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O problema de estimação de matrizes origem-destino 

trata da estimação de fluxos de viagens entre pares de 

nós em uma rede de transportes a partir da observação 

de volumes de tráfego em arcos da rede. Este problema é 

de  grande  importância  para  o  planejamento  e 

gerenciamento  de  sistemas  de  transporte.  Neste 

seminário,  serão  apresentados  os  principais  modelos 

estatísticos e de otimização propostos na literatura nos 

últimos anos, dentre os quais se destacam os modelos com 

base em maximização de entropia, mínimos quadrados 

generalizados,  e  inferência  bayesiana.  Também serão 

propostas algumas direções promissoras de pesquisa. 
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