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RESUMO 

O tráfego de veículos e pedestres nos grandes centros urbanos têm se tornado foco de 
grandes esforços do governo para melhorar a qualidade de vida nestes centros. Em geral estes 
esforços vêm acompanhados de grandes obras viárias que visam minimizar problemas de 
congestionamento e aumentar o escoamento de veículos em diversos pontos das cidades.  Porém, 
sem uma visão das rotas dos motoristas e não apenas de pontos isolados da malha viária, algumas 
obras podem apenas transferir o problema para outros pontos da cidade. Além disso, algumas 
destas obras são executadas para solucionar problemas locais e conhecidos e não são obras 
planejadas para suportar expansões futuras. Este trabalho aborda a simulação de tráfego com o 
objetivo de analisar o impacto de obras viárias no fluxo de veículos. Foram estudados modelos 
existentes de simulação para escolher o que mais se adequasse às necessidades do projeto para ser 
tomado como base e a partir disso propor melhorias e implementá-lo. O modelo escolhido foi o 
de Nagel Shreckenberg, baseado em autômatos celulares, o qual foi estendido com o objetivo de 
deixá-lo mais realista. As mudanças propostas foram referentes à velocidade máxima na 
aceleração dos veículos e ao tratamento de colisões e suas consequências. O modelo obtido foi 
implementado e testado simulando rotas da cidade de Manaus. Para avaliação do modelo foi 
apresentada uma simulação do fluxo de veículos de uma rua de Manaus e medidas as vazões de 
saída da via com e sem semáforos com o objetivo de avaliar o comportamento do fluxo de 
veículos se não houvesse a retenção causada pelos semáforos e qual seria o ganho em retirá-lo, 
por exemplo, construindo-se uma passagem de nível para acesso ao Campus de Manaus. Para 
cada variação de tempo em cada cenário, a simulação foi executada 50 vezes e os dados tratados 
foram o desvio padrão e variância, isto foi feito para aumentar a confiabilidade dos resultados. 
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ABSTRACT 

In large cities, vehicle and pedestrian traffic has become a critical issue that affects the 
population quality of life. As a consequence, government policies have been proposed to mitigate 
such a problem. These policies result in a large cost associated to the improvement of road 
networks to increase the traffic flow. However, such an strategy may lead to a simple shift in 
traffic bottlenecks, unless a global knowledge of the traffic behavior, available and possible 
routes is properly used. Moreover, some solutions are palliative and do not foresee future 
expansion. In this work,  we address the traffic simulation problem aiming at analyzing the 
impact of roadworks in the traffic flow. We extended the Nagel Schreckenberg model, based on 
cellular automata, so that it better reflects the reality. The proposed changes are related to the 
maximum speed, collision management and its consequences. The extended model was 
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implemented and used to simulate traffic routes in the city of Manaus, Brazil. To assess the 
model, we present a simulation of the traffic flow in a major street in Manaus and its outflow 
measures with and without traffic lights. The objective is to evaluate the traffic behavior IF no 
retention occurs, and what is the impact of removing traffic lights and building a viaduct in the 
street to access the University Campus. For every time variation in every scenario, we run 50 
simulation rounds, computing the associate variance. 
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