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RESUMO 

O transporte urbano de cargas é o alimentador de toda a cadeia de consumo, sendo essencial 

para a sobrevivência da sociedade, porém gera muitos conflitos. Infelizmente, no Brasil a 

maioria das iniciativas resume-se a legislações restritivas e punições aos transportadores. 

Nesse contexto, esse trabalho tem por objetivo analisar a utilização do Espaço Logístico 

Urbano como intermediador na entrega de cargas no seu destino final. Para o 

desenvolvimento deste trabalho foram elaborados dois modelos matemáticos com objetivo 

caracterizar a situação atual da distribuição de mercadorias urbanas (Modelo 1 baseado nas 

abordagens clássicas de roteamento de veículos) e a situação proposta da utilização de ELUs 

como intermediário das cargas (Modelo 2 baseado em abordagens clássicas do modelo de 

desenho de redes). Foram analisados três cenários: Cenário 1 para representar a situação atual 

e aplicação do Modelo 1, o Cenário 2 para representar a situação proposta e aplicação do 

Modelo 2 e o Cenário 3 que representa uma situação intermediária, utilizando ambos os 

modelos. Os resultados do Cenário 1 evidenciaram que os caminhões utilizados percorrem 

longas distâncias e, em sua maioria, com baixa utilização da capacidade dos veículos.  Já para 

o Cenário 2, os resultados evidenciaram que os caminhões circulam menores distâncias com 

uma maior utilização. Além disso, ao colocar triciclos para o transporte da “última milha”, os 

custos e emissões de CO2 são reduzidos, corroborando para uma maior viabilidade da 

utilização de ELUs, conforme Cenário 3. 

PALAVRAS-CHAVE: Logística Urbana, Espaços Logísticos Urbanos, modelagem 

matemática, distribuição urbana de mercadorias. 
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ABSTRACT 

Urban freight transport is the feeder of the whole consumption chain, and it is essential for the 

society survival. But it causes conflicts. Unfortunately, in the Brazil most initiatives comes 

down to restrictive legislation and punishments for carriers. In this context, this study aims to 

analyze the use of Urban Logistic Space as an intermediary step in the delivery of cargo to its 

final destination.  To develop this work, two mathematical models were elaborated in order to 

characterize the current situation of urban freight distribution (Model 1 based on classical 

approaches for vehicle routing problem) and the proposed situation  for the use of ELUS as 

intermediate in urban freight transport (Model 2 based on classical approaches  for network 

design problem). Three scenarios were analyzed: the  Scenario 1 to represent the current 

situation and application of the Model 1, the Scenario 2 represents the proposed  situation and 

application of the Model 2, and the Scenario 3 represents an intermediate situation between 

the previous, using both models. The routing results, Scenario1, showed that the used trucks 

have traveled long distances and mostly with low capacity utilization of vehicles. For the 

design network model, Scenario2, the results showed that the trucks have circulated smaller 

distances with greater utilization. Furthermore, when placing tricycles to transport the "last 

mile", the costs and CO2 emissions are reduced, corroborating for a greater feasibility of 

using ELUS, according to Scenario 3. 

KEY-WORDS: City Logistics, Urban Logistic Spaces, mathematical modeling, urban 

freight distribution. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo estudos da ONU (2012), a população urbana cresceu de 750 milhões em 1950 para 

3,6 bilhões em 2011. Esse crescimento impõe às cidades a responsabilidade por prestar 

serviços a um número cada vez maior de pessoas, incluindo educação e habitação acessíveis, 

água potável e alimentação, ar limpo, um ambiente seguro e transporte eficiente. Sendo assim, 

há uma alta concentração das atividades que exigem estrutura e coordenação nos centros 

urbanos. Com a falta de planejamento urbano, a mobilidade e sustentabilidade vêm sendo 

ameaçadas nas cidades pelos longos congestionamentos e elevados índices de poluição. 

Dows (2004) apud Resende et al. (2009) destaca que aumento do número de veículos é muito 

maior do que o crescimento da infraestrutura viária. Assim, o alto índice de congestionamento 

desestimula empresas e pessoas a se estabelecerem em uma região e, ao mesmo tempo, 

encoraja empresas ali localizadas a procurarem outro local para uma futura expansão de 

capacidade, devido aos custos extras e redução de eficiência gerados. O impacto dessa 

externalidade na qualidade de vida das pessoas e na economia é uma preocupação constante 

das autoridades. 

De forma geral, o transporte é responsável por 13% da emissão global de gases-estufa. 

Atualmente, os países industrializados são os principais colaboradores para a emissão geral 

desses gases, mas 80% do aumento projetado até 2030 está relacionado ao transporte 

rodoviário em países em desenvolvimento, principalmente aqueles com economias 

emergentes (ONU, 2012).  

Tendo em vista os problemas correntes das cidades, em 13 de abril de 2012 começou a 

vigorar a Lei nº 12.587/2012, que tem como objetivos melhorar a acessibilidade e a 

mobilidade das pessoas e cargas nos municípios brasileiros, e integrar os diferentes modos de 

transporte (BRASIL, 2012). Ela institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade 

Urbana que possui como principais pontos:  

 A prioridade dos modos de transporte não motorizados e dos serviços públicos 

coletivos sobre o transporte individual motorizado; 

 A restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos 

motorizados em locais e horários predeterminados; 

 O estabelecimento de padrões de emissão de poluentes para locais e horários 

determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos; 
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 A possibilidade de cobrança pela utilização da infraestrutura urbana, para desestimular 

o uso de determinados modos e serviços de mobilidade; 

 A dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas ao transporte público coletivo e a 

modos de transporte não motorizados; e 

 O direito dos usuários participarem do planejamento, da fiscalização e da avaliação da 

política local de mobilidade urbana. 

Nessa lei fica evidente que além da preocupação com a mobilidade de pessoas, agora as 

cidades consideram o transporte urbano de cargas ponto crucial para o desenvolvimento 

econômico sustentável da região, bem como para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Assim, é desestimulado o uso de veículos motorizados, impondo-lhes restrições quanto ao 

horário de circulação, aos locais de parada e aos padrões de emissão de poluentes. Em 

contrapartida, veículos não motorizados são incentivados com a criação de vias exclusivas 

como, por exemplo, as ciclovias. 

No que diz respeito ao transporte urbano de cargas, Quispel (2002) apresenta como problemas 

gerados por esta atividade a poluição sonora e ambiental, o aumento de congestionamento e o 

prejuízo à segurança de pedestres. Esses problemas estão diretamente relacionados à última 

etapa das entregas de produtos, ajudando a agravar “o custo da última milha”.  

Como alternativa para discussão e solução dos problemas anteriormente apresentados, está a 

Logística Urbana, que apresenta soluções que otimizam as relações entre os agentes da 

distribuição de mercadorias urbanas, aumentando sua eficiência e o nível de satisfação de 

cada parte. Do ponto de vista das empresas e transportadoras, sistemas de transporte eficientes 

e efetivos são importantes para o acesso a mercados. Já para o governo e a população, esse 

processo deve se desenvolver de forma sustentável e segura. 

Buscando conciliar as expectativas dos diferentes atores e minimizar os impactos gerados pela 

distribuição urbana de mercadorias, Oliveira et al. (2012) apresentam que já foram propostas 

soluções como: 

 A utilização de centros de distribuição de mercadorias: locais próximos aos centros 

urbanos que têm como objetivo a consolidação de cargas de diferentes embarcadores; 

 O emprego de sistema Hub and Spoke: se assemelha ao conceito criado em uma rede 

aeroviária, na qual uma cidade é escolhida como centro de distribuição de seus voos; 

 Criação de corredores exclusivos para a movimentação de cargas; 
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 Entrega noturna; 

 Implantação de caixas compartilhadas de recepção: configurada numa recepção não 

assistida; 

 Utilização de formas alternativas de transporte como Veículo Leve de Cargas, Veículo 

Urbano de Cargas, motofrete e bicicletas; 

 Desenvolvimento de sistemas de coleta, controle e compartilhamento de informação 

do tráfego urbano; 

 Utilização de Espaços Logísticos Urbanos: i.e., de espaços de distribuição urbana de 

mercadorias em áreas de alta densidade demográfica. 

Observando as diversas soluções providas pela Logística Urbana para o transporte de 

mercadorias nos grandes centros, o Espaço Logístico Urbano se mostrou como uma eficiente 

alternativa. O ELU é uma ferramenta destinada a otimizar a entrega de mercadorias, 

considerando as questões funcionais e ambientais, para a implementação de pontos de 

transbordo (JULIEN, 2005). Tendo em vista sua flexibilidade e eficiência, essa opção pode 

ser facilmente aliada a outras soluções, formando um sistema de distribuição de mercadoria 

mais eficiente no hipercentro da capital, evitando falhas como a ocupação das vagas de carga 

e descarga por veículos particulares. 

1.1 Objetivo do Trabalho 

Esse trabalho tem como objetivo principal analisar a utilização do Espaço Logístico Urbano 

como intermediador na entrega de cargas em áreas com alta concentração da atividade 

comercial. De forma geral, esse estudo visa uma solução para a entrega de produtos em 

centros urbanos que utilizem formas alternativas e sustentáveis. Para avaliá-la, a mesma é 

comparada em termos de operação com a solução atualmente predominante: o roteamento de 

veículos. Dessa forma, para alcançar o objetivo geral deste trabalho, delimitam-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Modelar a situação vigente de distribuição de mercadorias em centros urbanos por 

meio da utilização de um modelo matemático de roteamento de veículos. Em seguida, 

a solução proposta por esse modelo seria quantificada calculando-se a quilometragem 

percorrida e carregamento médio dos veículos utilizados na distribuição dos produtos, 

a emissão de CO2 e o custo diário de operação; 
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 Modelar situação hipotética de distribuição de mercadorias em área urbana, 

considerando a utilização de Espaços Logísticos Urbanos como intermediador de 

cargas. Essa etapa seria realizada por meio de um modelo matemático de fluxo e 

localização de facilidades. Como para a situação vigente, pelos resultados deste 

modelo, seriam calculados a quilometragem percorrida e carregamento médio dos 

veículos utilizados na distribuição dos produtos, a emissão de CO2 e o custo diário de 

operação; 

 Comparar os resultados das duas etapas anteriores, identificando os pontos fortes e 

fracos de cada situação, bem como evidenciando as possíveis mudanças geradas pela 

utilização dos ELUs como solução alternativa para a distribuição de mercadorias em 

áreas com grande concentração de atividades comerciais. 

1.2 Justificativa e Relevância do Trabalho 

Cada vez mais os centros urbanos sofrem com os congestionamentos e a indisponibilidade de 

vagas de estacionamento. Por outro lado, o comércio exige das transportadoras uma maior 

quantidade de entregas de pequenos e variados lotes cargas, visando diminuir seus custos de 

inventário e acompanhar a demanda de seus clientes. Segundo Carvalho (2011), os caminhões 

são responsáveis por 44% das emissões totais de CO2 no Brasil, que possui predominância do 

transporte rodoviário na movimentação de carga. Dentro desse quadro conflitante, surge a 

necessidade de reavaliar o modo como são realizadas as entregas de mercadorias, com o 

objetivo de torná-las mais eficientes e sustentáveis. 

O trabalho justifica-se por apresentar um novo modo de realizar a entrega de mercadorias 

urbanas, buscando o equilíbrio entre a eficiência requerida pelo transporte urbano de carga e 

os custos sociais envolvidos, por meio da implantação de ELU juntamente com outras 

soluções propostas pela Logística Urbana. Do ponto de vista econômico, o custo da “última 

milha”, que pode representar de 13% a 75% do custo logístico total de um produto 

(GEVAERS, 2010), pode ser minimizado em virtude da redução do caminho percorrido pelos 

transportadores nas áreas urbanas. Já em relação às questões ambientais e sociais, os impactos 

gerados pelo frete urbano, e.g. poluição ambiental, sonora, e a insegurança viária, serão 

reduzidos, pois as visitas aos vários clientes serão substituídas pela parada e transbordo de 

carga em um ELU. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

Esse trabalho está estruturado de forma a evidenciar o desenvolvimento da pesquisa, para que 

o leitor entenda o processo pelo qual o estudo passou. O conteúdo teórico que serviu como 

base, bem como as estratégias utilizadas durante o trabalho pode ser encontrado aqui.  

No Capítulo 1 são apresentados aspectos referentes à Distribuição de Mercadorias Urbanas 

para determinar suas características e consequências mais abordadas em diferentes estudos. O 

Capítulo 2 apresenta o conceito de Logística Urbana, os pilares e as suas diretrizes, 

evidenciando os rumos apresentados por essa nova área. Além disso, são descritos estudos de 

caso que servem como exemplos de implementação de soluções de Logística Urbana, com 

foco na implantação de Espaços Logísticos Urbanos. Para finalizar esse capítulo, alguns 

trabalhos que utilizam a Pesquisa Operacional aplicada à Logística Urbana são apresentados.  

A Metodologia está apresentada no Capítulo 3, na qual são descritos os modelos matemáticos 

utilizados neste estudo, as premissas e os testes realizados para utilização dos mesmos. O 

Capítulo 4 traz a Aplicação da Metodologia, com a definição e caracterização da área de 

estudo, definidos os cenários de estudo, as estratégias da coleta, tratamento e formatação de 

dados.  

O Capítulo 8 traz os resultados do estudo, as análises e comparações dos resultados 

computacionais obtidos, finalizando este texto com o Capítulo de Considerações Finais, que 

apresentada as últimas observações e oportunidades de evolução deste trabalho.  
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2 DISTRIBUIÇÃO URBANA DE MERCADORIAS 

A distribuição urbana de mercadorias ocorre mais frequentemente em áreas com alta 

concentração de residências e atividades comerciais, tendo em vista a necessidade do 

transporte de produtos de indústrias para atender a população dessas regiões. Assim, o 

transporte de mercadorias é importante para o sistema de transporte urbano, podendo impactar 

na eficiência de toda uma cadeia logística e no nível de serviço dos transportadores. Estes 

últimos, pressionados pela concorrência, procuram cada vez mais reduzir os custos e atender 

as exigências impostas por legislações e embarcadores. 

Segundo Oliveira et al. (2012), o termo distribuição urbana é, frequentemente, definido como 

sendo a movimentação de mercadorias, incluindo: 

 Transportes de bens acabados (produtos); 

 Transporte de matéria-prima; 

 Distribuição de mercadorias nos centros urbanos; 

 Serviços de entrega rápida, pacotes e mensageiro; 

 Entregas domiciliares realizadas por veículos de entrega. 

Segundo Quispel (2002), existem várias importantes mudanças ocorrendo nas últimas 

décadas, de modo a influenciar o transporte urbano de mercadorias, como: 

 A globalização dos mercados: nesse contexto produtores ganharam em escala e 

aumentaram as distâncias de transporte de produtos para atender seus diversos 

clientes. Além disso, as grandes empresas tenderam a se instalar em países que 

oferecem incentivos fiscais e contexto favorável para produção, como baixo custo de 

mão de obra e matéria-prima. Em contrapartida, as demandas surgem em locais dos 

mais variados, tendo que ser atendidas muitas vezes de forma padronizada, como é o 

caso de redes de franquias mundiais; 

 Logística Just in Time: Juntamente com a globalização, a demanda por uma maior 

variedade e menor quantidade de produtos vem crescendo ao longo do tempo. Com o 

objetivo de minimizar custos de inventário e maximizar a utilização do espaço de seus 

imóveis comerciais para a atividade fim, cada vez mais os cliente solicitam a logística 

Just in Time: pequenos lotes de uma grande variedade de produtos entregues assim 

que necessário. Isso torna o processo de entrega urbana mais complexo; 
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 O aumento da preocupação ambiental: Em função da crescente preocupação com o 

ambiente, há o surgimento de políticas restritivas quanto ao horário, itinerário, 

tamanho e tipo de carga transportada nos grandes centros com o objetivo de minimizar 

os efeitos da distribuição urbana de mercadorias. Frente a mais exigências, 

transportadores e produtores investem em tecnologias para atender os requisitos e 

ainda assim terem um negócio rentável; 

 Tecnologia, e.g. B2C E-commerce: com a expansão do comércio eletrônico menores 

quantidades de cargas são entregues mais frequentemente, pois caminhões que 

possuíam grandes volumes de mercadorias consolidadas foram substituídos por vans, 

que entregam em vários domicílios, com pequenas quantidades de carga. 

Devido a esse sistema complexo de fatores e interações, a distribuição urbana de mercadorias 

mostra sua importância, objetivando aumentar sua eficiência de forma a atingir metas 

econômicas, sociais e ambientais, bem como promover a competitividade das empresas no 

cenário global. 

No Brasil, as áreas urbanas já concentram 84,36% da população, sendo que o município de 

São Paulo possui 7.387,69 habitantes/km² e o de Belo Horizonte 7.167,02 habitantes/km² 

(IBGE, 2010). Esses centros de alta densidade populacional necessitam de uma maior 

quantidade de produtos para consumo, e.g. alimentos e roupas, demandam um maior volume 

de serviços, e.g. como educação e saúde e solicitam uma infraestrutura mais elaborada, e.g. a 

disponibilidade de energia elétrica e de vias para a circulação de automóveis e pessoas. Dessa 

forma, apresentam problemas complexos de caráter ambiental, econômico e social. Dentro da 

área de transportes, observamos a queda do nível de serviço dos transportes coletivos que, 

juntamente com a facilitação de crédito financeiro, incentivam a população por optar pelo 

transporte privado. 

Em Belo Horizonte, cada vez mais se observa o crescimento da frota de forma 

desproporcional ao crescimento da população da cidade. A Figura 2-1 mostra que do ano 

2002 até o ano 2012 a população cresceu 4,87% (IBGE, 2010) ao passo que a frota cresceu 

100,59% (DENATRAN, 2013). 
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Figura 2-1 - Crescimento da população e da frota de BH (IBGE, 2010; DENATRAN, 2013) 

Esses dados demonstram um crescimento desordenado do trânsito, o qual não foi 

acompanhado pela disponibilidade de infraestrutura viária, trazendo como consequências os 

congestionamentos, a falta de vagas de estacionamento, o aumento de acidentes, o aumento da 

poluição e a imprevisibilidade quanto ao tempo de viagem. Nas cidades de países em 

desenvolvimento, esse quadro se apresenta como um importante empecilho operacional para a 

distribuição de mercadorias, pois os veículos de cargas concorrem com os demais em relação 

a capacidade das vias urbanas, trazendo à tona problemas como (OGDEN, 1992): 

 Congestionamentos devido às dimensões dos veículos, taxas de 

aceleração/desaceleração dos veículos, carregamentos/descarregamento nas vias, onde 

o nível de tráfego interfere no progresso do fluxo, causando atrasos; 

 Deficiência da malha viária causada por falhas de projeto e baixa manutenção, 

incluído vias estreitas, manutenção insatisfatória do pavimento, interseções com 

layouts inadequados, obras mal projetadas e espaços inadequados para equipamentos 

urbanos e árvores; 

 Projetos de interseções e sinalizações, que geram transtornos devido aos inadequados 

raios de giro e programação semafórica; 

 Falta de regulamentação de estacionamento e locais destinados à operação de 

carga/descarga, que ocasionam obstrução das vias. 
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Quispel (2002) apresenta ainda os problemas gerados pela distribuição urbana de 

mercadorias: 

 Poluição sonora e ambiental; 

 Desperdício de tempo e energia; 

 Predominância de transporte rodoviário utilizando combustíveis fósseis; 

 Danos e intrusões nos centros urbanos; 

 Prejuízo à segurança de pedestres, impondo-lhes obstáculos; 

 Aumento de congestionamentos. 

2.1 Logística Urbana 

O Council of Logistics Management (1985) apud Sople (2007) define que a Logística tem 

como objetivo planejar, implementar, analisar e controlar o fluxo de produtos, informações e 

decisões em uma rede com vários atores desde o ponto de origem dos produtos até o ponto de 

consumo, visando atender aos requisitos do cliente. Ela se apresenta essencial para o bom 

desempenho econômico das empresas. Porém, com o aumento da população urbana, do 

tráfego de veículos, o impacto do comércio eletrônico e as restrições de movimentação de 

cargas, a distribuição de mercadorias urbanas se tornou mais complexa e gerou consequências 

indesejáveis, despertando a insatisfação dos cidadãos e levando a ineficiência dos 

transportadores.  

Dentro desse contexto, os embarcadores, os transportadores, a população e o poder público 

são agentes da Logística Urbana. Esses possuem seus objetivos e comportamentos próprios, 

assim, com o diagrama Figura 2-2 é possível identificar as relações, muitas vezes opostas, que 

permeiam o sistema de distribuição de mercadorias (TANIGUCHI et al., 2001). 

 

Figura 2-2 - Agentes da Logística Urbana (TANIGUCHI et al., 2001) 

Os embarcadores são os clientes dos transportadores, recebendo e enviando produtos para 

outras empresas. Eles tendem a maximizar seus níveis de serviço, o que inclui o custo, o 
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tempo de coleta/entrega, confiança o transporte e perda de informação. Além disso, a 

exigência de obedecer a janelas de tempos de coleta/entrega se tornou cada vez mais popular, 

ocasionando em menores lotes de carga sendo transportados de forma mais frequente. 

Transportadores realizam a distribuição de mercadorias, tendo como objetivo minimizar os 

custos nas coletas/entregas de produtos, para aumentar seu lucro em suas operações. Porém, 

alcançar altos níveis de serviços com o menor custo total é cada vez mais difícil devido às 

restrições de horários de atendimentos e congestionamentos dos grandes centros. Tal fato 

acarreta em subutilização da capacidade dos caminhões e ineficiência da frota. 

Já a população é composta pelas pessoas que vivem, trabalham e consomem em um centro 

urbano. Elas desejam a redução dos congestionamentos, do barulho, da poluição do ar e dos 

acidentes ocorridos nas áreas residenciais e comerciais. 

Como intermediador dos outros agentes, apresenta-se o Poder Público. Ele tem como dever 

promover o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego e renda. Todavia, é seu 

papel incentivar a diminuição dos congestionamentos, dos impactos ambientais e dos 

acidentes de trânsito. Ele deve ser imparcial e resolver os conflitos existentes entre os 

diferentes atores da distribuição urbana de mercadorias. Para isso, deve coordenar e facilitar 

iniciativas da Logística Urbana. 

A partir desse ponto, a Logística Urbana vem para enfatizar a necessidade de uma visão 

sistêmica das questões ligadas ao movimento urbano de cargas, contribuindo para a qualidade 

de vida, melhoria da operação nos transportes e economia (TANIGUCHI et al., 2001). 

Portanto, tornou-se necessária uma nova área de planejamento de transporte que equilibrasse a 

eficiência requerida pelo transporte de carga urbana e os custos sociais envolvidos, lidando 

não somente com a consolidação de cargas de diferentes produtores em um mesmo veículo, 

mas também com a coordenação do transporte dentro das cidades. 

Buscando soluções sustentáveis aos problemas de distribuição urbana de mercadorias, surgiu 

o conceito de Logística Urbana que, segundo Taniguchi et al. (2001), é um processo que 

otimiza as atividades de transporte e logística em áreas urbanas, considerando tráfego, 

congestionamento e consumo de energia dentro do contexto de uma economia de mercado. 

Além disso, Taniguchi et al. (2001) explica que o propósito da Logística Urbana é otimizar 

globalmente os sistemas logísticos em uma área urbana levando em conta os custos e 

benefícios das soluções para os setores público e privado. Essas soluções podem ser 

compostas por uma ou mais das alternativas a seguir: 
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 Sistemas de Informação Avançado: em geral, caracterizado por permitir comunicação 

entre motoristas e centros de controle, promover informação em tempo real sobre 

condições de tráfego e armazenar histórico detalhado de dados sobre as operações de 

transporte de carga; 

 Sistemas de Transporte Cooperativo: permite a redução do número de caminhões 

circulando através da consolidação de carga de diferentes transportadores em um 

único caminhão, diminuindo o tempo de viagem, as horas trabalhadas e o custo total 

de distribuição; 

 Controle de Fatores de Carga: criação de regulamentações que determinam fatores 

como o nível de carregamento do veículo, bem como sua idade e dimensões, com o 

objetivo de minimizar os impactos ambientais de sua atividade; 

 Sistemas de Transporte Subterrâneos: criação de sistemas de transportes de cargas 

subterrâneos, que diminuiria a emissão de gases nocivos e o consumo de energia, 

promovendo ainda o aumento da velocidade das viagens; 

 Terminais Logísticos Públicos: a construção de terminais logísticos públicos próximos 

aos grandes centros, podendo ser multifuncionais. Segundo Taniguchi et al.(1999b), 

pequenos lotes de produtos são frequentemente transportados para atender as 

necessidades dos clientes que desejam diminuir seus custos de estoque, sendo 

necessário a implementação de um sistema mais flexível. Um terminal logístico 

público pode incluir pátios de transferência de carga, armazéns, mercado atacadista, 

centros de informações, espaços de exibição e salas de encontros. Além disso, eles são 

projetados para consolidar diversas demandas por meio de um sistema de informação 

avançado. Assim, poderá haver a redução do número de caminhões em áreas urbanas, 

bem como a facilitação da implementação de sistemas de transporte cooperativo. 

Nesse estudo, os autores implementaram um modelo matemático, que incorpora teoria 

de filas e programação não linear, determinando a localização e a dimensão de 

terminais logísticos urbanos na região de Kyoto-Osaka. 

Apesar de todo esse aparato, Crainic (2008) afirma que o aspecto de otimização ainda não é 

frequentemente abordado em estudos sobre a Logística Urbana e, que nem todos os países 

estão no mesmo nível em termos de análises e ações, a maioria deles é encontrada na Europa 

e Japão. Apesar disso, a indústria, os cidadãos e o governo são cada vez mais desafiados por 

essas questões e reconhecem a necessidade de analisar, entender e controlar o transporte 
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urbano de cargas. É notório que os objetivos da Logística Urbana estão consoantes a outro 

tema bastante discutido na atualidade: a sustentabilidade, o que aumenta o interesse pelo 

tema. 

Taniguichi et al. (2003) apresenta três pilares para a Logística Urbana: mobilidade, 

sustentabilidade e a qualidade de vida. Mobilidade refere-se à necessidade básica de se 

transportar bens e pessoas em áreas urbanas. Para sua garantia, é essencial a disponibilidade 

da capacidade das vias, e.g. ruas e trilhos, bem como da diminuição dos congestionamentos. 

Tais fatores contribuem para que os transportadores consigam atender as janelas de tempo de 

seus clientes que trabalham dentro da metodologia Just in Time. 

Já a sustentabilidade tem se tornado mais importante devido a crescente preocupação da 

sociedade em relação às questões ambientais, como poluição do ar, sonora e visual. Grandes 

veículos de carga frequentemente são fontes desses impactos negativos para o meio ambiente, 

tornando a minimização destes de extrema importância para que a sustentabilidade seja 

contemplada no sistema de transporte urbano de cargas. Para tal, a redução do consumo de 

energia, por exemplo, é bem vinda. 

A qualidade de vida, por sua vez, diz respeito às exigências dos moradores de uma área 

urbana. Apesar de desfrutarem da oferta de produtos providos pela distribuição urbana, eles se 

preocupam com a segurança do trânsito e com o meio-ambiente, que podem ser ameaçados 

com a circulação de veículos pesados nas proximidades de suas residências. 

Os pilares de sustentabilidade, mobilidade e qualidade de vida funcionam como princípios 

norteadores para a Logística Urbana, provendo uma estratégia básica para planejar e 

administrar o sistema de movimentação de cargas urbanas. Dentro desse contexto, são 

definidos variados objetivos, que têm como origem as necessidades dos diferentes atores 

desse sistema. Na Figura 2-3 temos a estrutura das visões da Logística Urbana, na qual é 

evidenciada a interação entre os pilares e os objetivos, apesar de muitas vezes parecerem 

concorrentes. 



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

13 

 

Figura 2-3 - Estrutura da Logística Urbana (TANIGUCHI et al., 2003) 

As técnicas e projetos nessa área permitem o envolvimento de agentes públicos e privados, no 

intuito de reduzir o número total de viagens/veículos nas áreas urbanas e diminuir seus 

impactos negativos. Em algumas cidades, propostas que seguem as diretrizes da Logística 

Urbana foram utilizadas, trazendo significativos resultados e contemplando diversos dos 

objetivos anteriormente citados: 

 Yokohama (Japão) – em 2004 foi iniciada a implantação de um centro de consolidação 

urbano em Motomachi, i.e, um quarteirão com cerca de 1.300 lojas e 500 residências, 

a partir de uma iniciativa privada. Nessa solução, utilizou-se uma área de 330 m² nas 

proximidades do centro urbano, na qual são estacionados caminhões de uma 

transportadora neutra. Por meio dela, em torno de 85% de todas as mercadorias de 

entregas e coletas que circulam nessa região são consolidadas, o que reduziu o número 

de caminhões de 100 para 29. Esse centro é gerenciado por três associações de 

proprietários de lojas da região e, inicialmente, necessitou de ajuda financeira do 

Ministério dos Transportes. Em média, 22 remetentes por dia utilizam a instalação, 

sendo que a empresa Sagawa atua em cerca de 60% da utilização com a entrega de 

produtos do comércio eletrônico. Como mão de obra, são utilizados o trabalho de 7 

funcionários de horário integral e 7 de horário parcial. (SUGAR LOGISTICS, 2011); 
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 Barcelona – foram implantadas plataformas logísticas localizadas no subsolo em plena 

região urbana, as quais funcionam como grandes centros de distribuição construídos 

abaixo das vias de maior adensamento e com problemas de estacionamento. Elas 

oferecem serviços de consolidação, armazenamento, desconsolidação e entrega das 

mercadorias aos comerciantes, garantindo a segurança das relações comerciais. Estas 

plataformas logísticas urbanas se situam num raio de 150 a 200m das lojas atendidas. 

As mercadorias são descarregadas na via, enviadas ao subsolo por equipamentos de 

elevação e o comerciante se predispõe a buscá-las quando necessário. Este processo 

desarticula a entrega do distribuidor e a recepção por parte do comerciante, permitindo 

que o primeiro tenha maior mobilidade para a descarga na plataforma e o segundo 

busque conforme sua necessidade. Porém, para que isto funcione, deve-se ter espaço 

viário disponível para realizar as operações, bem como ter a viabilidade técnica em 

termos de construção no subsolo (FRANÇA, 2005). 

2.2 Espaços Logísticos Urbanos Como Solução da Logística Urbana 

As soluções propostas pela Logística Urbana consideram o contexto analisado e os objetivos a 

serem alcançados. Tendo em vista esse pensamento, podemos classificá-las quanto aos seus 

locais e níveis de abrangência. Sendo assim, Frelon (2011) apresenta as soluções propostas 

pela Logística Urbana por meio de três níveis estratégicos, conforme apresentado na Figura 

2-4.  

 

Figura 2-4 - Níveis estratégicos para a Logística Urbana (FRELON, 2011) 

A plataforma logística é um lugar onde os produtos da empresa são armazenados para ser 

feito o transporte multimodal de mercadorias. Ela apresenta diferenças em relação a um 

depósito, pois um de seus objetivos é colocar os produtos perto das principais vias de 
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distribuição, com uma maior acessibilidade a diferentes tipos de transporte, aos grandes 

centros e, por consequência, aos clientes. Assim, encontram-se plataformas em torno de zonas 

de escoamento, tais como rodovias e aeroportos. Elas servem para minimizar os custos de 

transporte, estimulando a produtividade, tudo isso a fim de ter mais encomendas e atender aos 

requisitos dos clientes, especialmente no que diz respeito à entrega. A Figura 2.5 apresenta 

um exemplo de plataforma logística de Marseille-Arenc (FRELON, 2011) 

 

Figura 2-5 - Plataforma logística de Marseille-Arenc (FRELON, 2011) 

Já o hotel logístico consiste em um edifício de vários andares, cujo térreo e o primeiro nível 

são alocados para as atividades de logística urbana (varejo, correio, fretexpress, estoques 

deportados), enquanto os níveis superiores se dedicam ao artesanato e terceirizados. Essa 

diversidade de atividades é uma forma de retorno do investimento realizado na 

implementação de toda a estrutura, podendo proporcionar, de forma sustentável, a 

reintrodução da logística no coração das aglomerações. A Figura 2-6 representa o hotel 

logístico projetado para a cidade de Paris (18ª região). 

 

Figura 2-6 - O projeto de um hotel logístico (FRELON, 2011) 

Percebe-se que a estratégia de solução a ser utilizada depende das características dos locais a 

serem aplicados. Isso ocorre em virtude dos recursos disponíveis em cada nível, como o 

espaço disponível e a dimensão de atendimento a ser realizado. O Espaço Logístico Urbano, 

i.e. ELU, é uma ferramenta destinada a otimizar a entrega de mercadorias, considerando as 

questões funcionais e ambientais, para a implementação de pontos de transbordo em centros 
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de aglomeração (JULIEN, 2005). Ele pode ser utilizado por diversas empresas, buscando 

consolidar entregas para uma maior utilização da capacidade dos veículos de transporte da 

“última milha”. Essa solução minimiza a distância percorrida por caminhões dentro dos 

centros urbanos, diminuindo também, o congestionamento. 

Segundo SUGAR Logistics (2011), durante os anos 90, Centros de Distribuição Urbana, i.e. 

CDU, foram considerados a melhor potencial solução para diminuir o fluxo de veículos 

comerciais em áreas urbanas densas, mas vários projetos de CDUs foram abandonados em 

função de seus custos ou de sua insuficiente utilidade. ELUs foram vistos como um modo 

mais eficiente de promover a otimização da cadeia logística urbana.  

Em 1993, foi iniciado pelo ministério dos Transportes e a Agência de Meio-ambiente da 

França o programa “Mercadorias Urbanas”, o qual visava buscar soluções alternativas para a 

distribuição urbana de produtos (DABLANC, 2007). Seguindo a mesma linha, na cidade de 

Paris, o governo possui uma política de transporte urbano de mercadorias que incentiva ações 

experimentais para prover novas formas de entrega de produtos em seu centro urbano. Dentro 

desse incentivo está incluído o financiamento de estudos de viabilidade e o fornecimento de 

áreas centrais para a instalação de ELU a preços acessíveis com o objetivo de reduzir os 

congestionamentos e a poluição, bem como a melhoria na eficiência da distribuição urbana. 

Em contrapartida, como exigências, há a consolidação de cargas em grandes veículos no 

subúrbio, para reduzir o tráfego nessas áreas, e a utilização de veículos ambientalmente 

amigáveis para o transporte da “última milha”. A Figura 2-7 apresenta o projeto de um ELU 

para o bairro Beaugrenelle em Paris, desenvolvido pela empresa Sogaris em parceria com a 

Chronopost. 

 

Figura 2-7 - Espaço Logístico Urbano de Beaugrenelle (FRELON, 2011) 

Dentro dessa perspectiva, observam-se casos de sucesso que utilizaram o ELU como 

alternativa para atender a grande demanda de entrega de mercadorias. Dessa forma, as 
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experiências das empresas Chronoposte e La Petite Reine serão detalhadas nos tópicos 

seguintes. 

2.2.1 O caso da Chronopost 

A Chronopost é uma subsidiária francesa do grupo La Poste, um dos maiores correios e 

transportadores expressos da Europa. A empresa foi criada em 1985, nomeada Société 

Française de Messagerie Internationale, com objetivo de fazer frente à forte concorrência de 

empresas americanas em território francês, tendo sua razão social modificada em 1992. 

Atualmente, ela participa da entrega de produtos do comércio entre empresas (B2B) e entre 

empresa e cliente (B2C), tendo 3.500 empregados realizando, em média, a entrega de 240.000 

encomendas por dia em todo mundo (DABLANC, 2011). Na França, conta com 70 agências 

especializadas. 

 Diante de uma crescente demanda por entregas, a Chronopost reorganizou sua logística na 

capital francesa. Na situação anterior, sua rede era constituída por um centro de consolidação 

nas proximidades de Paris, de onde os caminhões saíam com as cargas para toda a cidade. 

Porém, em julho de 2005, foi criado um ELU em um estacionamento subterrâneo na Place de 

La Concorde, região central, que se tornou um ponto intermediário entre o centro de 

consolidação e o cliente. Dessa forma, veículos ambientalmente amigáveis saem desse espaço 

e realizam o percurso da última milha, aumentando a mobilidade e reduzindo custos para a 

empresa. Na Figura 2-8 percebemos a redução de caminhões para a entrega de mercadorias 

em grandes centros. 

 

Figura 2-8 - Mudança no sistema logístico da Chronopost (DABLANC, 2011) 

Diferentes participantes estavam envolvidos no projeto de mudança: 
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 A autoridade municipal: responsável pelo desenvolvimento do conceito de ELU por 

meio do financiamento dos dois anos do estudo de avaliação, estimado em €20 mil. 

Além disso, disponibilizou uma área central a custos imobiliários acessíveis, 

comparados aos de instalações em áreas suburbanas. O preço inicial foi de €15/m² por 

ano, passando para €60/m² por ano; 

 Chronopost: desde 1999 buscou soluções para a distribuição urbana de mercadorias, 

como o desenvolvimento do veículo Chronocity. Juntamente com o poder público, a 

empresa desenvolveu todo o projeto do ELU na Place de La Concorde para que 

veículos elétricos fossem utilizados, bem como pagou por todos os estudos e trabalhos 

necessários para a transformação e adequação da área. Um custo de cerca de €500 mil 

euros; 

 Corpo de bombeiros e fiscalização municipal: verificaram toda a conformidade do 

projeto de acordo com as regulamentações pertinentes. Como se tratava de um 

empreendimento inédito, não havia regras específicas para essa situação; 

 Companhia de Distribuição de Energia da França (EDF): participou do projeto para 

prestar assessoria sobre veículos de entrega elétricos e, também, com o objetivo de 

contribuir para o fornecimento de dispositivos de abastecimento elétrico; 

 Agência de Meio-ambiente e Energia da França (ADEME): Proveu fundos para a frota 

de entrega elétrica e viabilizou estudos de avaliação de impactos, com custos 

estimados em €20 mil. 

Esse centro é destinado a atender as entregas expressas do 7º e 8º bairros de Paris. A cada ano, 

700.000 entregas são descarregadas e carregadas nos 950 m² do ELU Concorde, dos quais 

57% são entregas e 43% coletas. Diariamente, o transporte entre os centros de Bercy e La 

Concorde é feito por um veículo capaz de acessar a facilidade subterrânea, i.e., com no 

máximo 1,90 m de altura. Dentro do ELU, as áreas são divididas conforme sua 

funcionalidade, portanto há o espaço para estacionamento de veículos, o espaço para a 

organização de encomendas e preparo da rota de entregas e coletas, um escritório para o 

gerente e uma sala de reuniões, e uma área restrita com banheiros e chuveiros. A demanda de 

transporte é atendida por uma frota de dezesseis veículos, composta por quatorze vans 

elétricas pequenas (Partner, Berlingo e Goupil) e dois Chronocity (Figura 2-9 ). 
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Figura 2-9 - Frota de veículos da Chronopost (DABLANC, 2011) 

A operação é dividida em dois segmentos: o de entrega e o de coleta. Para a distribuição de 

mercadorias é organizado uma viagem matinal com 3,5 horas de duração e outra viagem 

vespertina com 2 horas de duração. O indicador de atendimento é de 70 pontos por dia por 

pessoa. Já para a coleta de encomendas é realizada uma rota vespertina com duração de 3,5 

horas, com o atendimento de 21 pontos por dia por pessoa.  

A criação de um centro de cargas mais próximo aos seus clientes proporcionou uma maior 

eficiência da empresa do ponto de vista operacional, já que o índice de entregas era de 56 

pontos por dia por pessoa e não houve acréscimo de custo operacional. Isso decorre do fato de 

não haver perda de tempo em congestionamentos. Com a utilização de vans elétricas e 

pequenos carros de tração humana para o transporte de mercadorias, foram economizados 

cerca de 41.000 km de transporte utilizando combustíveis fósseis. Além disso, segundo 

Chronopost (2007), a emissão de 16,5t de CO2 foi evitada, 20.800 km de congestionamento 

não ocorreram e houve a redução de 75% dos poluentes locais. A instalação do ELU em um 

ponto mais central da cidade proporcionou a criação de 19 novos postos de trabalho, bem 

como realocação de antigos funcionários. Esses antigos empregados se mostraram mais 

satisfeitos por começarem sua jornada de trabalho mais tarde e haver maior acessibilidade ao 

serviço por meio do transporte público, já que para o centro de consolidação no subúrbio é 

necessário a utilização de transporte particular e o tempo de deslocamento torna-se relevante. 

2.2.1.1 A experiência da empresa La Petite Reine 

O mercado de transportes urbano de mercadorias apresentava uma predominância de 

embalagens com menos de 30 kg, cerca de 80% dos produtos transportados. Diante desse 

contexto, a empresa La Petite Reine surgiu como especialista no transporte de mercadorias 
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dentro de centros de grande densidade populacional. Ela foi fundada em 2001 em Paris e, 

desde 2010 expandiu seus serviços para Bordeaux, Rouen, Dijon, Genebra e Lyon. 

Atualmente, realiza 2500 entregas todo dia atendendo a várias transportadoras por meio da 

utilização de um ELU e cargocycles.  

Em 2002, o governo municipal de Paris financiou um estudo de viabilidade para avaliar a 

utilização de triciclos na entrega de mercadorias. Os resultados mostraram um cenário 

favorável, pois a maioria dos comerciantes locais e das transportadoras apoia a ideia. Assim, a 

governo decidiu realizar um teste piloto, abrindo uma licitação para uma empresa responsável 

ocupar um local central e montar uma rede de entrega utilizando triciclos. A empresa 

vencedora foi La Petite Reine, que iniciou seus trabalhos em 2003. 

Como é responsável pelo transporte de mercadorias na “última milha”, La Petite Reine tem 

como foco as áreas mais centrais da cidade. Em Paris, ela possui dois ELUs em dois 

estacionamentos subterrâneos: um próximo ao museu do Louvre, Saint German l’Auxerrois, e 

outro no bairro 6º chamado Saint German de Près. Nesses pontos são recebidas mercadorias 

de diversas empresas, as cargas são consolidadas considerando seus destinos, e formam-se 

rotas para as entregas, as quais são percorridas pelos cargocycles. Na Figura 2-10 percebe-se 

a localização dos ELUs de Paris: 

 

Figura 2-10 - Os ELUs de La Petite Reine (DABLANC, 2011) 

Para a realização desse projeto houve diversos participantes: 

 A autoridade municipal: o mesmo modo que o caso Chronopost, ela foi responsável 

pelo desenvolvimento do conceito de ELU por meio do financiamento do estudo de 

viabilidade, estimado em cerca de €34 mil, e do estudo de avaliação, estimado em €15 

mil. Além disso, disponibilizou uma área central a custos imobiliários acessíveis, 

€60/m² por ano, comparados aos de instalações em áreas suburbanas; 
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 La Petite Reine: desenvolveu o primeiro ELU parisiense, juntamente com a autoridade 

municipal da cidade. Esse projeto possibilitou uma mudança do serviço da empresa, 

que antes realizava somente a de entrega de correspondências por meio de bicicletas, e 

passou a realizar também o transporte urbano de mercadorias. Esse fato consolidou o 

negócio da companhia, bem como a colocou dentro de um grupo seleto de empresas 

que apostaram em soluções inovadoras e ambientalmente amigáveis; 

 Clientes: eles possibilitam a La Petite Reine uma melhoria constante de seus serviços, 

que iniciaram como entregas expressas e se diversificaram para encomendas do 

correio, mercadorias do e-commerce, entregas para lojas locais, entrega de produtos 

frescos e publicidade em seus triciclos; 

 A fabricante do triciclo – LOVELO: trabalhou próxima a La Petite Reine para o 

desenvolvimento dos cargocycles. Atualmente é uma subsidiária da companhia. 

A cada dia, cerca de 3.000 empresas e residências são atendidas pelos 40 motoristas da 

empresa. Para a entrega de encomendas, são recebidas diariamente mercadorias de seus 

clientes que dispõem de ferramentas de monitoramento. A partir daí, são definidas rotas para 

os cargocycles baseadas nos destinos a serem atendidos. No caso de alimentos frescos, a 

empresa é responsável pela estocagem, gerenciamento do inventário e de pedidos de clientes. 

Já para o atendimento de comerciantes locais, é designado um mesmo funcionário que possui 

conhecimento das exigências do cliente. 

La Petite Reine desenvolveu juntamente com a LOVELO seu modo de transporte: o 

cargocycle. Ele é um triciclo com assistência elétrica para pedalar, um espaço para cargas e 

autonomia de 4 horas. Na Figura 2-11 é possível ver a evolução do meio de transporte da 

empresa, que, em 2010, instalou refrigeração em alguns veículos para o transporte de 

produtos frescos e medicamentos. 

 

Figura 2-11 - A evolução do cargocycle (DABLANC, 2011) 
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A utilização de triciclos para o transporte final em áreas urbanas apresenta algumas vantagens 

como a possibilidade de acesso em áreas de pedestres, a permissão de circulação em ciclovias 

e faixas para ônibus e o custo operacional é menor que o de um veículo motorizado. Além 

disso, deve ser ressaltado o caráter sustentável e não invasivo desse meio de transporte, 

podendo conviver de forma saudável com os cidadãos sem lhes impor risco. 

A implantação desse projeto permitiu o crescimento da empresa por meio da evolução de seus 

serviços. Assim a quantidade de postos de trabalho abertos e cargocycles empregados nas 

operações foram crescentes conforme os anos: em 2003 eram cerda de 19 trabalhadores e 18 

veículos, já em 2007 eram 35 trabalhadores e 35 cargocycles. Os números favoráveis 

incentivaram a abertura de mais um ELU em 2010 no bairro 6º, chamado Saint German de 

Près. Tal fato alavancou os índices, passando para 50 o número de empregados e veículos 

utilizados. 

A utilização de veículos limpos e silenciosos no lugar de vans a diesel contribui para a 

melhoria da qualidade do ar da cidade de Paris. Durante um período de 12 meses constatou-se 

que 600.000 toneladas por quilômetro útil (TKU) deixaram de serem transportadas por vans 

na cidade, 89 toneladas equivalentes de petróleo (TEP) não foram consumidas por motores, 

foi evitada a emissão de 203 toneladas de CO2 e 84 Kg de partículas. 

2.3 Pesquisa Operacional Aplicada à Logística Urbana 

Como colocado por Crainic (2008), para a Pesquisa Operacional e a Engenharia dos 

Transportes, a Logística Urbana apresenta-se como um desafio e como uma oportunidade em 

termos de desenvolvimento de metodologias e de impacto social efetivo. Em contrapartida, 

atualmente há poucos modelos que contemplam adequadamente as questões da Logística 

Urbana. Conceitos e estudos pilotos são realizados, mas a literatura da Pesquisa Operacional 

relacionada ao desenho, avaliação, planejamento, gerência e controle desses sistemas ainda é 

escasso. 

Na literatura da Pesquisa Operacional, os três diferentes níveis de planejamento geralmente 

são tratados separadamente, e apenas em alguns casos, abordagens integradas foram 

consideradas. Os principais problemas para cada nível de decisão têm similaridade aos 

problemas clássicos e amplamente tratados na literatura do ponto de vista da modelagem e de 

algoritmos (STERLE, 2009): 

 Decisões estratégicas: frequentemente envolvem problemas de localização de 

instalações e de projeto de rede; 
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 Decisões táticas: apresentam abordagem de roteamento de veículos e problemas de 

sequenciamento; 

 Decisões de nível operacional: utilizam variantes particulares dos problemas de 

roteamento de veículos, de sequenciamento e alocação. 

Taniguchi et al. (2011) evidencia que modelos de roteamento e sequenciamento de veículos e 

roteamento e sequenciamento de veículos com janelas de tempo são ferramentas básicas para 

o entendimento da distribuição urbana de mercadorias. Neles há a aplicação das demandas de 

natureza estocástica e determinística. Além disso, os autores apontam a importância da 

utilização de métodos de decisão multicritério e de modelos de programação multiobjetivo, 

que consideram simultaneamente diferentes aspectos para a busca do ótimo. Além disso, é 

apresentado o papel da simulação com a dinâmica de sistemas, sistemas multiagente, teoria 

dos jogos e simulação de tráfego. 

No que tange à otimização de sistemas de transporte de mercadorias urbanas, Punakivi (2003) 

destaca alguns elementos chave que devem ser levantados para a construção de um modelo 

para a melhoria na “última milha”, dentre os quais se aplicam a este trabalho: 

 Tamanho da área de atendimento; 

 Encargos da entrega; 

 Densidade de clientes; 

 Distância média entre o armazém e os clientes; 

 Distância média entre os clientes; 

 Roteamento dos veículos; 

 Nível de carregamento do veículo; 

 Investimento de Capital. 

Outra questão levantada pelo autor é a presença do cliente ao receber a carga, pois se torna 

essencial para o sucesso das operações na entrega de encomendas do comércio eletrônico. 

Soluções como as caixas compartilhadas de recepção se mostraram eficientes no tratamento 

deste problema, pois determinam a independência entre os horários disponíveis entre as partes 

envolvidas. Assim, evita-se o aumento de custo pelo retrabalho para as transportadoras e o 

inconveniente para os clientes. 
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A seguir, alguns exemplos de estudos sobre Logística Urbana serão evidenciados. 

2.3.1 Aplicações 

Considerando uma tendência mais recente, Wangapisit et al. (2013) utiliza uma modelagem 

de um sistema multiagente, que contempla aspectos financeiros e ambientais,  para a 

avaliação de CDU. Nesse trabalho é proposta uma estrutura que contém algoritmos de 

aprendizagem relacionando os comportamentos de stakeholders (associação do comércio 

local, residentes, governo, transportadora neutra) conforme os resultados fornecidos de um 

problema de roteamento e sequenciamento de veículos com janelas de tempo. Os cenários 

testados permitiram concluir que a consolidação de carga permite menores custos 

operacionais e impactos ambientais, porém a utilização de CDU tende a diminuir quando as 

taxas cobradas em seus serviços aumentam. 

Fusco et al. (2003) apud Dutra (2004) apresenta um trabalho que utiliza uma função 

multiobjetivo para a seleção e dimensionamento de terminais e pontos de entrega para a 

região de Terni, em Roma. Foram considerados características da comunidade, operações dos 

terminais e de entregas, inserindo-as como uma função objetivo, que precisava ser otimizada 

(maximizada ou minimizada). Para as funções restantes foram aplicados um Algoritmo 

Genético e um Problema do Caixeiro Viajante. 

Outro trabalho que utilizou uma versão do problema de roteamanto de veículos foi Kunze 

(2003). O autor utilizou Online Route Planning Approach, i.e. ORA, que considera as janelas 

de tempo e a minimização do custo de transporte, oferecendo ao cliente a possibilidade de 

interferir no serviço por meio de uma conexão, via Internet, a um servidor de roteamento. 

Dessa forma, o sistema gera uma lista de sugestões de horários de entrega com base em uma 

rota pré-estabelecida e os consumidores escolhem as que mais lhe interessam. A partir daí, é 

realizada uma otimização visando minimizar os custos de transporte. Percebe-se que 

utilizando essa metodologia o nível de serviço é mantido alto e há o atendimento das 

necessidades do cliente a um baixo custo operacional.  

Para validar seu trabalho, Kunze (2003) ainda apresenta a comparação de resultados com duas 

outras metodologias clássicas: Master Route Planning Approach, i.e. MRA e Standart Route 

Planning, i.e. SRA. A primeira trata de encaixar os pedidos dos clientes em uma rota pré-

estabelecida por área, não considerando ou considerando de forma não precisa (e.g. período 

da manhã ou da tarde) as janelas de tempo solicitadas. Portanto, comparada com a ORA, a 

qualidade de resultados dessa metodologia fica extremamente dependente do volume de 
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pedidos de entrega do dia e da experiência da transportadora em determinar as rotas. Nota-se 

também que o nível de serviço do ponto de vista do cliente é menor, já que suas necessidades 

não serão completamente atendidas. 

Já a segunda, Standart Route Planning, considera um sistema de otimização que tem como 

entrada a carteira de pedidos dos clientes, com suas respectivas janelas de tempo sendo 

restrições. A saída dessa metodologia são as rotas, veículos e as estimativas de horário de 

entrega. Em relação à ORA, essa metodologia perde em questão da produtividade do veículo, 

o qual pode ser alocado para uma pequena quantidade de entregas e, além disso, o numero de 

veículos necessários para atender todos os pedidos de um dia pode ser maior que o disponível 

na frota. 

Outra ferramenta utilizada para a proposta de soluções da Logística Urbana é a Simulação. 

Delaître (2008) propõe uma abordagem genérica de simulação chamada CILOSA, que se 

baseia em conceitos e ferramentas da Pesquisa Operacional (PO) e da Dinâmica de Sistemas 

(DS). A união das áreas é proposta tendo em vista as fraquezas e forças de cada ferramenta, 

pois sozinha a PO consegue determinar as relações entre diversas variáveis de um contexto, 

quantificando a melhor solução, caso ela exista. Por outro lado, ela não faz uma análise dos 

resultados anteriormente obtidos e diante de uma situação real complexa seus modelos podem 

ser restritivos e não praticáveis.  

Já a DS possui ciclos de retroalimentação, mas não determina quantitativamente as leis 

existentes entre variáveis e parâmetros. Sendo assim, a união de ambas se mostra promissora 

para a análise pretendida. Delaître (2008) utiliza a metodologia proposta com problema de 

entrega de mercadorias urbanas, utilizando-se como área de estudo a cidade de La Rochelle na 

França, formando a ferramenta DALSIM. Foram considerados questões como o 

estacionamento irregular ou inconveniente dos veículos de cargas nos centros urbanos, que 

geram impactos consideráveis na circulação e qualidade de vida da população.  

Como resultado, obteve-se que o esquema, até então vigente, de áreas de entrega em La 

Rochelle não são suficientes para atender o fluxo de mercadorias existente. Assim, é causada 

uma obstrução da circulação de veículos na área analisada, gerando inconvenientes para toda 

a população e aumentado os custos envolvidos na movimentação das cargas. Dessa maneira, é 

evidente que a situação precisa ser revista e soluções como os ELUs podem ser eficientes no 

tratamento de tais problemas. 
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No Brasil, iniciativas implementadas da Logística Urbana para tratar problemas da entrega de 

mercadorias ainda são escassas. A maioria delas se dedica a restrições horárias para a 

circulação de grandes veículos em hipercentros, e a destinação de áreas de estacionamentos 

dedicadas aos veículos de carga e descarga de mercadorias. Em contrapartida, há estudos 

consideráveis sobre o tema como de Dutra (2004) que se utilizando do contexto de entregas e 

produtos da cidade de Florianópolis, utilizou um modelo de duas etapas para testar dois 

cenários.  

Na primeira etapa, foram determinadas as facilidades que minimizassem o somatório das 

distâncias entre clientes e instalações, por meio de um problema de p-medianas. Já para a 

segunda etapa, foram traçados dois cenários: as entregas são realizadas nos domicílios 

(situação atual) e a criação de uma central de distribuição no centro da cidade, o qual prevê a 

busca da encomenda pelo próprio cliente. Considerando os custos operacionais e de mão de 

obra necessária, o estudo apresentou que o segundo cenário promove uma redução em torno 

de 50% dos custos totais e próximo a 90% de quantidade de poluentes no ar. 

No caso brasileiro, um estudo específico sobre a implementação de ELU aborda a entrega de 

bebidas no hipercentro de Belo Horizonte (OLIVEIRA et al., 2013). Para avaliar o impacto de 

tal inovação, foram utilizadas ferramentas de simulação e otimização. Como resultados 

obteve-se a redução de custos de transporte na “última milha”, a redução do número de 

caminhões de carga circulando no local analisado, a redução do tempo de espera de 

estacionamento para carga/descarga e a redução de emissão de poluentes. 

2.4 Considerações Sobre o Capítulo 

Este capítulo apresentou os principais conceitos que permearam este trabalho: a utilização do 

conceito de Espaço Logístico Urbano como uma solução de Logística Urbana para melhoria 

da distribuição de mercadorias nos centros de alta densidade populacional. Assim, primeiro 

buscou-se o conhecimento sobre a distribuição urbana de encomendas, a fim de caracterizar 

os principais problemas.  

A partir daí, os conceitos da Logística Urbana entraram de forma a apresentar diretrizes e 

soluções. Os pilares mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida foram norteadores em 

todas as soluções pesquisadas, porém o conceito de Espaços Logísticos Urbanos se apresentou 

ímpar para a formulação de um novo sistema de transporte urbano de cargas, devido aos seus 

casos de sucesso descritos. Com relação aos estudos de caso, as informações fornecidas por 
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eles serviram de base para a formulação do problema, obtenção de dados e, posteriormente, 

análise dos resultados desse estudo. 

Outro ponto abordado neste capítulo foi a aplicação da modelagem matemática juntamente 

com os conceitos de Logística Urbana. Os trabalhos abordados apresentam grande 

complexidade e aplicabilidade, mas apesar disso, a abordagem brasileira sobre o tema ainda é 

pequena, estimulando ainda mais a pesquisa presente. No próximo capítulo, os conceitos aqui 

apresentados serão utilizados para definir um modelo matemático de roteamento de veículos e 

outro de localização de espaços logísticos urbanos. 
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3 METODOLOGIA 

A modelagem matemática foi utilizada como ferramenta de análise do estudo, iniciando a 

sendo o método do estudo em questão. Neste trabalho foram desenvolvidos dois modelos: 

Para representar a situação vigente da distribuição urbana de mercadorias, foi elaborado um 

modelo de roteamento de veículos, denominado Modelo 1, como apontado por Punakivi 

(2003). Já para representar a situação hipotética que considera a distribuição de mercadorias 

utilizando Espaços Logísticos Urbanos, foi elaborado um modelo de fluxo e abertura de 

facilidades, denominado Modelo 2. Ambos os modelos foram baseados em abordagens 

clássicas do roteamento de veículos e do desenho de redes da Pesquisa Operacional. Os 

modelos matemáticos foram testados por meio da construção e utilização de uma pequena 

instância de dados, que evidenciavam o poder de decisão dos modelos. O processo de Teste 

dos Modelos Matemáticos influenciou na elaboração dos modelos, fornecendo informações 

para melhorias graduais aos modelos, até que estes estivessem completamente validados. 

 

3.1 Premissas e Elaboração dos Modelos Matemáticos 

Conforme uma situação é estabelecida, é preciso uma ferramenta de apoio à decisão para 

quantificar o desempenho dos mesmos. Neste aspecto, a Pesquisa Operacional ganha destaque 

oferecendo métodos analíticos avançados para ajudar a tomar as melhores decisões. Crainic 

(2008) evidenciou que a Logística Urbana apresenta diversas oportunidades de aplicação da 

PO, porém há poucos modelos que contemplam corretamente suas questões. Como Oliveira et 

al. (2013) apresentou a utilização da simulação para avaliar um ELU numa determinada 

região do hipercentro da capital mineira, esse estudo pretende apresentar uma solução mais 

abrangente, que será representada e avaliada por meio de modelos matemáticos cabíveis a 

cada cenário.  

Assim, inicia-se a etapa de definição das premissas e elaboração dos modelos matemáticos, na 

qual foi realizada a elaboração de modelos matemáticos aplicáveis a centros urbanos com 

altra concentração de atividades comerciais. Seguindo a categorização de Sterle (2009) em 

relação aos níveis de decisões e os problemas a serem solucionados, foram elaborados: 

 O modelo de roteamento de veículos (Modelo 1): considerando a situação vigente, 

esse modelo tem como objetivo quantificar os gastos de transporte da distribuição de 

mercadorias urbanas por meio de veículos que realizam entregas a vários clientes do 

hipercentro de forma não consolidada; 
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 O modelo de instalação de ELUs (Modelo 2): considerando a situação proposta, esse 

modelo tem como objetivo avaliar os gastos de implementação dos ELUs e transporte 

por meio de um caminhão grande e triciclos. 

Juntamente com a elaboração dos modelos matemáticos, foram estabelecidas premissas que 

possibilitam uma modelagem aceitável das situações apresentadas, considerando os aspectos 

mais importantes para a tomada de decisão. 

3.1.1 Modelo de Roteamento de Veículos – Modelo 1 

Introduzido por Dantzig & Ramser (1959), o Problema de Roteamento de Veículos, i.e. PRV, 

possui grande aplicação na distribuição de mercadorias. A distribuição de produtos diz 

respeito ao serviço prestado, em um dado período de tempo, a um conjunto de clientes por 

meio de um conjunto de veículos, que estão localizados em um ou mais depósitos, são 

operados por uma tripulação e realizam seus movimentos usando uma rede viária adequada. 

Em particular, a solução de um PRV determina um conjunto de rotas, cada uma realizada por 

um único veículo, que inicia e termina no seu próprio depósito, de tal modo que todas as 

exigências dos clientes são cumpridas, todas as limitações operacionais são satisfeitas, e o 

custo global de transporte é minimizado (TOTH & VIGO, 2002). 

O modelo presente tem por objetivo avaliar situação vigente do transporte de mercadorias. Ele 

considera vários caminhões saindo de CDUs na região metropolitana para transportar 

diferentes tipos de encomendas e entregá-las diretamente aos clientes. Nesse modelo, não é 

determinada a exigência da consolidação de cargas e as entregas ocorrem conforme a 

disponibilidade do caminhão. Para que ocorra uma proximidade da realidade, consideram-se 

as premissas: 

 Manter a origem do transporte no CDUs: para se aproximar da realidade, nesse 

modelo considera-se que os caminhões têm origem em CDUs da região metropolitana 

que já estão estabelecidos; 

 Não é exigida a consolidação de cargas: como na realidade, o fato de haver várias 

empresas que trabalham separadamente, não há a consolidação de cargas nem a troca 

de informações entre as mesmas; 

 Os caminhões entregam mercadorias diretamente aos clientes: conforme a realidade, 

cada transportadora cumpre o trecho total de transporte para o qual é contratada: desde 

o CDU até o cliente. 
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Esse modelo caracteriza-se por determinar o número de veículos que irão atender a demanda 

por mercadorias dos clientes localizados nos nós da rede de transporte, observando a 

capacidade de carga do veículo, o atendimento da demanda e as condições que minimizem o 

custo de transporte. Na literatura, é comum abordar este problema com janela de tempo para 

as entregas, para retratar as limitações impostas pelo cliente, por exemplo. Porém, para fins de 

comparação com o modelo de instalação de ELUs, não será considerado as restrições de 

janela de tempo, podendo o veículo circular livremente na região analisada, visto que atendem 

as restrições de circulação de veículos observada em várias cidades brasileiras. Neste modelo 

consideram-se os seguintes conjuntos: 

  : CDU e clientes, necessariamente nessa ordem; 

  : Veículos de carga; 

  : Produtos. 

Parâmetros do modelo: 

    
 : Custo variável do fluxo de produtos nos arcos ji percorrido pelo veículo m; 

   : Custo da utilização do caminhão m; 

   : Capacidade do veículo; 

   
 : Demanda de cada produto por cliente; 

Variáveis:  

    
  : Fluxo de produto k no arco ji feito pelo veículo m; 

    
 : Indicador de utilização ou não do veículo m no arco ij. 

A função objetivo, i.e. 1, minimiza o custo total da rede, considerando o custo de transporte 

de mercadorias e o custo fixo de utilização do caminhão, computado no deslocamento de 

retorno do veículo vazio: 

         ∑∑∑ ∑    
    

  

            

  ∑ ∑ ∑      
 

               

 (1) 

O atendimento da demanda de um cliente é determinado pela restrição 2. 
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∑ ∑    
  

      

  ∑ ∑    
  

      

   
                     (2) 

De acordo com a origem dos produtos, cada CDU possui uma disponibilidade mínima destes 

a qual deve ser respeitada, conforme restrição 3. Essa questão será abordada em Coleta, 

Tratamento e Formatação de Dados. 

∑∑    
  

      

   
                  (3) 

A restrição 4 limita a utilização de um veículo a sua capacidade máxima, caso ele seja 

alocado: 

∑   
  

   

       
                (4) 

A restrição 5 e a restrição 6 determinam que o veículo deva entrar e sair de um CDU apenas 

uma única vez. 

∑   
 

   

                     (5) 

∑   
 

   

                     
(6) 

A restrição 7 determina o sequenciamento dos CDUs e clientes visitados pelo veículo, 

formando uma relação de precedência. 

∑   
 

   

 ∑   
 

   

            (7) 

Um cliente pode ser atendido somente por um veículo, conforme a restrição 8 e a restrição 9. 

∑ ∑   
 

      

                (8) 

∑ ∑   
 

      

                
(9) 

A restrição 10 define o domínio da variável de fluxo. 

   
                       (10) 

A restrição 11 define o domínio da variável de abertura de instalações: 



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

32 

   
  {   }              (11) 

3.1.2 Teste do Modelo 1 

Para avaliar a pertinência dos modelos, foi delineada uma situação simplória para ser testada, 

na qual poderia ser determinada a solução ótima facilmente, o que caracterizou a etapa de 

Teste dos modelos matemáticos. Evidentemente, essa etapa funcionou como um feedback 

para determinar ajustes nos modelos, pois os testes apontaram as melhorias necessárias ao 

modelo. 

Com o objetivo de validar o modelo anterior, foi elaborada uma rede genérica, a qual 

contempla o conjunto de seis nós, sendo o primeiro a origem e destino final (CDU) e os 

demais os clientes (V: {1, 2, 3, 4, 5}), 5 caminhões de capacidade 20 que podem ou não 

atender os clientes (M:{A, B, C, D, E}) e 2 produtos (K:{Prod1, Prod2}). Os demais 

parâmetros podem ser encontrados no Apêndice B1. A rede resultante desses dados é 

mostrada na Figura 3-1. 

 

Figura 3-1 - Rede original proposta para o Modelo 1 

Utilizando a linguagem MathProgLanguage (MPL), consultada em GNU (2010), e a IDE 

Gusek 0.2.0.0 foram feitos os primeiros testes computacioanis. Os valores das variáveis 

podem ser vistos no Apêndice B2. A solução obtida do modelo de roteamento para os dados 

propostos é representada em Figura 3-2, com o valor da função objetivo igual a R$140,00. 
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Figura 3-2 - Solução do teste do Modelo 1 

É possível perceber que o modelo determinou a não utilização do caminhão 4, tendo em vista 

que somente a alocação dos demais garantiria o atendimento das demandas com o menor 

custo de transporte. Como foi obtida a solução esperada, considera-se que este modelo segue 

para as etapas posteriores. 

3.1.3 Modelo de Instalação de ELUs - Modelo 2 

Os modelos de fluxos em rede apresentam grande aplicação nas áreas de comunicação, 

computação e logística. Por meio deles, é possível obter uma solução de custo mínimo para o 

envio de mercadorias de um local de origem para um local de destino, de forma a obedecer a 

critérios como a capacidade e a demanda a ser atendida. Em adição a estes problemas, há os 

problemas de desenho de redes que, além do fluxo, consideram um custo fixo associado à 

rede de transporte. Baseando-se no modelo de desenho de redes (AHUJA et al., 1994), o 

modelo de instalação do ELUs consiste em um problema de fluxos de vários produtos, em que 

o custo fixo está associado à abertura de facilidades, i.e. os ELUs.  

Este modelo tem por objetivo avaliar a utilização de ELUs na distribuição urbana de 

mercadorias. Primeiramente, o modelo realiza a alocação dos ELUs, considerando locais 

candidatos. Assim, após realizar o trade off  entre os custos de implementação da instalação e 

os custos de transporte associados as mesmas, as facilidades implementadas são definidas. A 

partir daí, considera-se que caminhões com mais de 6,5 metros saem diariamente de CDUs na 

região metropolitana e, antes das sete horas da manhã, entreguem as mercadorias de diferentes 

tipos nos ELUs. Essas encomendas são consolidadas conforme seu destino e transportadas até 

seus clientes. Percebem-se alguns pontos chave nessas premissas: 
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3
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 Manter a origem do transporte no CDUs: para que possa haver comparação com o 

modelo precedente, contabilizamos neste o custo do transporte inicial; 

 Transporte realizado por grandes caminhões só até às 7 horas: um grande volume de 

carga poderá ser transportado respeitando as restrições horárias vigentes no 

hipercentro de Belo Horizonte; 

 Consolidação de carga conforme o destino no ELU: os diferentes tipos de carga 

podem ser consolidados nos ELUs, visando minimizar o custo de transporte e facilitar 

a entrega; 

 Tipos diferentes de mercadorias são transportados: diferentes tipos de cargas podem 

ser transportados, provendo uma vasta gama de atendimento; 

 Utilização do triciclo para entrega dos produtos aos clientes: essa premissa colabora 

com a sustentabilidade e mobilidade do projeto, pois são veículos não poluentes, 

pequenos e de fácil locomoção. 

O modelo de instalações caracteriza-se por vários produtos que circulam em uma rede que 

não está completamente definida, para atender a demanda em diferentes nós. Para caracterizar 

a situação proposta de utilização dos ELUs, nesse modelo consideram-se os seguintes 

conjuntos: 

  : Clientes; 

  : CDUs; 

  : Possíveis ELU; 

  : Produtos; 

  : Veículos que saem dos CDUs. 

São parâmetros do modelo: 

    
 : Custo variável do fluxo de produtos nos arcos, de um ELU para um cliente; 

    
 : Custo variável do transporte de produto de um CDU para um ELU, por um 

veículo, iguais para os produtos todos os produtos k; 

   : Custo fixo do veículo m; 

  : Custo fixo de um triciclo; 
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   : Custo fixo da abertura e/ou manutenção de um ELU; 

    : Capacidade de transporte entre um ELU e um cliente; 

   : Capacidade do ELU j; 

   : Capacidade do veículo m; 

  : Capacidade do triciclo; 

  : Quantidades de entregas feitas por um triciclo por dia; 

   
 : Demanda de cada produto, por cliente; 

   
 : Disponibilidade mínima de cada produto no CDU; 

São variáveis:  

    
 : Fluxo de produto do ELU para o cliente; 

   : Indicador de abertura ou não do ELU; 

    
  : Fluxo de produto do CDU para o ELU; 

    
 : Indicador de utilização do veículo m no arco entre um CDU e um ELU. 

A expressão 12 representa a função objetivo que considera a minimização do custo de 

transporte na rede e de abertura de ELU. 

         ∑∑∑   
    

 

         

   ∑  
   

    ∑ ∑∑∑   
    

  

            

  

 ∑ ∑∑     
 

         

  ∑∑∑ (
   
 

  
)

         

 

(12) 

O atendimento da demanda de um cliente por um ELU é definido pela restrição 13: 

∑   
 

   

    
            (13) 

Na restrição 14 é garantida a disponibilidade mínima de produto do CDU, que tem como 

objetivo aproximar da realidade a entrega de mercadorias, pois os CDUs nos quais os 

produtos chegam são determinados pela localização de seus fornecedores. Essa questão será 

mais bem compreendida em Coleta, Tratamento e Formatação de Dados. 
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∑∑    
  

      

    
            (14) 

A restrição 15 determinar que o fluxo total de cada tipo de produto do CDU para o ELU deve 

ser igual ao fluxo do mesmo produto do ELU para o cliente. 

∑   
 

   

  ∑ ∑    
  

      

          (15) 

A capacidade máxima de um ELU deve ser respeitada, caso ele exista, conforme a restrição 

16. 

∑∑   
 

      

             (16) 

A restrição de capacidade que limita o fluxo em cada arco entre o ELU e o cliente, caso o 

primeiro exista, é representada pela restrição 17. 

∑   
         

   

           (17) 

Conforme a restrição 18, caso um veículo que sai do CDU seja alocado, sua capacidade 

máxima deve ser respeitada. 

∑   
          

 

   

                (18) 

A restrição 19 determina que um veículo possa sair somente uma vez do CDU. 

∑∑   
  

   

 

   

        (19) 

O domínio das variáveis de fluxo é definido pela restrição 20 e restrição 21. 

   
                  (20) 

   
                  (21) 

A definição do domínio da variável de abertura de instalações e de utilização dos veículos é 

feita pela restrição 22 e restrição 23. 



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

37 

   {   }      (22) 

   
  {   }              (23) 

3.1.4 Teste do Modelo 2 

Analogamente ao procedimento de teste do modelo de roteamento, foi elaborada uma 

instância de dados para avaliar a adequação do modelo de alocação de facilidades. Ela 

contempla o conjunto de 1 CDU, do qual saem até 3 caminhões que podem transportar 2 

produtos (K:{Prod1, Prod2}) a 3 possíveis ELUs (L:{A, B, C}). Além disso, na situação 

proposta, os ELUs realizam entregas por meio de triciclos, atendendo aos 5 clientes (V: {1, 2, 

3, 4, 5}). Os valores dos demais parâmetros podem ser encontrados no Apêndice C1. Assim 

temos a rede proposta na Figura 3-3. 

 

Figura 3-3 - Rede original proposta para o Modelo 2 

Da mesma forma que o modelo anterior, utilizando a linguagem MPL e a IDE Gusek 0.2.0.0 

foram realizados os primeiros testes computacionais. Os valores das variáveis podem ser 

vistos no Apêndice C2. Como representação da solução para a instância proposta temos a 

Figura 3-4 com o valor da função objetivo igual a R$196,40. 
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Figura 3-4 – Solução do teste do Modelo 2 

Observa-se que o modelo identifica que não é necessária a instalação do ELU C, já que com a 

instalação dos ELUs A e B toda a demanda é satisfeita com um menor custo total. Além disso, 

percebe-se que não foi necessária a saída do Caminhão 2 do CDU, já que com os caminhões 1 

e 3 toda a carga pode ser transportada. Sobre os triciclos, no total foram realizadas 14 

entregas, sendo necessários a utilização de 2 triciclos, um em cada ELU. Como foi obtida a 

solução esperada, considera-se que este modelo segue para as etapas posteriores. 

Após a validação de ambos os modelos, nota-se que, apesar de possuírem instâncias 

semelhantes, o modelo de roteamento de veículos apresentou um número bem mais elevado 

de variáveis, i.e. 540, quando comparado com o modelo de instalação de ELUs, i.e. 60. Em 

instâncias de dados maiores, tal fato implica na utilização de mais recursos como tempo e 

memória para a resolução do primeiro modelo, podendo estes ser gargalos. Sob a ótica de 

otimização, os problemas de roteirização de veículos, pertencem à categoria conhecida como 

NP-difícil, i.e. problemas que possuem ordem de complexidade exponencial. Em outras 

palavras, o esforço computacional para a sua resolução cresce exponencialmente com o 

tamanho do problema (CUNHA, 2000). 

3.1.5 Limitações dos modelos 

Os esforços da modelagem foram em obter uma situação mais próxima da realidade. Porém, 

para a elaboração dos modelos foram necessárias algumas simplificações e considerações de 

forma a tornar a situação vigente e a situação proposta modeláveis matematicamente. Esse 

fato é comum em metodologias de implementações de ferramentas da PO, na qual interpreta-

se um mundo simbólico do sistema real em questão. 

Um aspecto a ser considerado é a utilização de custos fixos e variáveis na mesma função 

objetivo. No caso do Modelo 1 os custos representando o transporte de produtos, variável, e o 
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outro representando o custo fixo de utilizar o caminhão independentemente da carga que o 

mesmo transporta. Já para o Modelo 2, além desses custos de transporte e de utilização dos 

veículos, i.e. triciclos e caminhões, ainda há o custo fixo de manutenção e operação dos 

ELUs. Esses dois perfis de custo influenciam na busca pela solução ótima de modo conjunto, 

sendo uma oportunidade a separação dessas parcelas para analisar o comportamento dos 

modelos ao buscar uma solução ótima, considerando separadamente aspectos variáveis e 

fixos. 

Outro ponto relevante é a utilização de somente dados determinísticos, sem a absorção da 

variabilidade dos sistemas nos modelos. Dessa forma, uma decisão estratégica como a 

localização dos ELUs é feita baseada em somente em valores não variáveis dos parâmetros. 

Para o Modelo 2, percebe-se que há uma desvantagem na distância percorrida pelos triciclos, 

já que esses saem dos ELUs, entregam a mercadoria no cliente e retornam ao ELU, dessa 

forma a distância percorria poderia ser minimizada em rotas com mais clientes. De qualquer 

forma, os modelos apresentam saídas relevantes para a análise do comportamento dos 

sistemas estudados: a situação vigente da distribuição de mercadorias e a situação proposta. 
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4 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

Diante da crescente demanda por melhorias no setor de transportes dos centros urbanos, esse 

tema se apresenta notório quanto as suas oportunidades de estudo. No Brasil, o transporte de 

passageiros é frequentemente abordado devido a seu baixo nível de serviço, no entanto o 

transporte urbano de mercadorias possui grande influência na economia e na qualidade de 

vida dos cidadãos e não pode ser esquecido e/ou negligenciado. Tendo em vista a lacuna 

sobre esse último assunto na literatura brasileira, o presente estudo tem como foco a 

distribuição de encomendas em locais de grande densidade populacional: as metrópoles. 

Contudo, tais conceitos também podem ser aplicados a cidades de pequeno e médio porte para 

evitar os problemas observados nas grandes metrópoles.  

Considerando o contexto das cidades e sua distribuição de mercadorias urbanas ineficiente, 

como já dito, essa pesquisa busca avaliar a utilização de Espaços Logísticos Urbanos como 

intermediários no transporte de cargas, baseando-se em experiências anteriores, e.g. casos das 

empresas Chronopost e La Petite Reine, e comparando-a com a situação vigente. 

Para a aplicação da metodologia é necessário Definição e Caracterização da Área de Estudo, 

que neste caso será o hipercentro de Belo Horizonte. Essa escolha foi feita em virtude dessa 

região possuir alta concentração de atividades comerciais, restrições à circulação de veículos 

de cargas e da disponibilidade de dados. Dessa forma, o elemento de tamanho da área de 

atendimento determinado por Punakivi (2003) foi abordado. 

Para analisar os benefícios da utilização do ELUs na distribuição urbana de mercadorias, são 

definidos três cenários que caracterizam a situação vigente (aplicando o Modelo 1), a situação 

utilizando ELUs no hipercentro de Belo Horizonte (Modelo 2) e um terceiro cenário como um 

híbrido dos cenários anteriores, utilizando tanto o Modelo 1 quanto o Modelo 2. 

A coleta de dados foi feita em várias frentes. Primeiramente, definiram-se como pontos de 

origem da demanda os Centros de Distribuição Urbanos apresentados por Correia (2011). Em 

seguida a localização dos possíveis ELUs e dos clientes a terem suas demandas atendidas 

foram obtidas por meio do Cadastro Municipal de Contribuintes, que juntamente com a área 

de estudo determinou outro elemento de Punakivi (2003): a densidade de clientes. Definindo 

os elementos de distância média entre o armazém e os clientes e distância média entre os 

clientes, apontado no mesmo estudo, as distâncias entre todos os pontos previamente 

selecionados foram obtidas por meio de georreferenciamento, formando a rede original dos 

problemas.  



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

41 

Os dados de custo foram estimados com base em pesquisas de mercado e valores fornecidos 

por algumas instituições, sendo abrangidos os elementos de encargos da entrega para ambas 

as situações e de investimento de capital necessário. Já os dados de demanda dos clientes 

finais, foram obtidos junto a uma transportadora, que forneceu a base correspondente ao 

comércio varejista de roupas e calçados. Os demais dados necessários para a análise de 

resultados foram obtidos em pesquisas da área de transportes e meio ambiente. 

Após a visão introdutória da Aplicação da Metodologia deste estudo, os tópicos a seguir 

detalharão cada etapa. 

4.1 Definição e Caracterização da Área de Estudo 

A cidade de Belo Horizonte foi inaugurada para ser a capital mineira em 12 de dezembro de 

1897 durante o governo de Crispim Jacques Bias Fortes. Três anos antes, 1984, a área 

destinada à nova capital parecia um grande anfiteatro entre as Serras do Curral e de 

Contagem, contanto com excelentes condições climatológicas. Nesse grande vale cercado por 

rochas variadas e dobradas, uma nova cidade estava sendo projetada de forma padronizada e 

com uma avenida em torno de seu perímetro, a Avenida do Contorno (PBH, 2013). 

No entanto, a ocupação territorial foi bem além do que o esperado, e hoje, a capital tem uma 

extensão territorial de 331,4 km² com 2.375.151 habitantes (IBGE, 2010). Como pode ser 

visto na Figura 4-1, a cidade é constituída de nove regiões administrativas e sua região 

metropolitana é formada por 34 municípios (PBH, 2011). 
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Figura 4-1 - Mapa das regiões administrativas de Belo Horizonte (PBH, 2011) 

O PIB de Belo Horizonte é de aproximadamente 51,6 bilhões de reais, sendo o quinto maior 

do país. Com relação a sua economia, cerca 80% se concentra nos serviços, com destaque 

para o comércio, serviços financeiros, atividades imobiliárias e administração pública (IBGE 

Cidades@, 2010). Em sua maioria, o hipercentro da capital mineira é ocupado por instalações 

comerciais e residências possuindo densidade demográfica de 8.612 habitantes/km² devido a 

sua elevada verticalização. 

4.1.1 Caracterização do transporte urbano de Belo Horizonte 

Devido ao seu crescimento inesperado, as demandas da cidade tomaram proporções 

grandiosas, exigindo que os governantes adotassem políticas específicas para cada área. Com 

relação à logística de carga urbana em Belo horizonte, o foco de atuação ocorreu na área 

central. Dessa forma, de 1992 a 2011 diversas legislações foram estabelecidas para esta área, 

com o objetivo de regulamentar e restringir a circulação de veículos. Mais informações são 

fornecidas no Apêndice A2. 

Atualmente, vigora na área central da capital mineira as restrições horárias de circulação de 

caminhões. Essas começam nas principais vias de acesso à área central e são informadas aos 

motoristas por meio de sinalizações. Mais especificamente sobre o hipercentro de Belo 

Horizonte, as restrições são apresentadas na Figura 4-2.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_financeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Im%C3%B3veis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Administra%C3%A7%C3%A3o_p%C3%BAblica
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Figura 4-2 - Restrições do tráfego de caminhões no hipercentro de BH (BHTRANS, 2009) 

Vale destacar que a restrição ao tráfego de veículos de carga na região central é uma das 

medidas que vem sendo adotadas pelo município para a melhoria da sua mobilidade e 

diminuição das externalidades negativas da circulação de veículos. Esta medida visa, 

fundamentalmente, restringir a entrada de veículos de carga de determinados tamanhos e 

capacidades em certas regiões.  

Porém, é importante ressaltar que a adoção de políticas restritivas de forma isolada pode ter 

um efeito indesejado. Se por um lado, essas restrições horárias diminuem o tráfego de 

veículos grandes em determinada janela de tempo, em contrapartida, as cargas que esses 

transportavam passa a ser dividida em veículos menores, aumentando sua quantidade e, 

consequentemente, o tráfego urbano. 

Outro fator determinante no transporte urbano de mercadorias é o perfil da demanda. Segundo 

Oliveira (2014), em geral as mercadorias que circulam na Região Central são do tipo bens de 
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consumo, como observado no Figura 4-3, e sua frequência de entrega é diária em 51% dos 

casos (Figura 4-4). 

 

Figura 4-3 - Tipo de mercadorias transportadas na área central de BH (OLIVEIRA, 2014) 

 

Figura 4-4 - Frequência de entrega de bens na área central de BH (OLIVEIRA, 2014) 

Por meio dos dados apresentados, pode-se concluir que as entregas de produtos como sapato e 

vestuário realizadas em um dia útil apresentam-se como uma caracterização razoável do 

transporte de mercadorias no hipercentro de Belo Horizonte. 

Outro índice relevante na entrega de mercadorias no hipercentro de Belo Horizonte, é o tempo 

médio de espera para estacionar o veículo de carga. De forma geral, os veículos demoram 9,5 
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minutos para encontrar uma vaga na Região Central, porém para o hipercentro essa média 

passa para 10,2 minutos e se altera ao longo do dia. 

Em Belo Horizonte, como nas demais cidades do país, o sistema de logística urbana ainda é 

muito limitado, restringindo-se a algumas medidas de regulamentação das operações de carga 

e descarga na área central, carecendo de uma atuação sistêmica que envolva medidas mais 

abrangentes baseadas nos conceitos da Logística Urbana (BHTRANS, 2010). 

Assim, após caracterizar o objeto de estudo, a pesquisa parte para a apresentação dos cenários 

propostos, apresentados juntamente com sua caracterização. 

4.2 Definição dos Cenários a Serem Analisados 

A partir dos objetivos traçados neste trabalho e após a caracterização do objeto de estudo, fez-

se necessária a representação da situação vigente e da situação proposta da distribuição de 

mercadorias no hipercentro de Belo Horizonte. Por meio da configuração do transporte de 

mercadorias, que é imposto pela legislação atual, para cada situação foi caracterizado um 

cenário. Dessa forma, é possível a comparação entre as diferentes situações e a análise de 

impactos em termos econômicos e ambientais. Os cenários são: 

 Cenário 1 - A situação atual: caminhões com menos de 6,5 metros de comprimento 

saem de CDUs na região metropolitana e entram no hipercentro da cidade para realizar 

entregas de forma não consolidada e não sincronizada (Figura 4-5). Nele aplica-se o 

Modelo 1; 

 

Figura 4-5 - Diagrama do Cenário 1 

 Cenário 2 - A situação hipotética da utilização de ELUs: caminhões com comprimento 

maior que 6,5 metros, não sendo carretas e cavalos mecânicos, que saem de CDUs na 
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região metropolitana e chegam até os Espaços Logísticos Urbanos antes das sete horas 

para realizar descarregamento, o veículo retorna, as mercadorias são consolidadas 

conforme o seu destino e, por fim, são transportadas por meio de triciclos até seus 

clientes (Figura 4-6). Nele aplica-se o Modelo 2. 

 

Figura 4-6 - Diagrama do Cenário 2 

O Cenário 1 caracteriza-se por possuir decisões de nível tático, no qual deve-se determinar os 

veículos e suas rotas de entrega, enquanto o Cenário 2 apresenta-se como um híbrido de 

decisões estratégicas, quanto a alocação de facilidades, e táticas, de acordo com a 

determinação de rotas de entrega. 

Os cenários anteriormente definidos representam as situações extremas da distribuição urbana 

de mercadorias. Considerando a existência de situações intermediárias, nas quais parte dos 

clientes têm suas necessidades atendidas pela situação vigente e o restante é atendido por 

meio dos ELUs, apresenta-se: 

 Cenário 3 – A situação intermediária: Esse cenário traz consigo uma variedade de 

configurações, cada uma associada à porcentagem de clientes que são atendidos pelo 

ELU e ao restante que é atendido diretamente por caminhões. De forma geral, o 

Cenário 3 pode ser ilustrado por Figura 4-7. Nele aplica-se tanto o Modelo quanto o 

Modelo2. 
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Figura 4-7 - Diagrama do Cenário 3 

A partir dessa definição de cenários, observa-se a necessidade de definir alguns elementos 

mensuráveis, a fim de quantificar cada situação. Considerando um dia útil de operação das 

entregas urbanas de mercadorias, destaca-se como variáveis a serem quantificadas e 

comparadas: 

  O Investimento de Capital (PUNAKIVI, 2003): o valor total gasto considerando o 

deslocamento e manutenção de veículos com carga, locação de instalações e mão de 

obra; 

 A quilometragem percorrida pelos veículos: a distância dos percursos de caminhões e 

triciclos; 

 O nível de carregamento dos veículos (PUNAKIVI, 2003): a carga média que os 

veículos estão transportando; 

 A emissão de CO2: a quantidade de gás carbônico emitida por todos os veículos 

utilizados. 

Para determinar essas variáveis em um cenário otimizado, faz-se necessário a implementação 

de modelos matemáticos. A seguir, os modelos utilizados serão detalhados. 

4.3 Coleta, Tratamento e Formatação de Dados 

A obtenção de dados que representem os cenários propostos e que sejam válidos para os 

modelos construídos constitui-se em uma etapa importante do trabalho. Para que se obtenham 

as situações mais próximas da realidade, esse estudo se esforça para obter informações reais 

fornecidas por órgãos públicos, empresas privadas e pesquisas precedentes. Para atender esse 

objetivo, foram realizados contatos com transportadoras para que as mesmas 
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disponibilizassem informações sobre entregas de produtos. Além disso, buscou-se 

informações junto a órgãos públicos e organizações especializadas. A seguir será detalhada a 

metodologia de obtenção de cada dado necessários a este trabalho. 

4.3.1 Centros de Distribuição Urbana 

A escolha dos CDUs na Região Metropolitana de Belo Horizonte baseou-se no trabalho de 

Correia (2011), que utilizou entrevistas em setores de interesse para determinar a localização 

preferencial dos CDUs na RMBH, conforme apresentado na Figura 4-8. Correia (2011) 

identificou três CDUs, sendo localizados: 

 BR 381 (1): entrada de veículos vindos do sul do estado e do país, como sul de Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná; 

 BR 040 (2): ingresso de veículos provenientes, essencialmente, do norte do estado e da 

região centro-oeste do país; 

 BR 381 (3): acesso de veículos originados, principalmente, do leste de Minas Gerais e 

Espírito Santo. 

 

Figura 4-8 - Localização dos CDUs da RMBH (CORREIA, 2011) 

A escolha da localização dos CDUs se justifica pelo volume de entrada de mercadorias por 

estas rodovias, sendo pontos estratégicos para o recebimento e consolidação das encomendas 

na RMBH. 
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4.3.2 Clientes 

O Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC) é uma base de dados da prefeitura que contém 

informações sobre os estabelecimentos comerciais da cidade de Belo Horizonte, tais como 

endereço, atuação, atividade comercial e área do imóvel dos contribuintes do município. Para 

essa pesquisa foi utilizado o CMC de 2011 e selecionados os estabelecimentos que se 

localizavam no bairro denominado Centro, pela referida base, com as características: 

 Atuação:  

o Estabelecimentos fixos; 

 Atividade: 

o Comércio varejista de artigos do vestuário e complementos; 

o Comércio varejista de calçados; 

 Tamanho: 

o Lojas de 50m² à 100m²: Esse intervalo foi considerado, pois lojas com área 

menor que 50m² podem apresentar uma logística de entrega muito 

simplificada, podendo ser realizada pelos proprietários em pequenos carros 

particulares. Já para lojas com área maior que 100m², considera-se que a 

logística é mais estruturada, pois o volume de produtos requeridos justifica 

destinar uma área do próprio imóvel comercial para estacionamento de 

veículos de carga e recebimento de mercadorias. Dessa forma, o estudo 

proposto tem como foco lojas com áreas entre 50m² e 100m² que são 

considerados os potenciais clientes do ELU. 

No total foram encontrados 212 pontos, mostrados na Figura 4-9. 
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Figura 4-9 - Localização dos clientes no Google Maps 

4.3.3 Instalações candidatas a ELUS 

A definição dos possíveis locais de instalação de um ELU foi baseada no caso da Chronopost 

(2007), que utilizam um estacionamento subterrâneo. Assim, para obter os pontos dos 

possíveis ELUs, os estacionamentos do bairro Centro, com área maior que 1000m² de área, 

foram selecionados da base do Cadastro Municipal de Contribuintes de 2011 da cidade de 

Belo Horizonte, considerando que uma área menor pode não comportar a entrada e manobra 

de grandes veículos juntamente com área para instalações administrativas e de armazenagem. 

No total foram encontrados 37 pontos mostrados na Figura 4-10. 

 

Figura 4-10 - Localização dos possíveis ELUs no Google Maps 
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4.3.4 Distância entre os pontos 

Com a definição dos pontos a serem utilizados neste trabalho, faz-se necessária a 

determinação das distâncias entre estes para que seja valorado o custo de transportes entre 

dois pontos quaisquer. Assim, o primeiro passo desta etapa é compreendido pelo 

georreferenciamento das localizações de CDUs, clientes e possíveis ELUs. Utilizando uma 

conta na empresa Google, foi possível utilizar os serviços do Google Maps, no qual se 

realizou o georeferenciamento de pontos por meio da importação de um arquivo no formato 

“.xlsx” com as informações de endereço. A partir daí, um arquivo de extensão “.kml” com as 

lagitudes e longitude são gerados. 

Em seguida, os pontos demarcados no arquivo de extensão “.kml” foram renomeados 

manualmente no Google Earth. O próximo passo compreende a conversão deste arquivo para 

um de extensão “.shp”, i.e. um shape, no ArcGis. Dessa forma, com esse último é possível 

visualizar a localização dos pontos frente a uma camada correspondente ao mapa da cidade. 

Para obter as distâncias entre os pontos, primeiramente a métrica do arquivo shape foi 

convertida para Universal Transverse Mercator, UTM, com o objetivo das mesmas serem 

obtidas em metros. A partir daí, utilizou-se a ferramenta de análise do software que se chama 

Point Distance para gerar um arquivo “.dbf”, que corresponde a uma tabela com todos pontos, 

sendo que cada linha apresenta o ponto de origem, o ponto de destino e a distância entre eles. 

No APÊNDICE D é possível visualizar algumas telas do Google Maps e do ArcGis, durante a 

execução desta etapa de obtenção das distâncias entre os pontos. 

4.3.5 Demanda 

Nestes modelos são analisadas as entregas de dois produtos: calçados e vestuário, devido à 

disponibilidade de dados por parte de uma transportadora, anônima por sigilo da informação. 

Na base de dados cedida em formato “.xlsx”, havia a demanda dos clientes em caixas com a 

cidade de origem do produto, localizadas nas regiões Sul e Nordeste do país, e destino das 

mercadorias por um período de cerca de quatro meses de operação para os calçados, e de um 

ano para o vestuário. Como o interesse desta pesquisa é analisar entregas somente para a 

cidade de Belo Horizonte, filtrou-se os dados com entrega na capital mineira. Além disso, as 

entregas estavam descritas em quantidades de caixas transportadas, sendo assim foi necessária 

a conversão desses dados para volume, considerando a dimensão de uma caixa de sapato 

como tendo 0,32 metros de largura, 0,10 metros de altura e 0,20 metros de profundidade e 
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uma caixa de roupas como sendo a caixa de transporte G com 0,60 metros de largura, 0,60 de 

comprimento e 0,60 de altura. 

Para o vestuário havia três cidades de origem diferentes, já para o calçado havia quatro. 

Então, a base foi separada em conjuntos de entrega do mesmo produto com mesma origem e o 

destino de Belo Horizonte. Em cada conjunto, os dados apresentavam a numeração do cliente, 

a data de envio e a quantidade de caixas enviada. Assim, esses dados foram tratados de forma 

a fornecer a média de caixas enviadas por dia e por cliente, formando séries de dados que 

tinha de 65 a 190 amostras cada um. 

Na série de dados de cada conjunto, foram determinados a média e o intervalo de confiança de 

99% (α igual a 0,01) baseado na distribuição Normal, pois, segundo o Teorema do Limite 

Central, se a população básica é não-normal, a distribuição de médias amostrais será 

aproximadamente normal para grandes amostras, i.e. com quantidade de dados superior a 30. 

Nesse intervalo de valores havia o limite inferior e limite superior de cada grupo dado, assim 

foi possível atribuir a demanda aos possíveis clientes de forma proporcional à área de cada 

um. Sendo assim, foi gerada uma reta entre os dois pontos limites, na qual o primeiro ponto 

continha a menor demanda como resultado de uma função da menor área dos 

estabelecimentos e o outro ponto era a maior demanda como resultado de uma função da 

maior área dos estabelecimentos. Com essa reta criada era possível determinar a demanda de 

cada cliente como função da sua área. 

Apesar de essa técnica ser uma estratégia simples, ela apresentou grande custo benefício nesta 

aplicação, pois permitiu que clientes com lojas de tamanhos diferentes tivessem demandas 

diferentes, mas manteve a característica geral dos dados, já que as médias das demandas 

atribuídas às instalações comerciais tiveram gap médio de 5,26% das suas respectivas médias 

das amostras originais. É importante ressaltar que a demanda de vestuário foi atribuída 

somente aos clientes que tinham como atividade o comércio varejista de artigos do vestuário e 

complementos, já a de calçados foi atribuída somente aos clientes que exerciam a atividade do 

comércio varejista de calçados.  

Para os modelos propostos, a origem dos produtos são os CDUs próximos a RMBH, não 

sendo pertinente para este trabalho o trajeto até os mesmos. Dessa forma, para os produtos 

provenientes da região Nordeste determinou-se como origem no modelo os CDUs 2 e 3, já 

para as mercadorias provenientes da região Sul, a origem se concentrou no CDU 1. Assim, 
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para que este aspecto seja abordado nos testes computacionais, foi determinada uma 

disponibilidade mínima de cada produto nos CDUs. 

4.3.6 Custo de operação 

Os custos de transporte foram obtidos por meio da tabela da “Planilha de Custos dos Veículos 

Mais Utilizados de Setembro de 2013” (NTC, 2013). Para o modelo de roteamento, foram 

utilizadas informações de um veículo de carga de tamanho médio a pequeno (Accelo 815) que 

tem livre circulação segundo a legislação vigente. Sendo assim, ele opera com rendimento 

médio de 5,50 quilômetros por litro de diesel e a capacidade deste caminhão é de 22,77m³, 

com o baú de dimensões 4,50 metros de comprimento, 2,30 metros de largura e 2,20 metros 

de altura. Seu custo fixo mensal é de R$ 7.687,28 e o custo de operação, variável, de R$ 

0,8927/km.m³. Já para o modelo do ELU, foi considerado que veículos de maior capacidade 

acessariam a região até às 7 horas da manhã para seu descarregamento em um ELU e depois 

retornassem ao CDU. Dessa forma, foram utilizados dados de um veículo de carga de médio a 

grande (Truck) que opera com rendimento médio de 3,64 quilômetros por litro de diesel, 

possui capacidade de 60,84m³ e com baú de dimensões 9,00 metros de comprimento, 2,60 

metros de largura e 2,60 metros de altura. Seu custo fixo mensal é de R$9.599,45 e de 

operação R$0,9765/km.m³. 

O custo de transporte urbano de produtos por meio do triciclo foi estimado com base no 

estudo de Peres et al. (2012). Neste trabalho, são comparados o desempenho anual de uma 

frota de triciclos elétricos e triciclos movidos à combustão interna, através de diferentes 

cenários de transporte urbano de cargas. O resultado aponta que o custo máximo da primeira 

frota é 10% menor que o custo mínimo da segunda, reforçando a ideia de que a 

sustentabilidade é uma alternativa economicamente viável na movimentação urbana de 

mercadorias. Dos cenários apresentados pelos autores, adotou-se o de menor eficiência, tendo 

em vista que a área de estudo possui grandes aclives e declives, exigindo um maior consumo 

energético. Assim, o triciclo percorre 6,00 km/kWh com um custo anual de R$544.837,50. 

Salienta-se que todo o estudo baseia-se em veículos com capacidade de 250 quilos de carga 

transportada. Para realizar o cálculo do custo variável de transporte de carga por meio de 

triciclos elétricos considerou-se os seguintes: 

 Frota de 1000 triciclos; 

 261 dias úteis no ano; 

 Distância média percorrida de 25 quilômetros. 
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Isto resulta em um custo de R$0,0835/km.m³, que considera o preço de R$0,50 por kWh, que 

corresponde a uma tarifa residencial, sem incentivos tributários. Já o custo de manutenção dos 

triciclos foi baseado em uma entrevista a uma loja especializada em bicicletas e triciclos 

elétricos de Belo Horizonte, que apontou o custo médio anual de R$250,00, considerando a 

troca de pneus, câmaras de ar, freios, cabos e pequenas manutenções necessárias. A 

capacidade do veículo utilizado nos ELUs é de 1,5m³, dado baseado nos triciclos já citados 

anteriormente: o Cargocycle V3 (La Petite Reine) e o Chronocity (Chronopost). 

A capacidade do ELU foi baseada na área máxima disponível para a armazenagem de 

produtos, considerando sua operação nos cinco dias úteis da semana. Sendo assim, estima-se 

que 50% da área do ELU é destinada à manobra e descarga dos caminhões, 20% destinada a 

instalações administrativas e estacionamento de triciclos, enquanto o restante, 30%, é 

destinada à armazenagem. Nesta última área, considera-se que a altura máxima para se 

empilhar a carga seria de duas caixas de papelão ondulado de transporte do tamanho G (0,60 

metros de largura, 0,60 de comprimento e 0,60 altura), isto é, 1,20 metros de altura. Além 

disso, como premissa considera-se que uma entrega pode permanecer no ELU até por cinco 

dias úteis. Como a análise é feita durante um único dia útil de operação (1/5 da operação 

semanal), estima-se que da área reservada para estoque, 80% estará ocupada com cargas dos 

dias anteriores, estando disponível somente os outros 20%. 

O custo de instalação e manutenção do ELU é baseado em duas parcelas: o custo de aluguel e 

IPTU do imóvel, e o custo de operação. Para a primeira parcela foi considerado o preço médio 

de aluguel de um galpão na região centro-sul de Belo Horizonte em agosto de 2013, i.e. R$ 

24,83, segundo o IPEAD (2013). O valor pago correspondente ao IPTU foi definido com base 

no cálculo disponibilizado por PBH (2013). Para esse cálculo era necessário estabelecer o 

valor de venda do imóvel, o qual foi obtido por meio do valor de seu aluguel. De acordo com 

a pesquisa de How Stuff Works (2013), o valor do aluguel de um imóvel no Brasil representa 

0,72% do seu valor de venda, sendo assim: 

                         
                

      
 

Essa fórmula fornece o valor de R$ 3.448,61 como valor do metro quadrado do imóvel. A 

partir daí os valores foram considerados para determinar o valor diário pago de IPTU por cada 

ELU. 
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Para definir o custo de operação, foi estimado o número de duas pessoas destinadas às 

atividades dentro do ELU e, o número de funcionários destinados às entregas com o triciclo 

foi estimado segundo a capacidade de cada instalação. Para calcular os valores, definiu-se 

como premissa que um funcionário consegue realizar, em média, 4 entregas com 

carregamento total do triciclo por hora, cerca de 35 por dia, sendo essa quantidade 

correspondente à metade das entregas do caso Chronopost. Assim, esse valor se torna 

aceitável pelo fato do hipercentro de Belo Horizonte possuir mais aclives quando comparado 

ao 7º e 8º bairros de Paris. O salário base destes trabalhadores é de um salário mínimo por 

mês, i.e. R$678,00 com o benefício de transporte no valor de R$117,00. Considerando os 

encargos sociais e benefícios exigidos por lei, o total gasto com cada funcionário por mês 

passa a ser R$1.112,91, de acordo com Calculador (2013).  

Para ambos os modelos, foram disponibilizados a quantidade necessária de veículos que 

atendesse toda a demanda com folga. Assim, cada modelo busca minimizar a quantidade de 

veículos utilizada, já que esses possuem custo fixo de utilização por veículos. Vale salientar 

que os custos que serão utilizados nos testes computacionais dos modelos estarão em uma 

base diária, considerando 22 dias úteis no mês, sem considerações de variações estocásticas. 

4.3.7 Emissão de CO2 

As mudanças climáticas observadas ultimamente, apesar da grande polêmica sobre o grau de 

influência das ações do homem, vêm gerando grandes discussões sobre os compromissos dos 

países com a redução da emissão de gases do efeito estufa, principalmente do CO2 que tem o 

setor de transporte como uma das principais fontes de emissão. A distribuição de mercadorias 

por meio de veículos que utilizam combustível fóssil provoca diversas externalidades 

ambientais, entre elas a emissão desse gás. Com o objetivo de quantificar os efeitos da 

utilização de cada tipo de veículo no transporte urbano de cargas, utilizou-se o estudo de 

emissão de poluentes do IPEA (CARVALHO, 2011). Nele são evidenciadas as taxas de 

emissão de CO2 conforme o tipo de veículo, como apresentado na Tabela 4-1. 

Tabela 4-1 - Taxa de emissão de CO2 por fonte energética (CARVALHO, 2011) 

 

A emissão para o veículo elétrico foi calculada baseada na matriz elétrica brasileira no ano de 

2008, na qual a hidroeletricidade representava 84% do fornecimento de energia para o país. Já 

 

Tipo de veículo Emissões por fonte energética

Elétrico 0,087 Kg CO2/kWh

Veículos pesados (diesel) 3,2  Kg CO2/L
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a emissão dos veículos pesados movidos a diesel foi baseada em Soares et al. (2009), Álvares 

(2001) e IPCC (2006), considerando-se a soma de duas parcelas: o valor de 2,6 kg de CO2 

para cada litro de diesel queimado na combustão e o valor médio de 0,5 kg de CO2 emitidos 

para produzir e distribuir o combustível. 

Analisando a emissão por tipo de veículo e seu respectivo rendimento, chega-se a emissão de 

CO2 por quilômetro percorrido, apresentado na Tabela 4-2. 

Tabela 4-2 - Emissão de CO2 por quilômetro percorrido 

 

4.3.8 Limitações dos dados 

Os esforços da foram em obter uma situação mais próxima da realidade. Porém, foram 

necessárias algumas simplificações em virtude da falta de disponibilidade de informações. No 

caso dos funcionários dos ELUs não foram consideradas variações salarias entre os diferentes 

cargos e, além disso, o preço do aluguel foi calculado pelo valor do metro quadrado. 

Em relação à demanda, foi considerado um retrato de um dia médio e sem variações quanto à 

quantidade de clientes que demandas os produtos. O mesmo ocorreu com os custos de 

transporte dos veículos, os quais eram valores médios sem varações quanto ao tipo do produto 

ou tipologia do terreno percorrido. Outro fato relevante foi a não consideração do custo da 

aquisição dos caminhões e dos triciclos. 

  

Veículo Emissões por Km (Kg CO2/Km)

Accelo 815 0,582

Truck 0,879

Triciclo 0,015
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5 RESULTADOS 

Para avaliar os cenários anteriormente propostos neste trabalho, é de extrema importância a 

utilização de dados reais como entrada dos modelos matemáticos de roteamento e de 

instalação de ELUs. Nesta etapa, são apresentados os resultados dos testes computacionais 

considerando um dia útil de entrega de vestuário e calçados no hipercentro de Belo Horizonte.  

Como primeiro passo para a obtenção dos resultados, os modelos matemáticos, previamente 

validados, foram programados na linguagem C++ para que pudessem utilizar as bibliotecas do 

programa Cplex 12.5, obtido por meio da Academic Initiative da empresa IBM. Esse passo da 

pesquisa foi necessário em virtude da quantidade de dados a serem processados para a 

resolução dos problemas. Como recurso computacional foi utilizado um computador de 

processador i5, com 64 bits e memória RAM de 8 Gb. O sistema operacional utilizado foi o 

Ubuntu 13.10 64 bits. 

Para o modelo de roteamento, os resultados compreendem os valores de custo total de 

operação, distância percorrida pelos caminhões, carga total transportada, quantidade de 

caminhões utilizados e carregamento médio do veículo ao sair do CDU. O primeiro resultado 

é fornecido pela função objetivo do problema, os demais, por sua vez, foram calculados 

utilizando os valores dos parâmetros e das variáveis após a resolução. 

Já para o modelo de instalação de ELUs, analogamente ao modelo anterior, são apresentados 

os valores de custo total de operação, distância percorrida pelos caminhões e pelos triciclos, 

quantidade de caminhões utilizados, carregamento médio e total de ambos os veículos, os 

ELUs instalados e a quantidade de entregas realizadas pelos triciclos. O valor de custo total 

também corresponde ao valor da função objetivo deste problema e utilizaram-se os valores 

dos parâmetros e variáveis para calcular os demais resultados. Tais números foram utilizados 

para análises posteriores, que permitiram a comparação entre as diferentes situações propostas 

neste estudo. 

Os resultados dos testes computacionais foram organizados conforme o cenário avaliado. 

Primeiramente, foram obtidos os resultados da situação atual, i.e. Cenário 1, cuja totalidade 

das entregas é feita utilizando-se o roteamento de pequenos caminhões. Em seguida, será 

apresentado o teste da situação hipotética, em que todos os clientes aderem à utilização dos 

ELUs como intermediário na entrega de mercadorias no hipercentro de Belo Horizonte, i.e. 

Cenário 2. Adiante, são consideradas situações intermediárias, i.e. Cenário 3, em que um 
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percentual dos clientes adere à utilização do ELU como intermediário no processo de entrega 

e o restante permanece no atual sistema de entregas, o roteamento de caminhões.  

Em todos os testes computacionais, foram aceitas soluções que estavam a menos de 5% da 

solução ótima, sendo este o critério de parada para os programas. Tal fato pode ser 

evidenciado pelo parâmetro Gap do Cplex impresso nas telas de resultados. Como o objetivo 

do trabalho é avaliar a utilização do ELU como intermediário na entrega urbana de 

mercadorias, considera-se que uma solução próxima à solução ótima já é suficiente para a 

análise necessária ao estudo.  A seguir, os resultados dos testes computacionais de cada 

cenário serão apresentados. 

5.1 Cenário 1 

A obtenção dos resultados para a situação atual com a utilização do modelo de roteamento 

mostrou-se complexa devido à quantidade de variáveis, sendo gargalos a memória utilizada 

pelo Cplex e o tempo necessário para resolução. Essa questão será discutida posteriormente 

no capítulo de CONSIDERAÇÕES FINAIS. Após a modificação de alguns parâmetros do 

software para otimizar a alocação de memória, neste cenário considerou-se a entrega dos 

produtos, i.e. calçado e vestuário, separadamente, além disso os dados foram separados em 

cinco grupos que se diferenciavam pelos clientes e tipos de produtos. Dessa forma, a união 

das soluções de cada um desses grupos é considerada como a solução global do Cenário 1. Os 

resultados da situação atual para o segmento de calçados estão apresentados na Figura 5-1. 

  

A B 

Figura 5-1 - Resultados para roteamento de calçados com 100% dos clientes 
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Os resultados para a entrega de produtos de vestuário para a situação atual estão apresentados 

na Figura 5-2. 

   

A B C 

Figura 5-2 - Resultados para o roteamento de vestuário com 100% dos clientes 

Conjuntamente, esses resultados indicam para o Cenário 1: 

 A utilização de uma frota de 28 caminhões; 

 Um custo de operação diário de R$16.021,71; 

 Um percurso total de 828,87 km; 

 Um carregamento médio de 16,95 m³, i.e. 74,42% da capacidade total do veículo.  

Importante recordar que neste cenário consideraram-se veículos que atendessem a legislação 

de circulação no centro urbano de Belo Horizonte. Além disso, nota-se que a carga total 

transportada pelos caminhões no modelo de roteamento, i.e. 474,51m³ ultrapassou a demanda 

total dos clientes, 463,465 m³, já que a restrição 3 determina somente o limite mínimo de 

saída de carga de cada CDU, podendo retornar alguma carga para este ao final da rota. Esse 

fato pode ser justificado em um caso real como o não recebimento de carga pelo cliente. 

5.2 Cenário 2 

O Cenário 2 contempla a utilização dos ELUs como intermediário na distribuição de 

mercadorias e a entrega por meio de triciclos. Ele é representado pelo modelo de instalação de 

ELU, cujo teste computacional permitiu a análise conjunta para os calçados e vestuário, 

promovendo a consolidação de carga de produtos diferentes em um mesmo transporte. Este 

fato decorre da quantidade de variáveis deste modelo ser menor quando comparado ao modelo 

de roteamento. A Figura 5-3 apresenta os resultados obtidos, destacando-se 310 entregas 
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feitas para o clientes, o que resulta na necessidade de 9 triciclos alocados em 2 ELUs, 

conforme a estimativa que cada motorista do triciclo realiza 35 entregas por dia. 

 

Figura 5-3 - Resultados para a instalação de ELUs atendendo a 100% dos clientes 

Então, para o cenário 2 temos como resultados: 

 A utilização de uma frota de 9 caminhões e 9 triciclos; 

 Um custo de operação de R$13.509,80; 

 Um percurso total de 688,7 km, sendo 273,3 km percorridos pelos caminhões e 

415,4km percorridos por triciclos; 

 Um carregamento médio de 51,5 m³ para o caminhão e 1,49 m³ para os triciclos, i.e. 

84,64% e 99,33% das capacidades totais; 

 A geração de 14 novos postos de trabalho. 

A seção seguinte apresentará as análises dos resultados dos testes computacionais para os 

Cenários 1 e 2. 

5.3 Análises para Os Cenários 1 e 2 

Com os resultados dos Cenários 1 e 2 apresentados, é possível compará-los. Sendo assim, a 

partir dos valores previamente colocados, podemos perceber que a operação diária para o 

Cenário 1 é superior em R$2.511,91, i.e. 18,59%, quando comparado ao Cenário 2. Tal fato 
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pode ser atribuído à utilização de triciclos na entrega da última milha, já que seu custo de 

transporte é cerca de 10 vezes menor que o custo do caminhão Accelo 815 utilizado no 

roteamento.  

No mais, o fato de utilizar caminhões com maior capacidade no Cenário 2, há necessidade de 

uma quantidade menor desse tipo de veículo, quando comparado ao Cenário 1. Assim, apesar 

de Truck possuir um custo de transporte maior que o Accelo 815, esse valor é compensado 

pelo custo fixo diário associado aos caminhões, tendo um total de R$9.783,81 para o Cenário 

1 e R$3.927,05 para o Cenário 2. Com relação à porcentagem de utilização média da 

capacidade dos caminhões, percebe-se que pelo fato de proporcionar a consolidação de 

cargas, os veículos do Cenário 2 possuem um carregamento médio 10% superior ao Cenário 

1.  

É importante ressaltar que o principal componente do custo para o Cenário 2 está associado ao 

custo fixo de instalação dos ELUs, o que representou um total de R$9.388,98, i.e. 69,50% do 

valor da função objetivo. Desse valor, destina-se à parcela diária de aluguel e IPTU 

R$7.336,14 e R$1.344,62, respectivamente. Dessa forma, é possível inferir que se houvesse 

incentivos governamentais, o Cenário 2 apresentaria uma vantagem financeira maior. Como 

exemplo, se houvesse a isenção do IPTU, o custo diário de operação do cenário com a 

utilização de ELUs cairia em torno de 9,95% e, caso houvesse uma redução de 10% no valor 

dos aluguéis dessas instalações, a redução seria de 5,4% no total. 

Após a análise dos custos evidenciados pelos Cenário 1 e 2, o estudo segue para a análise de 

emissão de CO2 de cada situação. Considerando os resultados obtidos dos cenários analisados 

e os dados da Tabela 4-2, é possível obter os fatores de emissão de CO2 para o Cenário 1 e o 

Cenário 2, conforme a Tabela 5-1 e a Figura 5-4. 

Tabela 5-1 - Análise de emissão de CO2 para os Cenários 1 e 2 

 

Cenário Veículo Emissões - Kg de CO2 %

1 Accelo 815 482,25 66,19%

Truck 240,26 32,98%

Triciclo 6,02 0,83%
2



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

62 

 

Figura 5-4 - Emissões de CO2, em quilos, para os Cenários 1 e 2 

Observa-se que do ponto de vista de emissões de CO2, o Cenário 2 apresenta-se mais 

ambientalmente amigável por possuir uma taxa 48,93% menor. 

5.4 Cenário 3 

Admitindo-se que ao apresentar a opção de utilização do ELU como intermediário na entrega 

urbana de mercadorias nem todos os clientes optarão por essa nova solução, justifica-se então 

o Cenário 3. Nele, um percentual dos clientes adere à utilização do ELU como intermediário 

no processo de entrega, consolidando suas cargas que são transportadas por triciclos em seu 

trecho final. Já o restante permanece no atual sistema de entregas, realizada por 

transportadoras isoladas por meio do roteamento de caminhões e sem a consolidação de 

cargas.  

Como este cenário representa um híbrido dos Cenários 1 e 2, tem-se que sua avaliação é feita 

pela utilização do modelo de alocação de ELUs e de roteamento paralelamente. Sendo assim, 

primeiramente considera-se um nível de adesão dos clientes a proposta de utilização do ELU, 

após seleciona-se a quantidade de clientes correspondentes a essa porcentagem, juntamente 

com seus custos, distâncias e demanda de produtos. Por fim, esses dados são utilizados como 

entrada do modelo de instalação de ELUs. O restante dos clientes, os quais não aderiram ao 

ELU permanecem na situação atual, dessa forma os dados correspondentes são utilizados 

como entrada para o modelo de roteamento.  

Dessa forma, tem-se que a cada porcentagem de adesão à utilização do ELU, há uma 

porcentagem correspondente para a utilização do roteamento com entregas não consolidadas, 

sendo necessário um teste computacional do modelo de roteamento de veículos para a entrega 
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de calçados e outro para entrega de vestuário, conforme Cenário 1. E, os testes 

computacionais para os clientes que aderem à utilização dos ELUs ocorrem analogamente ao 

do Cenário 2, com entregas consolidadas,  porém com uma quantidade menor de dados. Para 

avaliar as diferentes níveis de adesão dos clientes, a seguir são apresentados as diferentes 

porcentagens que compõem o Cenário 3. 

5.4.1 Cenário 3A - Adesão de 90% dos clientes à utilização de ELUs 

Com a adesão de 90% dos clientes a proposta do ELU como intermediador das entregas 

urbanas de produtos, 191 dos 212 clientes utilizam essa nova forma de distribuição. Sendo 

assim, os resultados são apresentados na Figura 5-5. 

 

Figura 5-5 - Resultados para a instalação de ELUs atendendo a 90% dos clientes 

Em contrapartida, 10% dos clientes, 21, ainda permanecem utilizando o roteamento de 

veículos de forma não consolidada, cujos resultados são apresentados na Figura 5-6. 
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A B 

Figura 5-6 - Resultados para roteamento atendendo a 10% dos clientes 

Dessa forma, temos como resultados para o Cenário 3A: 

 A utilização de uma frota de 7 caminhões Accelo 815, 8 Truck, e 8 triciclos;  

 Um custo de operação de R$15.255,49; 

 Um percurso total de 935,17 km, sendo 194,99 km percorridos pelos caminhões 

Accelo 815, 210,15 km percorridos pelos caminhões Truck e 530,02 km percorridos 

por triciclos; 

 Um carregamento médio de 7,40 m³ para os caminhões do roteamento, 32,50%, 51,97 

m³ para os caminhões do ELU, 85,42%, e 1,49 m³ para os triciclos, 99,33%; 

 A geração de 13 novos postos de trabalho com a instalação de ELUs. 

5.4.2 Cenário 3B - Adesão de 75% dos clientes à utilização de ELUs 

Com a adesão de 75% dos clientes à proposta do ELU como intermediador das entregas 

urbanas de produtos, 159 clientes utilizam essa nova forma de distribuição. Sendo assim os 

resultados são apresentados na Figura 5-7. 
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Figura 5-7 - Resultados para a instalação de ELUs atendendo a 75% dos clientes 

Em contrapartida, 25% dos clientes, 53, ainda permanecem utilizando o roteamento de 

veículos de forma não consolidada, cujos resultados são apresentados por Figura 5-8. 

  

A B 

Figura 5-8 - Resultados para roteamento atendendo a 25% dos clientes 

Dessa forma, temos como resultados para o Cenário 3B 

 A utilização de uma frota de 9 caminhões Accelo 815, 7 Truck, e 7 triciclos;  

 Um custo de operação de R$14.927,66; 

 Um percurso total de 874,81 km, sendo 265,42 km percorridos pelos caminhões 

Accelo 815, 199,28 km percorridos pelos caminhões Truck e 410,11 km percorridos 

por triciclos; 
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 Um carregamento médio de 13,79 m³ para os caminhões do roteamento, 60,58%, 

48,74 m³ para os caminhões do ELU, 80,11%, e 1,48 m³ para os triciclos, 98,66%; 

 A geração de 12 novos postos de trabalho com a instalação de ELUs. 

5.5 Análises para O Cenário 3 

No Cenário 3A, apesar de atender somente a 10% dos clientes, o roteamento é responsável 

por 20,60% dos custos totais. Nesta parcela de R$3.142,29, só a utilização de 7 caminhões 

Accelo 815 representa um custo fixo de R$ 2.445,95, 77,84%. Tal fato pode ser verificado 

pela baixa utilização dos caminhões Accelo 815, 32,50%, quando comparado a dos caminhões 

Truck, que foi de 85,42%. Essa utilização pode ser justificada pela baixa demanda, de apenas 

10% dos clientes, pela restrição 3, que determina uma saída mínima de produtos de cada CDU 

e pelas restrições 5 e 6, as quais determinam que um caminhão deva entrar e sair de somente 

um dos CDUs uma única vez. Dessa forma, um único caminhão fica dedicado ao transporte 

de uma pequena carga de um específico CDU. 

Agora, considerando somente o atendimento feito a 90% dos clientes por meio dos ELUs, a 

porcentagem do custo fixo de utilização de caminhões Truck é menor: 28,82%. Nesta parcela 

do cenário 3A, o maior impacto nos custos também advém da instalação de ELUs, com o 

valor de R$8.475,61, 69,97%. Considerando os custos totais do cenário, essa porcentagem cai 

para 55,56%. Portanto, a observação feita na análise do Cenário 2 sobre incentivos fiscais do 

governo, continua pertinente neste cenário. 

Com relação aos aspectos ambientais, no Cenário 3A, o roteamento se destaca por 37,09% das 

emissões de CO2, apesar de atender somente 10% dos clientes, conforma a Tabela 5-2. Como 

no Cenário 2, a emissão de CO2 realizada pelos triciclos é a menor: 2,51% do total, mesmo 

que sua distância percorrida seja mais que o dobro da dos demais veículos. 

Tabela 5-2 - Análise de emissão de CO2 para o Cenário 3A 

 

No Cenário 3B, atendendo a 25% dos clientes, o roteamento é responsável por 32,11% dos 

custos totais. Nesta parcela de R$4.792,96, a utilização de 9 caminhões Accelo 815 representa 

um custo fixo de R$ 3.144,80, 65,61%, valor menor quando comparado ao Cenário 3A. Nota-

se que, proporcionalmente, a quantidade de caminhões utilizados é menor para o roteamento 

Cenário Veículo Emissões - Kg de CO2 %

Accelo 815 113,45 37,09%

Truck 184,74 60,40%

Triciclo 7,69 2,51%

3A
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neste cenário, tendo em vista que no Cenário 3A cada caminhão atendia, em média, 1,43% 

dos clientes, já no Cenário 3B esse número passou para 2,78%. Consoante com a análise 

anterior, com o aumento da demanda, a utilização dos caminhões Accelo 815 aumentou para 

60,58%, porém, ainda abaixo da utilização dos caminhões Truck, 80,11%. 

Por outro lado, considerando somente o atendimento feito a 75% dos clientes por meio dos 

ELUs, a porcentagem do custo fixo de utilização de caminhões Truck corresponde a 30,14%. 

De acordo com as análises anteriores, os custos fixos de instalação de ELUs com o valor de 

R$7.000,43, ainda representa maioria, 69,07%, na parcela destinada às entregas por meio do 

ELU. Porém, considerando os custos totais sua representatividade cai para 46,90%.  

Como a quantidade de clientes a serem atendidos diminuiu, ELUs menores e mais baratos são 

suficientes para o atendimento da demanda que cabe a eles. De qualquer forma, o IPTU e os 

aluguéis ainda representam, respectivamente, 6,61% e 36,22% dos custos totais. O custo fixo 

relacionado à manutenção dos triciclos, em todos os casos, ficou abaixo de 0,07% do valor 

total dos custos, mostrando que esse é um veículo atrativo para a utilização comercial. 

Os triciclos possuem a maior distância percorrida, 46,88% do total, seguidos pelo caminhão 

Accelo 815, 30,34% e o Truck, 22,78%. No Cenário 3B, roteamento ainda se destaca na 

emissão de CO2 com a parcela de 46,02% atendendo a apenas 25% dos clientes. Como o 

esperado, os triciclos são responsáveis pela menor parcela de emissão, 1,77%, cerca de 26 

vezes menor quando comparado ao caminhão Accelo 815, conforme a Tabela 5-3. 

Tabela 5-3 - Análise de emissão de CO2 para o Cenário 3B 

 

Comparando todos os cenários em termos de emissão de CO2 e custos totais, apresentam-se a 

Figura 5-9 e a Figura 5-10. 

Cenário Veículo Emissões - Kg de CO2 %

Accelo 815 154,43 46,02%

Truck 175,19 52,21%

Triciclo 5,95 1,77%

3B
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Figura 5-9 - Emissões de CO2, em quilos, para todos os cenários 

Pode ser verificado que o Cenário 3A possui a emissão de CO2 26,53% menor quando 

comparado com o Cenário 3B. Tal fato pode ser atribuído a uma maior utilização do ELU 

como intermediário das entregas neste primeiro. Além disso, a maior e menor taxa de emissão 

de CO2 são dos Cenários 1 e 2, respectivamente. 

 

Figura 5-10 - Custos totais dos cenários propostos 

Analisando os cenários intermediários, observa-se que a baixa utilização dos caminhões no 

Cenário 3A impacta diretamente nos custos totais, que são 2,15% menores no Cenário 3B. De 

forma geral, a utilização de ELUs se mostra atrativa, tendo em vista que o Cenário 2 

apresentou o menor custo, diferindo-se em 15,68% do maior custo: o do Cenário 1. Além 

disso, temos que em relação ao aspecto social, o Cenário 2 gera 14 novos postos de trabalho e 

retira de circulação 19 caminhões. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, nas condições previamente estabelecidas e a partir dos resultados e análises 

deste trabalho, é possível afirmar que a utilização de ELUs como intermediário nas entregas 

urbanas se mostra viável e competitiva em relação ao atual modelo: o roteamento de veículos. 

Dessa forma, esse estudo mostra que em termos financeiros e ambientais, a implementação de 

ELUs mostra-se como uma interessante alternativa, carecendo de maior divulgação e 

incentivos. 

Como ponto forte, o roteamento de veículos não necessita da criação de instalações físicas e 

possui uma menor quantidade de funcionários em sua operação. Por outro lado, os caminhões 

realizam um maior percurso, têm uma menor utilização de sua capacidade e entregam de 

forma não consolidada. Esses últimos influenciam diretamente no aumento dos custos e de 

emissões de CO2. 

Para a utilização de ELUs como intermediários na entrega de mercadorias, tem-se como ponto 

fraco o alto custo envolvido na criação e manutenção de instalações físicas e o grande número 

de empregados necessários a sua operação. Com relação aos aspectos sociais, esse último 

pode ser visto como um benefício, já que haveria a geração de postos de trabalho. Com 

relação aos pontos fortes, entregas feitas por meio dos ELUs são consolidadas, o que promove 

um menor trajeto feito pelos caminhões e uma maior utilização da capacidade dos mesmos. 

Além disso, o triciclo promove uma redução de custos na última milha, tendo em vista seu 

baixo custo de transporte e manutenção. Com relação à emissão de CO2, é notório que este 

cenário destaca-se positivamente, mostrando os melhores resultados. 

Vale a pena ressaltar que todas as análises foram em cima de um dia médio de operação de 

ambas as situações, sem considera variações, conforme anteriormente dito. Porém, de forma 

geral, esse estudo aponta que soluções da Logística Urbana possuem não só aspectos 

ambientais vantajosos, mas também financeiros. Mesmo assim, a divulgação e incentivos do 

Governo se fazem necessários para ampliar as possibilidades de aplicação dessas novas 

soluções e viabilizar ainda mais a prática dessas alternativas. 

Para avaliar a utilização de ELUs como intermediário na entrega urbana de mercadorias, fez-

se necessário a caracterização da situação vigente. Dessa forma, utilizou-se o modelo de 

roteamento de veículos como balizador do modelo de instalação de ELUs. Porém, os 

problemas de roteirização de veículos, pertencem à categoria conhecida como NP-difícil, i.e 

problemas que possuem ordem de complexidade exponencial. Em outras palavras, o esforço 



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

70 

computacional para a sua resolução cresce exponencialmente com o tamanho do problema, 

sendo necessário, neste estudo, a divisão dos dados em diferentes rodadas.  

Apesar de não obter a solução ótima geral do roteamento, as soluções obtidas representam de 

maneira satisfatória a situação atual, já que nela as entregas são feitas por transportadoras 

diferentes e de forma desconsolidada. Mesmo assim, para esse estudo percebe-se a 

oportunidade de utilizar métodos de decomposição ou relaxação e heurísticas para a resolução 

mais rápida do modelo de roteamento. Dessa maneira, seria viável utilizar uma maior 

quantidade de dados em uma mesma rodada.  

Para ambos os modelos, é interessante utilizar dados de mais produtos, como alimentos e 

comércio eletrônico, com o objetivo de analisar uma abordagem mais abrangente dos modelos 

em termos de variedade de produtos. Porém, para tal é necessário a disponibilização de dados 

por parte das transportadoras. Para o modelo de alocação de ELUs, há a possibilidade de se 

programar uma heurística de roteamento de triciclos após sua resolução, com o objetivo de 

diminuir a rota percorrida pelos mesmos, já que para calcular a distância percorrida é 

considerado que um triciclo sai do ELU, realiza a entrega a um cliente e retorna ao ELU. 

Devido às limitações de dados e dos modelos deste estudo previamente ditos, outra 

oportunidade identificada é a utilização da variação da demanda, considerando dias de pico e 

baixa. Dessa forma, seria possível avaliar o comportamento dos cenários em situações com 

diferentes características. Além disso, não é descartada a inclusão de aspetos estocásticos nos 

modelos, principalmente o de instalações de ELUs. 

Com esse estudo, foi possível a avaliação da utilização dos ELUs como intermediários na 

entrega de produtos em grandes centros, diante as premissas adotadas. Como essa alternativa 

mostrou-se viável financeira, social e ambientalmente, é interessante que novos esforços 

sejam empregados para estudos mais detalhados, divulgação e implementação da solução 

proposta na prática. 
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APÊNDICE A 

Apêndice A1 

Em sua maioria, o hipercentro de Belo Horizonte é ocupado por instalações comerciais, o que 

é evidenciado em Figura 1. 

 

Figura 1 - Ocupação no Hipercentro de BH (PRAXIS, 2003 apud FIGUEIREDO, 2013) 

 

Apêndice A2 

Em 1992, foi sancionada a Lei Municipal 6.244 que criou o estacionamento rotativo gratuito 

para carga e descarga de bens, valores e mercadorias nas vias e logradouros públicos. Já em 

1995, a Portaria BHTRANS DTV Nº041/95 autoriza a execução das operações de carga e 

descarga nos locais regulamentados, e a circulação de veículos de carga no Hipercentro de 

Belo Horizonte. 

Ocupação no hipercentro de BH 
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No ano de 1999, foi implantada a Lei Municipal 7.648 que proíbe a circulação de veículos de 

carga em corredores de trânsito da cidade e a carga e descarga de bens e mercadorias no 

hipercentro. Já no ano 2000, foi sancionada a Lei Municipal Nº 8.068, a qual dispõe sobre o 

transporte de produto perigoso no município e a Portaria BHTRANS DTV Nº009/00 altera o 

artigo 1º da portaria Nº041/95, de 01/12/95, exclusivamente para execução de carga e 

descarga.  

Paralelamente, para analisar de forma geral a mobilidade na cidade, por meio de uma parceria 

entre a PBH e a BHTRANS criou-se o Plano de Mobilidade de Belo Horizonte (PlanMob-

BH) em 2003. Ele é o instrumento orientador das ações em transporte coletivo, individual e 

não motorizado que deverão ser conduzidas pela prefeitura para atender às necessidades 

atuais e futuras de mobilidade da população de Belo Horizonte. O PlanMob-BH foi idealizado 

em função do Estatuto das Cidades, que determina que todas as cidades brasileiras com mais 

de 500 mil habitantes elaborem um Plano Diretor de Mobilidade, contemplando temas 

tradicionais como trânsito e transporte público, mas incorporando também os modos não 

motorizados e o transporte de mercadorias. 

O desenvolvimento desse plano considera uma análise das condições atuais da cidade, e de 

sua inter-relação com as demais cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 

termos de fluxos de pessoas e mercadorias nos diversos modos de transporte. Além disso, tem 

como objetivo criar alternativas para a mobilidade urbana em Belo Horizonte, valorizando 

soluções eficientes sob o ponto de vista ambiental e energético. 

Já em 2007, foi constituído o “Fórum da Mobilidade da Área Central de Belo Horizonte”, que 

reavaliou os estudos anteriores e implantou no Hipercentro medidas de disciplinamento em 

quatro etapas. Em cada uma, foram determinados horários para execução das operações de 

carga e descarga  e restrições para a circulação de veículos de cargas em uma parte do 

hipercentro da capital mineira, tendo sua finalização em setembro de 2007. 

Em meados de 2009, foi criado pela BHTRANS um grupo de estudos com o objetivo de 

promover avanços na regulamentação existente, através da elaboração de uma proposta de um 

maior disciplinamento da circulação de veículos de carga e da realização de operações de 

carga e descarga que abrangesse toda a área central da cidade e seus principais corredores de 

acesso. A proposta foi amplamente discutida com toda a sociedade e, após complementações, 

definiu-se às medidas a serem implantadas. Entre os anos de 2009 e 2011 foram 
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implementadas as diversas etapas das iniciativas sobre a logística de carga urbana, sendo 

demonstradas pela Figura 2. 

 

Figura 2 – Legislação da circulação de veículos em BH (PBH, 2012) 

Apêndice A3 

O tempo médio de espera para estacionar no hipercentro de Belo Horizonte possui um pico de 

10 horas às 15 horas, o que é apresentado em Figura 3. 
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Figura 3 - Tempo médio para estacionar no hipercentro de BH (OLIVEIRA, 2014) 

  



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

5 

APÊNDICE B 

Apêndice B1 

Os valores dos demais parâmetros utilizados para a validação do modelo de roteamento são: 

 O custo de transporte, que assume valores muito altos para os arcos nos quais não deve 

haver fluxo e valores iguais para os diferentes produtos e caminhões: 

Tabela 1 - Custos de transporte de carga 

   
  0 1 2 3 4 5 

0 10000,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 

1 10,0 10000,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

2 10,0 1,0 10000,0 1,0 3,0 3,0 

3 10,0 2,0 1,0 10000,0 1,0 1,0 

4 10,0 3,0 3,0 1,0 10000,0 1,0 

5 10,0 4,0 3,0 1,0 1,0 10000,0 

 A demanda de cada nó cliente: 

Tabela 2 - Demanda dos clientes 

  
  0 1 2 3 4 5 

Prod1 35,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 

Prod2 35,0 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 

 

Apêndice B2 

Os valores de variáveis para a validação do modelo de roteamento podem ser vistos a seguir. 

Devido à quantidade de variáveis do modelo, abaixo estão somente as variáveis com o valor 

maior que zero (determinantes para a solução do modelo), apresentadas pela Tabela 3, Tabela 

4 e Tabela 5. 

Tabela 3- Variáveis de alocação de caminhões com valores maiores que zero 

Variável Valor Variável Valor Variável Valor 

   
  1,0    

  1,0    
  1,0 

   
  1,0    

  1,0    
  1,0 

   
  1,0    

  1,0    
  1,0 
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Tabela 4 - Valores dos fluxos maiores que zero para o Prod1 

Variável Valor 

   
   5,0 

   
   10,0 

   
   10,0 

   
   10,0 

   
   5,0 

Tabela 5 - Valores dos fluxos maiores que zero para o Prod2 

Variável Valor 

   
   5,0 

   
   10,0 

   
   10,0 

   
   10,0 

   
   5,0 

 

  



 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção da UFMG. 

 

7 

APÊNDICE C 

Apêndice C1 

Os valores dos demais parâmetros utilizados para a validação do modelo de abertura de ELUs 

são: 

 A Tabela 6 representa os custos variáveis, que possui valores iguais para os dois 

produtos, distinguindo-se devido as diferentes distâncias entre o ELU e o cliente em 

questão: 

Tabela 6 - Custos de transporte 

   
  1 2 3 4 5 

A 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 

B 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 

C 2,0 1,0 2,0 3,0 2,0 

 A Tabela 7 demonstra os valores para os custos fixos e as capacidades para os 

possíveis ELUs, os quais são iguais: 

Tabela 7 – Custos fixos e capacidades dos possíveis ELU 

j       

A 10,0 40,0 

B 10,0 40,0 

C 10,0 40,0 

 A Tabela 8 mostra as capacidades dos arcos entre os ELUs e os clientes, as quais 

foram consideradas idênticas nesse exemplo: 

Tabela 8 – Capacidades dos arcos entre clientes e ELUs 

    1 2 3 4 5 

A 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

B 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

C 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Na Tabela 9 estão as demandas dos dois produtos em um mesmo cliente. Essas 

também possuem os mesmos valores: 

Tabela 9 – Demandas dos clientes 

  
  1 2 3 4 5 

Prod1 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 

Prod2 5,0 10,0 10,0 5,0 5,0 

 Na Tabela 10 estão os custos de transporte entre o CDU e o ELUs, que são iguais para 

os produtos e caminhões, diferenciando-se somente pelo destino: 
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Tabela 10 - Custos de transporte entre o CDU e os ELUs 

j    
  

A 1,0 

B 1,0 

C 4,0 

Na Tabela 11 estão as quantidades mínimas de produtos disponíveis no CDU: 

Tabela 11 - Disponibilidade de produtos do CDU 

  
  1 

Prod1 35,0 

Prod2 35,0 

Os valores dos parâmetros dos caminhões que saem do CDU são: 

Tabela 12 - Capacidade e custo fixo dos caminhões que saem do CDU 

m       

1 35,0 10,0 

2 35,0 10,0 

3 35,0 10,0 

Os valores dos parâmetros dos triciclos são: 

Tabela 13 - Parâmetros do triciclo 

P 1,0 

O 5,0 

E 10,0 

 

Apêndice C2 

Os valores das variáveis para a validação do modelo de abertura de ELUs estão descritos nas 

tabelas seguintes: 

Tabela 14 – Valores das variáveis de alocação de ELUs 

j    

A 1,0 

B 1,0 

C 0,0 

Tabela 15 - Alocação de caminhões que saem do CDU  1 

   
  A B C 

1 1,0 0,0 0,0 

2 0,0 0,0 0,0 

3 0,0 1,0 0,0 
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Tabela 16 – Valores das variáveis de fluxo entre ELUs e clientes do Prod1 

   
      1 2 3 4 5 

A 5,0 10,0 0,0 5,0 0,0 

B 0,0 0,0 10,0 0,0 5,0 

C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Tabela 17 - Valores das variáveis de fluxo entre ELUs e clientes do Prod2 

   
      1 2 3 4 5 

A 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

B 0,0 10,0 0,0 5,0 5,0 

C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tabela 18- Fluxo entre CDU e ELU para todos produtos no caminhão 1 

   
   A B C 

1 35,0 0,0 0,0 

Tabela 19- Fluxo entre CDU e ELU para todos produtos no caminhão 3 

   
   A B C 

1 0,0 35,0 0,0 
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APÊNDICE D 

Apêndice D1 

Tela do programa ArcGis para a conversão de um arquivo de extensão “.klm” para “.shp”. 

 

Figura 4 - Tela do programa ArcGis para conversão de ".klm" para ".shp" 

Apêndice D2 

Tela do Google Maps com a localização dos 212 clientes. 

 

Figura 5 - Tela do Google Maps com a localização dos 212 clientes 
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Apêndice D3 

Tela do Google Maps com os 37 possíveis ELUs. 

 

Figura 6 - Tela do Google Maps com a localização dos 37 possíveis ELU 


