2013). 

No começo deste ano de 2014, em São Paulo, o primeiro ônibus elétrico 

operando no Brasil 100% movido a bateria entrou em fase de testes. A empresa 

Eletra junto com a Mitsubshi Heavy Industries produziu o E-Bus, que rodará no 

corredor ABD na grande São Paulo. Este ônibus tem autonomia de 200km e um 

sistema de recarga rápida de 5 minutos que acontece durante sua jornada. Outro 

diferencial é que este é o primeiro ônibus articulado elétrico movido a bateria do 

mundo, com 18 metros de comprimento (MITSUBISHI CORPORATION, 2013). 

Uma desvantagem é o alto custo dos VEs, já que dependem principalmente 

do custo da bateria. Contudo, os preços vêm caindo nos últimos anos e espera-se que 

continuem a diminuir com o aumento da demanda. Os altos custos na hora da 

compra dos VEs são parcialmente compensados por meio da redução de custos com 

combustíveis (HYBRID CARS, 2006). O rápido desenvolvimento e grandes 

realizações para a produção de baterias avançadas também resultaram em um 

interesse significativo para o desenvolvimento de veículos elétricos.  

 
2.2.1 Baterias  

As baterias dos VEs são bastante diferentes daquelas usadas em 

dispositivos eletrônicos de consumo domésticos, como de laptops e celulares. Elas 

devem fornecer alta potência (até centenas de kW) e alta capacidade de 

armazenamento (até dezenas de kWh) dentro de um espaço e peso limitado e com 

um preço acessível. Grandes esforços de pesquisa e investimentos foram feitos para 

as tecnologias de baterias avançadas que são adequados para os veículos elétricos em 

todo o mundo. 

O tipo e a capacidade da bateria irão determinar a velocidade máxima, a 

autonomia, o tempo de recarga e o tempo de vida da bateria. Há uma série de 

tecnologias de baterias recarregáveis que foram utilizadas ou ainda são usadas nos 

veículos híbridos e elétricos. Os principais tipos de tecnologia são descritos 

resumidamente a seguir, de acordo com Sustainable Energy Ireland (2007):  
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• Chumbo-ácido (Pb-ácido): Baterias de chumbo-ácido são o mais antigo tipo 

de bateria recarregável e têm um peso e volume grande. Estes fatores fazem 

com que as baterias de chumbo-ácido ocupem uma quantidade significativa 

de espaço dentro dos veículos e adicionem uma quantidade significativa de 

peso. No entanto, elas têm uma relação boa entre o peso e a potência, sendo 

de baixo custo; 

• Níquel Cádmio (NiCd): Essas baterias têm o ciclo de vida mais longo de 

todas as baterias atualmente disponíveis (mais de 1500 ciclos), mas tem baixa 

densidade de energia. O cádmio também é tóxico - um perigo para os seres 

humanos e animais, por isso seu uso (principalmente em aplicações 

domésticas), está sendo substituído por outros tipos de baterias; 

• Níquel-Metal-Hidreto (NiMH): A tecnologia de baterias de níquel-metal-

hidreto é semelhante a uma bateria do níquel cádmio em seu design, exceto a 

substituição do cádmio tornando a bateria menos prejudicial para o meio 

ambiente. Baterias de NiMH também pode ter de 2 a 3 vezes a capacidade de 

uma bateria NiCd de mesmo tamanho. Em comparação com as baterias de 

íons de lítio, a capacidade de energia é menor e a auto-descarga maior; 

• Íons de lítio: A relativamente moderna tecnologia de bateria de íons de lítio 

tem uma densidade muito elevada de carga (ou seja, uma bateria leve que 

armazena uma grande quantidade de energia). Limitações atuais incluem a 

volatilidade, o potencial de superaquecimento e alto custo (LARMINIE; 

LOWRY, 2003; VETTER et al., 2005); 

• Polímero de íons de lítio: Esta é uma tecnologia similar ao de íons de lítio, 

mas normalmente tem uma densidade de carga um pouco mais baixa, maior 

taxa de degradação do ciclo de vida. Ainda, se a bateria descarregar abaixo de 

uma certa tensão, ela pode nunca mais se manter carregada; 

• Cloreto de sódio de níquel (NaNiCl): Esta bateria, também conhecida como a 

bateria zebra, pertence à classe de baterias de sais fundidos. Elas têm uma 

densidade de energia mais elevada, bem como uma maior densidade de 

potência fazendo baterias recarregáveis de sais fundidos uma tecnologia 

promissora para a alimentação de veículos eléctricos. No entanto, a 

temperatura normal de funcionamento é entre 270-350 °C, o que coloca 

maiores exigências sobre o resto dos componentes da bateria e pode trazer 
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problemas de segurança e gestão térmica. Além disso, existem também 

perdas térmicas significativas quando a pilha não está em utilização. 

 

Os principais critérios de seleção da bateria são: tipo, tamanho (densidade 

de energia), peso, custo, ciclo de vida, eficiência, maturidade, disponibilidade e 

confiabilidade (BUCHMANN, 2005). 

Neste momento, as baterias de íons de lítio parecem ser as melhores 

baterias recarregáveis para a implementação do veículo. Elas são leves e poderosas 

quando comparado a outros materiais de bateria, e capazes de recarga rápida em 10 

minutos ou menos. A energia é cerca de três vezes maior do que a das baterias de 

chumbo-ácido (EMORI et al., 2002).  

Para o modelo de simulação, o comportamento do ônibus será descrito pela 

sua dinâmica de movimento. Essa dinâmica foi apresentada em Perrotta et al. 

(2012a) que mostra como a bateria carrega e descarrega a energia. Para tal, alguns 

fatores são considerados, como:  

 

• A força de atrito ao movimento: em que se avalia a velocidade do veículo, 

sua massa e a gravidade; 

• O arrasto aerodinâmico: que é calculada pela densidade do ar, um coeficiente 

de arrasto aerodinâmico e, mais uma vez, a velocidade do veículo; 

• A força de inclinação: que leva em conta a aceleração da gravidade, a massa 

do ônibus e o ângulo da inclinação da subida; 

• A força da inércia: que é calculada pela própria aceleração do veículo e sua 

massa. 

 

2.3 ESTAÇÕES DE RECARGA 

Preocupações com as grandes emissões de poluentes dos veículos de uma 

forma geral têm gerado pesquisas em busca de novas alternativas. Os veículos 

elétricos movidos a bateria estão como uma das opções mais promissoras. Contudo, 

o foco não está apenas nos veículos em si, mas também nas baterias elétricas e na 

infraestrutura. 
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A procura pelo melhor local para implantar estações de carregamento é um 

problema bastante discutido na literatura, como em Frade et al. (2011) que propõem 

um método para otimizar um modelo de máxima cobertura na cidade de Lisboa, em 

Portugal; e também, em Xi, Sioshansi e Marano (2013) que utilizam a técnica de 

simulação com otimização dentro de uma região de Ohio, nos Estados Unidos. 

Os estudos em baterias elétricas também são discutidos. Em Young et al. 

(2013) são mostrados os diferentes tipos de baterias, suas características, melhor 

aplicação para cada uma delas e os métodos para o carregamento e descarregamento. 

Zheng, Qi e Du (2009) apresentam um modelo dinâmico das características 

de uma bateria para veículos elétricos. É utilizado um tipo específico de bateria, o de 

íons de lítio, o mais comum em uso entre todos os tipos de veículos elétricos. Este 

modelo matemático foi elaborado para descrever a variação da tensão no pacote de 

baterias durante a carga e descarga. 

Esses trabalhos tratam dos veículos elétricos de uma maneira geral, porém 

alguns são específicos para os ônibus do transporte público, como em Perrotta et al. 

(2012a). Neste artigo utilizam-se os modelos apresentados por Larminie e Lowry 

(2003) para calcular o desempenho dos ônibus elétricos e analisar o consumo de 

energia, criando ciclos de aceleração e desaceleração. Em um trabalho seguinte, 

Perrotta et al. (2014) realizam um estudo de caso para a cidade do Porto, em 

Portugal. São analisadas três diferentes rotas para os ônibus elétricos, a fim de 

escolher a que trará mais vantagens, levando em consideração o gasto energético e a 

utilização de freios regenerativos (freios que retornam energia à bateria). 

Leemput et al. (2012) também trazem um estudo sobre ônibus elétricos 

trafegando em um ambiente urbano para dois cenários diferentes: com vias 

eletrificadas, em que são carregados continuamente, e também com a utilização de 

baterias. Os ônibus foram simulados na cidade de Paris, na França – por conta da alta 

intensidade de ônibus – e dados como consumo e demanda de energia foram 

armazenados e analisados. 

Um outro trabalho apresentado por Sinhuber, Rohlfsa e Sauera (2012), 

avalia também a implantação da eletrificação dos ônibus dos transportes públicos. 

Neste estudo são consideradas a parada em estação de recarga e a troca de uma parte 

do pacote de baterias. São discutidos o dimensionamento do pacote de baterias e o 

regime de energização dos ônibus, tomando como exemplo a cidade de Aachen, na 
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Alemanha. Os resultados trazem a demanda de energia, a distância percorrida e a 

quantidade de paradas necessárias. 

 

2.4 CONCLUSÕES 

Neste capítulo foram discutidos conceitos relacionados a um possível 

cenário de ônibus elétricos movidos a bateria no transporte público. Apresenta-se o 

sistema BRT e suas características, mostrando que é um sistema de transporte de 

massa de baixo custo, em que ônibus trafegam em vias exclusivas de uma forma 

rápida e frequente. Discute-se também sobre a sua origem e como Curitiba se tornou 

pioneira e até hoje é referência para outras cidades neste quesito. Na seção 2.1.2 

descreve-se o sistema de transporte público da cidade de Curitiba, apresentando a 

empresa URBS que controla este sistema e a frota dos ônibus, em especial os 

veículos da linha expresso.  

Em seguida descreve-se a tecnologia dos ônibus elétricos, apresentando os 

que estão no mercado atual ou em fases finais de testes. Também são abordados a 

infraestrutura de carregamento necessária nesses ônibus e os projetos que já existem 

no Brasil. Ainda nesta seção 2.2, as baterias utilizadas nesses veículos são discutidas 

e apresenta-se uma breve introdução do modelo de bateria utilizado neste trabalho. 

Ao final, apresenta-se alguns trabalhos atuais sobre o planejamento de estações de 

recarga para implantações de veículos elétricos nas cidades. 
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3 OTIMIZAÇÃO COM SIMULAÇÃO 

A metodologia utilizada neste trabalho é conhecida como simulação com 

otimização em que uma simulação de eventos discretos fornece o valor de aptidão 

(que mede a qualidade de uma solução) para soluções candidatas, geradas 

inicialmente de forma aleatória, e evoluídas através de uma abordagem de 

otimização metaheurística (FU, 2002).  

Dennis Pegden e Michael Gately (1977) estavam entre os primeiros a relatar 

a ligação de um algoritmo de otimização com pacotes de simulação disponíveis no 

mercado. O otimizador usaria as entradas e saídas do modelo, bem como as 

informações fornecidas pelo usuário para determinar uma melhor solução.  

Atualmente, quase todos os softwares de simulação de eventos discretos 

contêm um módulo que realiza algum tipo de otimização ao invés de apenas 

estimativa estatística pura. Esses softwares usam recentes técnicas de otimização, 

como os algoritmos evolutivos, redes neurais, arrefecimento simulado, entre outros 

(BOWDEN; HALL, 1998). 

Eskandari, Rabelo e Mollaghasemi (2005) apresentam uma abordagem que 

integra um modelo de simulação com uma técnica de otimização estocástica de não-

dominação. Esta técnica de simulação com otimização utilizando algoritmo genético 

com abordagem multiobjetiva também é utilizada nesta dissertação, em que 

múltiplas simulações são executadas sequencialmente e em cada uma delas é 

fornecido um valor de aptidão, até que se encontre as melhores soluções para o 

problema. 

 

3.1 SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS 

A simulação é a imitação da operação de um processo do mundo real ou do 

sistema ao longo do tempo. A simulação envolve a geração e observação de uma 

história artificial de um sistema, com o objetivo de fazer inferências sobre as 

características de funcionamento do sistema real (BANKS et al., 2001). 

O comportamento de um sistema que evolui ao longo do tempo é estudado 

através do desenvolvimento de um modelo de simulação. Este modelo geralmente 

assume a forma de um conjunto de pressupostos relativos à operação do sistema. 
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Essas suposições são expressas em relações matemáticas, lógicas e simbólicas entre 

as entidades, ou objetos de interesse, do sistema. Uma vez desenvolvido e validado, 

um modelo pode ser usado para investigar uma ampla variedade de perguntas sobre o 

sistema do mundo real.  

Banks et al. (2001) descrevem que em alguns casos, um modelo pode ser 

desenvolvido simplesmente através de métodos matemáticos. Tais soluções podem 

ser encontradas por meio da utilização do cálculo diferencial, da teoria das 

probabilidades, de métodos algébricos, ou de outras técnicas matemáticas. A solução 

geralmente consiste em um ou mais parâmetros numéricos, que são chamados de 

medidas de desempenho do sistema.  

No entanto, muitos sistemas reais são tão complexos que os modelos destes 

sistemas são virtualmente impossíveis de resolver matematicamente. Nestes casos, a 

simulação pode ser usada para imitar o comportamento do sistema ao longo do 

tempo. A partir da simulação, os dados são coletados, como se o sistema real 

estivesse sendo observado. Estes dados gerados por simulação são usados para 

estimar as medidas de desempenho do sistema (GRAY, 2007). 

Dado um determinado conjunto de entrada e as características do modelo, o 

problema é executado e o comportamento simulado é observado. O processo de 

mudança de insumos e características do modelo resultam em um conjunto de 

cenários que são avaliados. Uma boa solução é em seguida recomendada para 

aplicação, seja para a análise de um sistema já existente ou para a criação de um 

novo sistema.  

Para este trabalho, o software escolhido para a simulação é a ferramenta 

SimEvents do Matlab, que será melhor descrita na seção 3.1.2. 

 

3.1.1 Funcionamento de uma Simulação 

Para modelar um problema é necessário entender o conceito de sistema. 

Um sistema é definido como um grupo de objetos que se unem em alguma interação 

para a realização de algum objetivo. Outros termos também necessitam ser definidos 

para uma melhor compreensão e para explicá-los será utilizado um sistema de 

transporte rodoviário e seus seguintes componentes (LAW, 2007): 
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• Entidade é o objeto de interesse no sistema. No caso desse sistema de 

transporte rodoviário a entidade seriam os ônibus; 

• Atributo é a propriedade de uma entidade, que nesse exemplo seriam a 

origem e o destino; 

• Atividade representa uma ação em um período de tempo especificado, por 

exemplo a atividade dos ônibus é trafegar pelas vias;	  

• Evento é definido como uma ocorrência instantânea que pode alterar o estado 

do sistema, como neste caso seriam as chegadas nos pontos de parada; 

• Variáveis de Estado de um sistema são definidas como o conjunto de 

variáveis necessárias para descrever o sistema em qualquer momento, em 

relação aos objetivos do estudo. Nesse exemplo seria a quantidade de ônibus 

trafegando pelas vias. 

 

O fluxograma da Figura 5 foi adaptado de Banks et al. (2001) e apresenta 

os passos necessário para a construção de um sistema de simulação. O mesmo 

fluxograma foi seguido neste trabalho para a construção do modelo de simulação do 

tráfego de ônibus elétricos na cidade de Curitiba. As etapas desse fluxograma são 

melhor descritas abaixo: 

 

• Formulação do problema: é a base de qualquer estudo e uma formulação clara 

e de fácil entendimento pode garantir uma simulação com resultados 

satisfatórios; 

• Definição do objetivo e plano geral do projeto: o objetivo indica as perguntas 

a serem respondidas pela simulação; 

• Conceptualização do problema: este é a parte da modelagem em que é 

necessário abstrair as características essenciais do problema e a partir desse 

ponto, elaborar o modelo até que hajam resultados úteis; 

• Coleta de dados: os objetivos dos estudos ditam, de uma forma geral, o tipo 

de dados a serem coletados. Para o problema tratado neste trabalho, os dados 

coletados incluem: a aquisição dos dados das rotas (como relevo das vias, 

localização dos pontos de paradas e distância entre estes pontos) e também da 

frota (quantidade de ônibus em cada linha e número de passageiros por 

turno); 
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• Implementação do problema: já que a maioria dos sistemas do mundo real 

resultam em modelos que requerem uma grande quantidade de 

armazenamento de informações, o modelo deve ser implementado em algum 

software de simulação que seja capaz de atender essa grande necessidade 

computacional. Neste caso, o software escolhido será apresentado na seção 

3.1.2; 

• Bom desempenho: Esta etapa irá testar se o modelo implementado está 

funcionando corretamente. Como esses modelos podem ser complexos, sua 

implementação pode resultar em erros, assim é necessário verificar os 

parâmetros de entrada e a estrutura lógica do modelo; 

• Modelo validado: A validação do modelo é conseguida através de um 

processo iterativo de comparação do modelo com o comportamento real do 

sistema e utilizar as discrepâncias entre os dois, e os conhecimentos 

adquiridos, para melhorar o modelo. Por conta da grande complexidade do 

modelo de simulação das linhas BRT, este processo de validação foi 

realizado parcialmente – comparando o tempo real que os ônibus levam para 

realizar uma volta completa, com o tempo extraído da simulação. 

• Projeto do experimento: até então o modelo foi testado apenas para validar 

sua funcionalidade, porém nesta etapa algumas definições reais que serão 

simuladas devem ser determinadas. Essas decisões são em relação à duração 

do período de iniciação, o tempo das simulações e a quantidade de 

replicações a serem feitas para cada experimento; 

• Ciclo de produção e análise: etapa de definição dos parâmetros do sistema 

que procuram a melhor solução e análise das soluções; 

• Necessidade de mais ciclos: Depois desta análise dos resultados é 

determinado se ainda há necessidade de acontecer mais ciclos da simulação e 

quais modificações devem ser feitas; 

• Documentação: documentar o programa de simulação é necessário para 

compreender a forma como funciona o programa ou alterar os parâmetros à 

vontade em busca de uma melhor solução; 

• Implementação do sistema real: essa última fase é a de implementar esse 

problema em um cenário real, sabendo-se que o sucesso dessa etapa depende 

de quão bem os passos anteriores foram realizados. 
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As duas últimas etapas (documentação e implementação) não se encaixam 

no escopo deste trabalho. Entretanto a realização das duas é prevista em trabalhos 

futuros.  

 

 
Figura 5. Etapas de um estudo de simulação 

Fonte: Adaptado de Banks et al. (2001). 
 

3.1.2 SimEvents 

O SimEvents (MATHWORKS INC., 2005) foi concebido para simular 

sistemas de eventos discretos e é incorporado no Simulink (um tradicional simulador 
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temporal), de modo que é possível uma coexistência efetiva de componentes baseado 

no tempo e baseado em eventos em sistemas híbridos complexos. Além disso, seu 

design permite que o SimEvents tire proveito de uma rica coleção de visualização, 

processamento de dados e ferramentas de computação através do Simulink e do 

Matlab. No Simulink a comunicação entre os blocos é baseada em sinais, já no 

SimEvents baseia-se nos sinais e nas entidades.  

O SimEvents consiste de em várias bibliotecas que contém blocos com 

diferentes funcionalidades no sistema. As principais bibliotecas são os seguintes: 

 

• Geradores: blocos que geram entidades ou chamam funções (ou seja, eventos 

que chamam blocos do Simulink); 

• Filas: blocos em que as entidades podem ser armazenadas temporariamente 

enquanto esperam o acesso de um recurso; 

• Servidores: blocos que modelam vários tipos de recursos; 

• Encaminhamento: blocos que controlam o movimento das entidades enquanto 

eles acessam as filas e servidores; 

• Portões: blocos que controlam o fluxo de entidades, ativando/desativando o 

acesso dessas entidades em determinados blocos; 

• Tradução de evento: blocos que permitem a comunicação entre o SimEvents e 

o Simulink, traduzindo eventos em funções; 

• Atributos: blocos que atribuem e modificam os dados das entidades. Várias 

ações de controle são feitas em seguida com base nos valores destes dados; 

• Subsistemas: estes permitem uma combinação de blocos a serem executados 

após a ocorrência de eventos específicos; 

• Temporizadores e contadores: blocos que medem os tempos de ocorrência de 

eventos ou o tempo que decorre entre os eventos. Também contam 

ocorrências de determinados tipos de eventos. Estes dados são fornecidos aos 

blocos de exibição. 

 

Por conta da fácil linguagem utilizada pelo Matlab e pela rápida ligação do 

pacote de simulação SimEvents com a toolbox de otimização (descrita na seção 3.3), 

este software foi definido para ser utilizado neste trabalho. 
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3.2 OTIMIZAÇÃO 

Otimização é o ato de obter a melhor solução ou um conjunto de soluções 

ótimas para uma determinada função (denominada função objetivo) ou conjunto de 

funções, sob determinadas circunstâncias (CHONG; ZAK, 2001). É, também, o 

processo de encontrar as condições que fornecem o máximo ou mínimo à uma 

função. À medida que o número de funções e o número de variáveis aumentam, a 

dificuldade em se determinar o conjunto de soluções ótimas também aumenta. É 

neste contexto que surge a necessidade de desenvolver técnicas matemáticas e 

computacionais que refinem o processo de otimização. 

O modelo linear dos problemas de otimização é mostrado na Equação 1. 

Neste caso, a equação apresenta uma função objetivo que deve ser minimizada. De 

forma análoga, também é possível maximizar o problema (KELLEY, 1999). 

 

𝑚𝑖𝑛   𝑐!𝑥!

!

!!!

=   𝑄(𝑥) (1) 

 

em que, 

𝑗 = 1,… ,𝑛   representa atividades a serem realizadas;  

𝑐!   é o custo associado à j-ésima atividade; 

𝑥! é uma variável de decisão que quantifica o nível de operação da j-ésima atividade. 

 

É conveniente pensar em algoritmos de otimização como uma aplicação por 

iterações. Os problemas de otimização podem ser classificados de várias maneiras 

(GILL; MURRAY; WRIGHT, 2004), tais como: 

 

• Restrições: as restrições representam normalmente limitações de recursos 

disponíveis ou exigências e condições que devem ser cumpridas no problema. 

Estas restrições do modelo determinam uma região à qual damos o nome de 

conjunto das soluções viáveis. Os problemas podem ser definidos como: 

− Problemas de otimização com restrições; 

− Problemas de otimização sem restrições; 

• Natureza das equações envolvidas: cada problema apresenta tipos de 
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equações diferentes e para cada tipo de equação uma determinada abordagem 

deve ser adotada. São essas as classificações: 

− Problemas de programação não-lineares; 

− Problemas de programação geométricas; 

− Problemas de programação quadráticos; 

− Problemas de programação lineares; 

• Natureza determinística das variáveis: podem ser classificados em dois tipos: 

− Problemas de programação estocásticos: é uma área voltada para a 

modelagem e resolução de problemas que envolvem incertezas, que estão 

explicitamente descritas nos modelos através de variáveis aleatórias; 

− Problemas de programação determinísticos: quando um conjunto de 

entradas conhecidas e que resultará em um único conjunto de saídas; 

• Número de funções objetivos: 

− Problemas de programação com único objetivo: são a maioria dos casos 

aplicados e encontrados na literatura; 

− Problemas de programação multiobjetivos: em algumas situações, pode-se 

ter mais de um critério para ser satisfeito simultaneamente, para este caso, 

técnicas diferentes são utilizadas. 

 

Dentre os métodos de solução para problemas de otimização existem os 

métodos exatos(determinísticos) e os que se utilizam de alguma heurística de 

solução. Os determinísticos são algoritmos que apresentam comportamento 

previsível. Dada uma determinada entrada (instância do problema), o algoritmo 

apresenta sempre a mesma saída e o mesmo “ponto de parada”. Eles resolvem o 

problema com uma decisão exata a cada passo (TORREÃO, 2004). Exemplos de 

técnicas desses algoritmos são: Método Simplex, Método de Programação Linear 

Sequencial, Método do Gradiente Reduzido, entre outras. Estes métodos 

determinísticos, baseados no cálculo de derivadas ou em aproximações destas e no 

gradiente, produzem bons resultados quando as funções são contínuas, convexas e 

unimodais. No entanto, na maioria das vezes, são ineficientes quando aplicados a 

problemas que apresentam não diferenciabilidade ou descontinuidade.  

Por este motivo, os métodos metaheurísticos estão se tornando mais 

populares nas pesquisas e apresentando melhores resultados em muitos casos quando 
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comparados aos determinísticos. Os métodos metaheurísticos, também conhecidos 

como métodos naturais, se caracterizam pela busca da melhor solução através de 

regras de probabilidade, trabalhando de maneira aleatória, mas sempre buscando a 

evolução. Técnicas utilizando esse método necessitam de um número elevado de 

avaliações do problema, avaliando o espaço de busca de maneira seletiva, segundo o 

algoritmo utilizado, e encontrando a melhor solução (DOWSLAND, 1993). Entre as 

técnicas mais conhecidas pode-se citar: os Algoritmos Evolutivos (Algoritmos 

Genéticos, Evolução Diferencial, entre outros.); os Algoritmos baseados na 

Inteligência Coletiva (Otimização por Enxame de Partículas, Colônias de Formigas, 

entre outros.), Busca Tabu, arrefecimento simulado e outros. 

 

3.2.1 Algoritmos Evolutivos 

Na década de 1930 os primeiros trabalhos envolvendo algoritmos 

evolutivos (AE) foram desenvolvidos. Entretanto, segundo Jong (2006), apenas na 

década de 1960, quando se tinha maior acesso aos computadores, é que se 

intensificaram os desenvolvimentos de AEs com a realização de diversos estudos 

teóricos e empíricos. Esta área de pesquisa tem se expandido bastante e algumas 

razões para isto são (REZENDE, 2003): 

 

• Desenvolvimento de algoritmos capazes de encontrar soluções adequadas 

para problemas complexos, ainda não resolvidos por outras técnicas 

computacionais; 

• Simplicidade dos métodos que podem ser modelados por poucas e simples 

linhas de código; 

• Adaptação relativamente fácil para problemas das mais diversas áreas. 

 

Embora existam diferenças entre os algoritmos evolutivos, todos eles 

apoiam-se nos mesmos conceitos: dada uma população de indivíduos (um conjunto 

de soluções), mudanças no ambiente desencadeiam um processo de seleção em que 

as melhores soluções são escolhidas. Dada uma função a ser otimizada (seja 

maximizada ou minimizada), gera-se aleatoriamente um conjunto de soluções, e 

aplica-se a função para medir a qualidade das soluções candidatas, atribuindo-lhes 
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um valor que mede sua adequação. Este processo provoca uma evolução à direção a 

solução que possui melhor resultado dentro do espaço de variáveis de decisão 

(ZHANG; SANDERSON, 2009). 

Os AEs foram desenvolvidos originalmente como ferramentas de 

modelagem e simulação computacional; no entanto, após alguns anos, eles passaram 

a ser explorados como técnica de otimização (KARRAY; SILVA, 2004). Vale 

destacar também que, diferentemente de outras técnicas de busca e otimização, as 

quais em geral constroem uma única solução por iteração, os AEs trabalham com 

conjuntos de soluções, o que reduz, em muitos casos, o número de iterações 

necessárias para a obtenção das soluções. Os AEs também tratam de problemas 

complicados ou difíceis de modelar, em que uma formulação explícita para a 

avaliação da função custo não pode ser desenvolvida (KARRAY; SILVA, 2004).  

 

3.2.2 Algoritmos Evolutivos Genéticos 

A origem do algoritmo genético (GA) é atribuída ao trabalho com 

autômatos celulares de John H. Holland e sua filosofia principal foi inspirada no 

princípio de Darwin da seleção natural. De acordo com esse princípio, quanto mais 

adaptável o indivíduo ao meio-ambiente, maior suas chances de sobrevivência e 

reprodução; e o quanto um indivíduo é adaptável em seu ambiente é medido pela 

função aptidão (fitness). Por meio da troca de segmentos dos cromossomos, um 

indivíduo pode produzir uma prole com melhor condicionamento e, assim, aumentar 

sua capacidade de sobreviver (HOLLAND, 1992). 

Holland, através de um dos primeiros estudos na área, introduziu e analisou 

o comportamento esperado da prole de uma população que passou por recombinação 

genética e mutação. Houve um significante interesse nesse algoritmo nas últimas três 

décadas. As aplicações com os GA’s incluem diversas áreas como: treinamento de 

redes neurais, identificação de características de imagens, programação da divisão de 

trabalho, economia, reconhecimento de padrões, teoria fuzzy, entre outros 

(GOLDBERG, 1998; HOLLAND, 1992). 

Sua população é inicializada de forma aleatória e cada indivíduo da 

população é chamado de cromossomo, que é representado por uma string de valores 

(genes) que indicam uma lista de variáveis discretas (parâmetros). O valor da aptidão 
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é associado a cada cromossomo e é usado para refletir o quão bom é o indivíduo para 

solucionar o problema. Essa população evolui e é avaliada a cada geração, em que 

geração é uma iteração do Algoritmo (TZENG, 2003).  

Para criação da nova população de filhos, duas técnicas de reprodução são 

aplicadas sobre os cromossomos da população atual (chamados de pais): mutação e 

cruzamento. Os pais utilizados nestas operações são escolhidos através de um 

método de seleção que se baseia nos resultados obtidos na função objetivo, tal que 

cromossomos que obtiveram melhores resultados terão maior probabilidade de serem 

usados nos processos de reprodução. Após várias gerações o algoritmo converge para 

o melhor cromossomo que representa a melhor solução para o problema (CHONG; 

ZAK, 2001). A Figura 6 apresenta os passos a serem seguidos pelo algoritmo 

genético, que são descritos a seguir: 

 

• Inicialização da população; 

• Escolha da função aptidão e sua forma de avaliação para cada indivíduo da 

população; 

• Seleção da parte melhor classificada para reprodução; 

• Criação da nova geração através do cruzamento e mutação; 

• Substituição da pior população pela nova população de filhos; 

• Repetição deste processo até que uma condição para terminar seja atingida. 

 

 
Figura 6. Funcionamento do algoritmo genético 

Fonte: Adaptado de Ahn e Ramakrishnal (2002). 
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3.2.2.1 Seleção 

A seleção é o componente que guia o algoritmo para escolher indivíduos 

com melhores valores na função objetivo contra aqueles com piores resultados. 

Métodos determinísticos podem ser aplicados, mas em geral a implementação utiliza 

valores aleatórios em sua composição. A maioria dos métodos de seleção são 

projetados para escolher preferencialmente indivíduos com maiores notas de aptidão, 

embora não exclusivamente, a fim de manter a diversidade da população. 

 

3.2.2.2 Cruzamento 

O processo de cruzamento ou crossover é o mais importante do algoritmo 

genético, pois tem grande poder de introduzir novo material genético na população 

de forma a manter a diversidade da mesma. Notando que mesmo pais com resultados 

ruins podem gerar filhos com resultados bastante melhorados. 

Basicamente o cruzamento é a troca de genes entre dois cromossomos de 

dois pais. No caso mais simples, realiza-se este processo através da seleção de um 

ponto do cromossomo e da troca de seus componentes a partir daquele ponto 

(processo chamado de cruzamento por ponto simples) e pode ser observado na 

Figura 7. 

 

 
Figura 7. Processo de cruzamento por ponto simples 

Fonte: Adaptado de Geyer-Schulz (1995). 
 

3.2.2.3 Mutação 

A mutação é uma deformação aleatória na informação genética de um 

indivíduo, em meios reais causados por exposição à radioatividade ou outras 

influências do ambiente. A probabilidade de um dado gene passar por mutação deve 
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ser a mesma de todos os outros. 

No caso de codificação binária o processo de mutação é causado apenas 

pela inversão de um dos bits do cromossomo (Figura 8). A decisão do bit a ser 

modificado deve ser feita de forma aleatória. Já nos problemas de codificação real a 

mutação mais conhecida é feita através da seleção de um valor aleatório com 

distribuição normal e média igual ao valor a passar por mutação. O desvio padrão é 

uma entrada do processo (TZENG, 2003).  

 

 
Figura 8. Processo de Mutação 

Fonte: Adaptado de Goldberg (1989). 
 

3.2.3 Abordagem Multiobjetivo 

Muitos problemas do mundo real envolvem a otimização simultânea de 

muitas funções objetivo. Geralmente, estas funções não podem ser comparadas entre 

si e frequentemente possuem objetivos conflitantes e competitivos, ou seja, melhorar 

um objetivo vai muitas vezes significar piorar o outro. Isto resulta em um grupo de 

soluções, denominado como conjunto de Pareto ótimo ou fronteira de Pareto, que 

podem ser consideradas equivalentes quando nenhuma informação externa é dada em 

relação à importância de cada objetivo (DEB, 2001). 

Uma das principais diferenças entre o algoritmo evolutivo e o multiobjetivo 

é o operador de seleção, dado que a comparação entre duas soluções deve realizar-se 

de acordo com o conceito de dominância. Um problema multiobjetivo pode ser 

formulado seguindo as Equações 2 e 3: 

 

𝑚𝑖𝑛 𝑓 𝑥 = [𝑓! 𝑥 , 𝑓! 𝑥 , 𝑓! 𝑥 ,… , 𝑓!!(𝑥)]; (2) 

Sujeito à 

𝑔! 𝑥 ≤ 0, 𝑗 = 1,… ,𝑛!, (3) 

 



 39 

onde x = [𝑥!, 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥!]! ∈   ℝ!é o vetor de variáveis que têm que ser otimizada, 

𝑓!, 𝑖 = 1,… ,𝑛! ,  são as funções objetivos e 𝑔! , 𝑗 = 1,… ,𝑛!  são as funções de 

restrição. 

Problemas multiobjetivo podem ser resolvidos através da técnica definida a 

seguir para o caso de minimização: 

 

• Dominância de Pareto:  

− Um vetor solução𝑓 𝑥! = [𝑓! 𝑥! , 𝑓! 𝑥! , 𝑓! 𝑥! ,… , 𝑓!!(𝑥!)] domina um 

outro vetor solução 𝑓 𝑥! = [𝑓! 𝑥! , 𝑓! 𝑥! , 𝑓! 𝑥! ,… , 𝑓!!(𝑥!)]  se, e 

somente se, 𝑓 𝑥! ≤ 𝑓(𝑥!). 

• Solução ótima de Pareto: 

− Uma solução 𝑓(𝑥!) é dita como solução ótima se, e somente se, não 

exista 𝑓(𝑥) para o qual 𝑓(𝑥!) é dominado por 𝑓(𝑥). 

 

A Figura 9 demonstra as duas definições acima. As funções 𝑓(𝑥!) e 𝑓(𝑥!) 

são ambas soluções ótimas de Pareto, pois elas não são dominadas por outra solução 

e portanto estão na primeira frente de Pareto.  

 

 
Figura 9. Exemplo de dominância e solução ótima de Pareto 

Fonte: Adaptado de Stadler (1979). 
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3.3 TOOLBOX DE OTIMIZAÇÃO 

No software Matlab, da Mathworks Inc., uma toolbox de otimização 

(MATHWORKS INC., 2014a) é oferecida para solução de problemas lineares, 

quadráticos, binários, inteiros e não lineares de otimização. Segundo a Mathworks 

Inc. (2014a), a toolbox fornece funções para encontrar parâmetros que minimizam ou 

maximizam objetivos satisfazendo restrições lineares ou não lineares. O Matlab 

apresenta três funções para utilização em problemas multiobjetivos: 

• Realização de objetivo (goal attainment) – que utiliza vetores de peso para 

transformar um problema multiobjetivo em mono objetivo e então buscar as 

soluções;  

• Mínimo e máximo (minimax) – que encontra apenas o melhor e pior valor 

para cada objetivo; 

• Algoritmo genético multiobjetivo – que usa os conceitos apresentados neste 

capítulo para encontrar um conjunto de soluções que otimize ambos os 

objetivos simultaneamente restrito às condições dadas.  

 

A documentação da toolbox de otimização multiobjetivo utilizando 

algoritmo genético apresentada por Matlab, que é baseada em Deb (2001), mostra 

que esta técnica apresenta resultados melhor distribuídos e próximos à frente de 

Pareto para a maior parte dos problemas. Múltiplos parâmetros podem ser definidos 

para execução do algoritmo genético multiobjetivo na toolbox do Matlab. A Tabela 1 

sumariza estas opções para cada um dos passos apresentados anteriormente. Em 

negrito estão as seleções-padrão que, segundo os desenvolvedores, são as mais 

eficazes para diversos tipos de problemas. Esta toolbox será utilizada no decorrer 

deste trabalho e detalhes quanto aos valores utilizados para cada parâmetro serão 

apresentados nos capítulos seguintes. 

A geração da população inicial pode ser uniforme (a população inicial é 

distribuída de forma aleatória e uniforme no espaço de buscas) e factível (que 

garante que nenhum dos indivíduos da população esteja no espaço de restrição). O 

dimensionamento do fitness é utilizado para converter o fitness puro em valores mais 

vantajosos para o processo de seleção e pode ser escolhido entre: 
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• Ranking: que através dos fitness atribui um ranqueamento para estas soluções 

(é usado para o processo de seleção); 

• Proporcional: que usa uma escala proporcional entre o fitness puro e o novo 

valor; 

• Superior: que atribui o mesmo valor de fitness para um número definido das 

melhores soluções; 

• Escala linear: que faz com que o melhor fitness seja deslocado até um valor 

definido pelo usuário (as demais soluções são deslocadas de forma 

proporcional). 

 
Tabela 1. Opções para o algoritmo genético multiobjetivo 

Etapa Opções para o algoritmo genético multiobjetivo 

Geração Uniforme, factível 

Dimensionamento 

do fitness 
Baseado em ranking, proporcional, superior, escala linear, deslocada 

Seleção Torneio  

Cruzamento Aritmético, heurístico, intermediário, dispersos, ponto simples, dois pontos 

Mutação Factível adaptativa, Gaussiana, uniforme 

Autor: Adaptado de Mathworks Inc. (2014b). 
 

Para seleção, que escolhe os membros da população que serão utilizados 

para obter a próxima geração, está disponível apenas o método de torneio. Este 

método seleciona aleatoriamente um número definido de soluções e a melhor 

daquelas soluções é usada para os posteriores passos. Ele é executado até que o 

número de indivíduos necessários para o cruzamento seja selecionado. 

No processo de cruzamento, que combina dois indivíduos da população 

atual (pais) a fim de formar um ou vários novos indivíduos (filhos), existem três 

técnicas disponíveis para otimização com variáveis binárias, todas utilizando 2 

indivíduos pais para o cruzamento: 

• As funções aritmética, heurística e intermediária são aplicáveis somente à 

otimização de variáveis reais; 

• Disperso cria um vetor binário do tamanho de um indivíduo. Onde o vetor for 

verdadeiro usa-se o valor do pai 1 e onde for falso utiliza-se o valor do pai 2; 

• Ponto simples seleciona um ponto no indivíduo. Na frente daquele ponto são 

utilizados os valores do pai 2, atrás os valores do pai 1; 
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• Ponto duplo seleciona dois pontos no indivíduo. Antes do primeiro ponto e 

depois do segundo são usados valores do pai 1, já entre os dois pontos são 

usados valores do pai 2. 

 

Para a mutação, que faz mudanças aleatórias nos novos indivíduos da 

população, três funções são disponibilizadas, entretanto apenas uma delas é aplicável 

a problemas binários: 

• A função Gaussiana e a factível adaptativa são aplicáveis apenas em 

problemas de otimização real; 

• Uniforme faz a avaliação de cada bit de cada indivíduo da população e com 

uma probabilidade de mutação (default de 1%) inverte o valor do bit. 

 

3.4 CONCLUSÕES 

Este capítulo trouxe o conceito de otimização com simulação – técnica 

utilizada neste trabalho para alocar estações de recarga para ônibus elétricos. Um 

fluxograma mostra os passos utilizados para a construção do modelo de simulação 

deste trabalho. Em seguida são apresentadas as características do SimEvents, 

software utilizado para a simulação. 

Também é feita uma breve descrição dos algoritmos evolutivos genéticos 

multiobjetivos, que é utilizado para a otimização. Por último é comentado sobre a 

toolbox de otimização do Matlab, que tem conexão com o SimEvents. O SimEvents 

apresenta todas as características necessárias para a modelagem do sistema, tais 

como a simulação do deslocamento dos ônibus entre as estações, tempo e número de 

veículos em fila, geração dos ônibus conforme uma tabela de tempo, entre outros. 

Estes atributos, em conjunto com as informações oriundas do sistema de transporte 

atual de Curitiba, possibilitam uma análise e avaliação de diferentes cenários da 

implementação de ônibus elétricos movidos a bateria no sistema BRT de Curitiba. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Em um cenário futuro da cidade de Curitiba-PR visando uma melhor 

qualidade ambiental, os ônibus com motor à combustão do transporte público 

deverão ser gradualmente substituídos por veículos elétricos movidos a bateria. Tal 

implantação necessitará de um maior planejamento e racionalização dos recursos em 

comparação com os veículos à combustão, devido à baixa autonomia dos ônibus 

elétricos. 

O problema tratado neste trabalho abrange as linhas do BRT que trafegam 

por vias exclusivas. Essas linhas possuem pontos de parada no formato de estação 

tubo com acesso fácil de embarque e desembarque de passageiros. A frota de ônibus 

expresso opera 6 linhas diferentes. Cada uma dessas linhas possui dois sentidos, 

assim como diferentes quantidades de estações de paradas. 

Os dados gerais das seis linhas que foram utilizadas são apresentados na 

Tabela 2. No anexo A encontram-se os nomes de cada estação de parada de cada 

uma das seis linhas. Na Tabela 2, nota-se que a linha Circular Sul tem dois códigos, 

isso porque cada um dos códigos representa um sentido que essa linha circular faz 

(sentido horário e anti-horário). Contudo, por se tratar do mesmo percurso e mesmos 

pontos de paradas, essas duas linhas serão consideradas como uma só neste trabalho. 

A linha 503 - Boqueirão foi a primeira a ser construída e onde se iniciaram 

as operações dos ônibus expressos biarticulados. Esta linha abrange 16 estações tubo 

e 3 terminais durante seu percurso, conforme visto na Figura 10. 

Como a região Sul de Curitiba é a região que teve o maior crescimento, viu-

se a necessidade de implantar uma linha apenas para cobrir essa parte. Seu 

diferencial são os 7 terminais que permitem que os passageiros façam mais conexões 

para o resto da cidade, agilizando as viagens. Na Figura 11, pode-se ver as linhas 

502/602 - Circular Sul. 
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Tabela 2. Linhas dos ônibus expresso de Curitiba 

Nome da Linha Código Sentido 1 Sentido 2 
Estações 

Tubo 
Terminais 

Santa Cândida/ 

Capão Raso 
203  

Santa 

Cândida 
Capão Raso 26 5 

Boqueirão 503  Boqueirão 
Praça Carlos 

Gomes 
16 3 

Pinheirinho/ 

Rui Barbosa 
603  Pinheirinho Praça Rui Barbosa 18 3 

Pinhais/Rui 

Barbosa 
301 Pinhais Praça Rui Barbosa 15 2 

Centenário/ 

Campo Comprido 
303 Centenário Campo Comprido 30 5 

Circular Sul 502/602 Horário Anti-horário 33 7 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 10. Mapa com a linha 503 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 11. Mapa com as linhas 502/602 

Fonte: Autoria própria. 
 

A linha 203 - Santa Cândida/Capão Raso possui 31 pontos de parada e faz 

parte do eixo Norte/Sul junto com a linha 603 - Pinheirinho/Rui Barbosa que possui 

21 estações de paradas. As linhas 203 e 603 podem ser vistas nas Figuras 12 e 13, 

respectivamente. 

O eixo Leste/Oeste foi o último a ser implantado em Curitiba e as duas 

linhas que operam neste eixo são a 303 Centenário/Campo Comprido com 35 

estações e a linha 301 Pinhais/Rui Barbosa com 17 pontos de parada, como mostrado 

nas Figuras 14 e 15. 
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Figura 12. Mapa da linha 203 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 13. Mapa da linha 603 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 14. Mapa da linha 303 

Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 15. Mapa da linha 301 

Fonte: Autoria própria. 
 

Porém, como o objetivo é analisar essas linhas como um todo, um outro 

mapa (Figura 16) foi gerado e apresenta as seis linhas em questão e todas suas 

estações tubo de parada. Pode-se notar que essas linhas se encontram em várias 

estações e até mesmo compartilham a mesma via.  

Para que os ônibus elétricos atendam a demanda de todas as seis linhas são 

necessárias mudanças na infraestrutura da cidade, já que estes veículos necessitam de 

constante carregamento, pois trafegam durante muitas horas. Esta infraestrutura seria 

a construção de estações de recarga, que seriam colocadas junto as estações tubo já 

existentes e onde os ônibus poderiam recarregar suas baterias. 
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Figura 16. Mapa com as seis linhas 

Fonte: Autoria própria. 
 

4.1 CONCLUSÕES 

Este quarto capítulo descreveu o problema tratado neste trabalho. São 

mostradas as seis linhas que fazem a rota expressa e, ao final, um outro mapa – 

mostrando as seis linhas juntas – delimita a área de cobertura do sistema estudado 

neste trabalho. Desta forma é possível notar as várias estações de recarga e como 

alguma delas podem estar compartilhadas com mais de uma linha. Percebe-se 

também que as linhas expressas tem um predominante formato radial, cobrindo todos 

os quatros eixos.    
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5 MODELO DE SIMULAÇÃO PROPOSTO 

O modelo de simulação foi desenvolvido assumindo um cenário real do 

tráfego dos ônibus expressos na cidade de Curitiba. O fluxograma da Figura 17 traz 

uma visão geral deste modelo.  

Neste trabalho, a simulação é implementada na ferramenta SimEvents do 

pacote Matlab (MATHWORKS INC., 2005). Esta ferramenta utiliza-se do ambiente 

Simulink, adicionando uma biblioteca de blocos para modelagem de sistemas de filas 

e realizando simulação baseada em eventos. O SimEvents se comunica com o 

Matlab, onde será realizada a otimização. 

 

 
Figura 17. Fluxograma do modelo de simulação 

Fonte: Autoria própria. 
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A simulação se inicia com a geração dos ônibus do sistema por uma tabela 

de horários pré-determinados. Para cada um atribui-se um valor de identificação a 

fim de possibilitar o rastreamento do mesmo dentro do modelo. Define-se também a 

energia inicial da bateria de cada ônibus gerado.  

Uma vez realizadas essas atribuições iniciais, os ônibus entram no ciclo 

principal que simula suas jornadas. O primeiro passo neste ciclo é a definição da 

próxima estação de destino do ônibus. A etapa seguinte (passo 4) é avaliar o percurso 

da localização atual até esta estação de destino. 

Nesta etapa busca-se a velocidade média do ônibus no trecho, a distância e 

o índice de inclinação do percurso, possibilitando, desta forma, o cálculo do tempo 

de percurso. É verificado também a quantidade de passageiros transportados e o 

estado (aberto ou fechado) de cada um dos semáforos neste segmento de rota, através 

de uma determinada probabilidade associada a estes semáforos. Com estes dados é 

possível inferir a energia acumulada nas baterias do ônibus na chegada à nova 

estação. Este cálculo é executado por meio do modelo de Perrotta et al. (2012a) e 

Larminie e Lowry (2003), que será detalhado na seção 5.1 deste capítulo.  

No ponto de parada do ônibus averígua-se se este é uma estação de recarga 

(passo 6). Caso não seja, o ônibus segue para a próximo ponto. Porém, se esta for 

uma estação de recarga, o sistema calcula a energia atual e estima a energia 

necessária para chegar até a próxima estação de recarga com no mínimo 20% de 

energia restante. Estes 20% são uma margem de segurança para suprir gastos de 

energia com paradas em semáforos e pontos de parada que não possuem sistema de 

recarga. Tal valor foi definido de forma empírica - notou-se que com valores 

pequenos de margem de segurança (15% ou menos) os ônibus ficavam sem energia 

quando duas estações de recarga estavam muito afastadas uma da outra e com 

diversas paradas entre elas. Nos testes feitos para margem de segurança superior a 

20% (25% ou mais), foi observado que a energia nos ônibus nunca chegava a valores 

menores que 10%. Dessa forma, a margem de segurança de 20% apresentou os 

resultados mais apropriados. 

Sabendo o valor de energia necessária, é avaliado o tempo necessário de 

carregamento: se for menor ou igual ao tempo para o embarque e desembarque dos 

passageiros, o ônibus será carregado nesse período e nenhum tempo extra é 

adicionado a parada, caso contrário, o ônibus permanece na estação por um tempo 

extra até obter a energia requerida. 
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Neste momento são adquiridos e armazenados dados referentes às variáveis 

da simulação, como o tempo extra nas estações de recarga, fila geradas no processo, 

gastos energéticos, entre outros. Após o passo 12, o ônibus volta ao início do ciclo 

em que a próxima estação é definida; levando em conta agora, que ao chegar no final 

de um sentido da linha, o ônibus passa a seguir no sentido contrário.  

 

5.1 MODELO DE CONSUMO DE ENERGIA DA BATERIA 

O modelo dinâmico de consumo de energia para movimentar o ônibus 

utilizado neste trabalho baseou-se naquele apresentado por Perrotta et al. (2012a) e 

Larminie e Lowry (2003). Segundo este modelo, quatro forças principais incidem no 

veículo e devem ser consideradas para estimar o gasto energético que o sistema 

despenderá para se movimentar. Estas forças são a de atrito ao movimento, o arrasto 

aerodinâmico, a inclinação e a inércia.  

A força de atrito ao movimento (𝐹!) é causada principalmente pelo atrito 

entre o pneu do veículo e o asfalto, dessa forma, esta depende da velocidade do 

veículo e de seu peso. Também são considerados os atritos de rolamento e do sistema 

de câmbio. Esta força pode ser calculada pela Equação 4 de forma que, 

 

𝐹! = 𝑓 ⋅𝑚 ⋅ 𝑔 (4) 

 

em que 𝑚 é a massa total do veículo em quilogramas e 𝑔  é a força da gravidade, 

igual a 9,8 𝑚/𝑠!. O valor de 𝑓, que é o coeficiente de atrito, é definido tal que, 

 

𝑓 = 0,0041+ 0,000041 ⋅ 𝑣 ⋅ 2,24 ⋅ 𝐶! (5) 

 

em que 𝐶! é o coeficiente de atrito da estrada, definido em Perrotta et al. (2012a). 

Nota-se que a primeira parcela da Equação 5 é estática e a segunda parcela é 

dinâmica com relação a velocidade do veículo, que é dada em metros por segundo e 

representada pela variável 𝑣. 

A força de arrasto aerodinâmico (𝐹!) é causado pela resistência do ar contra 

o movimento do veículo. Diversos itens do veículo afetam o valor final dessa força, 

como aerofólios, retrovisores, formato do veículo, passagens de ar, entre outros, 
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podendo esses agirem para aumentar ou atenuar essa força. Entretanto, a maior 

influência no valor final do arrasto é oriunda da área frontal do veículo e, por razões 

de simplificação, neste modelo apenas este fator é levado utilizado. Dessa forma, a 

força de arrasto aerodinâmico pode ser calculada através da Equação 6: 

 

𝐹! = 0,5 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐶! ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑣! (6) 

 

em que 𝜉 é a densidade do ar igual a 1,2𝑘𝑔/𝑚!, 𝐶!  é o coeficiente de arrasto 

aerodinâmico definido em 1,17. A área frontal do veículo é dada por 𝐴    e definida em 

10  𝑚!, 𝑣 é a velocidade do veículo em 𝑚/𝑠. 

A força de inclinação (𝐹!) é a dificuldade adicionada ou removida ao 

movimento causada pela inclinação na superfície de movimento. Quando o veículo 

encontra-se em uma subida, a força necessária para o movimento é elevada, enquanto 

que quando localiza-se em uma descida essa força é atenuada, devido ao sinal 

negativo da função seno. Em superfícies planas essa força é nula. Essa força depende 

também depende da massa total do veículo, de forma que,  

 

𝐹! = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ seno  (𝛼) (7) 

 

sendo 𝑚 a massa total do veículo dada em 𝑘𝑔, 𝑔 é a força da gravidade igual a 

9,8  𝑚/𝑠! e 𝛼 é a inclinação da superfície dada em graus. 

Força de inércia (𝐹!) é calculada através da lei de Newton, que é a força 

necessária para mudança de velocidade do veículo, em adição a todas as demais 

forças já apresentadas, tal que, 

 

𝐹! = 𝑚 ⋅ 𝑎 (8) 

 

em que 𝑚 é a massa do veículo em 𝑘𝑔 e 𝑎 é aceleração dada em 𝑚/𝑠!, que assume 

valores negativos na desaceleração do ônibus. 

A força total (𝐹) necessária para o movimento do veículo conforme a 

velocidade, aceleração, massa e inclinação da superfície dadas, é obtida pela soma 

das forças descritas, tal que, 
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𝐹 = 𝐹!

!

!!!

 (9) 

 

Uma vez avaliada a força necessária para o movimento do veículo, é 

possível calcular o torque requerido do motor. Este valor de torque depende do 

diâmetro do pneu e da relação da transmissão, sendo obtido pela Equação 10: 

 

𝑇 =
𝐹 ⋅ 𝑟
𝐺  (10) 

 

em que 𝑟 é o raio do pneu igual a 0,5  𝑚 e  𝐺 é a relação da transmissão-motor, sendo 

1: 3  para a primeira marcha (utilizada até 15 km/h) e 1: 1  para a segunda, 

multiplicado pela relação motor-rodas (diferencial) que é igual a 8,83. Seguindo o 

ciclo de aceleração mostrado por Perrotta et al. (2012a), em um exemplo para 

velocidade final de 20km/h, o comportamento da velocidade do ônibus e da marcha 

selecionada segue o apresentado no gráfico da Figura 18, em que o número dentro do 

círculo é a marcha selecionada para aquele setor. 

Na figura 18 também pode ser observado que aceleração é dividida em três 

partes. A primeira é referente a utilização da primeira marcha, com valor fixo de 0,83 

m/s2. A segunda parte da aceleração inicia-se após os 5 segundos iniciais e é 

calculada de forma que o ônibus atinja sua velocidade final aos 10 segundos. A partir 

deste ponto, a velocidade é constante. 

 

 
Figura 18. Curva de velocidade e seleção de marchas 

Fonte: Autoria própria. 
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Com o valor do torque é possível, finalmente, calcular a potência que será 

necessária para movimentar o veículo. A potência calculada leva em consideração o 

torque, rotação do motor e as eficiências do motor e do controlador de acordo com a 

Equação 11: 

 

𝑃 =
𝑇 ⋅ 𝑣! ⋅ 2 ⋅ 𝜋
60000 ⋅ 𝜂! ⋅ 𝜂!

 (11) 

 

em que 𝑇 é o valor de torque calculado na Equação 10 dado em 𝑁 ∙𝑚, 𝜂!  é a 

eficiência do controlador igual a 0,92, 𝑣! é a velocidade angular do motor em 𝑟𝑝𝑚, 

que pode ser calculada através da velocidade linear do veículo, raio da roda e relação 

da transmissão, tal que,  

 

𝑣! =
𝑣 ⋅ 60 ⋅ 𝐺
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟  (12) 

 

e o valor da eficiência do motor 𝜂! pode ser obtido através da Equação 13, em que: 

 

𝜂! = −3𝑒!! ⋅ 𝑣!! + 0,0002 ⋅ 𝑣! + 0,638 (13) 

 

Este coeficiente 𝜂! é obtido através da curva de eficiência do motor pela 

velocidade do motor e aqui foi definido por dados reais extraídos por Perrotta el at. 

(2012a) em um ônibus elétrico em teste. 

A energia dispendida em um determinado ciclo de condução iniciando em 

𝑡! até 𝑡! é obtida pela Equação 14, 

 

𝐸 = 𝑃
!!

!!
𝑑𝑡 (14) 

 

A energia dada pela Equação 14 corresponde ao valor a ser deduzido da 

energia armazenada na bateria para movimentação do veículo neste intervalo de 

tempo.  
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Os parâmetros para definição do modelo foram obtidos por Perrotta et al. 

(2012a) em testes reais feitos nos veículos. As características da bateria utilizada por 

Perrotta et al. (2012b) para os testes e modelagem são apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3. Características do pacote de baterias 

Tipo Íons de lítio  

Capacidade nominal 3 Ah 

Número de células paralelas 140  

Número de células em série 112 

Peso do pacote de baterias 1.411 kg 

Capacidade total de armazenamento 172 kWh 

Fonte: Adaptado de Perrotta et al. (2012b). 
 

É possível observar que este trabalho não leva em consideração a energia 

obtida através da regeneração por frenagem, que é discutida em Perrotta et al. 

(2012a) e Larminie e Lowry (2003). Esta energia não será considerada, servindo 

assim como margem de segurança para eventuais desvios no modelo, que podem ser 

causados pelas variações de fabricação do veículo, itens adicionais, entre outros.  

Com relação ao carregamento da bateria, estudos foram feitos por Hõimoja 

et al. (2012) incluindo o tempo e as características da curva dessa operação. Hõimoja 

et al. (2012) mostram que a curva típica de carregamento das baterias dos veículos 

elétricos pode ser dividida em duas partes: o carregamento linear e o assintótico. Esta 

divisão tem o objetivo de não danificar a bateria, de forma que parte do 

carregamento ocorre com um valor de corrente constante (carregamento linear) e 

outra com tensão constante (carregamento assintótico). 

A parte linear é referente à faixa de 0 a 80%. Neste intervalo, o 

carregamento leva aproximadamente 40% do tempo total de carregamento da bateria. 

A segunda parte ocorre nos 20% restantes e tem uma característica assintótica. 

Segundo a Volvo Group (2014), uma das empresas fabricantes de ônibus em 

Curitiba, seus ônibus elétricos possuem baterias que carregam por completo (no 

modo rápido) em 6 minutos.  

Dessa forma, neste trabalho será utilizado a curva de carregamento da 

bateria apresentada na Figura 19, em que este tempo da Volvo Group (2014) é 

adaptado ao comportamento da curva de carregamento descrita por Hõimoja et al. 

(2012). 
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Figura 19. Curva de carregamento típica de uma bateria 

Fonte: Adaptado de Hõimoja et al. (2012). 
 

5.2 CONCLUSÕES 

Este capítulo trouxe a construção do modelo de simulação proposto.  O 

fluxograma da figura 17 apresenta uma visão geral deste modelo, descrevendo cada 

etapa. Também apresentou-se o modelo de consumo de energia da bateria, que utiliza 

quatro forças para estimar o gasto energético. Contudo, neste capítulo o modelo foi 

construído apenas para avaliar seu funcionamento. No próximo capítulo será 

apresentado a coleta dos dados reais do problema, como a massa dos ônibus, a 

aceleração, velocidade, distância entre as estações de parada, relevo da via, entre 

outros. Ao final, esses dados coletados serão utilizados no modelo apresentado neste 

capítulo.  
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6 ESTUDO DOS DADOS DA ROTA E FROTA DOS ÔNIBUS 

O modelo de simulação inicia pela geração dos ônibus que circulam por 

cada linha. Pelo fato de cada linha possuir uma quantidade diferente de ônibus 

operando, a entrada dos veículos foi modelada separadamente. Neste sentido, foi 

implementado um ajuste no modelo apresentado, uma vez que em algumas das linhas 

os ônibus iniciam seus percursos em sentidos diferentes, ou seja, cada um em uma 

das extremidades da linha. Portanto, metade dos ônibus dessas linhas partem em um 

dos sentidos e o restante em outro, como pode ser visto na Figura 20. A quantidade 

exata de ônibus em cada linha será apresentada na seção 6.1. 

 

 
Figura 20. Entrada de veículos no sistema por linha. As constantes n203, n503, n603, n301, n303, n502 

representam a quantidade de veículos que partem de cada linha dos ônibus 
Fonte: Autoria própria. 

 

Parte-se da ideia que antes de começar seus percursos, os ônibus se 

encontram em garagens onde serão recarregados por completo durante o período da 

noite – no qual os ônibus não circulam. Os ônibus são operados por diferentes 

empresas e são elas que definem a localização dessas garagens. A distância da 

garagem à estação inicial de cada uma das linhas pode ser vista na Tabela 4. 
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Tabela 4. Distância entre a garagem e o terminal inicial da linha 
Linha Sentido Distância  

203 – Santa Cândida/Capão Raso Sentido 1 - Santa Cândida 6,7 km 

203 – Santa Cândida/Capão Raso Sentido 2 - Capão Raso 2,8 km 

503 – Boqueirão Sentido único 9,5 km 

603 – Pinheirinho/Rui Barbosa Sentido 1 – Pinheirinho 14,8 km 

603 – Pinheirinho/Rui Barbosa Sentido 2 – Rui Barbosa 4,6 km 

301 – Pinhais/Rui Barbosa Sentido único 2,5 km 

303 – Centenário/Campo Comprido Sentido 1 – Centenário 27 km 

303 – Centenário/Campo Comprido Sentido 2 – Campo Comprido 6,3 km 

502/602 – Circular Sul Sentido 1 – Horário 8,8 km 

502/602 – Circular Sul Sentido 2 – Anti-horário 4,5 km 

Fonte: Adaptado de URBS (2014b). 
 

Como notado, pode haver diferenças significativas na distância da garagem 

ao terminal inicial do ônibus. Por exemplo, no sentido 1 da linha 303 a garagem está 

longe do terminal inicial, ao contrário da linha 301. Esta situação é levada em 

consideração no modelo ao atualizar o valor de energia disponível para o ônibus no 

início da linha, descontando a energia necessária para cobrir a distância percorrida 

desde a garagem. Utilizando os dados apresentados na Tabela 4, é possível calcular a 

energia inicial de cada um dos ônibus ao chegar na primeira estação da linha. Este 

cálculo é o mesmo utilizado para modelar o descarregamento da bateria durante a 

simulação da jornada dos ônibus. Também exige-se do sistema que, ao final da 

simulação, os ônibus tenham energia suficiente para retornar até suas respectivas 

garagens. 

Dentro do modelo de descarregamento, apresentado na seção 5.1, um dos 

fatores levado em consideração é o peso do ônibus – que inclui o peso do próprio 

veículo, dos passageiros transportados e, no caso do ônibus elétrico, do pacote de 

baterias. Os ônibus biarticulados que trafegam nas linhas expresso de Curitiba pesam 

40,5 toneladas (URBS, 2013a). Porém, quando o número de passageiros chega a sua 

capacidade total1, o peso pode aumentar mais de um terço do seu valor inicial. Para 

cada horário do dia o número de passageiros é diferente. Segundo URBS (2013a), 

em horários de pico os ônibus operam próximos a capacidade máxima, enquanto em 

horários fora de pico a utilização fica próxima a 60%. 

                                                
1. Definida por URBS (2013a) como todos os assentos ocupados mais 6 pessoas em pé por metro 
quadrado, chegando a 250 pessoas por veículo. 
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Como mostrado por Perrotta et al. (2012a), os ciclos de parada (frenagem 

até velocidade nula e reaceleração) têm impactos importantes no gasto energético 

dos ônibus. Uma vez que todas as linhas dos ônibus expresso utilizam vias 

exclusivas, as únicas paradas executadas são nas estações tubo - para embarque e 

desembarque de passageiros - e nos semáforos. Na Tabela 5, pode-se ver o número 

de semáforos por linha e a respectiva porcentagem de paradas dos veículos, segundo 

URBS (2014c). Estas quantidades de semáforos são incorporadas no modelo, 

distribuídas uniformemente por cada linha.  

 
Tabela 5. Semáforos nas linhas dos ônibus expresso 

Linha Sentido 
Quantidade 

de semáforos 

Percentual 

de paradas 

203 – Santa Cândida/Capão Raso Sentido 1 - Santa Cândida 56 39% 

203 – Santa Cândida/Capão Raso Sentido 2 - Capão Raso 56 42% 

503 – Boqueirão Sentido 1 – Boqueirão 31 32% 

503 – Boqueirão Sentido 2 – Pç. Carlos Gomes 32 34% 

603 – Pinheirinho/Rui Barbosa Sentido 1 – Pinheirinho 33 40% 

603 – Pinheirinho/Rui Barbosa Sentido 2 – Rui Barbosa 33 37% 

301 – Pinhais/Rui Barbosa Sentido 1 - Pinhais 27 38% 

301 – Pinhais/Rui Barbosa Sentido 2 – Rui Barbosa 25 34% 

303 – Centenário/C. Comprido Sentido 1 – Centenário 36 45% 

303 – Centenário/C. Comprido Sentido 2 – C. Comprido 39 42% 

502/602 – Circular Sul Sentido 1 – Horário 47 44% 

502/602 – Circular Sul Sentido 2 – Anti-horário 48 44% 

Fonte: Adaptado de URBS (2014c). 
 

6.1 SISTEMA ONLINE DA URBS 

A URBS possui um sistema online que recebe diferentes informações dos 

ônibus durante seus trajetos. Algumas dessas informações são dados estatísticos – 

referentes às coletas diárias dos dados dos veículos – e outras são repassadas ao 

sistema em tempo real com atualização a cada dois minutos. O sistema divide e 

organiza essas informações em seis diferentes funções que os usuários podem 

utilizar: 
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• Função getLinha(): função que retorna o nome e o código de todas as linhas 

do sistema de transporte público de Curitiba; 

• Função getPontosLinha(): função que retorna uma lista com todos os pontos 

de parada de uma linha. Além do nome do ponto, o sistema fornece seu 

número, sua latitude e longitude, a sequência do ponto dentro da linha e o 

sentido da linha; 

• Função getShapeLinha(): função que retorna todas as coordenadas 

geográficas (latitude e longitude) por onde uma linha passa. Permite 

identificar o caminho completo desta linha na cidade de Curitiba; 

• Função getVeiculosLinha(): função que é atualizada em tempo real e retorna 

as coordenadas dos ônibus que estão numa linha. Além da latitude, longitude 

e o prefixo do veículo (índice que diferencia cada ônibus do outro), o sistema 

fornece a hora de atualização da informação; 

• Função getTabelaLinha(): função simples que fornece a tabela horária de 

uma linha. Esta tabela é dividida por ponto de parada da linha, assim como 

pelo tipo de dia (dias úteis, sábados ou domingos e feriados); 

• Função getPois(): função que retorna diversos pontos de interesse (nome, 

latitude e longitude) ao longo de todas as linhas, como por exemplo, praças, 

parques, shoppings, entre outros.  

 

Algumas dessas funções foram utilizadas para a aquisição dos dados para 

este problema e serão apresentadas no decorrer deste capítulo. A primeira 

informação necessária para a simulação é a quantidade de ônibus que está 

circulando. Cada uma das linhas opera com um número diferente de veículos, que 

também varia com relação aos diversos períodos do dia. Segundo informações da 

URBS, os ônibus expressos operam diariamente a partir das 5 horas da manhã até a 

meia-noite (0h00). As linhas são dimensionadas para três diferentes tipos de dia (dias 

úteis, sábados ou domingos e feriados). Contudo, apenas os dias úteis serão avaliados 

neste trabalho, pois são os dias de maior demanda de transporte e utilizam uma maior 

frota de ônibus. 

Estudos iniciais mostram que há uma diferença considerável entre os 

diferentes períodos do dia. Por exemplo, o tamanho da frota aumenta nos horários de 

pico, o que diminui o intervalo de espera entre um ônibus e outro. Contudo, o tempo 
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de parada do ônibus nas estações aumenta, já que se tem mais pessoas embarcando e 

desembarcando. Assim, as diferentes condições de operação do transporte segundo a 

demanda de passageiros são consideradas de acordo com o período do dia (faixas 

horárias), como apresentado na Tabela 6 (URBS, 2013b). Estes horários de pico 

correspondem ao tráfego real do transporte da cidade de Curitiba. 

 
Tabela 6. Faixas de horário de demanda de passageiros 

Pico 1 Das 05h00 às 08h30 

Manhã Das 08h31 às 11h30 

Pico 2 Das 11h31 às 14h00 

Tarde Das 14h01 às 16h30 

Pico 3 Das 16h31 às 19h30 

Noite 1 Das 19h31 às 22h30 

Noite 2 Das 22h31 às 23h59 

Fonte: Adaptado de URBS (2013b). 
 

A partir dessas considerações, obteve-se a quantidade de veículos em cada 

linha utilizando a função getVeiculosLinha(). Esta função retorna uma lista dos 

ônibus em circulação numa determinada linha, diferenciando os veículos através de 

seus prefixos (um código único para cada ônibus). O número de veículos para as 

diferentes faixas de horários foi coletado durante os cinco dias úteis de uma semana. 

Os resultados são mostrados na Tabela 7 onde se veem os valores médios de ônibus 

para linha e período do dia. 

 
Tabela 7. Quantidade de veículos operando nas seis linhas 

 Pico 1 Manhã Pico 2 Tarde Pico 3 Noite 1 Noite 2 

Linha 203 45 30 29 36 43 22 18 

Linha 503 13 7 7 7 10 6 5 

Linha 603 25 11 9 15 25 10 7 

Linha 301 16 7 8 8 13 6 4 

Linha 303 30 23 27 24 27 15 15 

Linha 502/602 21 16 15 16 24 12 10 

Fonte: Autoria própria. 
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As linhas 203 e 303 apresentam a maior quantidade de ônibus trafegando, 

pois são duas linhas extensas que percorrem a cidade de Norte a Sul e de Leste a 

Oeste, respectivamente. As linhas 502/602 também contêm um alto número de 

ônibus por conta da grande quantidade de habitantes na região Sul. Por outro lado, a 

linha 301 opera apenas do lado Leste para o centro da cidade. Por isso, o número 

reduzido de ônibus em relação às outras linhas. A linha 503 também tem uma 

peculiaridade, já que nesta mesma linha também operam os ônibus Ligeirões2 e, 

desta forma, não há a necessidade de um maior número de ônibus trafegando.  

Os outros dados obtidos e calculados através do sistema da URBS são a 

quantidade total de estações das seis linhas, as distâncias entre cada uma dessas 

estações tubo de parada, a velocidade média dos ônibus e o relevo das vias. 

 

6.1.1 Quantidade total de estações de parada nas seis linhas 

Para a aquisição de todas as estações de paradas foi criado um código, 

utilizado a função getPontosLinha(), que adquire automaticamente todos os pontos 

de paradas de cada uma das linhas direto do sistema online da URBS. Desta forma 

será possível estabelecer quais das estações tubo e terminais são comuns para duas os 

mais linhas e também garante-se que todos as estações entrarão no modelo (sem que 

haja repetição de estações).  

Um estudo inicial foi feito com relação às estações: a quantidade em cada 

linha, a quantidade total, as coordenadas geográficas de cada uma e a sequência das 

estações. Na Tabela 8 são apresentados os resultados obtidos. 

 
Tabela 8. Estatísticas sobre as estações de parada 

Número total de estações 118 

Quantidade de estações compartilhadas 40 (34%) 

Quantidade de estações que compartilham duas linhas 33 (28%) 

Quantidade de estações que compartilham três linhas 7 (6%) 

Fonte: Autoria própria. 
 

                                                
2 Os ônibus Ligeirões da linha Boqueirão/Praça Carlos Gomes fazem o mesmo percurso dos ônibus 
expresso da linha 503, porém com menos paradas, agilizando assim o trajeto bairro-centro. 
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6.1.2 Distância entre as estações de parada   

Para o cálculo das distâncias entre as estações foi necessário utilizar a 

função getShapeLinha() que fornece várias coordenadas geográficas que pertencem 

as linhas em questão. Após localizar as estações de parada dentro das linhas (com as 

coordenadas que já foram armazenadas), calcula-se a distância entre elas através das 

latitudes e longitudes intermediárias desse trecho. Dessa forma, garante-se que os 

resultados referem-se a distância real da rota e não apenas a uma linha reta que liga 

duas estações. A distância entre os pontos intermediários dos trajetos é em média de 

35,33 metros, com um desvio padrão de 22,58 metros e uma separação máxima de 

127,91 metros. 

Para o cálculo efetivo da distância, utilizou-se a fórmula Haversine 

mostrada nas Equações 15, 16 e 17. Esta fórmula é usada para calcular a distância 

entre dois pontos da superfície da Terra especificados por suas latitudes e longitudes 

(GARDINER et al., 2011). 

 

∆𝑙𝑎𝑡 = 𝑙𝑎𝑡! − 𝑙𝑎𝑡! (15) 

∆𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑙𝑜𝑛𝑔! − 𝑙𝑜𝑛𝑔! (16) 

𝑑𝑖𝑠𝑡

= 2𝑟 ∗ 𝑠𝑒𝑛!! 𝑠𝑒𝑛!
∆𝑙𝑎𝑡
2 + cos 𝑙𝑎𝑡! ∗ cos 𝑙𝑎𝑡! ∗ 𝑠𝑒𝑛!

∆𝑙𝑜𝑛𝑔
2     

(17) 

 

em que:  

𝑙𝑎𝑡! e 𝑙𝑜𝑛𝑔! são a latitude e longitude do ponto 1 em radianos; 

𝑙𝑎𝑡! e 𝑙𝑜𝑛𝑔! são a latitude e longitude do ponto 2 em radianos; 

r é o raio da Terra em quilômetros (r = 6371); 

dist é a distância em quilômetros entre os pontos 1 e 2. 

 

Na Figura 21 são apresentados os histogramas de cada uma das linhas em 

análise, onde é mostrada a distribuição das distâncias entre as estações tubo de 

parada.  
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        (a) Linha 203 

 
        (b) Linha 301 

 
        (c) Linha 303 

 
        (d) Linha 503 

 
        (e) Linhas 502/602 

 
        (f) Linha 603 

Figura 21. Histograma das distâncias entre as estações  
Fonte: Autoria própria. 

 

Pelos gráficos é possível perceber que o valor mais comum de um modo 

geral está entre 500 metros e 600 metros, com algumas exceções chegando a faixa 
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dos 1.200 metros. A variação das distâncias entre as estações também pode ser 

notada nos mapas apresentados nas Figuras 10 até 15. 

 

6.1.3 Velocidade média dos ônibus 

A velocidade média dos ônibus foi encontrada utilizando a função 

getVeiculosLinha() em conjunto com a função getShapeLinha(). A primeira função 

fornece as coordenadas de todos os ônibus em circulação a cada 2 minutos. Assim é 

possível saber quanto tempo um ônibus levou para percorrer um determinado trecho. 

Utilizando os resultados da função getShapeLinha(), que provê as coordenadas de 

cada ponto de parada, é possível averiguar quando um ônibus passa por uma estação 

e assim estimar o tempo para ir de uma estação a outra e a velocidade média do 

percurso. As velocidades médias são representadas no histograma da Figura 22, para 

os dados coletados dos ônibus que passaram pelas 6 linhas em um período de 5 dias.  

Esta velocidade média é utilizada para obter o tempo de deslocamento dos 

ônibus entre duas estações. Entretanto, uma vez que as velocidades no sistema 

incluem as paradas em semáforos e nas estações tubo, esse valor não corresponde 

com a velocidade de operação do ônibus quando em movimento. Para estimar esta 

velocidade de operação é utilizado o tempo de viagem entre as duas estações 

(obtidos através do sistema online), reduzindo-se os valores de tempo encontrados 

para as paradas em semáforos e em estações, apresentados na Tabela 9. Com este 

novo tempo, e sabendo a distância percorrida, calcula-se velocidade real de operação 

do ônibus, sendo este valor utilizado para o cálculo do gasto energético no percurso. 

Por simplificação, admite-se que a aceleração é nula e a velocidade do 

veículo é constante no intervalo considerado (entre uma estação e outra do itinerário 

dos ônibus), exceto nos ciclos de parada do ônibus (estações tubo e semáforos). 

Pode-se notar que a maior porcentagem de veículos que passaram neste 

intervalo possuía uma velocidade média aproximada entre 21km/h e 23km/h com um 

desvio padrão de 0,97km/h. Também é visto que um número bem menor rodou na 

velocidade média mínima de 16km/h e máxima de 28km/h, aproximadamente.  
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Figura 22. Histograma da velocidade média dos ônibus  

Fonte: Autoria própria. 
 

Tabela 9. Tempo médio de parada em estações tubo e semáforos (segundos) 
 Estações tubo Semáforos 

 Sentido 1 Sentido 2 Sentido 1 Sentido 2 

Linha 203 22 22 21 23 

Linha 503 21 21 22 25 

Linha 603 19 17 25 27 

Linha 301 20 17 27 31 

Linha 303 19 19 25 27 

Linha 502/602 19 21 25 28 

Fonte: Adaptado de URBS (2014c). 

 

6.1.4 Relevo das vias dos ônibus 

Um último dado sobre as linhas dos ônibus expresso de Curitiba que foi 

analisado é o relevo das vias. É necessário obter essa informação para poder modelar 

o consumo de energia do ônibus, já que pode haver um esforço extra no caso de 

subidas durante o percurso.  Portanto, o que será considerado é a diferença de 

altitude da via. Como nenhuma das funções do sistema da URBS fornece a altitude, 
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esses dados foram obtidos através de uma ferramenta da empresa Google: o Google 

Elevation API (GOOGLE DEVELOPERS, 2014). Dada a latitude e longitude de um 

determinado ponto de interesse, o API da Google retorna a altitude em relação ao 

nível do mar para aquele ponto. Com esses dados é possível calcular a distribuição 

de inclinações em todo percurso (Equação 18). 

 

𝐼 =    tan!!
∆ℎ
𝑑!,!

 
(18) 

 

em que: 

∆ℎ é a diferença entre a altitude do ponto 1 e 2; 

𝑑!,! é a distância no plano cartesiano xy entre o ponto 1 e 2; 

I é o ângulo de inclinação. 

 

Os valores de variação de altitude obtidos para cada ponto dentro de um 

trecho percorrido foram utilizados para calcular um fator de elevação, que causa uma 

atenuação ou amplificação do gasto de energia utilizada no trecho quando 

comparado a um trecho vias planas. As inclinações na via, do mesmo modo que as 

distâncias, foram obtidas através dos pontos intermediários distribuídos através dos 

trechos com distância média entre os pontos de 35,33 metros, desvio padrão de 22,58 

metros e uma separação máxima de 127,91 metros. No modelo de simulação foi 

utilizada a média ponderada das inclinações pelo comprimento da inclinação. Mais 

uma vez, para cada linha dos ônibus expresso, é apresentado um histograma (Figura 

23) com a distribuição das inclinações da via através do percurso, em que graus 

positivos são considerados aclives e graus negativos, declives. 

Os valores apresentados no histograma seguem o que esperado – a maioria 

dos trechos planos, uma vez que Curitiba não é considerada uma cidade com muitas 

subidas e descidas. Contudo, alguns poucos caminhos podem exibir subidas de até 8° 

de inclinação e descidas de até 8°. 

Como a modelagem da força de inclinação é feita através do seno do ângulo 

de inclinação na via e, no ambiente de Curitiba a inclinação dos trechos não assume 

valores maiores que 8°, esta força tem um comportamento linear – uma vez que o 

seno também tem este comportamento em valores de ângulo próximos a 0°. 
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(a) Linha 203 (b) Linha 301 

        (c) Linha 303         (d) Linha 503 

        (e) Linhas 502/602         (f) Linha 603 
Figura 23. Histograma do grau de inclinações dos trechos entre as estações 

Fonte: Autoria própria. 
 

6.2 CONCLUSÕES 

Este capítulo apresenta a coleta dos dados tanto das rotas que os ônibus 

trafegam, como dados da própria frota dos ônibus. Inicia-se discutindo a partida dos 
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ônibus nas garagens, pois desde este momento acontece o consumo da energia e 

portanto calcular a distância entre a garagem e o terminal inicial pode não ser 

desprezível. Um segundo ponto discutido é em relação ao peso dos ônibus em que 

também são considerados a quantidade de passageiros. Contudo, esse valor não pode 

ser coletado, já que a obtenção dos dados de movimentação de embarque e 

desembarque não é precisa. Desta forma, foi utilizado uma estimativa pelo 

passageiros pela capacidade dos ônibus conforme os dados apresentados pela URBS.  

A URBS possui um sistema online que armazena dados e captura 

informações dos ônibus em tempo real. Este sistema torna a elaboração do modelo de 

simulação viável e realista de acordo com o sistema de transporte público de 

Curitiba. A partir dele foi possível adquirir informações importantes, como a 

quantidade de ônibus operando em cada linha, a quantidade total de estações de 

parada (e suas localizações), a distância entre as estações de parada, a velocidade 

média dos ônibus e o relevo das vias. 

A aceleração é utilizada de forma simplificada, sendo considerada nula 

durante o percurso dos ônibus e variável apenas nos ciclos de parada (semáforos e 

estações de parada). Esta simplificação foi aplicada pois não é possível extrair a 

informação de aceleração com os dados atuais da URBS, uma vez que a atualização 

do sistema online acontece apenas a cada dois minutos. 
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7 RESULTADOS E ANÁLISES 

As simulações implementadas no SimEvents fornecem os valores 

necessários de adequação (fitness) das soluções encontradas pelo algoritmo genético 

multiobjetivo de uma toolbox do Matlab. Optou-se por um algoritmo multiobjetivo, 

pois o problema apresenta dois objetivos conflitantes: minimização do número de 

estações de recarga e do tempo extra nas estações (além do tempo de embarque e 

desembarque de passageiros). Deve-se notar que apenas aqueles conhecedores da 

disponibilidade de recursos financeiros para implementação do projeto e capazes de 

avaliar as implicações na satisfação dos usuários finais podem definir ou pesar a 

importância de um destes objetivos em relação ao outro. 

Reduzir o número de estações de recarga implica em um menor 

investimento inicial para a implantação do projeto de um sistema de transporte 

público elétrico. Em contrapartida, se este número for demasiadamente baixo 

acarretará no aumento do tempo dos ônibus parados nas estações de recarga – uma 

vez que os ônibus não terão outras opções de locais para recarga durante seu 

percurso – gerando filas, aumentando o tempo para percorrer o trajeto, atrasando a 

chegada aos próximos pontos e, desta forma, prejudicando os usuários. 

Assim, é disponibilizado um conjunto de soluções que está otimizado para 

ambos os objetivos, dando liberdade ao planejador de escolher a que mais se adequa 

aos seus próprios critérios. Desta maneira, pode ser determinado o problema de 

otimização sob as seguintes definições: 

 

• Objetivos: 

− Minimizar a quantidade de estações de recarga; 

− Minimizar o tempo extra nas estações de recarga; 

• Variável de controle: o vetor binário, de tamanho definido, igual ao número 

de pontos de parada, que determina quais deles serão estações de recarga – 

com valor 1 para as estações de recarga e 0 para as demais; 

• Restrição: nenhum veículo poderá ficar sem energia durante o trajeto. 

 

Para tratar a restrição será utilizado o método de penalização 

(RUNARSSON; YAO, 2000). Para cada veículo que ficar sem energia, serão 



 69 

acrescidas estações de recarga e tempo extra a seu resultado, de forma a tornar estas 

soluções menos atrativas diante daquelas que satisfizeram a restrição. 

A toolbox de otimização do Matlab que contém o algoritmo genético 

multiobjetivo utiliza valores padrões como os apresentados na Tabela 10. Testes 

foram executados e comprovaram que estes valores são os que mais se adequam ao 

problema, uma vez que mudanças nestes parâmetros não apresentaram melhora 

significativa nos resultados. Foram testadas mudanças em todos os parâmetros: 

tamanho da população, número máximo de iterações, probabilidade de mutação e de 

cruzamento. 

 
Tabela 10. Parâmetros do algoritmo genético multiobjetivo 

 

Fonte: Autoria própria. 
 

Após as 200 iterações (utilizando 5 replicações da simulação), não houve 

mudança na melhor solução encontrada. O aumento da probabilidade de mutação, 

deixou o processo de otimização bastante lento, devido ao alto grau de aleatoriedade 

e, mesmo com um número maior de iterações, não obteve resultados satisfatórios. A 

redução na probabilidade de mutação fez com que o algoritmo não fosse capaz de 

escapar de ótimos locais, apresentando resultados inferiores aos obtidos com o valor 

de 1%. Assim, tanto o aumento quanto a redução da probabilidade de mutação em 

torno de 1% não apresentaram mudanças significativas no resultado final da 

otimização. 

O aumento no tamanho da população aumenta de forma considerável o 

tempo total do processo de otimização, entretanto, não apresentou resultados 

superiores aos apresentados neste trabalho. Já com a redução do tamanho da 

população, o algoritmo não consegue escapar dos ótimos locais, uma vez que a 

diversidade da população é reduzida. Vale ainda ressaltar que o tempo do processo 

de otimização é dependente do número de estações e ônibus utilizados no problema. 

Seguindo o fluxograma da Figura 17, os veículos saem de suas garagens, 

entram no percurso da sua respectiva linha, percorrem o trecho parando em todas as 

Tamanho da população 20 

Número máximo de iterações 200 

Probabilidade de mutação 1% 

Probabilidade de cruzamento 80% 
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estações e ao final os veículos retornam na mesma linha, porém no sentido oposto. 

Esta implementação funciona em um sistema de looping em que as informações 

necessárias para cálculos de gasto energético e rotas percorridas são armazenadas e 

colhidas através de variáveis matriciais contidas no modelo. 

A Figura 25 mostra a tela de modelagem do pacote SimEvents. A geração 

dos ônibus a partir de suas garagens é apresentada na margem esquerda da figura. No 

bloco seguinte, cada um dos veículos recebe uma identificação, possibilitando o 

rastreamento do veículo através da execução do modelo. Uma vez que os ônibus 

entram no ciclo (que representa o percurso de suas jornadas), a próxima estação é 

definida e o ônibus se encaminha até ela. A distância até a próxima estação, a 

inclinação da via e os semáforos são calculados dentro do bloco com a ilustração de 

um cruzamento.  

O bloco com a ilustração de uma estação tubo representa a chegada dos 

ônibus nos pontos de parada, sendo este bloco um subsistema do modelo –

apresentado na Figura 25. No primeiro bloco são calculados a energia e o tempo de 

recarga. Após esta etapa, o ônibus é encaminhado para a estação tubo e espera na 

fila, caso haja algum ônibus ocupando a estação. Ao final, o ônibus se dirige para sua 

próxima estação e continua o ciclo até o final de sua jornada. 

A simulação rodou em um período de 8 horas a partir do turno da tarde (que 

começa às 14h00, como mostrado na Tabela 7). Desta forma, o turno do “Pico 3”, 

que tem a maior demanda de passageiros, também será incluído no cenário da 

simulação, garantindo que o pior caso seja considerado. No processo de otimização 

foram utilizadas cinco replicações e os resultados foram computados considerando a 

média dos valores obtidos para estas replicações.  
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Figura 24. Implementação do modelo de simulação na ferramenta SimEvents 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 25. Modelagem da entrada de um ônibus em uma estação 

Fonte: Autoria própria. 
  

O tempo para execução do modelo para 5 replicações é de 

aproximadamente 10 segundos. Todo o processo de otimização leva 

aproximadamente 10 horas, incluindo o tempo de execução das operações do 

algoritmo genético. 

A simulação começa gerando os ônibus referentes a cada linha para o turno 

da tarde, com um intervalo de aproximadamente 10 minutos entre cada veículo, 

conforme definido pela URBS. Após 2 horas e meia (quando inicia o “Pico 3”), são 

acrescentadas ao sistema a quantidade de veículos adicionais referente a este 

próximo turno.  

Todos os dados coletados, assim como o modelo de carga e descarga da 

bateria apresentado anteriormente, foram utilizados para a simulação, a fim de trazer 

um modelo o mais perto da realidade do transporte público de Curitiba possível. 
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O algoritmo multiobjetivo encontrou quatro soluções factíveis para o 

problema conforme a frente de Pareto apresentada no gráfico da Figura 26. Como 

esperado, quanto menor a quantidade de estações de recarga, maior o tempo extra 

que os ônibus ficarão nas estações recarregando.  

 

 
Figura 26. Frente de Pareto da otimização 

Fonte: Autoria própria 
 

Na Tabela 11 é apresentada – para todas as quatro soluções – o nome das 

estações ativas para a recarga em cada linha. Na Tabela 12 nota-se a quantidade de 

estações que compartilham duas ou três linhas. É possível perceber que para um 

número pequeno de estações de recarga, a porcentagem de estações que 

compartilham mais de uma linha é maior que as que não compartilham. Porém, para 

a solução com 16 estações de recarga, estações sem compartilhamento chegam a 9 de 

16. 
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Tabela 11. Estações de recarga nas quatro soluções 
 4 estações 5 estações 8 estações 16 estações 

Li
nh

a 
20

3 
Pç. Eufrásio Correia 
Term. Portão 

Pç. Eufrásio Correia  
Term. Portão 
Hosp. do Trabalhador 

Pç. Eufrásio Correia  
Term. Portão 
Bento Viana 

Pç. Eufrásio Correia 
Bento Viana 
Herculano de Araújo 
Silva Jardim 

Li
nh

a 
30

1 

Pç. Eufrásio Correia Pç. Eufrásio Correia Pç. Eufrásio Correia 
Del. Amazor Prestes 
Autódromo 

Pç. Eufrásio Correia 
Del. Amazor Prestes 
Autódromo 

Li
nh

a 
30

3 

Pç. Eufrásio Correia  
Pres.Taunay 

Pç. Eufrásio Correia 
Pres.Taunay 

Pç. Eufrásio Correia 
Pres.Taunay 
Del. Amazor Prestes 

Pç. Eufrásio Correia 
Pres.Taunay 
Del. Amazor Prestes 
Germânia 
Teófilo Otoni 

Li
nh

a 
50

3 

Term. Boqueirão Term. Boqueirão Term. Boqueirão Term. Boqueirão 
Ferrovila 
Parolin 

Li
nh

a 
50

2/
60

2 Term. Portão 
Term. Boqueirão 

Term. Portão 
Term. Boqueirão 
Hosp. do Trabalhador 

Term. Portão 
Term. Boqueirão 
Marechal Floriano 

Term. Boqueirão 
Marechal Floriano 
Herculano de Araújo 
Ouro Verde 
Rosa Tortato 
Wenceslau Braz 

Li
nh

a 
60

3 

Term. Portão Term. Portão 
Hosp. do Trabalhador 

Term. Portão 
Bento Viana 

Bento Viana 
Ouro Verde 
Herculano de Araújo 
Silva Jardim 

Fonte: Autoria própria. 
 

Tabela 12. Estações compartilhadas nas quatro soluções 
 4 estações 5 estações 8 estações 16 estações 

Estações compartilhadas 

por duas linhas 
1 (25%) 1 (20%) 3 (37,5%) 3 (31,25%) 

Estações compartilhadas 

por três linhas 
2 (50%) 3 (60%) 2 (25%) 2 (12,5%) 

Fonte: Autoria própria. 
 

Na Tabela 13 pode-se ver a distância entre as estações de recargas para 

cada linha e também os valores com todas as linhas. Para a solução com 4 estações 

de recarga, nota-se que apesar das linhas 301 e 603 terem apenas uma estação no 

percurso, a distância que o ônibus percorre até uma próxima recarga não é constante.  
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Isto ocorre pois a estação de recarga encontra-se no meio do percurso, e a distância 

entre a estação de recarga e o último ponto da linha são diferentes para cada um dos 

sentidos. Já no caso da linha 503 a distância mínima, máxima e média são iguais, 

pois a única estação de recarga se encontra no terminal inicial da linha. Portanto, o 

ônibus tem que percorrer a linha inteira (20,8 km) até a próxima recarga. 

 
Tabela 13. Distância entre as estações de recarga (metros) 

Solução Linha Mínima Média Desvio Padrão Máxima 

4 estações 

Linha 203 2.508,62 7.718,21 8.250,56 17.230,74 
Linha 503 20.803,15 20.803,15 0 20.803,15 
Linha 603 4.290,40 4.588,70 421,87 4.887,01 
Linha 301 2.602,08 10.956,77 11.815,31 19.311,45 
Linha 303 2.838,35 11.228,28 7.571,75 17.553,56 

Linha 502/602 4.290,40 11.626,94 7.877,92 19.952,78 
Total 2.508,62 10.258,10 7.436,74 20.803,15 

5 estações 

Linha 203 617,08 5.634,39 7.822,66 17.230,74 
Linha 503 20.803,15 20.803,15 0 20.803,15 
Linha 603 617,08 2.853,44 2.142,18 4.887,01 
Linha 301 2.602,08 10.956,77 11.815,31 19.311,45 
Linha 303 2.838,35 11.228,28 7.571,75 17.553,56 

Linha 502/602 617,08 8.565,94 8.708,12 19.952,78 
Total 617,08 8.339,07 7.859,08 20.803,15 

8 estações 

Linha 203 1.493,56 5.788,66 7.639,39 17.230,74 
Linha 503 20.803,17 20.803,15 0 20.803,15 
Linha 603 1.043,59 2.418,56 1.679,46 4.290,40 
Linha 301 2.602,08 3.575,04 667,63 4.084,71 
Linha 303 2.838,35 7.442,46 4.935,32 13.292,92 

Linha 502/602 4.290,39 8.720,21 7.528,97 19.952,78 
Total 1.043,59 6.509,22 6.237,61 20.803,15 

16 estações 

Linha 203 267,91 4.455,90 7.191,95 17.230,74 
Linha 503 452,33 4.715,16 3.747,00 7.487,83 
Linha 603 267,91 1.277,62 938,11 2.528,94 
Linha 301 2.602,08 3.575,04 667,63 4.084,71 
Linha 303 1.556,59 4.387,66 4.440,77 13.292,92 

Linha 502/602 1.270,06 4.197,99 2.398,40 7.547,69 
Total 267,91 3.833,93 3.847,24 17.230,74 

Fonte: Autoria própria. 
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Para uma melhor visualização da localização das estações de recarga, as 

Figuras 27 à 30 apresentam os mapas com todas as linhas para cada uma das 

soluções, respectivamente.  

 

 
Figura 27. Mapa com 4 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 28. Mapa com 5 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 29. Mapa com 8 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 30. Mapa com 16 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

Para análise das soluções obtidas pelo algoritmo, o modelo foi executado 

para 50 replicações (esta execução do modelo leva aproximadamente 40 segundos). 

O tempo extra para as soluções com 4, 5, 8 ou 16 estações de recarga é detalhado na 

Tabela 14, que mostra a média destes valores e respectivo intervalo de confiança de 

95% (nível de significância de 5%). 

Para cada uma das soluções encontradas, seis gráficos ilustram (um para 

cada linha) o consumo da bateria de um dos ônibus da linha. Os gráficos foram 

obtidos para o primeiro ônibus a entrar na linha na primeira replicação da simulação. 
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Tabela 14. Tempo extra para diferentes quantidades de estações 
Tempo extra nas estações de recarga (segundos) 

 Mínimo Média Desvio Padrão Máximo Tempo médio em fila 

4 estações 0,00 ± 0,00 14,98 ± 1,14 21,22 ± 1,02 112,77 ± 2,30 1,89 ± 0,12 

5 estações 0,00 ± 0,00 5,77 ± 0,83 16,61 ± 0,91 105,99 ± 1,76 1,58 ± 0,09 

8 estações 0,00 ± 0,00 3,27 ± 0,40 12,85 ± 0,53 122,30 ± 1,34 1,52 ± 0,09 

16 estações 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,30 ± 0,05 

Fonte: Autoria própria. 
 

A Figura 31 apresenta o gráfico deste perfil de consumo para a solução com 

a quantidade mínima de estações de recarga. Nos gráficos é possível perceber que a 

curva tem o mesmo comportamento que se repete ao longo das horas: quatro picos 

em sequência (cada um representa uma estação de recarga) onde o ônibus recarregou 

o necessário para chegar até a próxima estação de recarga.  

Outro detalhe que pode ser visto é que os ônibus saem de suas garagens 

com 100% da bateria carregada, porém chegam ao seu primeiro ponto de parada 

(onde os perfis de energia começam a ser desenhados) com um valor de energia 

reduzido. Como foi mostrado anteriormente, a distância entre a garagem dos ônibus e 

o primeiro ponto de parada é diferente para cada linha e, por essa razão, a energia 

inicial dos veículos apresentados nas curvas é diferente. Nota-se que nas primeiras 

horas do percurso o tempo de recarga é referente apenas ao período de entrada e 

saída de passageiros, não exigindo tempo extra de carregamento para possibilitar a 

chegada à próxima estação de recarga. Por este motivo, consegue-se perceber que a 

quantidade de energia recarregada nessas primeiras horas é menor que no resto do 

expediente dos ônibus.  
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Figura 31. Perfil do consumo de energia para 4 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

A Figura 32 apresenta a próxima solução, com 5 estações de recarga. Nota-

se que o perfil da energia consumida repete-se em diversos intervalos dentro do 

período da simulação, isso porque o percurso é o mesmo e os ônibus trafegam em 

ciclos. Dentro das seis linhas analisadas, a linha 603 exibe um comportamento 

diferente das outras, já que quase não há tempo extra de carregamento. O motivo é 

que esta linha é a terceira menor dentre as seis, porém diferente das duas menores, 

ela contém duas estações de carregamento. Desta forma, o ônibus consegue trafegar 

recarregando o menos possível durante o trajeto. 

Para a solução com 8 estações percebe-se que as linhas mais extensas, 

demoram cada vez mais para necessitar de uma recarga mais longa (Figura 33). 

Algumas linhas, como a 203, 603 e 301, nem precisam do tempo extra de 

carregamento, já que contém estações de recarga suficientes para grandes turnos em 

seus percursos. A linha 301, Pinhais/Rui Barbosa, por exemplo, contém apenas 17 

pontos de parada e 3 estações de recarga, portanto sua bateria praticamente não sai 

do 100% nesse período de 8 horas. 
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Figura 32. Perfil do consumo de energia para 5 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

 
Figura 33. Perfil do consumo de energia para 8 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
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Nota-se que a linha 503 obteve um perfil muito parecido para a solução 

com quatro, cinco e oito estações de recarga, pois por mais que a quantidade de 

estações de recarga tenha aumentado, a linha 503 permaneceu com apenas uma 

estação de carregamento. Um detalhe que pode ser acompanhado é que para a linha 

502/602, entre a Figura 32 e 33, não houve acréscimo no número de estações de 

recarga, porém nota-se uma diferença no comportamento do gráfico. Isto ocorre pois, 

apesar de não haver alteração na quantidade de estações, houve uma alteração na 

posição da estação. 

Na última solução, a que contém um maior número de estações de recarga, 

mas sem tempo extra de espera, o resultado aguardado é exatamente o apresentado 

nos gráficos da Figura 34. Com diversas estações espalhadas pelas seis linhas, 

nenhum ônibus necessitou recarregar mais do que o tempo de entrada e saída de 

passageiros e por isso as curvas dos gráficos estão na maioria dos casos acima dos 

50% em todo o ciclo de 8 horas. 

 

 
Figura 34. Perfil do consumo de energia para 16 estações de recarga 

Fonte: Autoria própria. 
 

Para avaliar os impactos que as quatros soluções podem proporcionar nos 

tempos de percurso, realizou-se uma medição, apresentada na Tabela 15, em que os 
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tempos apresentados são referentes a um itinerário completo de cada linha (partindo 

do terminal inicial e retornando a ele). Pela Tabela 15, pode-se observar que os 

tempos dos percursos são similares aos apresentados pela URBS (2013b). Vale notar 

que a solução com 16 estações, por não adicionar tempo extra com carregamento da 

bateria, deve representar o cenário mais próximo do real, dado pelos valores da 

coluna URBS da Tabela 15. A diferença observada entre as duas últimas colunas da 

Tabela 15, pode então ser interpretada como uma medida do erro entre a simulação e 

o sistema real. Percebe-se que a simulação subestima o tempo de percurso de todas 

as linhas. Isso pode ser explicado pelo modelo aproximado do movimento do ônibus, 

que não contempla a frenagem, somado à incerteza nas paradas nos semáforos em 

cada linha. Além disso, o tempo de parada nos finais de linha tende a ser maior. 

 
Tabela 15. Tempo de percurso simulado e real das linhas (minutos) 

 4 estações 5 estações 8 estações 16 estações URBS3 

Linha 203 111,87 ± 5,67 110,32 ± 4,31 109,02 ± 3,89 108,79 ± 2,82 111,13 

Linha 301 62,20 ± 6,32 61,12 ± 4,55 60,89 ± 3,91 60,33 ± 3,12 67,00 

Linha 303 109,31 ± 5,99 109,06 ± 5,83 107,37 ± 3,62 107,00 ± 2,04 112,96 

Linha 503 59.77 ± 3,45 59,44 ± 3,65 59,57 ± 3,50 58,47 ± 2,43 62,08 

Linha 502/602 70,65 ± 5,64 69,27 ± 4,95 68,67 ± 4,12 68,12 ± 3,95 74,00 

Linha 603 60,65 ± 6,03 60,21 ± 5,87 59,78 ± 5,45 59,05 ± 4,67 69,00 

Fonte: Autoria própria. 
 

Os ônibus atuais que trafegam pelas linhas expressas de Curitiba são 

abastecidos com diesel. Como uma das grandes vantagens dos veículos elétricos é a 

economia com combustíveis ao longo dos anos, uma estimativa foi feita comparando 

o gasto de energia das baterias elétricas com o dos combustíveis atuais. 

Para o cálculo do gasto em combustíveis a informação buscada dentro dos 

dados adquiridos é a distância percorrida pelos ônibus. Para isso foi utilizada a 

distância total percorrida pelos ônibus em todas as seis linhas durante o período da 

simulação, que chegou ao valor de 9.956 quilômetros rodados no período de 8 horas. 

De acordo com a URBS (2012), os ônibus expressos fazem 1,375km/litro e o preço 

                                                
3 Estes dados foram buscados em URBS (2013b). 
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do diesel é aproximadamente R$1,752. Desta maneira, o gasto total estimado do 

diesel seria de R$12.687,93 para o período de 8 horas simulado em cada uma das 

replicações. 

Para a comparação com o gasto energético primeiro obteve-se o gasto total 

em carregamento das baterias durante a simulação para o mesmo cenário de todos os 

ônibus em todas as seis linhas, chegando-se a uma média de 30.236 KWh no período 

de 8 horas. O preço do KWh foi adquirido através da lista do tarifário da COPEL 

(Companhia Paranaense de Energia) que é dividido por classes. De acordo com a 

resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 1565, de 9 de julho de 2013 

(ANEEL, 2013), a tarifa para serviços públicos convencionais é de R$0,26355 por 

KWh. Assim, o preço final – mais uma vez levando em consideração o período de 8 

horas simulado em cada uma das replicações – seria de R$7.968,70, tornando esta 

opção a mais barata. 

O padrão de consumo de energia nas estações é mostrado na Tabela 16. 

Para um maior número de estações de recarga, o consumo médio por estação foi 

menor. Porém, a energia total consumida é maior. Isso é compatível com os gráficos 

das Figuras 31, 32, 33 e 34, mostrando que o sistema opera com um maior nível de 

carregamento das baterias para uma maior quantidade de estações de recarga. Este 

fator também deve ser levado em consideração no planejamento da quantidade de 

estações de recarga. 

 
Tabela 16. Média do consumo em cada estação de recarga (KWh) 

 Mínimo Média Desvio Padrão Máximo 

4 estações 1.095,40 ± 130,20 2.863,70 ± 116,15 1.541,86 ± 97,30 4.549,74 ± 189,43 

5 estações 1.076,25 ± 112,43 2.552,77 ± 133,10 964,40 ± 85,80 3.245,88 ± 174,98 

8 estações 542,74 ± 43,50 1.698,55 ± 124,83 1.006,69 ± 93,75 3.296,62 ± 167,41 

16 estações 455,28 ± 54,42 1.046,70 ± 118,54 715,14 ± 63,20 2.799,36 ± 157,32 

Fonte: Autoria própria. 
 

Um outro cenário foi simulado no qual os ônibus carregam um pacote 

maior de baterias – com o dobro da capacidade de armazenamento. Dessa forma, 

tem-se o dobro de energia para trafegar e o tempo nas estações de recarga tende a 

reduzir. Contudo, as baterias são pesadas, o que aumenta o gasto de energia e 

também são grandes, ocupando espaço de possíveis passageiros. Existe também um 

custo adicional da bateria que deve ser considerado. A Tabela 17 apresenta o tempo 
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extra nas estações de recarga com intervalo de confiança de 95% para um sistema 

com ônibus que contenham duas baterias.  

 
Tabela 17. Tempo extra para duas baterias 

Tempo extra nas estações de recarga (segundos) 

 Mínimo Média Desvio Padrão Máximo Tempo médio em fila 

4 estações 0,00 ± 0,00 0,10 ± 0,02 1,71 ± 0,21 38,72 ± 2,45 1,34 ± 0,11 

5 estações 0,00 ± 0,00 0,07 ± 0,01 1,41 ± 0,20 38,01 ± 2,31 1,32 ± 0,11 

8 estações 0,00 ± 0,00 0,06 ± 0,01 1,29 ± 0,12 37,15 ± 2,20 1,32 ± 0,08 

16 estações 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 1,30 ± 0,05 

Fonte: Autoria própria. 
 

Como esperado, os tempos extras reduziram consideravelmente, chegando 

a quase nulos. Isso se apresenta como uma alternativa para a diminuição na 

quantidade de estações de recarga sem que haja uma grande mudança na 

programação dos horários atuais dos ônibus. 

Como os valores no tempo de recarga da bateria podem alterar 

significativamente os resultados, um último cenário foi considerado. Para tanto, o 

tempo de 6 minutos (360 segundos) necessários para atingir 100% de carga da 

bateria foi elevado para até 1 hora (3600 segundos). O gráfico da Figura 35 mostra o 

comportamento do tempo extra nas estações de recarga para diferentes tempos de 

carregamento das baterias. Isso pode ser interpretado como uma medida de 

sensibilidade dos resultados ao tempo de carregamento das baterias. 

Nota-se que os resultados sofrem maiores alterações quando se usa um 

número reduzido de estações de recarga. Portanto, espera-se que um sistema de 

transporte operado com um número reduzido de estações de recarga requeira um 

melhor controle sobre o tempo de carregamento das baterias para viabilizar sua 

operação. 
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Figura 35.Tempo extra para aumentos no tempo de carregamento da bateria 

Fonte: Autoria própria. 
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8 CONCLUSÕES 

Este trabalho propôs o uso da técnica de otimização com simulação através 

da aplicação de um algoritmo genético com abordagem multiobjetivo para avaliar o 

potencial de implantação de um sistema de ônibus elétricos tipo plug-in no transporte 

público de Curitiba. Estes ônibus possuem autonomia e flexibilidade para operar em 

diferentes vias, conseguida através do uso de baterias que podem ser recarregadas ao 

longo de sua rota. Esta técnica permitiu minimizar tanto a quantidade de estações de 

recarga quanto o tempo de carregamento dos ônibus nestas estações. Isso se traduz 

em um compromisso entre custo de implantação e satisfação dos usuários do sistema. 

Desta forma, foi avaliada não apenas uma solução, mas um conjunto de 

soluções do problema. Um mínimo de quatro estações de recarga foi capaz de suprir 

a demanda do sistema, porém ao custo de quase 2 minutos extras de parada do 

ônibus. Já a solução com dezesseis estações sobrecarregou minimamente os horários 

e tempos de percurso dos ônibus. 

O sistema modelado contou com seis linhas BRT – em que ônibus 

expressos biarticulados trafegam em vias exclusivas. Cada linha tem características 

diferentes: quantidade de pontos de parada, distância entre esses pontos, distância 

total, relevo, entre outros. Um sistema online da URBS possibilitou a realização de 

cálculos para a obtenção dessas informações. Além disso, foram utilizados dados de 

demanda e características do sistema real, como a quantidade de passageiros, 

velocidade dos ônibus, tempo dos ônibus nas estações, entre outros. A partir destes 

dados, foi possível quantificar as incertezas inerentes à operação do sistema, tais 

como paradas em semáforos, além de identificar os horários de maior exigência do 

transporte. 

O modelo proposto para simulação leva em consideração o peso do ônibus 

e dos passageiros, relevo das rotas e modo de condução dos ônibus, permitindo 

avaliar os ciclos de carregamento e descarregamento da bateria. Além disso, o 

modelo proposto na simulação não considera a energia regenerativa que poderia ser 

obtida das frenagens. Em geral, este ganho é elevado segundo Perrotta et al. (2012a) 

e Larminie e Lowry (2003). Neste caso, os resultados apresentados podem ser 

considerados conservativos, uma vez que a captação de energia das frenagens tende a 

elevar os níveis de carregamento das baterias. 
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As especificações da bateria utilizada por Perrotta et al. (2012a) que 

serviram de base para este trabalho, podem não ser adequadas à realidade de 

Curitiba. Por exemplo, o modelo de bateria utilizado foi baseado em ônibus 

convencionais e não biarticulados. Além disso, alterações no tempo de carregamento 

da bateria têm impactos significativos no tempo de percurso dos ônibus. 

A utilização de um pacote maior de baterias deve ser considerada como 

alternativa para evitar um aumento no número de estações de recarga. Mesmo 

considerando o mínimo de quatro estações de recarga, os tempos extras máximos não 

excederam 40 segundos. 

Comparando o tempo de percurso de cada uma das linhas obtido na 

simulação com os valores médios apresentados pela URBS, pode-se perceber um 

nível satisfatório de confiança no modelo proposto. Porém, não foi possível avaliar o 

modelo proposto em relação ao número de passageiros transportados, uma vez que a 

URBS fornece apenas o número de passageiros que embarcam no sistema, sem 

explicitar os locais e volume de passageiros no desembarque.  

A simulação permitiu ainda comparar o custo com o fornecimento de 

energia elétrica com os gastos atuais em combustível fóssil. Foi observada uma 

redução média de mais de R$ 4500,00 para apenas 8 horas de um dia de útil da 

semana. Some-se a isso o ganho ambiental, cujas métricas são ainda pouco 

desenvolvidas e não foram consideradas neste trabalho, mas corresponde à emissão 

zero de poluentes dos ônibus elétricos. 

Como trabalhos futuros, pode-se mencionar uma melhoria no modelo 

utilizado para a bateria, tornando-o compatível com os ônibus necessários ao volume 

de passageiros transportados na cidade de Curitiba. Com isso, uma avaliação 

criteriosa sobre ciclo de vida da bateria pode ser obtida. Outra possibilidade é a 

coleta de dados sobre a movimentação de embarque e desembarque de passageiros 

diariamente, permitindo uma comparação dos resultados simulados em termos de 

passageiros transportados e aumentando o grau de confiança no modelo proposto. 
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ANEXO A 

Estações de parada para as linhas 203, 503, 603, 301, 303, 502/602. 
 
Linha 203 – Santa Cândida/Capão Raso 
1 - Terminal Santa Cândida  
2 - Estação Tubo Joaquim Nabuco 
3 - Estação Tubo Fernando de Noronha 
4 - Estação Tubo Antônio Lago 
5 - Terminal Boa Vista 
6 - Estação Tubo Gago Coutinho 
7 - Estação Tubo Holanda 
8 - Estação Tubo Antônio Cavalheiros 
9 - Terminal Cabral 
10 - Estação Tubo Bom Jesus 
11 - Estação Tubo Moisés Marcondes 
12 - Estação Tubo Constantino Marochi 
13 - Estação Tubo Maria Clara 
14 - Estação Tubo Passeio Público 
15 - Estação Central 
16 - Estação Tubo Praça Eufrásio Correia 
17 - Estação Tubo Alferes Poli - Catedral da Fé 
18 - Estação Tubo Praça Oswaldo Cruz 
19 - Estação Tubo Coronel Dulcídio 
20 - Estação Tubo Bento Viana 
21 - Estação Tubo Silva Jardim 
22 - Estação Tubo Petit Carneiro 
23 - Estação Tubo Dom Pedro I 
24 - Estação Tubo Sebastião Paraná 
25 - Estação Tubo Vital Brasil 
26 - Estação Tubo Morretes 
27 – Estação Tubo Carlos Dietzsch 
28 - Terminal Portão 
29 - Estação Tubo Itajubá 
30 - Estação Tubo Hospital do Trabalhador 
31 - Estação Tubo Herculano de Araújo 
32 - Terminal Capão Raso 
 
Linha 503 – Boqueirão 
1 - Estação Tubo Praça Carlos Gomes 
2 - Estação Tubo UTFPR 
3 - Estação Tubo Getúlio Vargas 
4 - Estação Tubo Almirante Gonçalves 
5 - Estação Tubo Conselheiro Dantas 
6 - Estação Tubo João Viana Seiler 
7 - Estação Tubo TRE 
8 - Estação Tubo Parolin 
9 - Estação Tubo Ferrovila 
10 - Estação Tubo Roberto Hauer 
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11 - Estação Tubo Pádua Fleury 
12 - Terminal Hauer 
13 - Estação Tubo Passarela 
14 - Estação Tubo Hipólito da Costa 
15 - Estação Tubo Cel. Luiz José dos Santos 
16 - Terminal Carmo 
17 - Estação Tubo Quartel 
18 - Estação Tubo Antônio de Paula 
19 - Terminal Boqueirão 
 
Linha 603 – Pinheirinho/Rui Barbosa 
1 - Estação Tubo Praça Rui Barbosa 
2 - Estação Tubo Praça Oswaldo Cruz 
3 - Estação Tubo Coronel Dulcídio 
4 - Estação Tubo Bento Viana 
5 - Estação Tubo Silva Jardim 
6 - Estação Tubo Petit Carneiro 
7 – Estação Tubo Dom Pedro I 
8 - Estação Tubo Sebastião Paraná 
9 - Estação Tubo Vital Brasil 
10 - Estação Tubo Morretes 
11 - Estação Tubo Carlos Dietzsch 
12 - Terminal Portão 
13 - Estação Tubo Itajubá 
14 - Estação Tubo Hospital do Trabalhador 
15 - Estação Tubo Herculano de Araújo 
16 - Terminal Capão Raso 
17 - Estação Tubo Pedro Gusso 
18 - Estação Tubo José C.Bettega 
19 - Estação Tubo Santa Regina 
20 - Estação Tubo Ouro Verde 
21 - Terminal Pinheirinho 
 
Linha 301 - Pinhais/Rui Barbosa 
1 – Estação Tubo Praça Rui Barbosa 
2 - Estação Tubo Praça Eufrásio Correia 
3 - Estação Tubo Mariano Torres 
4 - Estação Tubo Rodoferroviária 
5 - Estação Tubo Viaduto Capanema 
6 - Estação Tubo Hospital Cajuru 
7 - Estação Tubo Jardim Botânico 
8 - Estação Tubo Urbano Lopes 
9 - Estação Tubo Del. Amazor Prestes 
10 - Estação Tubo Profa. Maria Aguiar Teixeira 
11 - Terminal Capão da Imbuia 
12 - Estação Tubo Pastor Manoel V. de Souza 
13 - Estação Tubo Paulo Kissula 
14 - Estação Tubo Vila Nova 
15 - Estação Tubo Autódromo 
16 - Estação Tubo Camilo de Léllis 
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17 - Terminal Pinhais 
 
Linha 303 – Centenário/Campo Comprido 
1 - Terminal Campo Comprido 
2 - Estação Tubo U.S. Campo Comprido 
3 - Estação Tubo Imperial 
4 - Estação Tubo Mossunguê 
5 - Estação Tubo São Grato 
6 - Estação Tubo Paulo Gorski 
7 - Estação Tubo Rio Barigui 
8 - Estação Tubo Major Heitor Guimarães 
9 - Terminal Campina do Siqueira 
10 - Estação Tubo Gastão Câmara 
11 - Estação Tubo Bigorrilho 
12 - Estação Tubo Bruno Filgueira 
13 - Estação Tubo Praça da Ucrânia 
14 - Estação Tubo Pres. Taunay 
15 - Estação Tubo Brigadeiro Franco 
16 - Estação Tubo Visconde de Nacar 
17 - Estação Tubo Praça Osório 
18 - Estação Tubo Praça Rui Barbosa 
19 - Estação Tubo Praça Eufrásio Correia 
20 - Estação Tubo Mariano Torres 
21 - Estação Tubo Rodoferroviária 
22 - Estação Tubo Viaduto Capanema 
23 - Estação Tubo Hospital Cajuru 
24 - Estação Tubo Jardim Botânico 
25 - Estação Tubo Urbano Lopes 
26 - Estação Tubo Del. Amazor Prestes 
27 - Estação Tubo Profa. Maria Aguiar Teixeira 
28 - Terminal Capão Imbuia 
29 - Estação Tubo Germânia 
30 - Estação Tubo Antônio Meirelles Sobrinho 
31 - Terminal Oficinas 
32 - Estação Tubo Teófilo Otoni 
33 - Estação Tubo Cajuru 
34 - Estação Tubo Catulo da P. Cearense 
35 - Terminal Centenário 
 
Linha 502/602 – Circular Sul 
1 - Terminal Pinheirinho 
2 - Estação Tubo Winston Churchill 
3 - Estação Tubo Sagrado Coração 
4 - Estação Tubo Rosa Tortato 
5 - Estação Tubo Arroio Cercado 
6 - Estação Tubo Quitandinha 
7 - Terminal Sítio Cercado 
8 - Estação Tubo Coqueiros 
9 - Estação Tubo Érico Veríssimo 
10 - Estação Tubo Euclides da Cunha 
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11 - Estação Tubo Eucaliptos 
12 - Estação Tubo Nova Europa 
13 - Estação Tubo Araça 
14 - Estação Tubo Erton Coelho 
15 - Estação Tubo Parque Iguaçú 
16 - Terminal Boqueirão 
17 - Estação Tubo Antônio de Paula 
18 - Estação Tubo Quartel 
19 - Terminal Carmo 
20 - Estação Tubo Cel. Luiz José dos Santos 
21 - Estação Tubo Hipólito da Costa 
22 - Estação Tubo Passarela 
23 - Terminal Hauer 
24 - Estação Tubo Pádua Fleury 
25 - Estação Tubo Roberto Hauer 
26 - Estação Tubo Marechal Floriano 
27 - Estação Tubo Marumbi 
28 - Estação Tubo Lindóia 
29 - Estação Tubo Antero de Quental 
30 - Estação Tubo Dom Ático 
31 - Estação Tubo Wenceslau Braz 
32 - Terminal Portão 
33 - Estação Tubo Itajubá 
34 - Estação Tubo Hospital do Trabalhador 
35 - Estação Tubo Herculano de Araújo 
36 - Terminal Capão Raso 
37 - Estação Tubo Pedro Gusso 
38 - Estação Tubo José C.Bettega 
39 - Estação Tubo Santa Regina 
40 - Estação Tubo Ouro Verde 
 


