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 RESUMO 

A Matemática é imprescindível em nossas vidas. A aplicação da Matemática na 

sinalização Semafórica entra no Trânsito para colaborar com o perfeito funcionamento 

do sistema, levantar Estatísticas a partir de suposições e fatos, ajudando a prevenir 

possibilidades de acidentes e contribuindo para o perfeito andamento da estrutura. A 

sinalização Semafórica pertence a um nicho desse sistema e envolve diversos 

elementos Matemáticos em sua Natureza, sem ele o sistema é levado ao caos. 

INTRODUÇÃO 

A importância social do semáforo é organizar o fluxo viário de veículos e 

pedestres dando maior fluidez ao trânsito e segurança a seus usuários principalmente 

nos grandes centros mundiais. A utilização da sinalização semafórica deve obedecer 

as normas gerais de circulação estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro ( CTB); 

controle com uso de sinalização Vertical de regulamentação (Placas R-1 Parada 

Obrigatória ou R-2 Dê a preferência ) ou a de sinalização Horizontal ( Faixa de 

travessia de pedestres tipo zebrada) ; implantação de rotatórias ou outras formas de 

canalização do tráfego.(Lei 9503) 

Ter como objetivo transmitir mensagens de fácil compreensão para permitir o 

direito de passagem, se preciso para transmitir confiabilidade, corresponder a situação 

existente, atender aos requisitos técnicos mínimos de segurança viária e fluidez, 

alternando o direito de passagem de movimentos conflitantes. 

O semáforo tem que ter visibilidade e legibilidade para ser visto a distância 

necessária em tempo hábil para a tomada da decisão. (CAMPOS, 2011)  

A Matemática pode contribuir através do tamanho das letras nas faixas de 

rolamento, na temporização dos semáforos devido ao fluxo, nas faixas zebradas, na 

distância da faixa de pedestre para o semáforo e nas estatísticas de trânsito.  

OBJETIVO 

A aplicação da Matemática na sinalização Semafórica que entra no Trânsito 

para colaborar com o perfeito funcionamento do sistema. 



METODOLOGIA 

A pesquisa será uma análise Bibliográfica de todas informações úteis à 

averiguação, os temas investigados serão assuntos referentes a publicação e dados 

recolhidos sobre a sinalização semafórica, informando dados matemáticos essenciais, 

que permitam a fluidez do trânsito. (COSTA, 2012) 

DESENVOLVIMENTO 

Nessa pesquisa será estudado as etapas na sinalização semafórica, qual a 

necessidade de sua existência, sua contribuição na sociedade, os elementos 

matemáticos que estão envolvidos em sua natureza e o que for preciso para transmitir 

confiabilidade no fluxo viário. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A pesquisa elaborada demonstra a importância da sinalização semafórica com 

a aplicação da matemática que está presente em tudo ao nosso redor e a sinalização 

semafórica é um exemplo disso por ser muito complexo. Espera-se que todos 

percebam a importância do semáforo para o funcionamento do tráfego de veículos e 

de pedestres. A importância desse estudo serve para conscientizar os cidadãos, 

buscando diminuir os índices de acidentes no trânsito. (PARAVISI, 2006) 
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