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RESUMO 
 
 

Estudo e Implementação de Métodos de Resolução do Problema School Bus Scheduling 
Problem RESUMO Problemas de mobilidade urbana estão a cada dia mais presentes no 
cotidiano e muitos estudos tem sido feitos na tentativa de melhorar o fluxo de transito como, por 
exemplo, minimizar o número de veículos, otimizar rotas de transportes públicos visando 
maximizar o número de pessoas transportadas e muitos outros. Um desses problemas em 
particular é o problema de roteamento de veículos (VRP do acrônimo de Vehicle Routing 
Problem), largamente estudado a muitos anos e possui aplicações práticas em diversas áreas, 
que consiste em atender um conjunto de clientes através de uma frota de veículos. É possível 
perceber que esse problema pode ser mapeado em diversos campos como o de transporte, 
distribuição e logística. Foi estudado um artigo que trata de um problema de roteamento de 
ônibus escolares tratado como um problema de sequenciamento de tarefas. Este problema 
consiste em sequenciar tarefas em máquinas paralelas visando minimizar o makespan. Esse 
problema foi chamado de A School Bus Scheduling Problem. Basicamente o problema tratado 
consiste em percorrer rotas pré-definidas (tarefas no problema de sequenciamento) que levam 
um conjuntos de alunos a uma determinada escola (máquinas no problema de 
sequenciamento) em uma determinada janela de tempo. O objetivo é minimizar o número de 
ônibus usados para atender todas as rotas definidas. Busca-se utilizar um mesmo ônibus em 
mais de uma rota, mas se que este último não ultrapassar a janela de tempo final de entrega 
dos alunos. Na revisão de literatura, os autores tratam o problema com duas variações: ônibus 
homogêneos e heterogêneos. No caso homogêneo todos os ônibus são idênticos e possuem a 
mesma capacidade. Já no segundo caso, pode-se ter ônibus com capacidades diferentes, o 
que torna o problema mais complicado de resolver. Na literatura foram propostas 3 formas de 
resolução do problema: o método exato branch-and-bound puro resolvido através da 
modelagem numérica no caso homogêneo e heterogêneo; a criação de um algoritmo de 
designação como um limitante para o branch-and-bound e uma heurística de construção e 
melhoria de rotas baseada em um algoritmo de designação. Nas duas formas finais o problema 
focado neste trabalho foi o caso homogêneo. Foi implementado um método guloso para se 
conhecer os detalhes de construção do problema. Resultados computacionais foram obtidos, 
mas o método guloso gerado, não apresentou soluções melhores que a heurística apresentada 
na literatura estudada. Como trabalhos futuros, se propõem a implementação de métodos 
heurísticos baseados em algoritmos genéticos para a resolução do problema. Palavras-chave: 
Problema de roteamento e sequenciamento de ônibus escolar , Problema de designação, 
heurística. 


