
UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE TRANUS COMO APOIO À 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE URBANO 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
Atualmente a tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais rápido para suprir as 

necessidades da população. Com isso, algumas áreas ganharam maior destaque, como é 

o caso da geotecnologia, a qual associa dados com informações cartográficas, sendo 

acessada diariamente em dispositivos como o GPS (Global Positioning System), Google 

Maps, Google Earth, entre outros. 

O seu uso facilitou e acelerou etapas como levantamento de dados, planejamentos, 

projetos e visualizações espaciais de uma determinada região. Na área urbana, vem sendo 

aplicada para a solução de diversos problemas, por meio de ligações entre informações 

físicas, geográficas, demográficas, topográficas ou de infraestrutura e o mapeamento da 

região demandada (CORDOVEZ, 2002). 

A engenharia de trânsito também está sendo influenciada pelo sistema de 

geoprocessamento. Por ser um ramo voltado para o estudo das características e relações 

entre os cinco elementos fundamentais do trânsito: motorista, pedestre, veículo, via e o 

meio ambiente, assim como o seu movimento seguro e eficiente, a aplicação de softwares 

está sendo feita para resolução de problemas, como por exemplo, o número de veículos 

que circulam por uma área definida em um certo intervalo de tempo. Esse tipo de estudo é 

desenvolvido através da matemática, probabilidades, física, entre outros meios científicos, 

tornando a solução sem os softwares, complexa (RADELAT, 2003). 

A estrutura do trânsito é composta por vias: superfícies por onde transitam veículos, 

pessoas e animais, sendo composta pela pista de rolamento, a calçada, o acostamento, a 

ilha, o canteiro central, passeio, passarela, calçadão, praça, túnel, viaduto e ponte. Podem 

ser classificadas em: 

 Vias urbanas: ruas, avenidas ou caminhos abertos à circulação pública dentro das 

cidades. São divididas em vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e local. 

 Vias rurais: vias abertas à circulação pública, situadas nas áreas rurais, dividindo-

se em rodovias e estradas (DETRANPR, 2014). 

As vias devem fornecer dois benefícios funcionais principais: a acessibilidade (grau de 

facilidade oferecida pela via para realizar a ligação entre a origem e o destino de 

determinada viagem) e a mobilidade (grau de facilidade para se movimentar dentro da via) 

(RADELAT, 2003). 



Segundo um estudo feito pelo economista Nelson Choueri, 5 milhões de pessoas deslocam-

se pela cidade de São Paulo diariamente, perdendo cerca de 2 horas por dia no transporte, 

gerando um total de 10 milhões de horas diárias perdidas. Considerando o valor médio da 

hora de trabalho como R$10,00, serão R$100 milhões somente em um dia (NOVAES, 

2014).  

Hoje, a cidade de São Paulo já encontra-se com o trânsito em um estado altamente caótico, 

e mesmo assim, a quantidade de veículos que entram em circulação só aumenta. Essa é 

uma das situações onde o uso de softwares é fundamental para buscar alternativas e 

possíveis soluções. 

Em 1982, um grupo venezuelano chamado Modelistica deu início ao desenvolvimento do 

software Tranus, com aplicações práticas a partir de 1985 (BARRA, 2010).  

Trata-se de um simulador para localizar atividades, uso de solo e transporte, para ser 

aplicado em escala regional ou urbana. Permite a avaliação dos pontos de vista social, 

econômico, financeiro, energético e ambiental, da simulação dos possíveis efeitos de 

políticas e projetos em uma determinada região (BARRA, 2010). Na figura 1 é ilustrado a 

interface gráfica do software. 

 

Figura 1 – Interface gráfica do sistema Tranus 

 

Fonte: Barra (2011) 



Uma das suas características é a maneira verdadeiramente integrada em que se 

representam os principais elementos, interligados por meio de uma teoria, do sistema 

urbano ou regional, como a localização e interação de atividades, o mercado imobiliário e 

o sistema de transporte. A explicação para a circulação de bens e pessoas se dá por meio 

das relações econômicas e espaciais entre as atividades que as geram. Além disso, a 

maneira como essas atividades interagem entre si, sua localização e o sistema imobiliário 

são influenciados pela acessibilidade do sistema de transporte público. Conjuntamente com 

essas interações, a avaliação econômica conta como parte importante tanto para a 

formulação teórica quanto para o sistema de modelagem, através de ferramentas para a 

análise de políticas e projetos (BARRA, 2011). 

Uma das vantagens da abordagem integrada é poder estimar matrizes de origem-destino 

das diversas viagens à um custo reduzido e com resultados mais confiáveis, utilizando uma 

pequena amostra na calibração do modelo de localização e transportes (BARRA, 2011). 

O software possui um leque de situações em que pode ser aplicado, tais como planos de 

urbanização, controles sobre os usos do solo, impacto dos projetos industriais ou 

residenciais, planos de desenvolvimento regional, planos e estímulos para a construção de 

moradias, programas de proteção do ambiente através do controle sobre as áreas 

especiais, novas estradas ou melhorias nas já existentes, reorganização do sistema de 

transporte público (novas rotas, tarifas, etc.), faixas exclusivas de ônibus ou veículos de alta 

ocupação, restrições à circulação de veículos, política de preços (taxas sobre combustíveis, 

estacionamentos ou pedágios), entre outras (BARRA, 2011). 

No ano de 1826, Von Thünen deu início as análises espaciais na escola de microeconomia 

espacial. Os conceitos fundamentais da economia espacial e da formação de renda da terra 

utilizados no Tranus partiram disso. Dando continuidade, as participações de Hansen 

(1959) e Lowry (1964) foram as primeiras dentro de uma vasta área de pesquisa sobre 

modelos de gravidade e entropia, permitindo que Wilson (1970) pudesse desenvolver um 

importante trabalho, o qual além de introduzir técnicas de maximização da entropia de 

modelagem espacial, pôde direcionar caminhos para os modelos integrados de localização 

de atividades e transporte, ou seja, o sistema urbano ou regional como um corpo unificado 

de acordo com uma teoria. Essa conclusão é dada como parte fundamental do Tranus 

(BARRA, 2011). 

Leontief, em 1963, desenvolveu uma obra a respeito dos modelos de insumo-produto, a 

qual também faz parte da formação do Tranus, pois realiza as representações da economia 

através de contabilidades insumo-produtos espaciais, assim como a formação de preços, 



representações tanto das importações como exportações e funções de demandas elásticas 

(BARRA, 2011). 

Já a pesquisa de distribuição modal no transporte partiu do trabalho de McFadden (1975), 

na escola de modelos de decisão discretas e utilidades aleatórias, a qual se estendeu no 

software para todos os diversos níveis de geração de viagens, a escolha modal e de 

alocação, para localização espacial das atividades urbanas e as opções para o mercado 

imobiliário (BARRA, 2011). 

Para fechar a estrutura teórica do sistema, utiliza-se de uma linha de modelos de transporte 

convencionais, à partir do algoritmo de busca de caminho mínimo criado por Dijkstra, 

elementos como a Teoria dos Grafos, redes, linhas e outros (BARRA, 2011). 

Na figura 2 é possível visualizar a árvore da família de teorias influenciadoras do software. 

 

Figura 2 – Antecedentes teóricos do sistema Tranus 

 

Fonte: Barra (2011) 
 

O modelo de transporte no Tranus é totalmente multimodal, ou seja, permite que exista 

mais de um modo e operadores específicos. Na atividade urbana, nem sempre o caminho 

entre a origem e o destino é percorrido por um único meio de transporte, por exemplo: o 

usuário caminha até o ponto de ônibus, segue até uma estação de metrô e por fim caminha 

até o seu destino. O software é flexível, permitindo uma confiabilidade maior nos seus 

resultados, mas possui somente uma rede para todos os modos e operadores, evitando 

problemas causados pelas divisões entre rede de transportes públicos e rede de 

transportes privados (BARRA 2011). 



Figura 3 – Exemplo de um caminho multimodal 

 

Fonte: Barra (2011) 
 

1.1 Objetivos 

O objetivo principal deste projeto é simular situações reais no software Tranus, verificando 

assim a veracidade e confiabilidade das informações geradas. Além de confirmar a sua 

ligação como as teorias usadas para o desenvolvimento do sistema de trânsito urbano e 

analisar a eficiência da sua aplicação na área da Engenharia. 

Os objetivos específicos que constam neste projeto são: 

 comparar a teoria real com a teoria do software, analisando a sua equivalência; 

 levantar dados reais e compará-los com os gerados pelo sistema, verificando sua 

veracidade; 

 verificar se a simulação do sistema pode ser adotada como a situação real; 

 verificar a suas vantagens na área da engenharia; 

 através de um estudo de caso, comprovar a confiabilidade do software. 

 

1.2 Justificativa 

Os usos dos sistemas de geoprocessamento são diversos, podendo analisar desde 

problemas ambientais e áreas da biologia até problemas econômicos.  

Com o avanço dessas geotecnologias, atualmente estão cada vez mais presentes no 

cotidiano das pessoas, principalmente nas grandes cidades, onde o uso de um GPS (Global 

Positioning System) é fundamental não só para a identificação de caminhos, como para a 

verificação do congestionamento naquele momento, possibilidade de checar a distância do 

ônibus até o seu ponto, notificação de acidentes ou vias interditadas, entre outros. 

Com softwares como o Tranus, as cidades poderão ser analisadas como um todo, 

englobando o usuário da via, o tempo gasto, as velocidades do percurso, o valor gasto para 

realizar um determinado trajeto, ou para mantê-lo, o lucro das empresas responsáveis, 

verificar se a quantidade de veículos de transporte público que percorre uma certa linha 

está sendo suficiente, estudar os efeitos causados pelas modificações do sentido das vias, 



dos tempos nos semáforos, da retirada de uma faixa de veículos para a criação de uma 

faixa de ônibus ou até mesmo uma ciclovia, o volume de veículos de um certo trecho, entre 

outros. Através da simulação dessas situações, os efeitos poderão ser previamente vistos 

e analisados, permitindo uma maior eficiência no projeto e evitando resultados 

insatisfatórios. 

Além disso, permite interligações com outros sistemas, como o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG), sobrepondo o mapa com a situação desenvolvida pelo Tranus em um 

mapa temático, tornando a análise ainda mais real, como pode ser visto na figura 4. 

 

Figura 4 – Exemplo de uma rede codificada diretamente sobre um mapa digital GIS 

 

Fonte: Barra (2011) 
 

Porém, para que haja um aproveitamento significativo, é preciso realizar um estudo para 

verificar e comprovar o grau de confiança das informações fornecidas. 

 

2. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

2.1 Estudo do software Tranus. 

O software Tranus pode ser facilmente baixado do seu site em qualquer computador com 

sistema padrão à partir do Windows XP ou com sistema Linux. Pode-se encontrar, também 

nesse mesmo local, alguns tutoriais que fornecem tanto explicações como exemplos, 

permitindo que se obtenha um conhecimento amplo sobre o funcionamento do sistema. 



2.2 Estudo do sistema de trânsito 

Para que a comparação teórica entre o sistema de trânsito real e o simulado pelo software 

seja feita, é necessário a realização de um estudo para um conhecimento mais avançado 

sobre a formação e funcionamento dos sistemas de trânsito atuais. 

2.3 Aplicação e análise de diferentes situações 

Entendido o funcionamento do software, a próxima etapa será a aplicação de diversas 

situações cotidianas do trânsito para o estudo dos resultados obtidos, podendo analisar a 

veracidade das informações. 

2.4 Desenvolvimento de um estudo de caso 

Será realizado um estudo de caso para uma situação já existente, como por exemplo as 

novas ciclovias que estão sendo feitas pela cidade de São Paulo ou a hipótese da 

desativação do Elevado Presidente Costa e Silva no centro da mesma. Serão 

desenvolvidos mapas temáticos através do software Quantum GIS, para análise do sistema 

de intercâmbio de informações do Tranus, podendo concluir sobre a sua confiabilidade, 

assim como a sua utilidade e eficiência na engenharia. 

 

3. CRONOGRAMA 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estudo do software Tranus X X           

Estudo do sistema de trânsito X X           

Pesquisa de dados para diversas 
situações 

 X X X         

Desenvolvimento e simulações no 
software à partir dos dados coletados 

   X X X       

Análise e comparação dos resultados 
simulados com as informações reais 

     X X      

Estudo e pesquisa de dados para o 
estudo de caso 

      X X     

Simulação do estudo de caso no 
software Tranus 

       X X    

Desenvolvimento do mapa temático no 
Quantum GIS 

        X X   

Análise dos resultados          X X  

Redação e entrega do relatório           X X 
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