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Abstract. Traffic simulation is a well-known problem in Computer Science, having been 
approached in many different ways. Three-dimensional simulation models have been 
developed to make user navigation and user interaction with the presented traffic data 
possible. Nevertheless, few of these models are extended to give support to virtual reality 
devices, and the ones extended have limited applicability, due to its dependence on a specific 
computational architecture. The present work aims to adapt a traffic simulation model to an 
immersive virtual reality device for PC, presenting the positive and negative aspects of the 
resulting model. 

Resumo. Simulação de tráfego é um problema bastante conhecido na Computação, já tendo 
sido abordado nas mais diversas formas. Modelos de simulação tridimensionais têm sido 
desenvolvidos, possibilitando a navegação e interação do usuário com os dados de tráfego 
que são apresentados simultaneamente. Poucos deles, entretanto, são estendidos para dar 
suporte a dispositivos de realidade virtual imersiva, e, os que são, têm sua aplicação limitada 
por serem desenvolvidos para uma arquitetura específica. O presente trabalho propõe a 
adaptação de um modelo de simulação de tráfego a um dispositivo de realidade virtual 
imersiva para PC, apresentando os pontos positivos e negativos dos resultados obtidos. 

1. Introdução 
A Realidade Virtual têm sido motivo de satisfação para diversos setores da indústria, permitindo a 
visualização e manipulação de objetos e dados complexos através de um modelo tridimensional. Para 
isso, utilizam-se dispositivos eletrônicos, como um capacete de Realidade Virtual ou uma CAVE 
[Frery et al. 2000]. A aplicação desse mesmo conceito na área de trânsito produziria, então, uma 
perspectiva mais abrangente no desenvolvimento de novas soluções para o planejamento urbano. 

Mesmo com as novas técnicas e ferramentas disponíveis na engenharia e na matemática, prever 
o tráfego de uma pista antes dessa ser construída é uma tarefa complexa. Com o computador, o 
planejamento urbano pôde ser feito com um maior grau de certeza. Mas nenhuma ferramenta 
computacional que seja do nosso conhecimento é capaz de abarcar todas as variáveis envolvidas numa 
simulação do trânsito.  

O restante deste artigo está dividido da seguinte forma. A seção 2 define o objetivo dessa 
pesquisa. A seção 3 descreve o contexto dessa área de pesquisa. A seção 4 apresenta o modelo de 
simulação. A seção 5 traz a metodologia de desenvolvimento empregada. A seção 6 enumera os 
resultados obtidos. A seção 7 apresenta as conclusões sobre o trabalho e traça uma perspectiva sobre 
trabalhos futuros. 

2. Objetivo 
A motivação para este trabalho vem do fato da inexistência de ferramentas de simulação de tráfego que 
utilizem interfaces de Realidade Virtual. A passagem de uma aplicação para um ambiente 
tridimensional imersivo possibilita não só uma melhor visualização dos dados apresentados, como 


