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Resumo:  
O controle e a otimização do tráfego urbano é uma questão de grande importância econômica e social. 
O desenvolvimento de ferramentas computacionais para apoiar o planejamento e a gerenciamento do 
tráfego representa uma urgente necessidade por parte das administrações municipais e um desafio 
considerável sob o ponto de vista da Ciência da Computação e da Matemática Aplicada. Esse trabalho 
apresenta uma proposta de modelagem matemática do fluxo rodoviário numa região de 60 km2 do 
município de Goiânia. Os valores exatos de parâmetros usados serão determinados mediante medições 
detalhadas feitas pela Superintendência Municipal de Trânsito. O sistema proposto se baseia em um 
modelo matemático do tráfego sobre o qual tanto tráfego existente como tráfego resultante de reforma 
urbana é simulado, e a região a ser modelada está com regime de obras extensas em execução. O 
modelo matemático é mapeado para um modelo computacional de bancos de dados georeferenciados, 
permitindo que uma classe notável de problemas de tráfego seja representada, simulada e avaliada, em 
particular o Problema de Equilíbrio de Tráfego (PET). Essa classe de problemas abrange os problemas 
de hashing (conhecidos popularmente como engarrafamentos) e também os problemas de redução do 
nível de poluição causados por veículos automotivos. Descreve-se o uso efetivo do software 
desenvolvido para modelagem matemática de tráfego rodoviário numa extensa parte do município de 
Goiânia, GO.  
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Abstract:   
The control and optimization of urban traffic is a question of great social and economic importance. 
The development of computational instruments to support the planning and practical control of traffic 
is a urgent need of municipal authorities and simultaneously a considerable challenge from the point 
of view of Computer Science and Applied Mathematics. This paper presents a proposal of 
mathematical modelling of a region of 60 km2 which presently has several large-scale traffic projects 
in execution. The precise values of parameters used in the model will be determined with the help of 
extensive traffic counts and other measurements made by the Municipal Transit Council. The 
proposed system is based on mathematical model of traffic in which real traffic flow and any other 
proposed flow (resulting from urban reform) are simulated This model is mapped onto a system of 
geo-referenced data banks permitting that a notable class of problems be represented, simulated and 
evaluated, in particular the Traffic Assignment Problem (TAP). This class of problems includes 
hashing or traffic jams and even questions like reduction of the air pollution produced by vehicles. The 
software is to be effectively applied and verified in the city of Goiânia, in the state of Goiás. 
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