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O estudante Anderson Oberdan, sob a orientação do Prof. Dr. Egon Walter 
Wildauer, pesquisa a gestão do consumo de combustível em ônibus que 
operam o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba 
(MRIT). Sendo o transporte público uma condição fundamental para a 
inclusão social e para a universalização de acesso à saúde, educação, 
trabalho e lazer, compete ao poder público a prerrogativa de promover, 
aprovar, fazer cumprir e controlar regras e características para realização 
deste serviço. Dentre estas prerrogativas está a elaboração de uma planilha 
de custos que garanta o princípio da modicidade tarifária, onde o 
combustível é um dos principais elementos da composição destes custos. 
Neste contexto, as decisões que tangem a gestão do consumo de 
combustível devem ser operacionalmente eficazes. Desta forma, partindo da 
problemática de que, gestores do sistema de transporte público da MRIT não 
dispõe de um sistema que permita otimizar a atribuição de veículos em 
linhas, considerando a maximização do aproveitamento do combustível 
como um dos critérios, este trabalho desenvolve uma pesquisa de natureza 
aplicada, com abordagem quantitativa por meio do método de modelagem 
e se propõe a desenvolver um sistema computacional que, utilizando dados 
estatísticos do histórico de consumo de combustível, faça a programação 
linear para otimizar a designação de ônibus em linhas e sirva como 
ferramenta de apoio aos gestores na maximização do aproveitamento do 
combustível.  

 


