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Resumo 
No problema de equilíbrio de tráfego em uma rede de transporte com demanda fixa, os usuários 
interagem de tal modo a determinar o caminho de menor custo de viagem de seus pontos de origens a 
seus pontos de destinos. As condições de otimalidade de equilíbrio de tráfego correspondem à 
formulação de um problema de inequações variacionais, dado por: 
                                                      ( c(f*), f – f* ) ≥ 0 , ∀ f ∈ K 
onde f* é o vetor  nos arcos da rede de equilíbrio de tráfego, c é o vetor dos custos nos arcos e K o 
conjunto de fluxo viáveis de equações de conservação de fluxo. 
Existem diversos métodos de solução para resolver problemas variacionais. Neste trabalho, 
apresentamos o método de projeção-contração dado por: 

                          fk+1 = (1-ak ) fk  + ak  (PK [fk - ρ c(fk )]),  0≤ak≤1,  ∑∞
=0k

ka = ∞  e ρ>0 

onde f0  ∈ K   e   PK  é o operador projeção sobre o conjunto convexo fechado K. 
O operador projeção PK  víncula a solução de um problema de programação quadrática, o qual é 
resolvido usando o método de pontos interiores primal-dual, não sendo necessário armazenar a matriz 
de restrições de conservação de fluxo. O algoritmo projeção-contração é testado em uma série de 
problemas de equilíbrio de tráfego de diferentes dimensões indicando a sua eficiência. 
Palavras Chave: Problema de Equilíbrio de Tráfego. Problema de Inequações Variacionais. Problema 
de Programação Quadrática. 
 
Abstract 
In the traffic network equilibrium problem with fixed demands, users interact so as to determine their 
cost-minimizing routes of travel between their points of origin and their destinations. The governing 
equilibrium conditions of the traffic network problem can be formulated as a variational inequality 
problem, given by: 
                                                        (c(f*), f – f* ) ≥ 0  ∀f ∈ K 
where f* ∈ K is a traffic network equilibrium in link loads, c is the vector of link costs and K the set 
of feasible loads, the flow conservation equations. 
In order to solve the variational inequality problem, so far various solution methods have been 
proposed. Among these algorithms, in this work the projection-contraction is presented given by the 
following iterative scheme: 

                            fk+1  = (1 – ak ) fk  + ak  (PK [fk  - ρ c(fk )]),   0≤ak≤1,   ∑∞
=0k

ka = ∞  and  ρ>0  

where  f0  ∈ K  with PK  being the usual projection map on the closed convex set K. 
The projection operator PK entails the solution of a quadratic programming problem, which it is solved 
using the infeasible primal-dual interior point method. This method takes advantage of the structure of 
the problem without storing the restrictions matrix. This projection-contraction algorithm is carried out 
using a set of several traffic network equilibrium problems with different sizes and the computational 
results indicate the efficiency of this algorithm. 
Key Words: Traffic Equilibrium Problem. Variational Inequality Problem. Quadratic Programming 
Problem. 


