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1. RESUMO 

 

 O Estado de São Paulo têm sofrido com o trânsito em diversos pontos á 

medida que a população aumenta e, consequentemente, o fluxo de carros e 

transportes urbanos também. Tomando em conta esses problemas, já foram 

realizadas diversas medidas para tentar diminuir e controlar melhor o fluxo de carros 

e trânsitos em diversas áreas e/ou regiões, das quais, adicionamento de faixas, 

pedágio, conversão em áreas paralelas e vias alternativas e outros, porém, essas 

medidas não acompanham o crescimento do Estado. 

 Observando todo este problema enfrentado, foram criados projetos onde o 

fluxo de carros pode ser controlado pelo tempo nos semáforos, principalmente em 

cruzamentos e interseções de vias. Neste projeto é abordado três deles que foram 

tidos como referência e exemplo de que é possível melhorar o fluxo de trânsito 

utilizando a tecnologia. 

 Parcialmente, todo estudo foi realizado na internet, pois se encontra uma 

biblioteca enorme de informações, porém, é importante lembrar que á todo momento 

é citado que a intenção é atingir um nível maior de análise e pesquisa pra poder 

colocar o projeto em prática. Para isso, foi utilizado o método de pesquisa explicativa 

que visa analisar e identificar os fatos que são necessários abordar, após, esses 

dados são interpretados e tratados. 

 Em resumo, o projeto consiste de forma semelhante aos citados no decorrer 

da pesquisa, onde, a partir da análise da via, o sistema pode encontrar uma forma 

melhor de controlar o fluxo de trânsito da forma mais estratégica possível 

procurando um conforto mais satisfatório para aqueles que utilizam as ruas do nosso 

Estado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Além do congestionamento nas estradas, as ruas das cidades têm seus 

próprios problemas à medida que as populações aumentam. Em cidades como São 

Paulo, esses problemas afetam a vida de todos, em alguns casos, causa grandes 

transtornos. 

 Diversas tentativas para solucionar esses problemas já foram aplicadas. 

Desde o conhecido rodízio de carros, que a partir da numeração da placa limita a 



circulação de automóveis, até mesmo a criação de zonas que impedem a circulação 

de caminhões para tentar diminuir o número de veículos, além de campanhas para 

uso de transporte público entre outros. 

 Infelizmente, mesmo com todas essas opções o trânsito das metrópoles, está 

cada vez mais caótico e uma solução para esse atual problema seria a melhoria no 

sistema de controle de tráfego, principalmente ao que se refere aos semáforos. 

Levando em consideração o fluxo e toda a contextualização do trânsito na 

cidade, pode-se levar em contas alguns problemas que a cidade enfrente dos quais: 

i. Aumento constante no fluxo de carro ano a ano. Observa-se que a 

construção de vias alternativas, mudanças na via e realização de faixas 

de ônibus e/ou linhas de trens não acompanha o crescimento da 

cidade; 

ii. A grande maioria dos semáforos do Brasil funcionam de uma maneira 

estritamente limitada, operando sempre com intervalos padrões, 

independentemente das condições da via onde está localizado; 

iii. Os sistemas de semáforos nas vias e/ou em cruzamentos não tem 

capacidade de prever o trânsito do dia, dessa forma enfatiza-se esta e 

a problemática anterior. 

 Esse projeto irá apresentar que é possível realizar um sistema mais eficaz e 

inteligente no trânsito das cidades á fim de realizar a melhoria necessária. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O objetivo do projeto é apresentar uma solução viável para minimizar o 

trânsito em cruzamentos e intersecções, e, por consequência, diminuir a lentidão em 

fluxos das vias da cidade.  

 Especificamente, será captado o fluxo de trânsito em um local específico e 

determinar uma forma estratégia de fechar e abrir os semáforos em cruzamentos ou 

vias. Esse controle funcionaria através de leituras em um intervalo de tempo e 

levando em conta algumas considerações da via., das quais: condições atuais; 

prioridade da via;  quantidade de faixas e outras caso seja necessário. 



4. METODOLOGIA 

 

4.1 Critérios utilizados para a escolha do material de análise. 

 

 Utilizado o método explicativo, basicamente, a pesquisa foi realizada somente 

no “universo web”, pois oferece um pacote maior de informações relacionadas ao 

que precisávamos para apresentação desse semestre. Porém, nos próximos 

semestres, estes recursos terão de se expandir conforme necessidade. Á seguir, o 

roteiro completo de tópicos já pesquisados e que ainda serão no decorrer dos 

próximos semestres. 

i. Realizado pesquisa na internet – foi realizada uma breve pesquisa com 

relação aos modelos de semáforos que temos atualmente no modelo padrão. 

Além deste, foi também levantado modelos de semáforos inteligentes e ideias 

em projeto por esse mesmo método; 

ii. Pesquisa de campo – sendo critério para o próximo semestre, temos como 

objetivo realizar uma pesquisa de campo para aprofundar como que é 

operado o sistema de trânsito brasileiro. A intenção é levantar diversas 

questões com relação ao modelo, forma de trabalho, equipamentos e 

principais problemas com o método atual; 

iii. Pesquisa em livro – não prioritário, esse modelo será somente utilizado, numa 

condição em que não conseguirmos encontrar respostas suficientes para a 

execução do algoritmo. Ou seja, poderá ou não ser pesquisado em livros 

acadêmicos assuntos específicos á linguagem escolhida/algoritmo, mas não á 

ideia do projeto em si. 

 

4.2 Sobre a pesquisa realizada na internet 

 

 A pesquisa realizada na web para esse semestre foi, basicamente, realizada 

em dois Webs, onde cada um será citado á seguir com suas respectivas 

informações e características que foram acrescentadas para o nosso projeto: 

a. UOL – Como tudo funciona – Neste link foi possível realizar basicamente toda 

a parte explicativa e teórica do projeto, desde a introdução e seus sub tópicos 

até boa parte da Fundamentação teórica. Web com conteúdo interessante 

com relação aos problemas e controle de trânsitos de São Paulo; 



b. MECATRÔNICA atual – Semáforos inteligentes – Teve grande importância na 

continuação da Fundamentação teórica com relação ao projeto já implantado 

SEMIN. Além disso, possibilitou novas ideias ao grupo devido o fato de se 

parecer muito com o conceito Less Traffic. 

 

Todos os créditos da pesquisa realizada até o momento se encontra na 

Referência bibliográfica e nas citações. É importante lembrar que, dessas pesquisas, 

serviram apenas para conhecer melhor o conceito e a utilização parcial dos recursos 

disponível, toda a parte escrita foi realizada com base na  informação sem ocorrer 

cópia. 

 

4.3 Sobre a pesquisa á ser realizada em campo 

 

 A intenção do grupo, ao longo do próximo semestre, é realizar uma pesquisa 

em campo com a intenção de obter informações mais palpáveis e complexas. Em 

resumo, será realizado uma visita á algum centro de controle e monitoramente de 

semáforos que, provavelmente, é operado pela CET. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Assim como os sistemas citados anteriormente, o objetivo e foco do nosso 

projeto é atingir/observar os mesmos pontos da situação atual de tráfego. A partir 

desta observação, analisar e tratar uma forma melhor e estratégica de compor o 

controle de fluxo no sistema. 

 Já foi informado que o Less Traffic foi pensado á partir da análise das 

necessidades que enfrentamos, e foi levado em conta que é possível associar algo 

que parece comum no dia a dia à tecnologia. 

 

5.1 Análise de dados 

 

 Contemplando toda a análise anterior e incluindo o objetivo e a problemática, 

a intenção deste projeto é a realização de um software que, após captura de dados 

em um cruzamento ou interseção, terá capacidade de analisar as condições em 

tempo real da via e tratar esses dados de forma estratégica com o objetivo de criar o 



melhor modelo para o fluxo nas vias. Para que essa análise seja realizada, foram 

levantados alguns pontos importantes que devem ser levados em consideração na 

análise, dos quais: 

i. Prioridade da via – este é o principal item á ser considerado, pois as vias de 

grande circulação requerem uma atenção mais que as circundantes e, por 

consequência, deverá ter uma prioridade que será determinada pelo usuário. 

Inicialmente, a ideia é que essa prioridade varie de 1 á 5, onde cada número 

desta escala terá uma denominação. Assim como essa escala, o tipo de 

variação ainda será determinado ao longo do projeto, podendo ser 

estabelecido por baixa, regular, bom etc., ou por algum código padrão interno 

da concessionária responsável pelo tráfego de trânsito local (CET); 

ii. Velocidade média do trânsito local – assim como a prioridade da via, este é 

um dos itens imprescindíveis á ser considerado, pois, é nele que o fluxo real é 

lido para saber a situação atual da via. A intenção do projeto é de apenas 

captar esses dados transmitidos por algum esquema de sensor, analisar e 

tratar juntamente com os outros itens; 

iii. Quantidade de vias – item não tão relevante, porém, necessário verificar ao 

longo do projeto se será ou não necessário incluí-lo, pois, dependendo da 

situação atual, a ideia é que o software tenha a capacidade de trabalhar os 

dados de acordo com o que a via tem a oferecer em determinado tempo de 

resposta verificando se todas as vias estão disponíveis; 

iv. Outros fatores paralelos – em ultima instância, mas de grande importância, 

poderá levar em consideração algumas circunstâncias atuais, inseridas ou 

não pelo usuário e/ou capitadas por algum recurso ou pela análise do próprio 

software, esses fatores paralelos são:  

a. verificação das vias onde será “descarregado” o trânsito do semáforo 

atual; 

b. histórico médio do horário podendo ser levado em conta os dias da 

semana que tiveram mudanças naquele determinado horário com o 

intuito de antecipá-las; 

c.  condições adversas de trânsito, pessoas e clima. 



 

Figura 1. Modelo visual do algoritmo 

 

Com exceção dos dois primeiros itens, é necessário enfatizar que os outros 

podem ou não ser levados em consideração para a projeção o Traffic Less. 

 

5.2 Algoritmo 

 

Diferentemente do processo e forma de trabalho utilizado pelos outros 

softwares citados, Less Traffic terá outra forma de tratar e analisar os dados 

recebidos da via. Com relação ao recebimento de dados, o processo será da mesma 

forma, ou seja, o software realizará toda a parte lógica do processo desde a entrada 

até a saída final. Porém, alguns levantamentos serão diferenciados e a forma que o 

algoritmo será tratado também. Antes de iniciar a explicação com relação ao modelo 

lógico do software, é necessário explicar gênese da ideia final. 

Inicialmente, foi pensado na forma como o buscador mais conhecido, talvez 

uma das empresas mais famosas do mundo trabalha, o Google. Em 1998, Larry 

Page e Sergey Brin, fundadores, criaram juntos o motor de busca do navegador 

chamado de PageRank, que hoje é utilizado pelo mundo á fora. O PageRank é 



também conhecido como um “robô de busca”. Esse nome é dado devido à forma 

como é trabalhado. O “robô” faz uma ronda diária em todo o universo web e, após 

análise de critérios, levantamentos e centenas de algoritmos analisados, realiza uma 

pontuação específica para cada site em determinado tipo/modelo ou significado de 

palavra, dessa forma, os sites ficam em posições referente à sua classificação de 

pontuação. 

 Seguindo essa estrutura, Less Traffic foi pensado da mesma maneira, onde, 

cada situação e/ou item levantado na via recebe uma pontuação referente á sua 

necessidade específica, sendo elas a prioridade, trânsito local, quantidade de vias e 

outros fatores. Dessa forma, quanto mais “problemas” de circulação, importância da 

prioridade e outros fatores as ruas estiverem, maior será sua pontuação e 

consequentemente, maior o tempo em que deverá ficar aberta. 

É importante ressaltar que para cada ponto, será determinado um tempo 

estratégico. Dessa forma, o algoritmo tem a capacidade de detalhar e trabalhar de 

uma forma mais precisa cada dado de saída. 

 

6. RESULTADOS 

 

 Esse projeto já vem sendo montado pelo grupo a um ano onde já estudamos 

todo o contexto e as possibilidades embasadas em aulas e todo conhecimento que 

adquirimos até o momento em nossos estudos dentro e fora da faculdade. Além 

disso, o grupo tem trabalhado forte a respeito realizando atividades continuamente a 

fim de finalizar o projeto. 

 Dentre todas as atividades no decorrer da pesquisa e aplicação, já foram 

realizados: 

i. Contextualização; 

ii. Fundamentação teórica; 

iii. Levantamento da metodologia; 

iv. Análise do projeto 

o escopo 

o levantamento dos requisitos e prazos (cronograma) 

v. Modelagem de sistemas 

o Diagramas UML 

vi. Banco de dados 



o modelo conceitual e lógico 

o scripts 

vii. Linguagem de programação 

o programação inicial 

o telas do projeto 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir das pesquisas levantadas e de toda associação entre os projetos 

citados, outros já criados e outros no papel, é possível concluir que as cidades têm 

muito a expandir, porém, é possível verificar que tem uma grande possibilidade de 

melhorar o fluxo de uma forma mais eficaz e inteligente. 

 O projeto não promete acabar com os problemas da cidade, muito pelo 

contrário, os problemas com congestionamento sempre ocorrerão enquanto medidas 

mais afundas em todos os processos, desde a implantação de vias alternativas até a 

melhoria de estradas não forem realizadas, mas, tem uma grande oportunidade de 

baixar esses problemas que é enfrentado atualmente e provavelmente no futuro. 

 Lembrando que para uma forma mais eficaz, é necessário realizar um padrão 

de trabalho por toda a rede de semáforos e realizar a expansão do Less Traffic, pois 

um semáforo em si não trabalha sozinho, mas sim de uma rede interligada de outros 

problemas paralelos á ela. 
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