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A diminuição da criminalidade é uma das questões centrais que geram preocupação na 

sociedade atual. O presente estudo objetiva propor melhorias a segurança pública a partir da 

escolha de pontos para a localização de unidades policiais, ou seja, dos pontos que servem de 

apoio às viaturas e aos policiais.  Para isto, três modelos matemáticos foram desenvolvidos no 

intuito de auxiliar a tomada de decisão com relação ao melhor posicionamento destas bases. O 

Modelo de Roteirização das Unidades Policiais tem como intuito analisar a configuração atual 

de determinada região e desenvolver rotas ótimas para a ronda preventiva. O Modelo de 

Alocação e Roteirização de Novas Unidades Policiais (MARNUP) utilizou o modelo de 

localização de instalações denominado de p-medianas e o problema do caixeiro viajante 

(TSP) combinados objetivando uma configuração ideal para regiões que ainda não possuem 

pontos de apoio ou para avaliar o quão distante está a distribuição presente em relação ao 

encontrado na solução. O Modelo de Redefinição e Roteirização de Unidades Policiais 

(MRRUP) busca a mudança do posicionamento atual levando em consideração as restrições 

orçamentárias do decisor. Para a verificação da aplicabilidade destes modelos utilizou-se 

dados de 602 pontos de ocorrências do Comando de Policiamento da Capital que é 

responsável pelo município de Natal. A cidade atualmente possui 31 unidades policiais para 

36 bairros e destes 19 possuem algum auxílio policial. Esta realidade pode gerar custos mais 

elevados e maiores tempos de resposta para o atendimento de chamadas de emergências. Os 

resultados encontrados pelos modelos mostraram que em uma situação ideal é possível 

delimitar uma distância percorrida de 500 km, enquanto no presente 900 km são percorridos 

aproximadamente por ronda. Contudo, uma mudança de três pontos leva a redução para 700 

km/ronda o que representa uma diminuição de 22% no percurso. Esta diminuição deve ajudar 

na melhoria do tempo de resposta ao atendimento de emergências, na melhoria do nível de 

serviço proporcionada pelo aumento de casos resolvidos, na redução dos deslocamentos 

policiais e no roteamento de rondas preventivas. 
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The decrease in crime is one of the core issues that cause concern in society today. This study 

aims to propose improvements to public safety from the choice of points to the location of 

police units, ie the points which support the car and the police. For this, three models were 

developed in order to assist decision making regarding the best placement of these bases. The 

Model of Police Units Routing has the intention to analyze the current configuration of a 

given region and develop optimal routes for round preventative. The Model of Allocation and 

Routing for New Police Units (MARNUP) used the model of facility location called p-median 

weighted and traveling salesman problem (TSP) combined aiming an ideal setting for regions 

that do not yet have support points or to assess how far the distribution is present in relation to 

that found in solution. The Model Redefinition and Routing Unit Police (MRRUP) seek to 

change the current positioning taking into account the budgetary constraints of the decision 

maker. To verify the applicability of these models we used data from 602 points to instances 

of police command that is responsible for the capital city of Natal. The city currently has 31 

police units for 36 of these 19 districts and police have some assistance. This reality can lead 

to higher costs and higher response times for answering emergency calls. The results of the 

models showed that in an ideal situation it is possible to define a distance of 500 km/round, 

whereas in this 900 km are covered by approximately round. However, a change from three-

point lead reduced to 700 km / round which represents a decrease of 22% in the route. This 

reduction should help improve response time to emergency care, improving the level of 

service provided by the increase of solved cases, reducing police shifts and routing preventive 

patrols. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização do Objeto de Estudo e Justificativa 
 

O conceito de violência, proposto por Krug et al. (2002), define que esta ocorre 

quando se utiliza da força física ou do poder real, ou potencial, contra si próprio, contra 

outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande 

possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento ou privação. 

Este conceito engloba tanto aspectos físicos quanto psicológicos. Estes dois 

aspectos podem gerar problemas não sanáveis, tais como fobias sociais, deficiências, 

dentre outros que devem ser evitados sempre quando possível. Por isto, mecanismos de 

repressão foram criados na busca da redução da violência. No Brasil, foram instituídos 

cinco instrumentos, pela Constituição Federal Brasileira de 1988, que compõem a 

segurança pública brasileira, a saber: 

a) Polícia Federal: é responsável por investigações dos crimes julgados pela 

Justiça Federal exercendo a função de Polícia Judiciária similar a Polícia 

Civil. Exerce ainda funções de polícia marítima, aeroportuária, 

responsável pela fiscalização de fronteiras, alfândegas e emissão de 

passaportes; 

b) Polícia Rodoviária Federal: É uma polícia federal, cuja principal função é 

combater os crimes nas rodovias e estradas federais do Brasil, assim 

como monitorar e fiscalizar o tráfego de veículos; 

c) Polícia Ferroviária Federal: Destina-se ao patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais (art. 144, da Constituição Federal do Brasil de 1988); 

d) Polícia Civil: cabe à Polícia Civil dos Estados atuarem como Polícia 

Judiciária, ou seja, praticar atos de auxílio ao Poder Judiciário na 

aplicação da Lei, nos crimes de competência da Justiça Estadual, 

investigar tais delitos, instaurar o inquérito policial e desenvolver ações 

de inteligência policial (art. 144, da Constituição Federal do Brasil de 

1988); 



12 

 

 

e) Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar: são denominadas polícias 

militares no Brasil as forças de segurança pública de cada uma das 

unidades federativas que têm por função primordial a polícia ostensiva 

(repressão da violência) e a preservação da ordem pública nos Estados 

brasileiros e no Distrito Federal (art. 144, da Constituição Federal do 

Brasil de 1988). 

As taxas de mortalidade por causas externas (acidentes e violência) nos centros 

urbanos brasileiros aumentam continuamente desde a década de 80 e é uma das maiores 

da América Latina atualmente. De acordo com dados do Ministério da Saúde dos anos 

80 até 2002 houve um aumento de 11,7 para 27,8 mortes a cada cem mil habitantes 

proporcionadas por estas causas. Enquanto isso na Europa Ocidental as taxas são de 

menos de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. (SOUZA e LIMA, 2006). Um exemplo 

deste crescimento pode ser observado na Gráfico 1.1. 

 

Gráfico 1.1 - Taxa de homicídios/100 mil habitantes em Natal, Recife e no Brasil do 

período de 2000 a 2006 
Fonte: Núcleo de Estudos Sobre a Violência <www.nevusp.org> 

 

As soluções governamentais de longo prazo tais como melhoria da renda, da 

educação e da redução do desemprego, podem ajudar na resolução do problema da 

criminalidade e na melhoria do bem-estar da sociedade brasileira. Adorno(2002) destaca 

estudos realizados no Brasil na década de 90 que fazem comparações entre regiões com 

grande oferta de empregos, boa infra-estutura urbana e serviços de lazer e cultura em 

bolsões com alta densidade populacional e predominância de moradores de baixa renda. 

O trabalho mostra que regiões mais desenvolvidas possuem índices de violência 

consideravelmente menores do que locais com produto interno bruto per capita baixo. 
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Contudo, investimentos deste porte são lentamente observados e de alto custo. 

Por isto, medidas de curto prazo devem ser tomadas para inibir e ajudar a reduzir a 

violência integrada às políticas de longo prazo. Por isto, neste estudo foca-se na 

proposição de ferramentas que auxiliam na redução de problemas de curto prazo 

visando à melhoria na alocação das unidades policiais, objetivando assim a diminuição 

da criminalidade. 

Este trabalho se apresenta como importante para a sociedade, já que tais 

estudos podem trazer um benefício amplo sem a necessidade de grandes investimentos 

financeiros, podendo inclusive levar à redução de custos operacionais a partir da 

redução dos deslocamentos para atendimento de emergências e/ou preventivos. 

Os métodos e técnicas da pesquisa operacional são ferramentas importantes na 

solução de problemas de engenharia e de planejamento. Tais ferramentas encontram 

aplicação crescente em problemas nos diversos setores da economia, entre eles o setor 

público.  

No setor público, pode-se destacar os trabalhos de Kort et al. (1998) que a 

partir de uma equação dinâmica dimensiona o efetivo policial necessário para que se 

consiga inibir o mercado de drogas sem um custo elevado; Curtin et al. (2007) que 

trabalhou no problema de p-medianas na busca da melhor cobertura de atendimento das 

viaturas diminuindo assim o tempo de deslocamento; já Zeng et al. (2006) fez o 

dimensionamento das filas de espera e o scheduling (planejamento de horários visando 

a uma cobertura mais equitativa das regiões). 

Taylor e Huxley(1989) desenvolveram um Sistema de Apoio a Decisão (SAD) 

para o planejamento das escalas policiais que permitiu um melhor dimensionamento da 

força de trabalho na cidade de São Francisco e permitiu o aumento de 25% no efetivo de 

trabalhadores, diminuindo em 20% o tempo de resposta ao atendimento de emergências 

e reduzindo em 5,2 milhões por ano os gastos na área de segurança pública. 

 

1.2 Apresentação e Relevância do Problema 
 

Este trabalho parte da premissa de que modelos matemáticos podem ajudar a 

modificar a realidade da segurança pública e da sociedade brasileira. A pesquisa 
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operacional (PO), conforme será apresentado no capítulo 2, busca melhores soluções 

para determinados problemas da sociedade. 

Os problemas de localização são uma das áreas de estudo da PO e tratam de 

decisões sobre onde localizar instalações, considerando clientes que devem ser servidos, 

de forma a otimizar um ou mais critérios. O modelo das p-medianas é um destes e 

consiste em localizar p instalações (denominadas medianas) em uma rede, de modo a 

minimizar a soma das distâncias de cada nó de demanda à sua mediana mais próxima. 

O problema do caixeiro viajante (TSP) busca encontrar uma rota ótima para 

determinados locais pré-definidos, que no caso dos modelos desenvolvidos foram a 

localização das unidades policiais e os pontos de ocorrências. 

Neste trabalho, são apresentados três modelos que buscam uma melhoria na 

configuração das unidades policiais. Sendo assim, o presente trabalho objetiva encontrar 

o melhor arranjo das bases policiais para uma região em específico, possuindo como 

meta a redução dos custos no deslocamento e o aumento da cobertura, possibilitando a 

melhoria do tempo de resposta no atendimento de ocorrências. 

Estes modelos combinam o modelo das p-medianas, que busca a melhor 

localização para as bases policiais, e o problema do caixeiro viajante que objetiva 

buscar as rotas ótimas para cada cluster/segmento em específico e por fim estima-se os 

custos fixos e variáveis. 

Esta combinação torna-se uma ferramenta na tomada de decisão à medida que 

possibilita a desativação de pontos que não possuem uma relevância para a melhoria da 

cobertura policial ou daquelas que podem ser desativadas e deslocadas para regiões com 

uma incidência de criminalidade mais acentuada. 

Em decorrência da complexidade do problema, por ser NP-Árduo a utilização 

de algoritmos exatos mostra-se de difícil realização. Por isto, buscou-se a aplicação de 

metaheurísticas que são, segundo Glover e Kochenberger(2003), métodos que 

orquestram a interação entre procedimentos de melhoras locais e estratégias de alto 

nível para criar um processo capaz de escapar de ótimos locais e realizar uma busca 

mais robusta no espaço de soluções viáveis. Isto permite inclusive ampliar a 

aplicabilidade deste tipo de modo de resolução para outros problemas que venham a ser 

trabalhados a posteriori. 
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1.3 Objetivos 
 

O objetivo geral deste trabalho é ajudar na melhoria da segurança pública e da 

qualidade de vida da população. 

Com relação aos objetivos específicos deste trabalho pode se destacar cinco 

elementos: 

a) Aumentar a eficiência das operações policiais através da redução dos 

custos e aumento do nível de serviço; 

b) Desenvolver um modelo matemático da redefinição da localização das 

unidades policiais baseado no problema das p-medianas e do caixeiro viajante;  

c) Desenvolver um modelo para a alocação de novas unidades policiais;  

d) Desenvolver novas estratégias de utilização das metaheurísticas que 

possam ser aplicadas a outros problemas de otimização combinatória; 

e) Aplicar os modelos desenvolvidos na Cidade do Natal no intuito de 

verificar desempenho destes. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 
 

O presente trabalho está dividido em mais seis capítulos. No segundo capítulo 

apresentam-se os aspectos pertinentes ao referencial teórico envolvendo os temas: 

violência e segurança pública, otimização combinatória, metaheurísticas, Busca Tabu e 

localização de instalações. 

No terceiro capítulo faz-se a revisão metodológica da pesquisa norteando o 

caminho para a construção e validação e das hipóteses levantadas. 

O capítulo 4 apresenta os três modelos desenvolvidos para a melhoria na 

alocação das unidades policiais. Além disto, é apresentada uma avaliação de 

desempenho da metaheurística Busca Tabu com Reconexão por Caminhos, ou seja, a 

partir de instâncias já conhecidas na literatura (ORLIB) é verificada a aplicabilidade 

desta estratégia de resolução para este tipo de problema da segurança pública. 

O capítulo 5 mostra a aplicação destes modelos no Comando Policiamento da 

Capital que é responsável pela segurança pública da cidade do Natal. 
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As considerações finais, ou seja, o capítulo 6 retoma as questões levantadas ao 

longo do texto reforçando assim a aplicabilidade do modelo desenvolvido neste trabalho 

e sugerindo trabalhos futuros que podem ampliar esta pesquisa. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

O presente capítulo trata dos aspectos inerentes ao referencial teórico 

envolvendo os temas que suportaram o desenvolvimento desta dissertação de mestrado. 

No primeiro item discorre sobre a questão da violência e da segurança pública no Brasil, 

abordando a origem, conceitos e abordagens.  

Há uma segunda seção que trata de otimização combinatória e divide-se nos sub-

itens de metaheurísticas, problemas de localização de instalações e finaliza 

apresentando os modelos com medianas.  

 

2.1 Violência e Segurança Pública  
 

 

A violência não é uma, é múltipla. De origem latina, o vocábulo vem da 

palavra vis, que quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso da 

superioridade física sobre o outro. No seu sentido material, o termo parece neutro, mas 

quem analisa os eventos violentos descobre que eles se referem a conflitos de 

autoridade, a lutas pelo poder e a vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do 

outro ou de seus bens.  Suas manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou 

ilícitas segundo normas sociais mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da 

sociedade (MINAYO, 2006).  

Esta visão é contrária a de Arendt(2009), em  que se percebe a defesa da 

proporcionalidade entre o poder e a violência. A autora defende com isto que quanto 

maior o poder menor será a violência e quanto maior a violência menor será o poder. 

Esta visão é contrária a de Minayo(2006), já que esta defende uma relação direta entre 

violência e poder. 

Em Minayo (2006) retrata-se que a violência é inerente ao homem e que devem 

existir mecanismos de coerção para evitar que sentimentos deste tipo aflorem no ser 

humano. O ponto de vista jurídico corrobora com esta visão reforçando que a sociedade 

contemporânea é criminógena em sua própria natureza, pois o homem, quando os meios 

facilitam, tende a delinqüir refletindo também a tese levantada primeiramente. 
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Neste ponto Josef (2003) reforça com as propriedades básicas de atuação do 

Estado: território e população funcionando sob leis reconhecidas por todos, elaboradas 

em contrato social, que reduzem privilégios em prol da justiça e, principalmente, o 

monopólio do Estado da força para a preservação da ordem pública, da paz e do 

cumprimento das leis em vigor. 

Conforme Minayo & Souza (1993) apud Macedo et al. (2001) apresentou uma 

tipologia na qual se destacam três tipos de violência:  

a) A violência estrutural, configurada nas desigualdades sociais de acesso ao 

mercado de trabalho e ao consumo de bens essenciais à vida;  

b) A violência cultural, que se expressa entre pares, a exemplo das agressões 

entre cônjuges;  

c) A violência da delinqüência, referente a indivíduos ou grupos que 

desencadeiam ações contra cidadãos (crimes contra a pessoa física e o 

patrimônio), incluindo disputas violentas entre os criminosos e determinadas 

ações ilegais do próprio aparato policial. 

Contudo, não existe uma única causa para cada tipo de violência. Como se 

observa acima as definições para a violência e o crime são complexas. Além disso, é 

necessário evitar a armadilha da generalização. Não existe o crime, no singular. Há uma 

diversidade imensa de práticas criminosas, associadas a dinâmicas sociais muito 

diferentes. Por isso, não faz sentido imaginar que seria possível identificar apenas uma 

causa para o universo heterogêneo da criminalidade. (SOARES, 2006) 

Apesar de se verificar uma proximidade entre violência e criminalidade há que 

se fazer uma distinção. O crime é conseqüência de um ato de violência e pode ser 

definido, do ponto de vista jurídico, como a efetuação de atos tidos como antijurídicos, 

que extrapolam os limites do que é legalmente permitido, sem respaldo legal, sendo 

passível de punição uma vez que compromete os critérios de normatização socialmente 

acatados. (CONCEIÇÃO, 2008). 

Esta visão jurídica vincula o crime à infração de uma norma. Esta vinculação 

gera mudanças decorrentes de questões culturais, já que certos atos são tolerados em 

determinadas culturas e em outras culturas estes atos são completamente reprimidos. 

Com isto, em determinadas sociedades atos violentos, tais como violência a mulher 

podem não serem considerados como um crime, mas não deixam de ser violentos. 
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A partir dos conceitos explanados é possível entender de maneira macro a 

realidade brasileira atual com relação à segurança pública. Contudo é importante dar 

uma visão micro em relação a certos aspectos. 

2.1.1 Segurança Pública na Realidade Brasileira 

 

A sociedade brasileira está sofrendo devido a um aumento considerável da 

violência. O crescimento econômico e a melhoria da renda da população não foram 

suficientes para reduzir estas estatísticas. De acordo com dados do Ministério da Saúde 

dos anos 80 até 2001 houve um aumento de 11,7 para 27,8 mortes a cada cem mil 

habitantes proporcionadas por estas causas. Enquanto isso na Europa Ocidental as taxas 

são de menos de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. (SOUZA e LIMA, 2006) 

 

 

Gráfico 2.1 – Taxa de mortalidade brasileira a cada 100 mil habitantes decorrentes de 

homicídios no período de 1980 a 2001 
Fonte: DATASUS 
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Gráfico 2.2 – Número de óbitos no Brasil decorrentes de homicídios no período de 

1980 a 2002 
Fonte: SIM/MS/DATASUS 

 

Os gráficos 2.1 e 2.2 mostram um crescimento linear entre a taxa dos anos 80 

até 2001. Isto mostra o aumento considerável entre o número de homicídios em curto 

período de tempo reforçando a necessidade do aumento de políticas públicas voltadas a 

segurança da população. 

A sociedade brasileira, egressa do regime autoritário, há duas décadas, vem 

experimentando, pelo menos, quatro tendências de crescimento da violência 

(ADORNO, 2002): 

a) O crescimento da delinqüência urbana, em especial dos crimes contra o 

patrimônio (roubo, extorsão mediante seqüestro) e de homicídios dolosos (voluntários);  

b) A emergência da criminalidade organizada, em particular em torno do 

tráfico internacional de drogas, que modifica os modelos e perfis convencionais da 

delinqüência urbana e propõe problemas novos para o direito penal e para o 

funcionamento da justiça criminal;  

c) Graves violações de direitos humanos que comprometem a consolidação da 

ordem política democrática;  

d) A explosão de conflitos nas relações intersubjetivas, mais propriamente 

conflitos de vizinhança que tendem a convergir para desfechos fatais. Trata-se de 

tendências que, conquanto relacionadas entre si, radicam em causas não 

necessariamente idênticas. 
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Um fenômeno preocupante na sociedade é a concentração no número de 

homicídios entre os jovens de 15 e 24 anos que em relação às taxas das outras faixas 

etárias. 

 

Gráfico 2.3 – Taxa de óbitos no Brasil decorrentes de homicídios de jovens entre 15 e 

24 anos no período de 2001 a cada 100 mil habitantes 
Fonte: DATASUS 

 

No Gráfico 2.3, é percebida esta concentração entre os homicídios na faixa 

etária entre 15 e 24 anos, já que a taxa nesta faixa é muito superior quando se compara 

com as mortes levando-se em consideração todas as idades. Este problema, além de 

gerar custos elevados para o governo que deve arcar com todos os gastos decorrentes da 

invalidez de um jovem, gera problemas para a sociedade que perde mão-de-obra para o 

setor produtivo e para a família dessas pessoas que terão sua rotina e a sua vida alterada 

devido a isto.  

Além disto, as taxas de homicídio na sociedade brasileira não se distribuem 

equitativamente entre os Estados. Esta distorção obriga ações localizadas e focadas 

diferenciadas para cada Estado brasileiro. O Gráfico 2.4 mostra essa disparidade entre 

as regiões levantada no parágrafo anterior. 



22 

 

 

 
Gráfico 2.4 – Taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes decorrente de homicídios 

em cada Estado Brasileiro no ano de 2001 
Fonte: DATASUS 

 

Com o exposto no Gráfico 2.4, percebe-se que o Estado de Pernambuco é o que 

possui o maior número de ocorrências de homicídios, enquanto o Rio Grande do Norte 

figura entre uma das menores taxas. Contudo, a taxa norteriograndense cresce em uma 

velocidade maior que a média brasileira necessitando assim de políticas de segurança 

pública que evitem o agravamento do problema. 

Por isto, a questão da Segurança Pública em Natal e no Brasil é imprescindível 

para a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira. Por isto, o planejamento 
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das operações e a inteligência devem trabalhar em paralelo para que se tenha um efetivo 

de policiais eficiente e qualificado para lidar com as operações cotidianas. 

2.1.2 Inteligência e Gestão da Informação na Segurança Pública  

 

Sistemas governamentais de inteligência consistem em organizações 

permanentes e atividades especializadas na coleta, análise e disseminação de 

informações sobre problemas e alvos relevantes para a política externa, a defesa 

nacional e a garantia da ordem pública de um país. (CEPIK, 2003) 

Os sistemas de inteligência se solidificaram no século XVI na Europa, em 

razão da necessidade de controle estatal por conta dos constantes conflitos sociais e da 

competição entre os Estados, ou seja, a dominação dependia e ainda depende de 

conhecimento sobre o inimigo ou sobre as ameaças em potencial, o que compeliu os 

Estados à consolidação de uma rede de informação moderna. (RONDON FILHO, 2009) 

Com o surgimento de novas modalidades criminosas, no século XIX, gerou-se 

a preocupação dos governos com os aspectos de segurança interna. A inteligência 

voltou-se para campos diversos de sua rotina, sobretudo campos de segurança pública. 

Devido à globalização e a inovação tecnológica constante houve um aumento 

considerável no fluxo de dados em todos os setores da economia. Contudo, em alguns 

setores estes dados não são aproveitados como fonte de informações de maneira 

satisfatória. Este é um problema recorrente na segurança pública, em que se possuem 

fontes de informações estatísticas, de conhecimento, mas que não são utilizadas em prol 

da sociedade. 

É nesta vertente que a gestão da informação deve atuar criando sistemas de 

informação capazes de capturar e transformar esses dados em informações úteis ao 

planejamento da segurança pública. 

A modelagem de um sistema de informação para a Segurança Pública, segundo 

Furtado(2002), deve ser focada nos atores que participam do processo e a partir destes 

devem ser desenvolvidas ferramentas e deve ser ligado à prática delituosa de 

transgressão a lei, ou seja, a um crime buscando sua redução ou impedindo sua 

reincidência em casos já executados.  Uma visão global do diagrama de casos e uso para 

a segurança pública pode ser verificada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Diagramas de Casos de Uso para um Sistema de Informações da Segurança 

Pública 

Fonte: FURTADO(2002) 

É importante perceber que este diagrama permite a verificação dos atores e 

suas funções para o processo. Por isto, os policiais não delimitados como um único ator, 

já que cada um deste possui uma função em específico e consequentemente exercerão 

um papel diferente no processo. A partir deste diagrama é possível o desenvolvimento 

de um quadro com o detalhamento das funções das pessoas envolvidas na segurança 

pública, conforme é percebido no Quadro 2.1. 

  



25 

 

 

 

Quadro 2.1 - Descrição dos casos de uso para a segurança pública 

Nº Caso de Uso Quem inicia a ação Descrição do caso de uso 

1 Pede socorro Cidadão O cidadão entra em contato com o 

atendente do centro de emergência para 

solicitar socorro 

2 Despacha Atendente Emergência O atendente envia uma comunicação a 

polícia para que o atendimento seja 

efetuado 

3 Realiza patrulhamento Policial Ostensivo O policial ostensivo realiza rondas para 

fazer o patrulhamento e evitar ocorrências 

delituosas 

4 Presta socorro Policial Ostensivo O policial ostensivo presta socorro a um 

chamado feito por um cidadão 

5 Realiza prisão Policial Ostensivo O policial ostensivo, ao realizar um 

atendimento, pode realizar uma prisão 

6 Presta queixa Cidadão O cidadão pode ir a uma delegacia e 

prestar queixa 

7 Presta informação Cidadão O cidadão fornece informações sobre fatos 

e a inteligência as recebe e as trata 

8 Investiga Policial Judiciário O policial judiciário realiza investigações 

para identificar os culpados 

9 Colhe provas Policial 

Judiciário/Perito 

O policial judiciário e o perito buscam 

provas do evento criminoso 

10 Captura Policial Judiciário Captura um suspeito de um crime ou um já 

indiciado e ordenado de prisão pela justiça 

11 Realiza Procedimento Policial Judiciário Realiza os procedimentos legais, com 

vistas a preparar o processo para 

julgamento 

12 Indicia Policial Judiciário Depois da realização de um procedimento, 

pode vir a indiciar alguém 

13 Produz conhecimento Inteligência De posse de informações coletadas produz 

conhecimento que pode ser útil para os 

diversos setores policiais 

14 Ordena prisão Justiça Após análise pelo juiz, um mandado de 
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prisão pode ser expedido 

15 Identifica civil e 

criminalmente 

Perito Realiza procedimentos técnicos para 

registrar o cidadão e identificá-lo em caso 

que seja criminalmente responsável 

16 Avalia polícia Corregedor O corregedor avalia o trabalho do policial, 

seja ele ostensivo ou judiciário 

Fonte: FURTADO(2002) 

 

Esta visão macro dos processos da segurança pública pode ser desmembrada 

em vários subprocessos. No caso em específico do atendimento de emergências pode-se 

modelar um Sistema de Informações, conforme representando no diagrama de casos de 

uso da Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 - Diagramas de Casos de Uso para um Sistema de Informações relacionado a 

Emergências Policiais 

Fonte: FURTADO(2002) 

É possível verificar na Figura 2.2 que o número de atores diminui 

consideravelmente utilizando-se de 5 atores apenas: o suspeito, o cidadão, o policial 
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ostensivo (fardado), o policial judiciário(não-fardado) e o atendente. Com isto, é 

necessário que todos desempenhem suas funções corretamente e consequentemente um 

sistema possibilita tanto o controle interno destes e ajuda na melhoria do trabalho.  

Nesta vertente é possível à implementação de um problema de localização de 

instalações em um sistema de apoio a decisão, em que se definem pontos para as 

patrulhas de policiamento preventivo em pontos que possibilitem menores tempos de 

resposta. 

Para que seja possível a estruturação de um sistema deste tipo é necessária a 

utilização integração entre as polícias e as Secretarias de Segurança Pública.  Esta 

necessidade gerou no Brasil a criação de Centros Integrados de Operações e Segurança 

– CIOPS, no caso do Rio Grande Norte é denominado de Centro Integrado de 

Operações da Segurança Pública (CIOSP). 

Segundo Furtado (2002), os principais objetivos do CIOPS é de: 

a) Prover um canal direto e sempre disponível para que os cidadãos 

possam recorrer às polícias e ao corpo de bombeiros em situações de 

emergência; 

b) Realizar o atendimento ao cidadão com agilidade; 

c) Gerir os recursos a disposição para realizar o atendimento ao cidadão 

de forma eficiente, através do compartilhamento de meios materiais, 

humanos e de informações, para que se obtenha o aperfeiçoamento das 

atividades policiais preventivas e repressivas; 

Além disto, possibilita-se uma integração entre os dados dos mais variados o 

que possibilita o melhor desenvolvimento de sistemas de informações que agreguem 

funções, tais como mineração de dados, de gestão do conhecimento, dentre outros que 

ajudam na análise criminal e na redução da violência. 

A modelagem de casos de uso para um sistema para emergências é similar a do 

CIOPS, conforme Figura 2.3. Isto decorre do fato de que ambos possuem a mesma 

finalidade de resolver problemas buscando um tempo de resposta adequado para 

atendimento de ocorrências policiais. 
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Figura 2.3 - Diagramas de Casos de Uso das Principais Situações Existentes no CIOPS 

Fonte: FURTADO(2002) 

 

Como o exposto no parágrafo anterior o diagrama da Figura 2.3 é muito similar 

ao presente na Figura 2.2, mas há um acréscimo no número de atores, já que neste caso 

devido a integração dependendo do tipo de ocorrências pessoas diferentes precisam 

entrar em ação. 

A base de dados gerada pelo Sistema de Apoio a Decisão (SAD) desenvolvido 

para o CIOPS permite a resolução de determinados tipos de problemas e a melhoria da 

análise criminal que podem ser incorporados a este como a questão do desenvolvimento 
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de modelos para localização que podem ser executados em determinados períodos de 

tempo para mudanças de zonas ao longo do tempo devido a mudanças nos padrões 

criminais.  

Além disso, pode-se utiliza análises preditivas, tais como Mccue(2007) cita em 

seu livro a análises de risco, a comportamental e a mineração de dados buscando 

determinados padrões que ajudem na redução dos índices de violência. 

2.2 Otimização Combinatória 
 

A otimização combinatória é uma área da programação matemática que foca na 

solução de problemas com estrutura discreta ou combinatória podendo ser utilizada em 

modelos de programação inteira, teoria dos grafos e alguns específicos da programação 

dinâmica. 

Há uma dificuldade de resolução de problemas deste tipo utilizando-se de 

algoritmos exatos, visto que devido ao caráter combinatório em problemas com um grau 

maior de dificuldade tem-se um tempo computacional elevado. 

É neste contexto que surgiram as metaheurísticas permitindo a criação de 

estratégias de resolução sem a necessidade de percorrer todo o espaço de busca da 

solução de um problema. Contudo, diferentemente dos métodos exatos a solução ótima 

neste caso não é garantida. 

2.2.1 Metaheurísticas 

 

As metaheurísticas são métodos que orquestram a interação entre 

procedimentos de melhoras locais e estratégias de alto nível para criar um processo 

capaz de escapar de ótimos locais e realizar uma busca mais robusta no espaço de 

soluções viáveis. (GLOVER e KOCHENBERGER, 2003). 

Segundo Glover e Laguna (1997), as metaheurísticas referem-se a uma 

estratégia macro que guia e modifica outras heurísticas para produzir soluções além 

daquelas que são geradas normalmente em um modelo que busca a otimalidade local. 

As heurísticas que são guiadas pela “meta-estratégia” podem possuir procedimentos de 

alto nível ou podem ser apenas definições de movimentos possíveis que transformam 

uma solução em outra, junto com uma regra de avaliação associada. 
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A utilização de algoritmos de busca local de maneira isolada permite encontrar 

soluções ótimas dentro de determinado sub-espaço do espaço total de soluções de um 

problema em específico.  Contudo, não se garante que este é o ótimo global, já que não 

se explorou todo o espaço, ou seja, encontra-se um ótimo local. Já com a metaheurística 

buscam-se soluções próximas ao ótimo global a partir de mecanismos de escape da 

otimalidade local. 

O espaço de busca é definido como o conjunto de todas as possíveis soluções 

que podem ser visitadas durante a busca. Por exemplo, o espaço de busca pode ser o 

conjunto de soluções viáveis para o problema dado. “É importante notar que nem 

sempre é uma boa idéia restringir o espaço de busca apenas para soluções viáveis. Em 

muitos casos, é desejável que a busca também caminhe por soluções inviáveis” 

(GENDREAU, 2003) 

Dessa forma, estes métodos podem ser utilizados em problemas de otimização 

combinatória NP-Completos e NP-dificéis. Existem inúmeros tipos de metaheurísticas, 

podendo-se citar: Algoritmos Genéticos (baseia-se no fenômeno biológico da 

reprodução evolucionária), Simulated Annealing (baseado em um processo físico), 

Busca Tabu, GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) e VNS 

(Variable Neighborhood Search). 

Os algoritmos genéticos fazem uma analogia com o fenômeno biológico da 

reprodução evolucionária utilizando-se de operadores de cruzamento (troca de genes 

entre dois cromossomos) e mutação (mudança do valor de um gene em um único 

cromossomo).  

O Variable Neighborhood Search (VNS) é um método para resolver problemas 

combinatórios e de otimização global que utiliza-se da idéia de mudança sistemática da 

vizinhança utilizando-se de busca local. Este se baseia em três premissas (HANSEN e 

MLADENOVIC, 2003; HANSEN, MLADENOVIC e PÉREZ, 2009; MLADENOVIC 

et al., 2010), a saber: 

 Um mínimo local de uma vizinhança não é o mesmo de outra; 

 Um mínimo global é um mínimo local com relação a todas as possíveis 

vizinhanças do problema; 

 Para muitos problemas os mínimos locais estão próximos no espaço. 

O GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure), segundo 

Resende & Ribeiro (2003) é uma metaheurística com múltiplos inícios, em que cada 
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iteração é gerada a partir de uma fase construtiva e uma fase de busca local, ou seja, a 

cada “start” uma nova vizinhança é gerada e nela busca-se um mínimo local. Mínimo 

este que em determinado momento pode representar um valor igual ou próximo ao 

global. 

Segundo Hansen & Mladenovic(2003) para que as metaheurísticas sejam 

aplicadas de maneira adequada algumas características são desejáveis: 

 Simplicidade: a metaheurística deve ser baseada em um princípio 

simples e claro que permita ser amplamente aplicável; 

 Precisão: os passos devem ser formulados de uma maneira precisa em 

termos matemáticos, independente das analogias físicas ou biológicas 

utilizadas como uma fonte inicial de inspiração; 

 Coerência: todos os passos desenvolvidos para um problema em 

particular devem seguir os princípios definidos originalmente; 

 Eficiência: heurísticas para problemas particulares devem prover 

soluções ótimas ou próximas das ótimas para todas ou pelo menos para 

instâncias reais. Preferencialmente, elas devem encontrar as soluções 

ótimas para a maioria dos problemas benchmarks das quais as soluções 

são conhecidas; 

 Eficácia: para estes tipos de problemas deve-se obter um tempo 

computacional moderado para prover soluções ótimas ou próximas ao 

ótimo; 

 Robustez: o desempenho das heurísticas deve ser consistente para uma 

variedade de instâncias; 

 Amigável: as heurísticas devem ser claras, fáceis de entender e fáceis 

de usar. Isso implica que deve possuir a menor quantidade de 

parâmetros possíveis; 

 Inovação: avaliando os princípios e/ou sua eficiência e eficácia devem 

possibilitar novos tipos de aplicação diferentes das já desenvolvidas. 

2.2.1.1 Busca Tabu 

 

A Busca Tabu foi proposta por Glover (1986) utilizando como referência a 

aleatorização controlada do Simulated Annealing permitindo assim o escape do ótimo 
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local, mas utilizando um algoritmo determinístico. Em um trabalho similar 

Hansen(1986) desenvolveu um método denominado de “steepest ascent/mildest 

descent”.   (TALBI, 2009) 

Com a retomada da convergência entre a inteligência artificial e a pesquisa 

operacional na década de 80 possibilitou-se o desenvolvimento de estratégias, como a 

Busca Tabu.  Esta pode ser dividida, segundo Glover e Laguna(1997) em quatro etapas 

de desenvolvimento até a sua consolidação: 

 1ª Etapa: desenvolvimento de estratégias baseada na reestruturação 

lógica e busca não-monótona; 

 2ª Etapa: violação e retomada sistemática da viabilidade; 

 3ª Etapa: utilização da memória recente e freqüente; 

 4ª Etapa: desenvolvimento de processos seletivos que combinem 

soluções aplicadas sistematicamente a uma determinada população. 

 

A partir disto, pode-se definir a Busca Tabu como uma metaheurística que guia 

uma heurística de busca local de modo que não se obtenha apenas um ótimo local 

utilizando-se de estratégias de memória adaptável e comportamento de busca mais 

flexível que permitem encontrar soluções mais próximas ao ótimo. A utilização de 

memórias adaptativas é o diferencial deste tipo de método de resolução (GLOVER e 

LAGUNA, 1997; JAMES, REGO e GLOVER, 2009) 

Uma das principais características dessa metaheurística, é que ela busca o 

ótimo global permitindo movimentos não-aprimorantes. Ou seja, a Busca Tabu abre 

espaço no conjunto de soluções de forma a percorrer o espaço de busca de maneira mais 

abrangente. A Figura 2.4, a seguir, mostra que a realização destes movimentos permite 

que se escape de ótimos locais. 
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Figura 2.4 - Movimentos não-aprimorantes 

Como pode ser visto através da Figura 2.1, na Busca Tabu existe uma fase de 

busca gulosa, ou seja, procuram-se as melhores soluções sem um critério restritivo até a 

chegada em um ótimo local. Neste momento é executado um movimento não-

aprimorante objetivando a saída do ótimo local. Para evitar que a iteração seguinte 

retorne ao ótimo local da iteração anterior é usada uma estrutura de dados denominada 

Lista Tabu. Esta lista é uma memória de curto prazo que impede a geração de ciclos 

durante a busca, pois ela armazena os movimentos recentes e os adiciona à lista, 

objetivando o não prosseguimento a soluções recentemente examinadas. (GENDREAU, 

2003; GLOVER e LAGUNA, 1997) 

Em certos casos, é desejável o retorno a um espaço de busca recém-visitado. 

Neste caso, utiliza-se o critério de aspiração, permitindo movimentos bloqueados pela 

Lista Tabu em casos muito favoráveis para a busca.  

Os desenvolvimentos de algoritmos com Busca Tabu devem possuir estratégias 

para realizar intensificação e diversificação que objetivam a melhoria da solução e 

aumentam a probabilidade de encontro da solução ótima. 

As estratégias de intensificação são baseadas na pesquisa cuidadosa de regiões 

consideradas promissoras. Dessa forma, uma estratégia típica é reiniciar a busca com a 

melhor solução encontrada até então e fixar os componentes mais atrativos. A 

Reconexão por Caminhos, descrita acima, é uma estratégia de intensificação. 

Diversificação é um mecanismo algorítmico que visa forçar a visita de áreas 

não exploradas no espaço de busca. Uma estratégia bastante utilizada, que será usada 

nos experimentos computacionais deste trabalho, consiste em forçar, em uma única 

iteração, a entrada de atributos raramente utilizados na solução corrente, reiniciando a 
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busca a partir desse ponto. Essa estratégia é conhecida como diversificação por reinício 

(restart diversification), e está ilustrada na Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 - Diversificação por reinício. 

Supondo que estamos tentando minimizar uma função f(s) e que a cada iteração 

o algoritmo seleciona a melhor solução, aplica-se a Busca Tabu através do 

procedimento exposto no Algoritmo 2.1 que não utiliza estratégias de diversificação 

nem de intensificação. 

 

Procedimento Busca_Tabu() 

 //Inicialização 

Início-Busca_Tabu 

1  Construa uma solução inicial s0 

2 s := s0  //s é a solução corrente 

3  f*:= f(s0) //Valor de s* 

4  s*:= s0  //s* é a melhor solução 

5 T := {}  //Inicialize Lista Tabu como vazia 

  //Busca 

6  Enquanto o critério de parada não é satisfeito faça 

7 Início-Enquanto 

8   Selecione s em argmin[f(s')]; onde s' pertence a 

Ñ(s) 

   //N(s) é a vizinhança de s 

   //Ñ(s) é o subconjunto de N(s) admissível 
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   //(não é tabu ou é permitido pelo critério de 

 //aspiração) 

9   Se f(s) < f* então 

10  Início-Se 

11   f*:= f(s) 

12    s*:= s 

13   Fim-Se 

14   Grave como tabu o movimento atual em T 

15  Fim-Enquanto 

16   Fim-Busca_Tabu 

Algoritmo 2.1 - Implementação simplificada de uma Busca Tabu 

 

Percebe-se que o algoritmo é constituído de duas partes: inicialização e busca. 

Na inicialização, o algoritmo constrói uma solução inicial que, na maioria das vezes, é 

gerada aleatoriamente. Depois disso, ele inicializa a lista tabu e os valores de S, f* e S*. 

Na fase de busca, a cada iteração o algoritmo seleciona a melhor solução na 

sua vizinhança para continuar a busca a partir dela (linha 8). E depois, na linha 9, 

verifica-se se a nova solução é ainda melhor que a melhor solução. Caso seja, ele 

atualiza o valor da melhor solução. Até esse ponto não há diferença de um método de 

busca local. Entretanto, se for feita uma análise mais apurada, verifica-se que o 

algoritmo não seleciona a nova solução em toda a vizinhança e, sim, num subconjunto 

dela. Esse subconjunto vai depender da lista tabu e do critério de aspiração. No final da 

iteração, indicado pela linha 14, o algoritmo armazena como tabu o movimento 

realizado. 

2.2.1.2 Exemplo de Utilização da Metaheurística da Busca Tabu em um Problema  de 

Otimização Combinatória 

 

 O Travelling Salesman Problem (TSP) pode ser explicado analogamente a um 

caixeiro viajante que deseja visitar N cidades (vértices) de uma região e que entre 

alguns pares de cidades existem rotas (arcos ou arestas) através das quais ele pode viajar 

a partir de uma cidade até a outra. Cada rota tem um número associado, que pode 

representar a distância ou o custo necessário para percorrê-la. Assim, o caixeiro viajante 

deseja encontrar um caminho que passe por cada uma das N cidades apenas uma vez e 

volte à cidade inicial ao final do percurso, de forma a minimizar a soma dos custos das 
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rotas percorridas. Note que a existência de tal caminho nem sempre é possível, mas para 

o exemplo didático a seguir é considerado um grafo completo, então não haverá tal 

preocupação quanto à conectividade dos nós. 

 Sendo assim, supondo uma região com 5 cidades (Figura 2.6): 

 

Figura 2.6 - Região de 5 cidades. 

Uma possível solução é S = [B,E,D,C,A], ou seja, o caixeiro parte inicialmente 

da cidade B e vai até a cidade E (custo da aresta entre B e E = 4), seguindo depois para 

D (custo da aresta entre E e D = 4), C (custo da aresta entre D e C = 5), A (custo da 

aresta entre C e A = 4), voltando finalmente para B (custo da aresta entre A e B = 2). 

Assim, o custo total dessa solução é igual a 19. 

Neste caso, uma possível vizinhança utilizada pela Busca Tabu para o PCV, 

neste exemplo, é a 2-OPT, que consiste na troca da ordem de visita entre duas cidades 

no roteiro de viagem do caixeiro viajante.  

Já a Lista Tabu pode ser implementada de várias maneiras. Uma delas consiste 

em guardar as trocas ocorridas recentemente para que uma troca entre as mesmas duas 

cidades não ocorra novamente em um curto espaço de tempo. Outra, um pouco mais 

custosa, pode guardar soluções inteiras na lista para que não se repitam em um curto 

espaço de tempo. 

Supondo uma Lista Tabu de tamanho 5 que guarda as soluções inteiras que já 

foram soluções visitadas. Tem-se, na primeira iteração, que a solução corrente é s0 = 

[B,E,D,C,A], com custo 19. Dentre seus vizinhos na vizinhança utilizada (2-OPT), é 

escolhido o de menor custo, s1 = [A,E,D,C,B], com custo 17. Na segunda iteração, é 

escolhido o vizinho de s1 com menor custo, que poderia ser tanto [A,D,E,C,B] quanto 
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[B,E,D,C,A], pois ambos possuem custo 19. Mas, visto que [B,E,D,C,A] está na Lista 

Tabu, escolhe-se s2 = [A,D,E,C,B]. Na terceira iteração, o vizinho de s2 com menor 

custo é [A,E,D,C,B], de custo 17, mas como ele está na Lista Tabu, é escolhido então o 

vizinho de segundo menor custo, s3 = [A,D,E,B,C], de custo 20. 

E assim segue a busca, até que seja satisfeito algum critério de parada 

preestabelecido.  Vale notar que, como o tamanho da Lista Tabu é 5, na sexta iteração a 

solução [B,E,D,C,A] seria viável novamente, pois não estaria mais na lista. Ou seja, 

neste exemplo em particular, caso a solução volte a ser [B,E,D,C,A], um ciclo será 

formado. Logo, pode-se concluir que a escolha desta Lista Tabu em particular impede 

apenas que ciclos pequenos, de tamanho menor que o da sua lista, sejam formados. 

Concluí-se que a maneira de implementação da Lista Tabu é importante para o sucesso 

no desenvolvimento de um algoritmo de Busca Tabu. 

2.2.1.3 Path Relinking 

 

Este método de intensificação é definido como uma maneira de explorar 

regiões consideradas promissoras, mas ainda não exploradas pela busca, estabelecendo 

trajetórias entre soluções já conhecidas. Pode ser utilizado como um método para 

integrar estratégias de diversificação e intensificação. (GLOVER, LAGUNA e MARTI, 

2003)  e (HO e GENDREAU, 2006) 

A idéia fundamental por trás dessa estratégia é que boas soluções possuem 

características semelhantes. Dessa forma, a Reconexão por Caminhos gera caminhos 

partindo de uma solução corrente até uma solução guia, gerando soluções a cada 

iteração pela introdução dos atributos mais aprimorantes da solução guia na solução 

corrente. Por isso, a Reconexão por Caminhos muitas vezes pode ser interpretada como 

um método evolucionário, em que as soluções são geradas através da combinação dos 

elementos de outras soluções permitindo a inclusão de atributos de soluções de alta 

qualidade. Esta estratégia gera a possibilidade de encontrar soluções melhores que as 

normalmente encontradas em uma busca convencional. 
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Figura 2.7 - Caminho gerado utilizando Reconexão por Caminhos. 

Dessa forma, é possível que a realização da Reconexão por Caminhos encontre 

soluções melhores. Entretanto, ela pode também resultar em soluções que não sejam 

melhores que a solução inicial e a guia, mas que podem gerar melhores soluções 

fazendo busca a partir delas.  

Com isto, o algoritmo padrão deste tipo de intensificação pode ser representado 

pelo Algoritmo 2.2: 

Procedimento ReconexãoPadrão (s0, sf) 

Entrada 

s0 - a solução de onde começa o caminho; 

sf - a solução onde termina o caminho; 

Saída 

s* - a melhor solução obtida; 

Início-ReconexãoPadrão 

1 s := s0; //s é a solução corrente 

2 f* := f(s); //Valor de s* 

3 Enquanto s != sf  faça 

4  Início-Enquanto 

5   Realize um movimento que torne a solução s mais 

próxima de sf; 

6  Se f(s) < f* então 

7  Início-Se 

8   s* := s; 

9   f* := f(s); 

10  Fim-Se 

11          Fim-Enquanto     

12 Fim-Enquanto 

13 Retorne s*; 

14 Fim-ReconexãoPadrão 

Algoritmo 2.2 - Algoritmo exemplificativo de aplicação da reconexão por caminhos. 
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2.3 Problemas de Localização de Instalações (facility location) 
 

Muitos problemas do cotidiano envolvem a decisão sobre escolher locais para 

instalação de serviços e de meios de transportes. Por exemplo, qual a melhor localização 

para a instalação de postos de serviços, hospitais, fábricas, centros de distribuição de 

mercadorias, armazéns, antenas de telefonia celular, entre outros. Sendo assim é um 

problema central para decisões estratégicas. (CHAVES e LORENA, 2008)  

Problemas de localização tratam de decisões sobre onde localizar instalações, 

considerando clientes que devem ser servidos, de forma a otimizar um ou mais critérios 

(otimização multiobjetivo). 

Embora haja uma visão de que os problemas de localização de instalações 

devem ser resolvidos de uma maneira padrão e convencional, os trabalhos da área 

privada e da pública podem ser modelados de maneira diferentes para atingir objetivos 

distintos. Esta diferença está na natureza do objetivo que o tomador de decisão irá 

considerar, já que no setor privado os principais critérios utilizados são a maximização 

do lucro e a abrangência do maior mercado consumidor possível. Já na área pública a 

minimização do custo social e a universalidade do serviço são os objetivos principais. 

(MARIANOV & SERRA, 2004; CADENAS et al., 2008). 

Um maior interesse por estes problemas surgiram no século XX, mas estes 

estudos iniciaram com Pierre Fermat (1601-1655), Battista Cavalieri (1598-1647) e 

Evarista Torricelli (1608-1647) que propuseram uma forma de resolver um problema 

denominado de “minisum Euclidean distance point”, ou seja, buscava-se determinar em 

um plano continuo um ponto que minimizasse as distâncias euclidianas entre todos os 

outros pertencentes a este plano. (DREZNER, et al., 2004) 

No século XX, Weber em 1909, desenvolveu, segundo Drezner, et al. (2004) a 

primeira aplicação da teoria da localização enfocando a questão industrial e/ou de 

serviços, em que se buscava encontrar a melhor localização para um depósito 

considerando-se os pontos de entrega com suas demandas e suas distâncias em relação 

ao armazém. Ou seja, o objetivo é encontrar a mínima soma das distâncias euclidianas 

ponderadas de n pontos fixos com coordenadas (ai,bi). Sendo o ponto de localização do 

depósito também espacial, ou seja, um ponto (x,y). Matematicamente este modelo pode 

ser resumido, conforme o exposto na Equação 2.1. 
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Onde                          é a distância euclidiana entre (x,y) e 

(ai,bi). 

Nos últimos quarenta anos houve um crescimento considerável no campo da 

modelagem da localização de instalações.  Segundo Krarup & Pruzan (1983) isto 

ocorreu, porque modelos deste tipo possuem uma possibilidade teórica e de desafios 

amplas além de serem importantes para decisões estratégicas nos mais diversos ramos. 

É notável que os modelos para os problemas de localização de instalações 

podem diferir com relação a sua função objetivo, a métrica de distância aplicada, o 

número e o tamanho das facilidades a serem alocadas, entre outros fatores. Dependendo 

da aplicação específica, a inclusão e consideração desses diversos fatores na formulação 

do problema pode levar a vários modelos de localização diferentes. (HALE e 

MORBERG, 2003) 

Como afirmam Hale e Moberg (2003), um tipo de função objetivo 

predominante nos modelos para problemas de localização é o minisum. Esta classe de 

problemas busca a localização do menor número de novas instalações tal que a condição 

de distância pré-estabelecida para estas não seja violada.  

Nos modelos clássicos é buscada a minimização das distâncias médias (o 

conceito da mediana) ou a minimização da máxima distância (o conceito de centro) para 

as instalações de serviços, tais como de emergência. (OGRYCZAK, 2000) 

Segundo Zarinbal(2009) estes problemas se dividem em quatro categorias: 

 Modelos analíticos: estes modelos assumem um grande número de 

simplificações, tais como o custo fixo de se localizar a instalação. As 

distâncias entre um ponto e outro seguem geralmente a métrica 

Manhattan. 

 Modelos contínuos: estes modelos são os mais antigos modelos de 

localização, utilizam-se da representação geométrica da realidade e é 

baseado na continuidade da área de localização (JIANG & XU, 2006; 

HAMACHER & NICKEL, 1998). 

 Modelos em rede: estes modelos são compostos por vértices (nós) e 

arestas (ligações), ou seja, utiliza-se uma estrutura de grafos. 
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Normalmente as distâncias são medidas calculando-se o caminho mais 

curto. 

 Modelos discretos: nestes modelos, há um conjunto discreto de 

candidatos a localização das instalações. Assim como nos modelos 

contínuos, todos os tipos de funções para a obtenção das distâncias 

podem ser usados.  

 

Os modelos contínuos ou discretos são pesquisados com mais frequência 

devido a maior gama de aplicabilidade destes em detrimento dos modelos de redes e 

analíticos, já que estes trabalham com grande número de simplificações. 

É observado que a questão das distâncias entre os pontos de instalações é 

importante para que se consiga modelar adequadamente. Com isto, permite-se observar 

que  a distância entre os pontos X e Y deve possuir certas características (FOUARD e 

MALANDAIN, 2005): 

                              

                            

                               

                                                    

A função distância entre os pontos X=(x1,x2,...,xn) e Y=(y1, y2,...,yn) é chamada 

de distância de Minkowski de ordem p definida na Equação 2.2 (ZARINBAL, 2009): 

                     
  

 

   

 
 

                                   

A partir desta equação é possível encontrar as duas funções principais que são 

utilizadas neste tipo de modelagem: a distância Euclidiana e a Manhattan. Esta é 

representada pela igualdade dos pesos (k1=k2=k3=...=kn=1) e o valor de p=1. Com isto, 

tem se a Equação 2.3 representada como: 

                                              

 

   

 

É possível observar que neste caso as distâncias são retilíneas e é aplicável 

quando a viagem só é permitida em duas direções perpendiculares, tais como Norte-Sul 

e Leste-Oeste. Segundo Drezner & Wesolowsky(2001) a utilização desta distância é 
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popular entre os pesquisadores, porque sua análise geralmente é mais simples do que  

quando se emprega outras métricas. 

Com relação a distância euclidiana verifica-se também a igualdade entre os 

pesos. Contudo, o valor de p passar a ser de dois. Com isto, tem-se a Equação 2.4: 

                   
 

 

   

 

 
 

                    

Neste caso calcula-se a reta de menor distância entre um ponto e outro. Porém, 

esta reta não é considerada adequada em todas as aplicações, já que em determinadas 

situações não é possível o deslocamento em linha reta. Assim, é possível utilizar do 

valor da distância calculado de maneira real ou pela utilização de dados estatísticos que 

possibilitem a correlação entre a distância real e a euclidiana. Com isto, é possível 

determinar um fator de correção para esta função distância. 

Para que se modelem problemas de teoria da localização definiu-se um 

fluxograma de procedimento para a aplicação destes problemas, conforme é exposto na 

Figura 2.8. 
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Definição da 

Quantidade de 

Instalações

É único ou 

múltiplo?

Single Facility 

Location Problem
Multifacility 

Location Problem

É em Redes?

Definição do Área 

de Localização

Contínuo Discreto

Qual o tipo de 

Problema?

Location Problem Allocation Problem
Location-Allocation 

Problem

ÚNICO MÚLTIPLO

Qual o tipo de 

Problema?

Location Problem
Location-Allocation 

Problem

Redes

A Rede é 

Contínua ou 

Discreta?

 

Figura 2.8 - Fluxograma Auxiliar para Modelagem de Problemas de Localização 

A partir da utilização do fluxograma exposto na Figura 2.8 é possível delimitar 

a resolução de um problema de “facility location”. Por exemplo, define-se que o 

problema será trabalhado com múltiplas instalações, utilizando de uma área de solução 

discreta e se pretende trabalhar com um problema de localização puro. Com isto, pode-

se nortear e buscar problemas da literatura que envolvam estas variáveis e sirvam de 

apoio para este modelo a ser desenvolvido. 

É importante definir também estes dois tipos de problemas denominados na 

Figura 2.8 de “Allocation Problem” e “Location-Allocation Problem”. Segundo 
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Sule(2001), o problema de alocação (Allocation Problem) utiliza-se da programação 

dinâmica para designar pontos de instalações que serão utilizados para determinado fim. 

Por exemplo, a partir de dados relacionados a distância e a produção de óleo em uma 

estrada que possui 6 cidades define-se quais são as 3 cidades que irão receber tanques 

de armazenamento. Este tipo de problema, normalmente, possui uma quantidade 

considerável de combinações o que obriga a separação em estágios de resolução, por 

isto a necessidade da utilização da programação dinâmica. 

2.3.1 Location-Allocation Problem (LA) 

 

O “location-allocation problem” (LA) busca a localização de um determinado 

número de novas instalações, tais que o custo de transporte seja minimizado e um 

número ótimo de instalações seja colocado na área de interesse na busca da satisfação 

da demanda dos clientes. Este tipo de problema é utilizado principalmente quando o 

serviço disponibilizado é homogêneo, tais como localização de armazéns, centros de 

distribuição, centros de comunicação e instalações de centros de produção 

(AZARMAND e JAMI, 2009). 

Para o modelo de LA algumas considerações devem ser feitas, tais como: 

 Número de instalações; 

 Localização das instalações; 

 Custo entre as instalações escolhidas e os clientes; 

 Capacidade de cada instalação. 

O modelo clássico deste tipo de modelo foi desenvolvido por Cooper em 1963 

e também é conhecido como o problema de Weber multirecurso. Este modelo possui 

algumas considerações, a saber: 

 O espaço de solução é continuo; 

 Cada cliente pode ser suprido por diversas instalações ignorando o 

custo de abertura de novos pontos; 

 As instalações não possuem capacidade; 

 Os parâmetros são determinísticos suprindo toda a demanda; 

 Não há relacionamentos entre as novas instalações; 

 

Este modelo possui as 3 entradas seguintes: 
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n: número de clientes (instalações existentes); 

rj: demanda dos clientes j=1,2,...,n; 

aj: as coordenadas dos clientes j= 1,2,...,n. 

 

As variáveis de decisão, ou seja, as saídas, são: 

Φ: custo total de transporte das mercadorias/serviços entre as instalações e os 

clientes; 

m: número de instalações; 

xi: as coordenadas das novas instalações i=1,2,...,m; 

wij: quantidade suprida do cliente j pela instalação i; 

d(xi,aj): a distância entre o cliente j e a nova instalação i. 

k: quantidade de instalações 

 

Com isto, é possível definir as restrições e a função objetivo, a saber: 

                                           

 

   

 

   

 

Sujeito a: 

                                                 

 

   

 

                                                                 

 

                                       

 

A Equação 2.4 minimiza o custo total de transporte. A Equação 2.5 garante que 

toda a demanda dos clientes seja satisfeita. Devido a não colocação da restrição da 

capacidade nas instalações, então a solução ótima será aquela que a demanda de cada 

cliente seja servida por uma instalação que esteja mais próxima a ela. 

Caso haja alguma modificação nas considerações feitas inicialmente este passa 

a ser denominado de modelo de LA desenvolvido. Tais modificações podem ser a 

inclusão da capacidade das instalações como restrição ao modelo, consideração da 

demanda como uma variável estocástica, dentre outras modificações possíveis 

dependendo da característica do problema. 
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2.3.2 Problemas de Localização de Medianas 

 

Segundo Jamshidi (2009), os problemas de localização de medianas são as 

principais aplicações para o “Location-Allocation Problem” utilizando-se de redes ou 

de grafos como representação, ou seja, são discretos. 

Foi desenvolvido por Fermat no século XVII como o exposto no início da 

Seção 2.3, mas foi aprimorado por Weber que introduziu pesos nos vértices, ou seja, 

nos pontos de demanda. Contudo, Hakimi(1964) e Hakimi(1965), aprimorou e 

desenvolveu o embrião do que se chama de problema das p-medianas, em que houve a 

extensão do problema de Weber para mais de três pontos de atendimento, ou seja, de 

demanda e com múltiplas instalações. 

Atualmente, três modelos são utilizados com mais frequência em problemas 

desta natureza, a saber: o problema das p-medianas, o modelo de localização de planta 

capacitada, normalmente conhecido por “Capacitated Plant Location Problem Model” 

(CPLPM) e o problema das p-medianas capacitado, mais comumente denominado de 

“Capacitated P-median Problem”. É importante definir cada um destes tipos de 

problemas. 

2.3.3 Problema das P-Medianas 

 

O problema das p-medianas é um problema clássico que, segundo Beasley 

(1985), consiste em localizar p instalações (denominadas medianas) em uma rede, de 

modo a minimizar a soma das distâncias de cada nó de demanda à sua mediana mais 

próxima. Esse problema tem grande importância prática como, por exemplo, na 

localização de antenas de telecomunicação, de roteadores wireless, pontos estratégicos 

para localização de ambulâncias, localização de centros de distribuição e pontos base 

para as viaturas policiais. 

É um problema de otimização combinatória e foi reconhecido como um 

problema NP-Hard por Cournuejols, Fisher e Nemhauser em 1977. (ALP, ERKUT e 

DREZNER, 2003) 

De acordo com Reese (2006), pode-se definir este tipo de problema como: 

dado um grafo ou uma rede G=(V,E), encontrar Vp   V, tal que |Vp|=p e a soma das 

distâncias dos vértices em {V\Vp} para o vértice mais próximo em Vp seja minimizada. 
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Segundo Senne e Lorena(2003), esta definição possibilita a modelagem das p-medianas 

como um problema de programação inteira binária. 

Segundo Jamshidi(2009), o problema de p-medianas busca a localização de p 

instalações em uma rede buscando um custo total mínimo, mas que cubra todos os 

pontos que possuam clientes com demanda. Este modelo possui algumas considerações 

iniciais, a saber: 

 O relacionamento entre o custo e a distância é linear; 

 O horizonte de tempo é infinito; 

 A capacidade das instalações é infinita; 

 Não possui um custo de setup inicial; 

 As instalações são sempre as mesmas e estacionárias; 

 A demanda dos nós é constante; 

 O problema é discreto. 

 

Neste problema, tem-se então: 

Xij: é igual a 1 se a demanada do nó i é coberta pela instalação que tenha sido 

inserida no nó j, senão é 0. 

Yj: é igual a 1 se uma instalação é inserida no nó j, senão é 0. 

dij: a distância entre o nó da demanda i até o nó candidato a ser instalado j (dij é 

zero se i=j). 

P: número de instalações a serem estabelecidas. 

n: número de nós 

Com isto, é possível definir a função objetivo e as restrições do problema 

como: 

            
  

                          

sujeito a: 
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Como neste problema se busca a minimização do custo total necessário para 

satisfazer os nós necessários a Equação 2.9 define que cada nó de demanda seja servido 

por uma instalação apenas. A Equação 2.10 estabelece a localização P pontos de 

instalação. Já a Equação 2.11 possibilita o encontro entre uma instalação aberta e os 

seus pontos de demanda respectivos. 

 

2.4 Problemas de Otimização Aplicados a Segurança Pública 

 

A utilização da Pesquisa Operacional é recorrente na segurança pública. 

Verifica-se um aumento nestes estudos na década de 70 tendo seu ápice com a 

publicação de Taylor e Huxley(1989) que mostrou os resultados da implantação de um 

Sistema de Apoio a Decisão responsável pelo “scheduling” de policiais na cidade de 

São Francisco nos Estados Unidos levando assim a redução na criminalidade. Contudo 

há uma preponderância maior na resolução de problemas de localização de instalações 

com enfoque nos serviços de emergência (viaturas policiais, ambulâncias e corpo de 

bombeiros), ou seja, com um enfoque mais generalista. 

Revelle e Marianov(1996) utilizaram como base um problema de localização 

de instalações denominado de “Maximal Covering Location Problem (MCLP)”, em que 

para se determinar os melhores pontos para alocação de determinados elementos tem-se 

uma restrição no número de servidores (ambulâncias, viaturas)  e na distância/tempo 

mínima para a chegada no local das ocorrências, ou seja, busca-se a maximização da 

população coberta com um mínimo de instalações seguindo como padrão um tempo ou 

uma distância mínima pré-definida. Este modelo clássico pode ser representado da 

seguinte maneira: 
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Onde: 

J= conjunto de locais elegíveis para instalação (indexado por j); 

I=conjunto de nós de demanda(indexado por i); 

xj= 1 se a instalação é localizada no nó j; 0 se não for; 

yi= 1 se o nó é coberto; 0 se não for; 

tji= menor tempo entre a instalação potencial j e o nó de demanda i; 

S=o tempo ou distância padrão para cobertura; 

aj= demanda do nó i; 

Ni={j | tji ≤ S}; Ni é o conjunto de nós j que possuem um tempo ou uma 

distância de deslocamento menor do que o padrão para uma nó de demanda i. 

É importante ressaltar que se o problema não possuir uma obrigatoriedade no 

número de instalações máximo é permitido relaxar a Equação 2.14 deixando-a da 

seguinte forma: 

     

   

                                                           

O modelo desenvolvido por Revelle e Marianov(1996) expande este problema 

citado acima ao considerar as chamadas recebidas como uma fila que possui uma de 

taxa de chegada das emergências  representada por uma distribuição de Poisson. Com 

isto, é possível maximizar o percentual de atendimento de cobertura das regiões de 

determinado local levando em conta a questão da ocupação das viaturas em 

determinados horários, como o exposto abaixo: 
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Onde: 

    = 1 se coberto por pelo menos k servos, 0 se não for 

   = é o menor número de viaturas que devem ser localizados dentro de uma 

área de serviço para que um nó i seja coberto com uma confiabilidade α, ou seja, 

determina a quantidade de viaturas que devem ser alocadas em determinada região para 

que se evitem filas de espera utilizando de um nível de confiança α. 

     = é 1 se for coberta por no mínimo    viaturas, senão é 0; 

   = frequência de chamadas em cada nó por dia 

Neste caso a função objetivo (Equação 2.17) busca maximizar o número de 

chamadas cobertas com um nível de confiabilidade de no mínimo α. A restrição da Eq. 

2.15 mostra que para um nó receber o valor de 1 deve possuir pelo menos    vezes,    

viaturas. A restrição exposta na Equação 2.18 demonstra que um nó não pode ser 

coberto k vezes se ele não foi coberto k-1 e a Equação 2.19 limita a quantidade de 

pontos a serem localizados. 

Com isto, é possível localizar as instalações de uma maneira que maximiza a 

cobertura policial e se leva em consideração a taxa de ocupação das viaturas. Fato este 

que é importante para a melhoria dos batalhões policiais inclusive para o 

dimensionamento no número de carros. 

Sacks(2000) desenvolveu um Sistema de Apoio a Decisão buscando um 

melhor rearranjo das viaturas, que trabalham com o policiamento comunitário, de uma 

cidade de médio porte levando em consideração quatro critérios para análise: tempo de 
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resposta das viaturas (tempo medido desde o recebimento  da chamada até a chegada ao 

local da ocorrência), balanceamento entre patrulhamento e atendimento de ocorrências 

(análise das horas trabalhadas no atendimento de emergências e no patrulhamento), 

frequência de patrulhamento (quão frequente certa viatura é alocada para o 

patrulhamento comunitário) e frequência de troca de regiões entre policiais. 
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3. METODOLOGIA 

No capítulo anterior, apresentou-se a base conceitual e realizou-se uma revisão 

bibliográfica para a compreensão e expansão do tema. Neste capítulo, é apresentada a 

metodologia utilizada para realizar este estudo. Os procedimentos metodológicos 

adotados possibilitaram investigar, analisar e concretizar os objetivos propostos. 

Este capítulo inicia-se pela caracterização da pesquisa e posteriormente é feita 

a delimitação da pesquisa e dos procedimentos metodológicos, ou seja, são expostas as 

fases da pesquisa. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 
 

 
A caracterização metodológica desta pesquisa segue a classificação proposta 

por Silva e Menezes (2001), os quais consideram quatro tipologias de classificação: 

quanto à forma de abordagem, quanto aos objetivos, quanto à natureza e quanto aos 

procedimentos técnicos adotados. 

Em relação à natureza de uma pesquisa científica, o estudo se classifica como 

pesquisa aplicada, a qual objetiva gerar conhecimentos para a aplicação prática dirigida 

à solução de problemas específicos. 

Quanto à forma de abordagem, este trabalho, representa uma pesquisa 

quantitativa uma vez que trabalha com modelagem matemática e esta se utiliza de dados 

numéricos para a obtenção dos resultados. 

Com relação aos objetivos deste trabalho, o estudo classifica-se como 

exploratório, já que busca uma maior familiaridade com o problema, fazendo pesquisa 

bibliográfica e entrevistas de coleta de dados. Além disso, utilizam-se os dados no 

estudo de caso desenvolvido como forma de aplicação do modelo desenvolvido. 

Por fim, a caracterização quanto aos procedimentos adotados verifica-se que o 

desenvolvimento do trabalho foi feito a partir da modelagem de um problema e de 

estratégias de resolução para este e posteriormente realizou-se a aplicação do que foi 

desenvolvido em um estudo de caso. Estudo este que não será múltiplo, já que envolve 

apenas um batalhão policial. 
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Os dados coletados para o estudo de caso foram do Comando de Policiamento 

da Capital (CPC) do Rio Grande do Norte. Este é o órgão responsável pelo policiamento 

ostensivo e manutenção da ordem pública na Cidade do Natal. É dividido em cinco 

Batalhões, sendo um de Operações Especiais (BOPE), no qual abriga algumas unidades 

de elite e um de Policiamento Comunitário (9º BPM) e possui um efetivo aproximado 

de 2000 policiais. 

3.2 Delimitação da Pesquisa e Procedimentos Metodológicos 

 

A unidade de trabalho escolhida para avaliar o desempenho do modelo e da 

metaheurística da Busca Tabu com reconexão por caminhos foram as unidades ou 

postos policiais que trabalham em emergências na segurança pública; 

Com relação aos procedimentos metodológicos empregados utilizou-se um 

caráter sistêmico o que obriga a um sequenciamento lógico do desenvolvimento da 

pesquisa. Fez-se uma revisão bibliográfica dos assuntos relacionados a segurança 

pública; definiu-se um limite da pesquisa, ou seja, delimitou-se o modelo e escolheu-se 

o local do estudo (CPC) de caso para testá-lo; desenvolveu-se um algoritmo que foi 

testado em instâncias conhecidas no intuito de buscar a viabilidade e posteriormente foi 

aplicado ao modelo; por fim fez-se a análise dos dados encontrados e comparou-os com 

a realidade policial atual. 

Por se tratar de um problema de pesquisa operacional a implementação deve 

ser feita através de fases pré-definidas as quais Taha(2008) define como: 

1. Definição do Problema: neste caso três questões devem ser 

consideradas, a saber: 

a. Descrição das alternativas de decisão: determinar quais são os 

melhores pontos para se alocar os pontos-base do Comando de 

Policiamento da Capital.  

b. Determinação do objetivo de estudo: este trabalho busca a 

melhoria da cobertura e do tempo de resposta às ocorrências 

policiais. 

c. Especificação das limitações: não se considerou variáveis sócio-

econômicas para a determinação do grau de importância das 

regiões; 
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2. Construção do Modelo: utiliza-se o modelo das p-medianas e o 

problema do caixeiro viajante já discutidos na revisão bibliográfica. 

Devido ao caráter combinatório deste problema e a quantidade de 

pontos elevadas a utilização algoritmos de resolução exatos são de 

difícil aplicação. Com isto, optou-se pela utilização da metaheurística 

da Busca Tabu, ou seja, estratégias que buscam valores próximos a 

solução ótima. Além disto, utilizou-se da estratégia da reconexão por 

caminhos com o intuito de aumentar a eficiência desta. 

3. Solução do Modelo: com a construção do modelo desenvolve-se o 

algoritmo de resolução. Neste caso há a estimação de parâmetros com 

relação ao número de pontos definidos como base e desenvolve-se a 

análise de sensibilidade para verificar variações. 

4. Validação da Solução: neste ponto buscou-se a exequibilidade dos 

resultados. 

5. Implementação da Solução: a última fase é a transformação dos 

resultados encontrados em instruções operacionais inteligíveis para as 

pessoas que administram o sistema, ou seja, os policiais. 
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4. MODELOS PARA ALOCAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS 

A localização de unidades policiais para trabalho ostensivo, ou seja, que busca 

a repressão dos crimes é complexa e deve possuir metodologias que possibilitem 

rearranjos em regiões com uma configuração inicial já moldada ou que possuam 

orçamento para a construção de novos postos policiais. 

A alocação destas unidades parte da premissa de que as localizações de bases 

próximas aos locais com grande número de ocorrências devem ajudar na redução da 

criminalidade e aumentar a cobertura policial. Além desta variável é necessária a 

consideração da distância entre os pontos com incidência de criminalidade e as 

unidades. Além disto, é importante estimar os custos fixos e variáveis possibilitando 

assim a obtenção do custo total. 

A distância é escolhida devido a sua alta correlação com o tempo de resposta 

para atendimento de ocorrências policiais, já que viaturas localizadas em pontos mais 

próximos a estes locais conseguem chegar num período menor de tempo elevando a 

probabilidade de êxito no atendimento ou chamada. 

A região a ser analisada possui pontos de ocorrências denotados por 

i=1,2,3,...,n e de unidades policiais representados por j=1,2,3,...,f. Todos estes locais 

podem ser caracterizados como potenciais alvos para a construção de bases. Esta 

representação esquemática pode ser observada na Figura 4.1. 

 

Figura 4.1 - Mapa esquemático de pontos potenciais para a localização de unidades 

policiais 
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Na Figura 4.1 são observados seis pontos, em que se podem alocar novas 

unidades. Com isto, a partir das distâncias dij para cada ponto multiplicado pelo número 

de ocorrências Oi é possível determinar entre estes locais em potencial qual a melhor 

opção para que se consiga uma melhor cobertura da região em questão. 

Contudo, a desativação de postos em determinada localidade e a alocação em 

um novo ponto implica em custos de instalação elevados. Por isto, é necessária à 

utilização de um custo de penalização que possibilite avaliar o custo-benefício da troca 

a partir das restrições orçamentárias do tomador de decisões. 

Estes modelos podem ser resumidos e expostos esquematicamente, tal como é 

representado na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Representação genérica dos modelos a serem desenvolvido para a alocação 

de unidades policiais 
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Contudo, os três modelos desenvolvidos possuem suas peculiaridades e suas 

aplicabilidades distintas, a saber: 

a) Modelo de roteirização para unidades policiais: utilizado para avaliar o 

desempenho atual e ajudar no melhor planejamento de rotas preventivas; 

b) Modelo de alocação e roteirização de unidades policiais: busca avaliar as 

localizações ótimas para as bases. Pode ser utilizado também para o planejamento de 

regiões que ainda não possuem unidades construídas; 

c) Modelo de roteirização e redefinição de unidades policiais: analisa o 

custo-benefício entre a construção de novas unidades e/ou retirada de algumas já 

existentes almejando assim um novo rearranjo. 

 

4.1 Modelo de Roteirização para Unidades Policiais 
 

 

O Modelo de Roteirização para Unidades Policiais (MRUP) objetiva analisar o 

a cobertura de regiões que já possuem suas bases policiais fornecendo subsídios de 

comparação de desempenho com a situação ideal desenvolvida pelo modelo a ser 

detalhado na Seção 4.2. Além disto, é possível melhorar as rotas de policiamento 

preventivo nestes locais. 

Esta melhoria é possibilitada pela roteirização das viaturas pertencentes às 

unidades policiais de uma determinada região, já que é possível a obtenção da rota 

mínima que reduzirá e facilitará a análise dos custos variáveis de deslocamentos 

possibilitando a estimativa da distância percorrida durante determinado período de 

tempo. 

Para que se tenha a confiabilidade dos dados coletados é importante analisar o 

horizonte de tempo evitando provocar viés nas análises. O valor a ser definido não 

necessariamente deve possuir um longo período de tempo, já que no caso da segurança 

pública um horizonte largo deve impossibilitar a análise da realidade atual, já que os 

pontos de ocorrência são móveis e podem mudar em determinados períodos. 

Para que seja aplicado este modelo é importante ligar os pontos de ocorrência 

mais próximos a cada unidade policial em funcionamento e deste conjunto delimitado 

desenvolver a roteirização de cada segmento. Esquematicamente isto pode ser 

representado da seguinte forma: 
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1) Calculam-se as distâncias entre os pontos de ocorrências e as unidades; 

2) Alocam-se os pontos de ocorrências para suas bases mais próximas; 

3) Delimita-se a área de influência de cada base a partir da análise dos 

pontos de ocorrência que estão conectados a cada um deles; 

4) Desenvolvem-se a roteirização de cada segmento; 

5) Somam-se a distância percorrida de cada segmento. 

6) Estimam-se os custos variáveis e somam-se aos custos fixos formando 

assim o custo total 

 

A roteirização foi desenvolvida utilizando-se do problema do caixeiro viajante 

(TSP) utilizando-se de ponderação nos nós. Este problema é representado abaixo: 

                                            

 

   

 

   

 

Sujeito a: 

    

 

   

                                           

    

 

   

                                             

        

 

     

                        

                                                               

Sendo que: 

xij: variável binária, sendo 0 quando não há ligação entre os pontos e 1 quando 

se ligam; 

cij: distância entre os pontos i e j que formam uma matriz simétrica Cnxn; 

V: conjunto de pontos n 

Oj: quantidade de ocorrências no ponto i 

A Equação 4.1 busca a minimização das distâncias ao se percorrer determinado 

circuito. Já a Equação 4.2 e a 4.3 evitam que um ponto não se ligue a mais de um ponto. 

A Equação 4.4 evita a formação de subciclos e a Equação 4.5 são as constantes de 

integralidade. 
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Após a resolução do TSP somam-se as funções objetivo encontradas para cada 

segmento possibilitando a obtenção dos custos totais.  Este resultado é usado no modelo 

de roteirização para unidades policiais e pode servir de suporte ao se utilizar do Modelo 

de Alocação e Roteirização de Novas Unidades Policiais (MARNUP) e do o Modelo de 

Redefinição e Roteirização de Unidades Policiais (MRRUP). 

 

4.2 Modelo de Alocação e Roteirização de Novas Unidades Policiais 
 

O modelo de Alocação e Roteirização de Novas Unidades Policiais 

(MARNUP) objetiva a alocação de novas unidades em locais que ainda não possuem 

bases policiais. Serve também como subsídios para comparar o desempenho de regiões 

que já possuem uma configuração inicial, mas desejam avaliar o quão distante estão da 

cobertura ótima desenvolvida nesta modelagem. 

As variáveis selecionadas são similares ao MRUP, mas não é utilizada a 

localização das unidades policiais existentes, visto que este modelo pressupõe que a 

região trabalhada está iniciando a utilização de unidades policiais, ou seja, ainda não 

possuem base alguma. 

Para que o modelo contemple a quantidade de ocorrências em cada ponto e a 

distância entre eles foi utilizado o modelo das p-medianas, em que é possível a inclusão 

de um peso na função objetivo. Posteriormente é aplicado o problema do caixeiro 

viajante para cada segmento de maneira similar ao MRUP objetivando encontrar a 

distância percorrida por cada sub-região em deslocamentos preventivos. 

O modelo das p-medianas pode ser representado matematicamente da seguinte 

forma: 

Oi: número de ocorrências em cada ponto i do problema. 

Xij: é igual a 1 se a demanda do nó i é coberta pela instalação inserida em j, 

senão é 0. 

Yj: é igual a 1 se uma instalação é inserida no nó j, senão é 0. 

dij: a distância entre o nó da demanda i até o nó candidato a ser instalação j 

(dij = 0, se i=j). 

P: número de instalações a serem estabelecidas. 

n: número de nós 
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Com isto, é possível definir a função objetivo e as restrições do problema 

como: 

                                         

  

 

sujeito a: 

             

 

                                                    

                                                                   

 

 

                                                                     

                                                                   

 

Como neste problema se busca a minimização do custo total necessário para 

satisfazer os nós necessários, a Equação 4.7 define que cada nó de demanda seja servido 

por uma instalação apenas. A Equação 4.8 estabelece a quantidade exata de P pontos de 

instalação. Já a Equação 4.9 possibilita o encontro entre uma instalação aberta e os seus 

pontos de demanda respectivos. 

A função objetivo é apresentada como a multiplicação entre o número de 

ocorrências do ponto que será assistido pela instalação e a distância entre os dois. Então, 

a utilização de Oi diminui a importância relativa da distância, já que esta não é a única 

variável que provoca mudanças na função objetivo.  

Com isto, pontos de ocorrência que ficam distantes dos outros locais, mas 

possuem um elevado índice de criminalidade possuem uma probabilidade maior de 

alocação de unidades próxima diminuindo os prejuízos com elevados tempos de 

resposta policial para o atendimento de emergências. 

Após a aplicação deste modelo os pontos não selecionados mais próximos a 

cada mediana é ligada a esta formando segmentos. Após isto, a roteirização é realizada 

com a aplicação do problema do caixeiro viajante e consequentemente a distância 
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percorrida de cada rota é obtida. Esquematicamente os passos podem ser descritos da 

seguinte forma: 

1) Calculam-se as distâncias entre todos os pontos de ocorrência existentes 

no modelo; 

2) Aplica-se o modelo das p-medianas objetivando encontrar as medianas, 

ou seja, os pontos para localização das unidades policiais; 

3) Ligam-se as medianas mais próximas a cada ponto de ocorrência não 

selecionado compondo segmentos; 

4) Aplica-se a roteirização usando o problema do caixeiro viajante; 

5) Determinam-se os valores ótimos das funções objetivo para cada 

segmento; 

6) Somam-se as distâncias percorridas para cada rota, obtendo-se a 

distância total; 

7) Estima-se o custo variável a partir da distância percorrida total. 

8) Soma-se o custo variável com o fixo formando assim o custo total 

A análise dos resultados no MARNUP deve ser feita com base na distância 

total percorrida encontrada pela soma de todos os segmentos. Além disso, é importante 

a realização de análise de sensibilidade com relação à variação no número de medianas. 

Isto permite a verificação no aumento ou diminuição na distância percorrida quando a 

partir da redução na quantidade de medianas do problema. 

4.3 Modelo de Redefinição e Roteirização de Unidades Policiais 
 

Este modelo busca a redefinição das unidades policiais já existentes, ou seja, a 

partir de uma configuração inicial há uma definição nos pontos que devem ser 

desativados e ativados em outro local em casos que a diminuição da distância percorrida 

obtenha uma redução do custo variável que justifique o aumento nos custos fixos 

elevados devido as despesas com instalação. 

Este problema similarmente ao MARNUP busca a minimização da função 

objetivo representada pela multiplicação de Oi pela distância de um ponto que não foi 

alocada como unidade policial e um ponto de ocorrência. Contudo, neste caso f pontos 

já existem, estão alocados e a desativação deste local e a implantação em uma nova 

região requer um aumento de custos que deve ser considerado no modelo. 
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Com isto, no modelo das p-medianas foi incluída um fator de penalização que 

representa desativação de uma unidade já contruída e sua posterior ativação em outro 

local que melhore a cobertura policial. 

Com isto, é possível resolver o modelo das p-medianas com penalizações e 

aplicar o problema do caixeiro viajante calculando a distância percorrida total. Esta 

distância pode ser convertida em custo variável com a mensuração financeira dos 

deslocamentos das viaturas. Os custos fixos devem ser considerados devido a 

construção das novas bases e de outros gastos da unidade. 

Este custo de instalação deve ser colocado no mesmo horizonte de tempo das 

ocorrências coletadas. Caso os dados sejam mensais o custo deve ser diluído 

mensalmente, conforme exposto nas Figuras 4.3 e 4.4, ao longo de 20 anos (240 meses), 

já que este é o período definido pelas normas brasileiras para que se produza a 

depreciação completa de um imóvel. 

 

Figura 4.3 - Exemplo de fluxo de caixa para o custo de construção de uma nova 

instalação. 

 

Figura 4.4 - Exemplo de fluxo de caixa diluído mensalmente para o custo de construção 

de uma nova instalação. 

 

A taxa de juros neste caso deve ser a padrão definida pelo país, já que a polícia 

não é uma empresa, ou seja, não deve possuir uma taxa mínima de atratividade maior do 

que a taxa de juros definida pelo Banco Central. No caso do Brasil esta taxa se encontra 

em 8,75 % a.a. o que representa 0,70% a.m.. 

O problema das p-medianas com penalização pode ser representado da seguinte 

forma: 
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Sabendo que N é o conjunto dos possíveis nós que serão medianas e este varia 

de 1 até n é possível delimitar um subconjunto que varia de 1 até f que representam as 

bases policiais da região estudada. 

Oi: número de ocorrências em cada ponto i do problema. 

Ij: sendo Yj igual a 1 e o j pertencente variando entre 1 e f pode-se definir que Ij 

é igual a 0 e vice-versa. 

f: quantidade de instalações já existentes no local. 

p: valor da penalidade unitária por cada instalação ativa que deixar de fazer 

parte da solução. 

   soma das penalidades unitárias de todas as unidades que deixarem de fazer 

parte da solução. Este valor entra na função objetivo no intuito de penalizar esta 

retirada. 

Xij: é igual a 1 se a demanda do nó i é coberta pela instalação que tenha sido 

inserida no nó j, caso contrário é 0. 

Yj: é igual a 1 se uma instalação é inserida no nó j, senão é 0. 

dij: a distância entre o nó da demanda i até o nó candidato a ser instalação j 

(dij  = 0, se i=j). 

P: número de instalações a serem estabelecidas. 

n: número de nós 

Com isto, é possível definir a função objetivo e as restrições do problema 

como: 

 

               
  

         

 

 

                          

sujeito a: 
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Como neste problema se busca a minimização do custo total necessário para 

satisfazer os nós necessários, a Equação 4.12 define que cada nó de demanda seja 

servido por uma instalação apenas. A Equação 4.13 estabelece a quantidade exata de P 

pontos de instalação. A Equação 4.14 possibilita o encontro entre uma instalação aberta 

e os seus pontos de demanda respectivos. 

A análise dos resultados no MRRUP deve ser feita com base no custo total. 

Além disso, a análise de sensibilidade com relação à variação no número de medianas é 

necessária neste caso, já que permitirá o desenvolvimento do gráfico dos custos 

variáveis e fixos. 

 

4.4 Método de Resolução para o Modelo das P-medianas 
 

Normalmente as ocorrências policiais ocorrem em uma quantidade 

considerável de pontos de uma cidade. Esta elevada quantidade de lugares gera uma 

dificuldade na aplicação de métodos exatos para a sua resolução. Com isto, se propôs a 

utilização da Metaheurística da Busca Tabu com a reconexão por caminhos. 

A Busca Tabu se caracteriza como um guia para evitar que uma determinada 

busca local se posicione em um mínimo local e não explore uma porção maior do 

espaço de solução. 

Por isto, será delimitada e explanada a busca local baseada na troca de 

facilidade desenvolvida por Hansen e Mladenovic. Resende(2007) desenvolveu em 

estratégia baseada neste tipo de busca que leva a um ganho de velocidade, mas não 

melhora os resultados. Contudo, sua implementação é mais complexa. 

 

4.4.1 Delimitação da Busca Local aplicada ao Modelo 

  

Utilizou-se para o problema das p-medianas uma estrutura de vizinhança 

baseada em troca de facilidades (swap), proposta por Hansen e Mladenovic em 1997.  

A vizinhança swap é definida da seguinte forma: sejam s1 e s2 duas soluções 

possíveis e distintas, elas são vizinhas quando se pode obter s2 a partir da inserção de 
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um elemento 1sv e remoção de um elemento 1' sv  e vice-versa. A implementação 

desta vizinhança foi feita como na implementação do algoritmo de Whitaker et al. de 

1983 utilizada por Hansen e Mladenovic em 1997. 

 

4.4.1.1 Implementação de Hansen e Mladenovic 

 

Para este modelo das p-medianas utilizou-se uma estrutura de vizinhança 

baseada em troca de pontos de instalação (swap), proposta por Hansen & Mladenovic 

(1997).  A vizinhança swap é definida da seguinte forma: sejam s1 e s2 duas soluções 

possíveis e distintas, elas são vizinhas quando se pode obter s2 a partir da inserção de 

um elemento 1sv e remoção de um elemento 1' sv  e vice-versa. A implementação 

desta vizinhança foi feita como na implementação do algoritmo de Whitaker (1983) 

aplicada por Hansen & Mladenovic (1997). 

A função objetivo foi calculada a partir da utilização de uma função 

denominada de findOut(), conforme explicitado em Resende et al. (2007) e observado 

no algoritmo abaixo: 

A função findOut descrita por Resende et al. (2007) é apresentada abaixo. Ela 

recebe como entrada um candidato a inserção fi e retorna fr, a melhor facilidade para 

realização da troca, assim como o valor da melhora (profit), conforme Algoritmo 4.1. 

 

Procedimento findOut 

Entrada 

S : solução atual 

fi : candidato a inserção 

φ1 : facilidade mais próxima de fi 

φ2 : facilidade mais próxima de fi depois de φ1 

Saída 

fr : melhor candidato a remoção 

profit : valor da melhora da troca de fr  por fi 
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Início 

1 gain := 0; 

2 Para toda facilidade f pertencente a S faça 

3 Início-Para 

4  netloss(f) := 0; 

5 Fim-Para 

6 Para todo usuário u pertencente a S faça 

7 Início-Para 

  //ganho se fi está mais próximo de u 

8  Se d(u,fi) ≤ d1(u) então 

9  Início-Se 

10   gain += [d1(u) - d(u,fi)]; 

  //perda se a facilidade associada a u é removida 

11  Senão 

12   netloss(φ1(u)) += min{d(u,fi),d2(u)} - d1(u); 

13  Fim-Se 

14 Fim-Para 

15 fr := argminfS{netloss(f)}; 

16 profit := gain – netloss(fr); 

Fim-Procedimento 

Algoritmo 4.1 – Cálculo da Função Profit para Avaliação dos Pontos para Inserção na 

Solução 

Neste caso, a função profit é decomposta em dois componentes: gain e netloss. 

gain é a soma da melhora dos clientes que estão mais próximos de fi do que de suas 

facilidades mais próximas. netloss é a piora dos elementos que não se beneficiam com a 

inserção de fi: se a facilidade mais próxima do usuário em questão for removida, haverá 

uma piora, pois agora ele estará se associando ou a φ2 ou a  fi, ambos mais distantes do 

que φ1; caso contrário, não há melhora nem piora. 
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Visto que a complexidade da função findOut é O(n), cada iteração da busca será 

executada em O(mn), pois a função será chamada para cada um dos m - p candidatos à 

inserção. 

Contudo, a utilização apenas desta busca local e da lista tabu pode provocar a 

formação de ciclos que provocarão movimentos que não melhoram a solução global e 

levam a ótimos locais, por isto a necessidade da utilização da estratégia de 

intensificação da reconexão por caminhos, como explanado anteriormente. 

A idéia fundamental por trás da reconexão por caminhos é que boas soluções 

possuem características semelhantes. No caso das p-medianas, segundo Santos et 

al.(2007), a Reconexão por Caminhos gera caminhos partindo de uma solução corrente 

até uma solução guia, gerando soluções a cada iteração pela introdução dos atributos 

mais aprimorantes da solução guia na corrente, conforme ilustrado na Figura 1.  

Por isto, a Reconexão por Caminhos muitas vezes pode ser interpretada como 

um método evolucionário, em que as soluções são geradas através da combinação dos 

elementos de outras soluções permitindo a inclusão de atributos de soluções de alta 

qualidade. Esta estratégia gera a possibilidade de encontrar soluções melhores que as 

normalmente encontradas em uma busca convencional. 

 

Figura 4.5 - Representação esquemática de uma reconexão por caminhos para o 

problema de localização de instalações 

 

4.4.2 Resultados utilizando a Busca Tabu com Reconexão por caminhos 
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Os testes foram realizados em todas as instâncias disponíveis na ORLIB 

(Beasley 1985) definindo-se o conjunto de localizações possíveis para facilidades como 

igual aos pontos definidos. Cada instância foi executada 20 vezes. O algoritmo foi 

implementado em C++ utilizando-se do compilador g++ e foram usados números 

pseudo-aleatórios criados pela função rand(). Os experimentos foram realizados num 

Core 2 Duo de 2.8GHz com 4 GBytes de memória RAM e sistema operacional 

Windows Vista. 

A Busca Tabu utilizada possui uma Lista Tabu de tamanho 2p/3 (valor 

configurado através de testes). Foi utilizado como critério de diversificação 90 iterações 

sem melhora e o critério de parada foi configurado em 5 diversificações. Em cada 

diversificação, são removidos os p/4 elementos mais freqüentes na solução e 

adicionados os p/4 menos frequentes. 

È necessário verificar o efeito da utilização das estratégias na busca pela 

melhoria das soluções, por isto fez-se uma análise utilizando-se de uma Busca Tabu 

sem nenhuma abordagem diferenciada, ou seja, sem utilizar nenhuma intensificação e 

diversificação, como pode ser verificado no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.1: Valores encontrados pela Busca Tabu sem utilização de diversificação 

pmed1 100 5 5819 SIM 0.00% 75287520

pmed2 100 10 4093 SIM 0.00% 1.73103E+13

pmed3 100 10 4250 SIM 0.00% 1.73103E+13

pmed4 100 20 3034 SIM 0.00% 5.35983E+20

pmed5 100 33 1355 SIM 0.00% 2.94692E+26

pmed6 200 5 7824 SIM 0.00% 2535650040

pmed7 200 10 5631 SIM 0.00% 2.2451E+16

pmed8 200 20 4445 SIM 0.00% 1.61359E+27

pmed9 200 40 2734 NÃO 0.40% 2.05016E+42

pmed10 200 67 1255 NÃO 0.80% 1.45395E+54

pmed11 300 5 7696 SIM 0.00% 19582837560

pmed12 300 10 6634 SIM 0.00% 1.39832E+18

pmed13 300 30 4374 NÃO 0.20% 1.73193E+41

pmed14 300 60 2968 NÃO 1.00% 9.0419E+63

pmed15 300 100 1729 NÃO 1.32% 4.15825E+81

pmed16 400 5 8162 SIM 0.00% 83218600080

pmed17 400 10 6999 SIM 0.00% 2.57981E+19

pmed18 400 40 4809 NÃO 0.08% 1.97034E+55

pmed19 400 80 2845 NÃO 0.80% 4.22814E+85

pmed20 400 133 1789 NÃO 1.13% 1.2579E+109

pmed21 500 5 9138 SIM 0.00% 2.55245E+11

pmed22 500 10 8579 SIM 0.00% 2.45811E+20

pmed23 500 50 4619 NÃO 0.20% 2.31442E+69

pmed24 500 100 2961 NÃO 0.50% 2.0417E+107

pmed25 500 167 1828 NÃO 1.75% 7.8521E+136

pmed26 600 5 9917 SIM 0.00% 6.37263E+11

pmed27 600 10 8307 SIM 0.00% 1.54527E+21

pmed28 600 60 4498 NÃO 0.20% 2.77427E+83

pmed29 600 120 3033 NÃO 0.70% 1.0062E+129

pmed30 600 200 1989 NÃO 1.75% 2.506E+164

pmed31 700 5 10086 SIM 0.00% 1.38067E+12

pmed32 700 10 9297 SIM 0.00% 7.29745E+21

pmed33 700 70 4700 NÃO 0.20% 3.37238E+97

pmed34 700 140 3013 NÃO 0.70% 5.0285E+150

pmed35 800 5 10400 SIM 0.00% 2.69668E+12

pmed36 800 10 9934 SIM 0.00% 2.79647E+22

pmed37 800 80 5057 NÃO 0.30% 4.1417E+111

pmed38 900 5 11060 SIM 0.00% 4.86629E+12

pmed39 900 10 9423 SIM 0.00% 9.13841E+22

pmed40 900 90 5128 NÃO 0.25% 5.1266E+125

Quantidade de 

Combinações 

Possíveis

Valores Encontrados para a Função Objetivo sem Diversificação

Valor Ótimo
Nome da 

Instância
Nós Instalações

Conseguiu o 

Ótimo pelo 

menos 1 vez?

Percentual Médio 

Acima do Ótimo
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Neste caso exposto na Tabela 4.2 pode-se perceber que é possível encontrar as 

soluções ótimas para instâncias que alocam uma quantidade pequena de pontos para 

instalações (no máximo 33 itens). Isto decorre do caráter combinatório do problema, em 

que a quantidade de combinações possível cresce consideravelmente com o aumento no 

número de pontos a serem localizados. 

Quando há a desconsideração das instâncias que já alcançaram resultados 

ótimos e aplica-se a diversificação para os problemas que não alcançaram estes valores 

verifica-se uma melhoria nos valores encontrados pelo modelo, conforme é apresentado 

na Quadro 4.2. 

Quadro 4.2: Valores encontrados pela Busca Tabu com a utilização de diversificação 

pmed9 200 40 SIM 2734 0.40% 0.06% 85.00% 2.05016E+42

pmed10 200 67 SIM 1255 0.80% 0.18% 77.50% 1.45395E+54

pmed13 300 30 SIM 4374 0.20% 0.08% 60.00% 1.73193E+41

pmed14 300 60 NÃO 2968 1.00% 0.30% 70.00% 9.0419E+63

pmed15 300 100 NÃO 1729 1.32% 0.96% 27.27% 4.15825E+81

pmed18 400 40 SIM 4809 0.08% 0.05% 37.50% 1.97034E+55

pmed19 400 80 NÃO 2845 0.80% 0.44% 45.00% 4.22814E+85

pmed20 400 133 NÃO 1789 1.13% 0.69% 38.94% 1.2579E+109

pmed23 500 50 SIM 4619 0.20% 0.10% 50.00% 2.31442E+69

pmed24 500 100 NÃO 2961 0.50% 0.28% 44.00% 2.0417E+107

pmed25 500 167 NÃO 1828 1.75% 1.18% 32.57% 7.8521E+136

pmed28 600 60 NÃO 4498 0.20% 0.15% 25.00% 2.77427E+83

pmed29 600 120 NÃO 3033 0.70% 0.35% 50.00% 1.0062E+129

pmed30 600 200 NÃO 1989 1.75% 1.16% 33.71% 2.506E+164

pmed33 700 70 SIM 4700 0.20% 0.08% 60.00% 3.37238E+97

pmed34 700 140 NÃO 3013 0.70% 0.39% 44.29% 5.0285E+150

pmed37 800 80 NÃO 5057 0.30% 0.19% 36.67% 4.1417E+111

pmed40 900 90 SIM 5128 0.25% 0.09% 64.00% 5.1266E+125

Valor Ótimo

Quantidade de 

Combinações 

Possíveis

Valores Encontrados para a Função Objetivo com Diversificação

Nome da 

Instância

Percentual Médio 

Acima do Ótimo S/ 

Diversificação

Percentual 

de Melhora

Percentual Médio 

Acima do Ótimo C/ 

Diversificação

Conseguiu o 

Ótimo pelo 

menos 1 vez?

InstalaçõesNós

 

A reconexão por caminhos, conforme é visualizado no Quadro 4.3 além de 

melhorar os resultados, utiliza apenas 6% ~ 9% do tempo de CPU gasto pelo algoritmo 

o que demonstra a aplicabilidade desta estratégia em problemas de p-medianas. 
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Quadro 4.3 - Valores encontrados pela Busca Tabu com a utilização de path relinking 

pmed14 300 60 SIM 2968 0.80% 1.00% 0.30% 9.0419E+63

pmed15 300 100 SIM 1729 1.02% 1.32% 0.96% 4.15825E+81

pmed19 400 80 SIM 2845 0.60% 0.80% 0.44% 4.22814E+85

pmed20 400 133 SIM 1789 0.97% 1.13% 0.69% 1.2579E+109

pmed24 500 100 SIM 2961 0.44% 0.50% 0.28% 2.0417E+107

pmed25 500 167 SIM 1828 1.42% 1.75% 1.18% 7.8521E+136

pmed28 600 60 SIM 4498 0.15% 0.20% 0.15% 2.77427E+83

pmed29 600 120 SIM 3033 0.54% 0.70% 0.35% 1.0062E+129

pmed30 600 200 SIM 1989 1.43% 1.75% 1.16% 2.506E+164

pmed34 700 140 SIM 3013 0.52% 0.70% 0.39% 5.0285E+150

pmed37 800 80 SIM 5057 0.26% 0.30% 0.19% 4.1417E+111

Percentual Médio 

Acima do Ótimo 

C/ Path Relinking

Valores Encontrados para a Função Objetivo com Diversificação

Nome da 

Instância
Nós Instalações

Conseguiu o 

Ótimo pelo 

menos 1 vez?

Valor Ótimo

Percentual Médio 

Acima do Ótimo S/ 

Diversificação

Percentual Médio 

Acima do Ótimo C/ 

Diversificação

Quantidade 

de 

Combinaçõe

 

 É possível ver que as melhoras se concentram mais nas primeiras 

diversificações, embora ocorram também em bom número nas últimas. Isto ocorre, pois 

há uma dificuldade em se achar soluções melhores, já que a busca local já consegue 

resultados que variam no máximo em 2% dos valores ótimos. Isto provoca uma redução 

na possibilidade de melhorias nas últimas diversificações. 

A partir da visualização das Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3 concluí-se que se tem uma 

grande probabilidade de encontrar resultados próximos ao ótimo aplicando a 

Metaheurística da Busca Tabu com a estratégia de reconexão por caminhos em 

problemas de segurança pública para alocação de unidades policiais. 

  

  



73 

 

 

5. APLICAÇÃO DOS MODELOS NA POLÍCIA NATALENSE 

Neste Capítulo se ilustrará os modelos desenvolvidos no item anterior 

aplicando-os na Cidade do Natal verificando assim a viabilidade destes em um caso 

real. Além disto, foi realizada a análise de resultados buscando verificar a robustez das 

soluções encontradas. 

5.1. Caracterização da Polícia Natalense 
 

No Brasil as Polícias Militares Estaduais são forças de segurança pública, as 

quais têm por função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem 

pública no âmbito dos Estados (e Distrito Federal). Subordinam-se aos governadores e 

são, para fins de organização, forças auxiliares e reserva do Exército Brasileiro, e 

integram o sistema de segurança pública e defesa social do Brasil.  

A Polícia Militar norteriograndense foi criada em 04 de novembro de 1836 

pelo Governador da Província do Rio Grande do Norte, João Ferreira de Aguiar. Ao 

longo dos tempos, o Corpo Policial recebeu as mais diversas denominações, tais como: 

Força Pública, Batalhão de Segurança, até a denominação de Polícia Militar, porém, 

sempre teve o objetivo de combater o crime organizado, a violência e o ilícito penal 

através de uma distribuição do seu efetivo no serviço diário. 

Tem como principais funções o policiamento ostensivo e a preservação da 

ordem pública no Estado do Rio Grande do Norte. Juntamente com a Polícia Civil, 

Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Técnico e Científico de Polícia, integra a 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte. 

Na Cidade do Natal ela atua utilizando os bairros como norteadores das ações a 

serem realizadas. Com isto, tem-se a divisão em 36 áreas de atuação como pode ser 

verificado na Figura 5.1.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
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Figura 5.1 - Mapa da Cidade do Natal dividido por Bairros 

Os dados foram coletados no Comando de Policiamento da Capital (CPC). Este 

é o órgão responsável pelo policiamento ostensivo e manutenção da ordem pública na 

Cidade do Natal. É dividido em cinco Batalhões, sendo um de Operações Especiais 

(BOPE), no qual abriga algumas unidades de elite, e um de Policiamento Comunitário 

(9º BPM). Dispõe ainda de uma Companhia de Polícia Feminia (CPFem) e uma 

Companhia de Rondas Ostensivas com Apoio de Motos (ROCAM).  

Possui um efetivo aproximado de 2000 policiais, entre oficiais e praças 

possuindo preparação para atividades de rádio patrulhamento comunitárias, 

policiamento ostensivo a pé, motorizado, controle de distúrbios e operações especiais de 

alto risco. 
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Para o estudo de caso foram coletados dados semanais entre o período de 

01/01/09 a 30/09/09, a partir das três visitas técnicas realizadas. Estes dados forneceram 

602 pontos da Cidade do Natal que necessitam de atividade policial de uma maneira 

mais intensa, já que obtiveram mais de 20 ocorrências neste período de nove meses. 

Os dados fornecidos pelo CIOSP-RN (Centro Integrado de Operações de 

Segurança Pública do Rio Grande do Norte) foram o logradouro e quantidade de 

ocorrências. Por isto, softwares de informação geográfica foram utilizados para a 

obtenção da coordenadas X e Y utilizando-se do Universal Transverse Mercator (UTM). 

Este sistema tem como vantagem a utilização da unidade em metros facilitando assim a 

obtenção das distâncias entre os pontos formando assim uma matriz simétrica nxn. 

Atualmente existem trinta e uma unidades de policiamento dispostas em 

dezenove bairros da capital. Estes postos se dividem em dois tipos distintos, a saber: 

policiamento comunitário (bases menores visando ao policiamento preventivo) e 

batalhões (locais maiores que visam ao atendimento de emergências). 

 

5.1 Aplicação do MRUP na Cidade do Natal 
  

Como o exposto acima a primeira etapa para a aplicação deste problema é 

coletar os pontos com maior número de ocorrências na Cidade. Após isto, é realizado o 

cálculo das distâncias entre um ponto e outro. 

Como se observa na Fig. 5.2 esta região possui 31 postos policiais e 602 pontos 

de ocorrências. 
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Figura 5.2 - Mapa da Cidade do Natal dividido por Bairros e representando os postos 

policiais e de ocorrência 

Neste modelo os pontos de ocorrências são subordinados a seus postos 

policiais mais próximos. A partir disto, é realizada a roteirização e a distância percorrida 

para cada ronda efetuada na cidade. O resultado utilizando-se dos pontos policiais já 

existentes representam 904.99 km deslocados/ronda. Além disto, é possível analisar o 

impacto da desativação de determinados pontos, conforme é exposto no Gráfico 5.1. 

Neste Gráfico objetiva-se verificar se a retirada de postos na cidade leva a uma mudança 

considerável no deslocamento das viaturas. 
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Gráfico 5.1 - Distância percorrida por ronda realizada diariamente variando-se as 

unidades policiais pelo modelo MRUP 

 

Verifica-se pelo Gráfico 5.1, pela inclinação da curva, que a partir de 21 postos 

policiais não se obtém uma melhoria considerável no resultado da função objetivo. 

Contudo, é importante realiza a análise final para os custos totais mensais. 

A formação do custo variável necessita da quantidade de rondas. Este fator será 

multiplicado pela distância percorrida perfazendo assim o deslocamento diário. Como a 

unidade de tempo é mensal esta transformação também deve ser realizada. O 

combustível é o principal componente, então o valor encontrado em km deve ser 

dividido pelo consumo médio da viatura, ou seja, 9 km/l. Esta fórmula está definida na 

Equação 5.1: 
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Como foi exposto acima a definição da quantidade de rondas a serem 

realizadas por cada base policial diariamente deve ser definida, por isto os cenários 

foram criados variando o patrulhamento preventivo entre valores de 1 a 10, conforme é 

apresentado no Gráfico 5.2. 

 

 

Gráfico 5.2 - Custo total encontrado pelo MRUP utilizando-se da quantidade de rondas 

diárias como parâmetro 

 

No Gráfico 5.2 é possível perceber entre 6 e 10 ronda com uma quantidade de 

postos policiais reduzidas não existe uma variação alta nos custos totais. Contudo, esta 

variação aumenta consideravelmente a partir de 9 unidades policiais.  

O Gráfico 5.3 mostra a quantidade de pontos policiais que minimiza o custo 

total com relação ao intervalo de rondas diárias, ou seja, é o valor que minimiza o custo. 
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Gráfico 5.3 - Quantidade de postos policiais que minimiza o custo total para 

determinado número de rondas 

  

A partir do Gráfico 5.3 é possível verificar que a quantidade de postos policiais 

que devem permanecer utilizando-se de 10 rondas diárias é de 30 unidades, ou seja, 1 

posto policial pode ser desativado. Contudo, a decisão quanto a quantidade ideal de 

rondas cabe ao decisor, já que este valor deve ser balanceado com o atendimento de 

emergências e com o patrulhamento em locais fixos. 

Concluí-se com a aplicação deste modelo que com a configuração atual da 

Cidade do Natal é possível desativar unidades policiais que não possuem um custo 

benefício adequado. Além do que estes podem ser desativados e unidades policiais 

novas podem ser abertas em locais mais estratégicos melhorando a cobertura da região. 

 

5.2 Aplicação do MARNUP na Cidade do Natal 
 

Este modelo busca uma configuração ideal para a Região de Natal. A sua 

aplicação é importante neste contexto, visto que possibilita analisar o quão distante está 

a realidade atual em relação a um contexto hipotético. 

Para isto, foram realizados experimentos que variaram de 1 a 40 unidades 

policiais. Isto possibilita a análise da mudança da função objetivo a partir do acréscimo 

ou decréscimo de um ponto, conforme é exposto no Gráfico 5.4. 
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Gráfico 5.4 - Distância percorrida por ronda realizada diariamente variando-se as 

unidades policiais pelo modelo MRUP 

 

Como é possível observar no Gráfico 5.4 o valor da função objetivo segue 

aproximadamente uma função exponencial que converge na distância de 500 km 

percorrido. Este valor se comparado a convergência da função representada pelo 

Gráfico 5.1 permite estimar a diferença entre a configuração atual e a ideal em 44%. 

Esta melhoria pode ser observada no Gráfico 5.5. 
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Gráfico 5.5 - Comparação entre a distância percorrida pelo MRUP e o MARNUP 

 

Há uma diferença no número de pontos no Gráfico 5.4 devido à restrição no 

número de pontos que podem ser analisados pelo MRUP, já que este não possibilita o 

acréscimo de novas medianas por retratar a configuração atual da cidade. 

Esta redução na distância percorrida é percebida também na Figura 5.3, em que 

é possível verificar uma melhor distribuição das unidades policiais.. Verifica-se neste 

caso que 23 bairros são cobertos por postos, enquanto no MRUP a cobertura é de 19 

sub-regiões administrativas. 
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Figura 5.3 - Comparação da Localização dos Postos Policiais em Natal atual e a Ideal 

 

É possível observar na Figura 5.4 que estes pontos se concentram em regiões 

com maiores incidências de crimes. Isto decorre da utilização das ocorrências como um 

peso na função objetivo do modelo de p-medianas. Esta maior concentração deve 

implicar em um tempo de resposta menor para locais mais violentos. Contudo, pode 

levar a filas em regiões com chamadas emergenciais ocasionais. 
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Figura 5.4 - Distribuição dos Postos Policiais Ideal em Relação aos Pontos de 

Ocorrências 

Esta redução na distância percorrida verificada no MARNUP causa impacto 

nos custos variáveis. Contudo, nesta configuração ideal há um aumento nos custos 

fixos, já que estes novos locais necessitam ser construídos. Este custo de instalação deve 

ser acrescentado nesta parcela dos custos totais. 

Utilizando-se do conhecimento prévio e de dados históricos é possível estimar 

o custo de construção de um posto de policiamento comunitário em R$ 50.000,00. Este 

custo deve ser diluído em 240 meses utilizando-se uma taxa de 0,70% a.m. Com isto a 

parcela do custo fixo deve ser acrescentada em R$ 430,75 para cada ponto instalado. 
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A análise dos custos totais é realizada de maneira similar ao MRUP, em que o 

número de rondas varia entre 1 e 10, conforme está exposto no Gráfico 5.6. 

 

 

Gráfico 5.6 - Custo total encontrado pelo MARNUP utilizando-se da quantidade de 

rondas diárias como parâmetro 

 

No Gráfico 5.6 é possível perceber a redução nos custos totais em relação ao 

MRUP. Esta diferença pode ser observada de uma maneira mais detalhada no Gráfico 

5.7, em que é realizada uma comparação entre os modelos já detalhados. No Gráfico 

5.8, é realizada uma análise de sensibilidade para os custos fixos com intervalos de 

variação de 10%. 
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Gráfico 5.7 - Custo total encontrado pelo MARNUP utilizando-se da quantidade de 

rondas diárias como parâmetro 

 

Gráfico 5.8 - Custo total encontrado pelo MARNUP utilizando-se da quantidade de 

rondas diárias como parâmetro 
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Os Gráficos 5.7 e 5.8 permitem observar que caso o custo fixo não sofra 

variações e o decisor escolha até duas rondas torna-se mais viável a utilização da 

configuração atual. Com variações de até 60% do custo fixo a utilização de até 4 rondas 

viabiliza a manutenção das unidades policiais já construídas e em funcionamento. 

Com isto, é possível concluir que em casos que o decisor deseje colocar uma 

quantidade de rondas diárias elevadas o MARNUP pode ser aplicado. Contudo, em 

casos que o policiamento fixo é mais intenso e o deslocamento é baixo o MRUP 

continua a ser viável, já que nesta realidade o custo total é menor. 

 

 

5.3 Aplicação do MRRUP na Cidade do Natal 
 

O modelo de redefinição e roteirização de unidades policiais busca a redução 

nos custos totais sem uma mudança considerável na configuração atual, ou seja, tem 

como objetivo desativar pontos já existentes e ativá-los em outros locais em casos que 

se obtenha uma redução nos custos variáveis justificável pelo aumento nos custos fixos 

decorrentes do aumento nos custos de instalação. 

O problema das p-medianas com restrições possibilita ao modelo a troca entre 

medianas utilizando-se de um fator de penalidade. Contudo há uma dificuldade na 

definição destas punições, já que este fator não utiliza uma medida facilmente 

discernível sendo formado pela multiplicação da quantidade e as distâncias entre os 

pontos de ocorrência. Por isto, três cenários possíveis para este modelo foram definidos, 

a saber: 

 

a) Conservador: possui maiores restrições orçamentárias o que obriga a 

utilização de altas penalidades; 

b) Moderado: possui restrições orçamentárias moderadas o que implica em 

um valor de penalidade médio;  

c) Agressivo: possui uma restrição orçamentária menor o que implica na 

utilização de penalidades menores. 
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No intuito de definir as penalidades para estes cenários foram calculadas a 

distância percorrida para os 31 postos policiais, ou seja, a mesma subdivisão adotada 

atualmente. Esta variação na punição foram realizadas no intervalo entre 0 e 7100, 

conforme está explicitado no Quadro 5.1. 

 

Quadro 5.1: Distribuição dos Postos Policiais Ideal em Relação aos Pontos de 

Ocorrências 

0 0 34357 531.574 1500 24 57247.2 661.665

100 3 37392.6 532.117 1600 24 57847.2 661.665

200 7 39814.6 536.897 1700 24 58447.2 661.665

300 8 42206.5 540.702 1800 24 59047.2 661.665

400 13 44410.7 537.072 1900 24 59647.2 661.665

500 15 46049.7 546.889 2000 25 60220.2 685.34

600 16 47606.3 554.23 2500 27 62161.5 725.125

700 16 49106.3 554.24 3000 27 63661.5 725.125

800 17 50586 567.385 3500 27 65161.5 725.125

900 19 51908.5 589.716 4000 28 66197.4 754.045

1000 20 53049.7 594.507 5000 29 67810.7 796.782

1100 20 54149.7 594.507 6000 29 68810.7 796.782

1200 22 55186.2 631.473 7000 29 69810.7 796.782

1300 23 55933.1 646.992 7100 31 69949.6 904.999

1400 23 56633.1 646.992

Função 

Objetivo  P-

Medianas

Distância 

Percorrida 

(km)

Penalidade

Quantidade 

de Postos já 

Construídos

Função 

Objetivo  P-

Medianas

Distância 

Percorrida 

(km)

Penalidade

Quantidade 

de Postos já 

Construídos

 

É possível observar no Quadro 5.1 a utilização de baixas penalidades, ou seja, 

até 800 a quantidade de postos desativados é baixa (no máximo oito), mas à medida que 

os valores aumentam as unidades policiais antigas diminuem até o ponto em que todas 

as bases são trocadas. 

A partir da distância percorrida obtida por cada penalidade é possível estimar 

os custos totais e assim descobrir os melhores pontos para cada estratégia definida no 

início deste tópico. Valendo salientar que maiores punições implicam em custos fixos 

menores e vice-versa. Esta estimativa pode ser observada no Gráfico 5.9. 
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Gráfico 5.9 - Custo total encontrado para 31 unidades policiais variando-se a 

penalidade do problema das p-medianas 

 

O Gráfico 5.9 permite a visualização de três pontos que podem ser aplicados 

para as estratégias levantadas neste item, a saber: 

 

a) Penalidade de 400: permite um custo total menor, mas possui custos 

fixos maiores e a necessidade de elevados orçamentos decorrentes da construção de 18 

novos pontos base com relação a 31 unidades policiais. É adequado para a aplicação em 

uma estratégia mais agressiva; 

b) Penalidade de 1300: possui um custo total maior do que o item “a”, mas 

em contrapartida não necessita de uma alta receita para construir novos pontos base, já 

que necessita construir 7 pontos base para 31 pontos base; 

c) Penalidade de 2500: possui um custo total maior, mas não precisa de um 

orçamento tão elevado, já que só existe a necessidade da construção de 3 unidades 

policiais neste caso em específico. 

 

Ao definir as punições utilizadas em cada estratégia é possível a formação da 

curva da distância percorrida variando o número de unidades policiais, conforme é 

exposto no Gráfico 5.10. 
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Gráfico 5.10 - Distância percorrida utilizando-se de estratégias diferenciadas e variando 

o número de unidades policiais 

 

Conforme o exposto acima, o Gráfico 5.10 mostra que a distância percorrida 

pela estratégia agressiva é menor às outras estratégias em praticamente todos os pontos. 

Contudo, esta diferenciação só começa de maneira mais acentuada a partir de 10 

unidades policiais. 

Embora este gráfico mostre uma solução melhor para a estratégia agressiva é 

importante analisar os custos totais, já que a sua aplicação implica em custos fixos mais 

elevados. O Gráfico 5.11 mostra a evolução destes custos utilizando-se de 1, 3, 5, 7 e 10 

rondas como parâmetro de variação. 
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Gráfico 5.11 - Custo total com variações no número de rondas com análise comparativa 

dos três tipos de estratégias aplicados ao MRRUP 

 

No Gráfico 5.11 é possível visualizar que os custos totais não possuem 

variações expressivas para uma pequena quantidade de rondas, ou seja, até três 

deslocamentos em cada sub-região definida pelo modelo. A partir disto, verifica-se uma 

diferenciação entre as estratégias e observa-se que os valores encontrados para a 

estratégia agressiva são elevados em relação aos demais. 

A partir desta informação extraída do Gráfico 5.11 verifica-se que os custos 

variáveis menores pela estratégia agressiva implicaram também em custos totais mais 

baixos. Contudo, a sua aplicabilidade é restrita a situações com orçamentos maiores.. 

A comparação deste modelo com os anteriores é importante para a verificação 

de sua aplicabilidade. É possível perceber a redução nos custos totais em relação ao 

MRUP e o MARNUP a partir da observação do Gráfico 5.12, em que é realizada uma 
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comparação entre estes modelos e o MRRUP utilizando-se como referência 31 unidades 

policiais. 

 

 

Gráfico 5.12 - Análise comparativa dos 3 modelos apresentados utilizando o número de 

ronda como critério de variação 

 

Conforme é observado no Gráfico 5.12 a curva que representa um custo total 

menor em praticamente todos os pontos é o MRRUP com estratégia agressiva. Contudo, 

conforme explanado acima necessita de um orçamento maior devido ao custo das 

construções. Além disto, nota-se que o MARNUP apesar de utilizar uma condição ideal 

não apresenta custos tão elevados, mas também necessita de um elevado investimento 

inicial, já que todas as construções devem ser realizadas. 

Vale salientar que a utilização do MRRUP com as outras estratégias também é 

válida, já que apresenta um custo total consideravelmente menor que o MRUP e não 

necessitam de um elevado montante inicial. 

Concluí-se com a aplicação deste modelo com a utilização do fator de 

penalidade evita desativações de postos elevadas e produz custos totais menores do que 

o verificado na Cidade do Nata atualmente, como na estratégia conservadora, em que se 
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modificam três pontos de ocorrência e esta mudança gera uma redução de 20% na 

distância percorrida. 

5.4 Análise da Aplicação dos Modelos 
 

Os três modelos desenvolvidos para a alocação de unidades policiais possuem 

vantagens e desvantagens em sua aplicação. Existem quatro benefícios que podem ser 

obtidos com a aplicação dos modelos desenvolvidos, a saber: 

a) Melhoria no tempo de resposta das ocorrências em regiões que possuem 

um número elevado de ocorrências; 

b) Melhoria no nível de serviço e aumento no número de ocorrências 

resolvidas plenamente. 

c) Redução dos deslocamentos policiais, já que o número de áreas 

descobertas diminui e consequentemente reduzem a necessidade de deslocamentos 

interzonas; 

d) Facilitar o roteamento das rondas preventivas (utilização das 

delimitações das zonas como referência para a patrulha preventiva – possibilita a 

criação de “cercas” virtuais). 

Contudo, é necessário levantar os problemas que podem ser trazidos com a 

utilização deste sistema: 

a) Maior tempo de resposta a ocorrências que estão em zonas com baixos 

índices de criminalidade; 

b) Necessidade de execução do modelo periodicamente devido a mudanças 

nas regiões de ocorrências que obriga a necessidade de mudança dos pontos estratégicos 

de patrulha. 

Com isto, a utilização da clusterização e da roteirização poderá melhorar o 

delineamento das áreas de trabalho deste batalhão permitindo assim que o 

monitoramento tanto preventivo quanto emergencial seja realizado de maneira mais 

eficiente. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

6.1 Considerações Finais 

 

A alocação de unidades policiais é um ponto de importância para a melhoria da 

segurança pública, principalmente no Brasil, em que a violência cresce em proporções 

elevadas desde a década de 80 gerando sensação de insegurança e criando demanda da 

população por serviços que a atendam prontamente e as ajudem na redução desta 

mazela. 

O presente estudo utilizando-se de técnicas da pesquisa operacional fornece 

suporte ao decisor na alocação de unidades policiais em determinada região levando em 

consideração as suas características e peculiaridades. 

Verifica-se nos modelos que a realocação de bases policiais em regiões que já 

possuem uma configuração inicial pode trazer benefícios do posto de vista financeiro, já 

que há uma redução nos custos totais e operacional e as viaturas alocadas tem um 

roteiro a ser seguido em sua escala de plantão. Além disto, possibilita a diminuição do 

tempo de resposta para o atendimento de emergências o que implica em melhoria do 

nível de serviço para a população. 

Uma contribuição deste trabalho foi desenvolver variações para o problema das 

p-medianas que podem ser aplicados em outras realidades, em que se utilizem pesos na 

arestas ou um fator de penalização que evite mudanças desnecessárias e onerosas. 

A maior contribuição deste trabalho foi a de integrar dois modelos pesquisa 

operacional que são o problema das p-medianas e do caixeiro viajante no intuito de 

resolver um problema da segurança pública buscando assim melhorias de curto prazo.  

6.2 Sugestões para Futuros Trabalhos 
 

Algumas questões podem ser levantadas em trabalhos futuros que pesquisem 

sobre esta temática, a saber: 

a) Incorporação de um sistema de filas para que se permita dimensionar a 

quantidade de viaturas buscando a redução do tempo de espera; 
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b) Consideração da capacidade das viaturas para definição do tipo de 

unidade policial que pode ser construída em cada local definido; 

c) Agregação dos modelos desenvolvidos a um Sistema de Apoio a 

Decisão ajudando na tomada de decisão em tempo real; 

d) Utilização de modelagens que permitam o acréscimo ou decréscimo do 

número de medianas sem a necessidade da fixação deste número. Além 

disto, é importante o desenvolvimento de uma escala de gravidade das 

ocorrências evitando assim a ponderação com valor 1 para qualquer 

tipo de ocorrências; 

e) Utilizar um modelo de alocação e roteirização integrado para este 

problema em questão. 
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