
SISTEMA PARA SIMULAÇÕES EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E 

TRANSPORTE URBANO 
 

Ruane da Cunha Gracio1, Sergio Vicente Denser Pamboukian2 
 

 

                                                           
1 Ruane da Cunha Gracio, Aluna, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Engenharia Civil, Laboratório de Geotecnologias, Rua da Consolação, 930, 01302-

907, São Paulo, SP, Brasil, ruane.gracio@hotmail.com 
2 Sergio Vicente Denser Pamboukian, Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola de Engenharia, Laboratório de Geotecnologias, Rua da 
Consolação, 930, 01302-907, São Paulo, SP, Brasil, sergio.pamboukian@gmail.com 

Resumo  O software Tranus foi criado para apoiar a 

Engenharia de Tráfego e Transporte Urbano, simulando 

situações reais e possibilitando a identificação de problemas 

no sistema viário. Com o Tranus é possível efetuar 

mudanças no sistema viário e simular os resultados obtidos 

com tais mudanças. Sua utilidade pode ser imensa nessa 

área, evitando possíveis erros e permitindo que, por meio 

das simulações, todas as informações atuais sejam 

recalculadas conforme as mudanças estabelecidas, podendo, 

além de tudo, verificar qual seria a solução mais viável para 

o problema. Esse trabalho tem o objetivo de descrever o 

sistema Tranus e analisar sua aplicação na Engenharia de 

Tráfego e Transporte Urbano. São discutidos conceitos de 

Geotecnologias e Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), elementos que influenciam no tráfego como Volume e 

Velocidade e as principais características do Tranus. A 

aplicação do sistema é exemplificada por meio de um estudo 

de caso. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, a área das geotecnologias vem se 

desenvolvendo de maneira muito rápida para suprir as 

necessidades geradas pela população através, por exemplo, 

de ferramentas como o Global Positioning System (GPS), 

Google Maps, Google Earth, entre outras. 

No entanto, sua utilidade vai muito além, podendo ser 

aplicada nas áreas de recursos naturais, transportes, 

comunicações, energia ou planejamento urbano [1].  

As geotecnologias têm como função coletar, armazenar, 

processar e analisar informações geográficas, não só 

matematicamente, mas também estatisticamente, através de 

um conjunto de técnicas matemáticas e computacionais. 

Entre as tecnologias mais utilizadas estão o Sensoriamento 

Remoto e o Sistema de Informações Geográficas (SIG). 

O Sensoriamento Remoto é o responsável pela obtenção 

de informações de tudo que faz parte da superfície terrestre, 

gerando imagens e diversos tipos de dados, sem a 

necessidade do contato direto. Isso é possível por conta da 

detecção, armazenamento e análise da radiação 

eletromagnética emitida ou refletida por todos os 

componentes existentes, sendo registradas pelos sensores 

remotos [2].  

Já os SIGs são as ferramentas computacionais usadas no 

geoprocessamento, as quais realizam as análises complexas 

ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de 

dados georreferenciados, podendo ainda automatizar a 

produção de documentos cartográficos [1]. 

Pode-se dizer que os SIGs funcionam como cadeias 

automatizadas de informações, ou seja, realizam diferentes 

análises partindo de uma base de dados cartográficos, 

gerando resultados significativos do ponto de vista 

territorial. Esses dados são representados graficamente por 

pontos, linhas e polígonos dentro dos sistemas, sendo 

interligados com uma série de atributos (características das 

feições representadas pelos elementos geográficos). Como 

tudo pode ser representado graficamente, sua utilidade nos 

estudos e monitoramento ambientais, no planejamento 

urbano, em diversos tipos de serviços e atividades como, por 

exemplo, energia elétrica, saneamento básico, 

telecomunicações e trânsito, aumentam cada vez mais [2]. 

Procurando facilitar o entendimento dos SIGs, seguem 

algumas definições: 

 "Um conjunto manual ou computacional de 

procedimentos utilizados para armazenar e manipular 

dados georreferenciados" (Aronoff, 1989 apud [1]); 

 "Conjunto poderoso de ferramentas para coletar, 

armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados 

sobre o mundo real" (Burrough, 1986 apud [1]); 

 "Um sistema de suporte à decisão que integra dados 

referenciados espacialmente num ambiente de respostas 

a problemas" (Cowen, 1988 apud [1]); 

 "Um banco de dados indexados espacialmente, sobre o 

qual opera um conjunto de procedimentos para 

responder a consultas sobre entidades espaciais” (Smith 

et al., 1987 apud [1]). 

De maneira geral, um SIG é composto pelos seguintes 

elementos: 

 interface com o usuário ou interface homem-máquina; 

 entrada e integração de dados; 

 funções de processamento gráfico e de imagens; 

 visualização e plotagem; 

 armazenamento e recuperação de dados (organizados 

como um banco de dados geográficos). 



A interface homem-máquina, a mais externa, é a 

responsável pela definição sobre como o sistema será 

operado e controlado. Já no nível intermediário é onde o SIG 

deverá possuir os mecanismos necessários para o 

processamento dos dados espaciais, como entrada, edição, 

análise, visualização e saída. Por fim, em seu nível mais 

interno é onde ocorre o armazenamento e recuperação dos 

dados espaciais e seus atributos, realizado pelo sistema de 

gerência de bancos de dados geográficos [1]. A Figura 1 

relaciona esses componentes. 

 

 
FIGURA 1 

ARQUITETURA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS [1] 

 

Uma das áreas na qual o uso das geotecnologias vem se 

aprimorando é a de Engenharia de Tráfego, um ramo da 

engenharia que surgiu ao final dos anos 50 devido ao 

aumento significativo da urbanização vindo da 

industrialização dos centros urbanos, principalmente das 

indústrias automobilísticas. É a responsável não só pelo 

planejamento e desenho geométrico de ruas, estradas de 

rodagem, mas também da integração com outros meios de 

transporte, proporcionando a movimentação segura, eficiente 

e conveniente tanto de pessoas quanto de mercadorias, 

segundo o Institute of Traffic Engineering (ITE) [3]. 

Em 1982, foi desenvolvido um software chamado 

Tranus, cujo principal objetivo é a simulação de situações 

diversas com relação ao tráfego, englobando-o como um 

todo, desde mercadorias e pedestres até meios de transporte 

distintos. Através dele, as geotecnologias influenciam 

também nesse ramo da Engenharia, permitindo uma 

visualização prévia de possíveis modificações com base nos 

dados fornecidos de situações atuais, realizando um estudo e 

análise da viabilidade de tais mudanças. 

ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTE 

URBANO 

Como já foi dito anteriormente, o principal objetivo da 

Engenharia de Tráfego é o movimento eficiente e seguro de 

pessoas e mercadorias pelas redes viárias, sendo o homem, o 

veículo e a infraestrutura seus elementos essenciais. 

O homem é o fator ativo da sociedade, portanto precisa 

deslocar-se para desenvolver suas atividades diárias, tais 

como trabalhar e estudar, entre outras. Para isso é necessário 

que esse deslocamento seja rápido, cômodo e seguro, 

evitando que a qualidade de vida de cada um se degrade por 

conta das limitações de acessibilidade [4]. 

O espaço por onde irão transitar as pessoas, os veículos 

e os animais é definido como via, sendo composta pela pista, 

a calçada, o acostamento, a ilha e o canteiro central. As vias 

podem ser urbanas, quando existirem edificações em sua 

extensão, ou caso contrário, rurais [5]. 

As vias urbanas podem ser classificadas em: 

 Via de trânsito rápido: possui acessos especiais, com o 

trânsito livre, não havendo acesso direto aos lotes 

lindeiros, interseções ou travessia de pedestres em nível; 

 Via arterial: possui diversas interseções em nível, 

principalmente controladas por semáforos, com 

acessibilidade aos lotes lindeiros ou às vias secundárias 

e locais, permitindo a movimentação entre as regiões de 

uma cidade; 

 Via coletora: responsável pela coleta e distribuição do 

fluxo de veículos que precisa entrar ou sair das vias de 

trânsito rápido ou arteriais, permitindo a movimentação 

entre as regiões de uma cidade; 

 Via Local: possui interseções em nível sem semáforos, 

sendo usada apenas para acessos locais ou regiões 

restritas. 

Já as vias rurais se diferem apenas pela existência ou 

não de pavimentação (qualquer cobertura do solo, desde 

asfalto até pedregulhos): se existir, são chamadas de 

rodovias, caso contrário, são estradas [5]. 

Nosso país possui um Sistema Nacional de Trânsito 

(SNT), cujos objetivos incluem a definição de diretrizes da 

Política Nacional de Trânsito, visando a segurança, fluidez, 

conforto, proteção ambiental e educação no trânsito, assim 

como a fiscalização do seu cumprimento; a fixação dos 

padrões para critérios técnicos, financeiros e administrativos 

para que as atividades do trânsito sejam executadas, 

seguindo as normas e procedimentos; o estabelecimento do 

fluxo de informações entre os órgãos e entidades que fazem 

parte do Sistema, facilitando decisões e mantendo a 

integração [6]. 

O SNT é composto pelos seguintes órgãos e entidades: 

 CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito; 

 DENATRAN: Departamento Nacional de Trânsito; 

 DETRAN: Departamento de Trânsito dos Estados e do 

Distrito Federal; 

 CETRAN/CONTRANDIFE: Conselho de Trânsito - 

Estados e Distrito Federal; 

 PRF: Polícia Rodoviária Federal; 

 DNIT: Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transporte; 

 JARI: Junta Administrativa de Recursos de Infração; 

 Órgãos Municipais; 

 Polícia Militar; 

 DER: Departamento de Estradas e Rodagens. 

 

Tratando-se do projeto das vias, existem dois elementos 

básicos que influenciam no tráfego: Velocidade e Volume. 



Velocidade 

É através dos parâmetros de velocidade que irão ser 

definidos os elementos geométricos do traçado, podendo 

assim ser analisado os quesitos sobre economia, segurança e 

comodidade da via [4]. 

Entretanto, como existem diversos fatores que podem 

interferir na velocidade utilizada pelos condutores, tais como 

a intensidade do tráfego, curvatura, inclinação longitudinal 

da estrada, entre outros, a Norma de Traçado (JAE P3/94) 

determina as características técnico-geométricas do traçado 

de acordo com três conceitos de velocidade [4]:  

 Velocidade base: é a máxima velocidade mantida ao 

longo de todo o traçado, mantendo a segurança em 

pontos específicos onde as condições do terreno não 

permitem, economicamente, características geométricas 

superiores, sendo definida de acordo com a topografia 

local, os volumes de tráfego esperados, o investimento 

desejado e a função da nova via, a qual deverá ser 

constante ao longo de toda a estrada construída; 

 Velocidade específica: é a máxima velocidade segura 

para qualquer elemento do traçado, ou seja, ela varia de 

acordo com as características geométricas dos 

elementos encontrados pelo condutor. Porém de acordo 

com a Norma de Traçado (JAE P3/94), a diferença de 

velocidade entre dois elementos consecutivos em um 

traçado não poderá ser maior que 20 km/h, buscando 

assim manter a homogeneidade; 

 Velocidade de tráfego: é a velocidade que indica o 

limite máximo de segurança, sendo que acima dela o 

condutor encontra-se em uma situação de risco para as 

condições existentes. 

Volume 

É definido pela quantidade de veículos que circularam 

por um determinado trecho de uma via em certo intervalo de 

tempo. Pode ser registrado para diversas utilidades [3]: 

 Volume anual: é a quantidade de veículos que passaram 

por uma determinada seção em um período de 365 dias 

consecutivos. Sua finalidade é determinar índices de 

acidentes e estimar receitas para a implantação de 

pedágios; 

 Volume médio diário: é a quantidade de veículos que 

circulam por um determinado trecho de uma via em um 

período de 24 horas, cuja finalidade é avaliar a 

distribuição de tráfego, medir a demanda dessa via e 

realizar melhorias básicas; 

 Volume horário: é a quantidade de veículos que 

passaram por um determinado trecho de uma via em um 

período de uma hora (normalmente durante o horário de 

pico, intervalo de hora com o maior movimento na via), 

com a finalidade de estudar a capacidade das vias e 

realizar projetos geométricos ou de interseções. 

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e a 

Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) realizam 

pesquisas na cidade de São Paulo com diversos tópicos, 

dentre eles existe o de velocidade e volume de diversas vias 

analisadas. Esses dados podem ser utilizados em softwares 

como o Tranus, o qual irá ler e simular essas informações e, 

a partir disso, poderá fornecer informações como rotas 

alternativas, custo do trajeto, tempo gasto, ou até mesmo 

redistribuir os dados atuais em uma possível mudança, como 

por exemplo alteração do tempo dos semáforos, introdução 

de uma faixa de ônibus, alteração no sentido da via, entre 

outros. 

TRANUS 

O início do desenvolvimento do software Tranus se deu 

em 1982 por um grupo venezuelano chamado Modelistica, o 

qual obteve aplicações práticas a partir de 1985 [7]. 

Trata-se de um simulador o qual localiza atividades, 

usos do solo e transportes, podendo ser aplicado em escala 

regional ou urbana. Permite a avaliação dos pontos de vista 

social, econômico, financeiro, energético e ambiental, 

simulando os possíveis efeitos de políticas e projetos em 

uma determinada região [7]. 

Na figura 2 é ilustrada a interface gráfica da versão mais 

recente do software (v12.10.1 de 2012). 

 

 
FIGURA 2 

INTERFACE GRÁFICA DO SISTEMA TRANUS [7] 
 

Este software envolve diversos conceitos teóricos e 

matemáticos. A sua base começou no ano de 1826, onde 

Von Thünen deu início a análises espaciais na escola de 

microeconomia espacial. Os conceitos fundamentais da 

economia espacial e da formação de renda da terra utilizados 

no Tranus surgiram a partir disso. Dando continuidade, as 

participações de Hansen (1959) e Lowry (1964) foram as 

pioneiras dentro de uma vasta área de pesquisa sobre 

modelos de gravidade e entropia, permitindo que Wilson 

(1970) desenvolvesse um importante trabalho, o qual além 

de introduzir técnicas de maximização da entropia de 

modelagem espacial, direcionou os caminhos para os 

modelos integrados de localização de atividades e transporte, 

ou seja, o sistema urbano ou regional como um corpo 



unificado segundo uma teoria. Essa conclusão é a parte 

fundamental do Tranus [7]. 

Leontief desenvolveu, em 1963, uma obra a respeito dos 

modelos de insumo-produto, a qual também influencia a 

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 [7]. 

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 [7]. 

Finalizando a estrutura teórica do sistema, utiliza-se de 

uma linha de modelos de transporte convencionais, a partir 

do algoritmo de busca de caminho mínimo criado por 

Dijkstra, elementos como a Teoria dos Grafos, redes, linhas 

e outros [7]. 

Na figura 3 é possível visualizar a árvore da família de 

influenciadores do software. 

 

 
FIGURA 3 

ANTECEDENTES TEÓRICOS DO SISTEMA TRANUS [7] 

 

Principais Características 

O software possui algumas características que o 

diferenciam dos demais, aumentando a credibilidade do seu 

uso, tais como [7]: 

 Árvore de cenários: é a maneira como o banco de dados 

é organizado, onde cada elemento da base é ligado a um 

nó dessa árvore, interligados entre si de maneira lógica, 

permitindo que, ao alterar algum elemento em um dos 

cenários, automaticamente todos os outros ligados à 

esse mesmo "galho" serão alterados simultaneamente, 

além de poderem ser copiadas para outros "galhos". Isso 

facilita a visualização e otimiza o tempo, evitando 

muitos erros; 

 Ferramentas de edição de rede: utilizado para 

representar os elementos que estão sendo tratados, tais 

como o uso de nós e ligações interativamente (de acordo 

com as vias, poderão ser definidos tipos de 

representações para diferenciá-las), a definição das 

rotas, o estabelecimento do sentido da via (mão dupla 

ou simples), a mudança de cores, por exemplo, para 

mostrar diferentes opções de rotas para uma 

determinada situação, mesmo que ocorram conversões 

entre os meios de transportes, entre outros. São 

utilizadas coordenadas UTM (Universal Transversa de 

Mercator), sistema baseado no plano cartesiano (eixos 

x,y), para localizar os nós e calcular os comprimentos 

das ligações; 

 Tempo: o software estabelece, com base nos dados 

fornecidos, uma relação entre as opções de rotas para 

um determinado destino partindo de uma origem 

definida com o tempo gasto no percurso, o tempo de 

espera para a utilização do transporte público, o tempo 

de embarque de acordo com a quantidade de passageiros 

já presentes no transporte, representando esses valores 

em forma de planilhas. Poderá ser feita, também, uma 

redistribuição e demonstração do trânsito se ocorrer 

uma mudança no tempo de um semáforo, verificando 

sua possível viabilidade; 

 Caminhos: o Tranus determina diversos caminhos de 

acordo com origem/destino fornecidos para cada modo 

de transporte fornecido, por exemplo, o transporte de 

passageiros pode ser feito por carros, ônibus, táxis, 

metrôs, enquanto que o transporte de cargas pode ser 

feito por operadores de caminhões leves ou pesados. A 

partir disso, podem ser atribuídas, para cada operador de 

transporte público, linhas, sua frequência e suas 

paradas; 

 Modos e Operadores: por ser um sistema multimodal, a 

flexibilidade para definir modos e operadores é bem 

alta, como exemplo, em uma cidade a rota pode ser 

traçada envolvendo carros, transportes públicos, 

bicicletas ou até mesmo percurso a pé; 

 Custos: o cálculo dos custos de cada trajeto inclui desde 

pedágios, estacionamentos e passagens dos transportes 

públicos para os usuários, até o valor necessário para a 

manutenção da via, realizada pelos administradores, ou 

dos próprios transportes, realizada pelas empresas 

responsáveis. O lucro dessas empresas também pode ser 

fornecido pelo software; 

 Capacidade e Volume: com base nas informações 

fornecidas, como o tamanho de cada via, a quantidade 

de veículos que ela comporta, a quantidade de veículos 

que passará por um determinado trecho, o software 

demonstra o volume que ali se encontra variando a 

espessura das linhas, as quais representam as vias. Com 

essas informações, poderá ser calculado o tempo do 

trajeto, a velocidade média, entre outros fatores. O 

mesmo ocorre quando a capacidade de um veículo do 

transporte público está no seu limite, aumentando, por 

exemplo, o tempo de espera e de trajeto dos usuários; 

 Matriz Origem-Destino (OD): por meio de uma 

abordagem integrada, é possível estimar uma pequena 



amostra de um modelo de localização e transporte, 

sendo então feito o desenvolvimento de matrizes 

analíticas, cujos resultados são mais confiáveis e o custo 

é muito menor do que as vindas de pesquisas origem-

destino. 

Por meio da simulação realizada pelo software, é 

possível analisar a melhor rota a seguir, a distância a ser 

percorrida, quanto tempo levará tanto no trajeto quanto nas 

possíveis esperas, o valor gasto independente do meio de 

transporte utilizado, as velocidades que poderão ser 

atingidas nos trechos percorridos, facilitando o planejamento 

do usuário. 

Ao que se refere à parte matemática do sistema, o 

modelo de localização pode ser dividido em zonas internas, 

as quais geram áreas de estudo, onde existem todas as 

relações socioeconômicas e de transporte, e zonas externas, 

com apenas algumas relações nas áreas de estudo com outras 

zonas, como as de importação e exportação [7]. 

Os setores estão localizados em diferentes zonas 

específicas de acordo com as variáveis que os caracterizam, 

como [7]: 

 Produção exógena: a demanda final nos modelos 

insumo-produto não é gerada pelas demandas internas 

de outros setores, porém sua produção necessita de 

insumos do sistema. Apesar de não depender dos 

mecanismos simulados, sua localização depende das 

decisões políticas ou dos elementos externos não 

modelados; 

 Produção induzida: produção gerada na própria área de 

estudo de um setor, com a finalidade de suprir a 

demanda interna ou externa de outros setores. O modelo 

realiza a distribuição espacial-setorial, sendo o seu 

crescimento proporcional ao crescimento dos setores da 

demanda; 

 Demanda exógena: é usado exclusivamente para tudo o 

que ocorre dentro da área de estudo, sendo possível 

adicionar uma demanda gerada pelas outras atividades 

do sistema. Sua distribuição ocorre juntamente com a 

demanda induzida; 

 Demanda induzida: é o intermédio das atividades 

internas do sistema de acordo com as necessidades de 

consumo final; 

 Exportações: produção na área de estudo direcionada ao 

consumo nas zonas externas; 

 Importações: demanda das zonas internas pela produção 

das zonas externas; 

 Capacidade de produção: é o valor máximo ou mínimo 

da produção total de um setor. 

O software interliga o modelo de atividades com o de 

transportes através de uma interface, onde é possível gerar 

uma demanda de transporte de acordo com os fluxos 

socioeconômicos. Existem diversos tipos de conversões, tais 

como a formação das categorias de transporte de acordo com 

os fluxos econômicos, definindo a proporção do volume 

transportável por cada unidade de produção; conversão das 

unidades de medida ou de tempo utilizadas nos modelos de 

localização para os presentes nos modelos de transporte; 

determinação da direção (origem-destino) do volume 

movimentado de acordo com a direção das transações; entre 

outros [7]. 

Na Figura 4 pode-se observar a estrutura do sistema. 

 

 
FIGURA 4 

INTERFACE ATIVIDADES-TRANSPORTE [7] 

 

Outra particularidade do sistema é o fato de ser 

composto por uma série de módulos e programas de 

intercâmbio de informações, como [7]: 

 Tranus User Shell (TUS): é a interface gráfica, onde 

estão localizadas as ferramentas de edição, menus, 

banco de dados organizados em forma de cenários, entre 

outros (Figura 2);  

 Programas de cálculo: conjunto de programas cuja 

função é calcular modelos de localização, busca de 

caminhos, entre outros. O acesso é feito através da 

interface gráfica e seus resultados são armazenados em 

forma de cenários; 

 Programas de consulta e geração de relatórios: realizam 

consultas ao banco de dados de resultados de diversas 

opções e formatos, além dos produzidos diretamente por 

interface e pelos modelos. 

Na Figura 5, estão relacionados os componentes 

operativos do Tranus. 

 

 
FIGURA 5 

COMPONENTES OPERATIVOS DO SISTEMA TRANUS [7] 

 

 



ESTUDO DE CASO 

A referência [8] traz um estudo de caso muito 

interessante para entendermos o funcionamento do Tranus e 

suas aplicações. O estudo é feito sobre um sistema de 

transporte público com demanda exógena. Trata-se de uma 

rede de transportes simples, com três zonas interligadas por 

meio de duas rotas de transportes públicos, onde só 

passageiros de uma única categoria serão considerados, com 

base em uma matriz de viagens dada exogenamente ao 

modelo. 

Na Figura 6 verifica-se que a rede é composta por três 

zonas (1-Centro, 2-Favela Esperança e 3-Bairro Jardins), 36 

links e 14 nós. É demonstrado, também, as duas rotas 

existentes, diferenciadas pelas cores, ligando as zonas 2 e 3 à 

zona 1. 
 

 
FIGURA 6 

ROTAS [8] 

 

Nesse exemplo existem três operadores definidos: 

ônibus, micro-ônibus e pedestres, os quais fazem parte do 

modo transporte público. Para cada um, especifica-se uma 

taxa máxima de ocupação de 70%, calculando-se a 

capacidade de cada linha por: frequência x ocupação 

máxima. A frequência dos serviços é estabelecida pelos 

veículos por hora, mas poderão ser feitas simulações para 

verificar as mudanças na rede como, por exemplo, a variação 

do tempo de espera, inicialmente definido como três 

minutos. 

Com as informações fornecidas, o software calcula o 

volume para cada operador/rota em unidades da demanda, 

no caso, passageiros. A demonstração é feita por meio da 

espessura das linhas, ou seja, quanto mais grossa for a linha, 

maior o volume de veículos naquele trecho [8]. 

 Na Figura 7 é mostrado o volume na rota A em 

vermelho, na rota B em rosa e os pedestres em verde. 

Verifica-se uma quantidade maior de passageiros que vão 

para o centro em relação aos do sentido contrário, assim 

como observa-se, também, o maior volume concentrado no 

link 106-105, pois a demanda foi superior a capacidade 

oferecida, sobrecarregando-o [8]. 

 

 
FIGURA 7 
VOLUME [8] 

 

Após a análise dos dados simulados no horário de rush, 

foram obtidos os seguintes resultados: os micro-ônibus estão 

operando com 42% da sua capacidade enquanto os ônibus 

operam com 39,6% de ocupação, ambos muito baixos, 

levando a um prejuízo de $1271 [8]. 

Conclui-se que não adianta aumentar as tarifas dos 

transportes públicos, pois o problema está no nível de 

eficiência muito baixo. A solução deverá partir de um estudo 

sobre o motivo das operações estarem ineficientes, 

desenvolvendo alternativas para melhorá-las, verificando se 

irá gerar lucros maiores que os prejuízos. 

Como cenário alternativo, será introduzido uma “rota de 

reforço” nas seções de maior carga, neste caso entre as zonas 

2 e 1, como mostrado na Figura 8. 

 
 

 
FIGURA 8 

ROTA DE REFORÇO [8] 

 

Com a simulação da “rota de reforço”, é possível 

verificar, através da Figura 6, que as rotas A e B tiveram 

suas capacidades alteradas. Isso se comprova pelos cálculos 

do sistema, os quais indicam que com a “rota de reforço”, a 

capacidade dos ônibus aumentou 30% e a dos micro-ônibus, 

11%, passando a gerar um lucro de $3703 [8]. 



CONCLUSÃO 

Apesar desse estudo de caso ter sido relativamente 

simples, já foi possível ter uma noção da utilidade do 

software Tranus no ramo da engenharia de tráfego, pois com 

dados reais disponíveis, foi localizado um problema e, 

através de simulações, foram feitas análises e estudos de 

uma solução mais viável para a situação. 

Além de permitir que diversas soluções sejam 

simuladas, comparando-as e definindo a melhor alternativa, 

o sistema poderá auxiliar desde a parte de organização 

urbana até a parte financeira ou energética. No entanto, para 

que a confiabilidade dos seus resultados seja confirmada, 

será necessário um estudo de caso mais complexo, 

envolvendo diversos fatores. 
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