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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. OBJETIVO 

O objetivo do trabalho é propor melhorias a partir da descrição matemática de um sistema 

de sinais de trânsito utilizando como estudo de caso aqueles situados na região da Praça 

Mauá, em São Caetano do Sul. A partir desta modelagem, serão propostas melhorias 

visando reduzir o tempo de atravessamento de veículos na região estudada, isto é, o tempo 

decorrido desde o momento em que um veículo entra no sistema (rotatória) até o momento 

em que o deixa. Desta forma, espera-se a elevação da qualidade de vida do cidadão. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Em situações de congestionamento em uma intersecção, um elevado número de veículos 

aguarda para atravessar um mesmo cruzamento. A preferência do uso desse espaço é 

definida e comandada por um conjunto de semáforos que controla o fluxo de veículos em 

direções perpendiculares.  

O funcionamento dos semáforos interfere diretamente na mobilidade de megacidades, algo 

que se considera um problema de grande parte dos seus habitantes. Na cidade de São 

Paulo, segundo o IBOPE (2013) aproximadamente 40% dos cidadãos gasta mais de duas 

horas por dia em seus deslocamentos diários, em função do trânsito intenso.  

O transtorno e o tempo perdido causado pelo intenso congestionamento de veículos gera 

um prejuízo econômico anual estimado em trinta bilhões de reais. Essa quantia 

corresponde a aproximadamente 7,5% do PIB paulistano. Considerando que o tempo gasto 

pela população no trânsito pudesse ser revertido em horas de trabalho, este ganho de 

tempo aumenta a produtividade dos colaboradores em São Paulo (CINTRA, Marcos, 

2014).  

Se somado, o tempo despendido por habitantes da capital paulista com lentidão, somente 

em horários de pico em 2014, chegaria a aproximadamente 3 dias. O tempo médio de 

deslocamento durante horários críticos aumenta em 33% em relação ao restante do dia e 

de sexta feira esse percentual aumenta para 69%, o que evidencia o quão pior é o trânsito 

nos horários de pico (ABRANTES, Talita, 2016).  
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Além de causar prejuízo econômico, o trânsito também tem efeito direto no bem-estar do 

brasileiro. Os longos e demorados deslocamentos realizados pelos brasileiros diariamente 

restringem o tempo disponível para atividades de lazer, exercício físico, atividades 

criativas e convívio familiar, potencialmente afetando o bem-estar das pessoas 

(BITTENCOURT, Viviane, 2017). 

Entre os principais causadores de lentidão do tráfego nas cidades, destacam-se: (1) 

excesso de carros; (2) acidentes; (3) manutenção de vias; (4) vias bloqueadas; e (5) 

eventos de grande porte.  

Em 1993, a CET realizou um estudo de análise da viabilidade de implementação de 

melhoria de infraestrutura semafórica e implementação de lógica de controle de sinais de 

trânsito. Desde então, alguns projetos foram elaborados com este fim, como por exemplo o 

Projeto CTA e Projeto CIMU.  

Em virtude do grande efeito do trânsito sobre a vida e o bem-estar do cidadão, o problema 

abordado por este trabalho situa-se na investigação da evidente desproporcionalidade de 

tempos semafóricos em uma região concebida como crítica para congestionamento de 

veículos. Este trabalho busca, portanto, investigar este problema através do uso de 

ferramentas de Modelagem Matemática aliada a Simulação de Eventos Discretos e, 

possivelmente, a Modelos de Otimização. A otimização de sistemas lineares e não lineares 

é amplamente utilizada junto à modelagem de funções matemáticas que busquem 

descrever, por meio de equações e inequações, fenômenos ou sistemas reais. 

Características semelhantes podem ser verificadas na simulação de eventos discretos, nos 

quais a abordagem de processos guia a construção de modelos que se aproximem, da 

maneira mais fidedigna possível, à realidade.  

A utilização das ferramentas citadas é concebida como uma maneira de suscitar possíveis 

alternativas de se contornar situações de congestionamentos iminentes, as testando e 

validando, com o intuito de propor medidas de efetivamente se reduzir o problema do 

trânsito na região estudada, contribuindo para que os tempos semafóricos sejam mais 

adequados e a qualidade da gestão do trânsito, elevada. 
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1.3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O problema investigado pode ser definido como a não otimização dos tempos de atraso do 

sistema semafórico compreendido na interseção entre a Avenida Guido Aliberti e a Praça 

Mauá, que eventualmente incorre em perdas elevadas de tempo útil de motoristas e 

pedestres, levando os cidadãos a despenderem de tempos ainda maiores em seus 

deslocamentos diários. 

 

1.4. QUESTÃO DA PESQUISA 

A questão central da pesquisa é: “Quais devem ser os tempos de verde e vermelho dos 

semáforos da interseção estudada para que se obtenha os menores tempos de atraso ao 

longo de um dia?” 

 

1.5. CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO 

O trabalho pretende contribuir para o estado da arte do tema logística urbana através da 

análise das diretrizes operacionais dos semáforos da região da Praça Mauá, em São 

Caetano do Sul, propondo novos métodos de funcionamento e programação de tempos de 

sinais de trânsito que compõem a região estudada. Com isso, são trazidas contribuições 

significativas para as comunidades locais, à medida que se estuda o tráfego da região, bem 

como para a sociedade como um todo, com o desenvolvimento de algoritmos de 

programação semafórica aplicáveis a demais vias metropolitanas. Além disso, partindo do 

pressuposto de utilização de Softwares de simulação para validação de algoritmos 

propostos, o trabalho contribui diretamente para a comunidade de Pesquisa Operacional, 

Modelagem Matemática e Simulação de Eventos Discretos, uma vez que elencará cenários 

de tráfego de veículos sob a ótica da Engenharia de produção. 

Entende-se que, através do estudo deste sistema, seja possível apresentar um modelo no 

qual os equipamentos e tecnologias já utilizadas no ambiente urbano possam melhor gerir 

o tráfego em uma região crítica e de potencial congestionamento. Sendo assim, com a 

aplicação de abordagens de processos, típicas da Engenharia de Produção, o trabalho 

propõe uma alternativa de reduzir congestionamentos sem a necessidade de novas 

construções ou grandes alterações na infraestrutura já utilizada. 
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Dessa forma, é necessário atrair a atenção de órgãos públicos e possíveis patrocinadores 

com o intuito de concretizar a implementação deste sistema, possibilitando que tanto a 

equipe desenvolvedora do projeto quanto a prefeitura, pedestres e motoristas se 

beneficiem do estudo realizado. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.HISTÓRICO DOS SEMÁFOROS 

O primeiro semáforo foi inventado muito antes dos veículos serem criados (Figura 1). Na 

época, as pessoas se deslocavam utilizando cavalos, charretes e outros meios de 

transporte. Em Londres, 1868, os controladores de trânsito resolveram utilizar um 

dispositivo composto por uma lanterna a gás com duas luzes, vermelho e verde e dois 

braços que eram movimentados por policiais que operavam o dispositivo (Vilanova, 

2018). Este sistema foi desenvolvido pelo engenheiro John Peake Knight, que trabalhava 

como administrador de ferrovias. A ideia principal era adaptar um sistema já existente nas 

ferrovias para as ruas de Londres (Vilanova, 2013). 

FIGURA 1 – RÉPLICA DO PRIMEIRO SEMÁFORO DA CIDADE DE BERLIM 

 

FONTE: A Origem das Coisas, 2018. 

 

Durante o dia, a posição dos braços indicava se o trânsito deveria andar ou parar. De noite, 

o sistema de luzes era ligado; verde significava “cuidado” e vermelho, “pare”. 

O semáforo mais próximo de como se conhece hoje foi criado por William L. Potts, um 

policial de trânsito de Detroit, nos Estados Unidos (Figura 2). O dispositivo possuía três 
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cores e era ligado a controles elétricos e fios, sendo capaz de controlar o tráfego de ruas de 

quatro sentidos. Este dispositivo foi instalado em 1920 entre a Avenida Michigan e a rua 

Woodward, devido ao seu bom funcionamento a polícia de Detroit instalou mais 14 

dispositivos em 12 meses (WEBSTER, 1958). 

FIGURA 2 – O SEMÁFORO DA AVENIDA MICHIGAN 

 

FONTE: Pinterest, 2015 

Com a crescente necessidade de melhorias no fluxo de tráfego, surgiu o semáforo 

inteligente. Embora não exista um pioneiro, diversos estudos tinham como objetivo um 

sistema que pudesse otimizar a movimentação dos automóveis nas vias. A nova tecnologia 

pode funcionar através de luz solar e baterias, facilitando a utilização caso a energia 

elétrica seja interrompida. As luzes dos semáforos acendem e apagam conforme o fluxo de 

veículos, utilizando também a capacidade de sincronização, podendo assim, diminuir o 

congestionamento em grandes cidades. 

Os avanços nessa área chegaram ao ponto de que alguns conceitos de evolução (Darwin) e 

até mesmo de código genético estão sendo usados em programações e algoritmos que 

visam otimizar o fluxo nas vias, como por exemplo o Genpolis, programa criado por um 

aluno da escola politécnica de São Paulo, que cria planos aleatórios, cada um com seu 

“código genético”, com o tempo de verde e vermelho de cada semáforo. Os planos bem-

sucedidos são selecionados e vão se “cruzando”, gerando “filhos” com características 

únicas. A partir disso, o processo de exclusão dos piores e cruzamento dos melhores vai 
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acontecendo até se chegar em um resultado ótimo. Este tipo de abordagem está cada vez 

mais popular, uma vez que o tráfego urbano é um organismo vivo, em constante 

transformação (Mugnela, 2012). 

 

2.2.INSTALAÇÕES SEMAFÓRICAS 

Segundo o DENATRAN, as instalações semafóricas na cidade de São Paulo estão 

passando por um processo de revitalização, com investimentos pontuais nas regiões de 

maior criticidade. Desde 2013, começou-se a formatar ações de engenharia e infraestrutura 

para recuperar a rede de semáforos. Cerca de 220 milhões de reais já foram investidos na 

recuperação desse sistema, porém focando sempre na confiabilidade e não na mudança de 

sua programação de tempos ou forma comunicação. 

A CET fez um levantamento de todos os semáforos existentes na cidade (DNA 

Semafórico). O estudo ataca todos os pontos que compõem o sistema na cidade de hoje, 

desde o controlador, coluna, grupo focal, sistema de iluminação, cabos, detecção, 

comunicação, sistema de projeção, dispositivos auxiliares e projetos. O próprio governo é 

capaz de listar as principais problemáticas do sistema vigente, com a listagem de 

estatísticas preocupantes que relacionam a confiabilidade do sistema e a obsolescência do 

mesmo (Figura 3 e 4). 
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FIGURA 3 – PROBLEMÁTICAS ASSOCIADAS AOS SISTEMAS SEMAFÓRICOS VIGENTES 

 

FONTE: Sinalização Semafórica, 2013 
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FIGURA 4 – FOTOS DOS COMPONENTES DE INSTALAÇÃO E CONTROLE SEMAFÓRICO EM UM 

CRUZAMENTO DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

FONTE: Sinalização Semafórica, 2013 

 

Os principais responsáveis pela inoperância são o desgaste dos componentes elétricos 

(70%), curto circuito devido a descargas atmosféricas (11%), falta de energia (6%) e 

agentes externos (13%), além da ausência de um sistema de detecção de falhas nos 

eventuais equipamentos. (Sinalização Semafórica, 2013) 

Existe um projeto estruturado pela CET para implantar a Central Integrada de Mobilidade 

Urbana (CIMU). Através dela, o sistema de monitoramento de trânsito e transporte 

coletivo da cidade de São Paulo se tornará inteligente e integrado, através do 

compartilhamento e monitoramento de informações entre as centrais de operações da 

SPTrans e CET (Figura 5). Dos 6200 cruzamentos da cidade, apenas 105 são inteligentes. 

Atualmente, as centrais operam com diferentes sistemas, entre eles o SCOOT (1084 

cruzamentos), ITACA (492 cruzamentos) e SCATS. O projeto prevê a implantação em 



 22 
 

3000 cruzamentos pela cidade, visando um sistema integrado de monitoramento, que foca 

na visualização, controle e disponibilização de informações em tempo real (CIMU, 2013). 

 

FIGURA 5 – ESQUEMA DE DINÂMICA DE INFORMAÇÕES DO CIMU 

 

FONTE: CET-SP, 2013 

 

2.3.CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO 

A realidade do estado caótico do trânsito na maioria das grandes cidades do mundo 

juntamente com o constante aumento da frota de veículos das cidades e rodovias torna a 

busca por mecanismos de melhoramento no fluxo de veículos necessários. 

Em São Paulo, a extensão e a gravidade do problema do trânsito requerem uma 

abordagem sistêmica, uma intervenção profunda com visão de longo prazo. É um desafio 

tecnológico, político e administrativo que exige um tratamento mais holístico e menos 

setorizado e um amplo debate com todos os segmentos representativos (RS Scaringella, 

2001). 
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Segundo Tannús, Soares e Costa (2013), este problema pode ser observado principalmente 

nos engarrafamentos, que trazem uma série de problemas para o deslocamento de usuários 

e de serviços, aumento da poluição e aumento de acidentes causando um grande impacto 

na economia, saúde e na qualidade de vida da população. Os grandes engarrafamentos, por 

sua vez, podem ser acarretados por um conjunto de semáforos que não utiliza nenhum tipo 

de controle para interromper ou liberar a passagem dos veículos e somente usa o tempo 

pré-estabelecido (Castro, 2015). 

A instalação correta de um semáforo é, portanto, uma decisão que pode trazer impactos 

consideráveis: propicia a diminuição de acidentes e o maior conforto de veículos e 

pedestres. Entretanto, se for instalado num local em que sua presença é inadequada, causa 

aumento no número de paradas, tempo de espera dos veículos e pedestres, número de 

acidentes, além de implicar em gastos desnecessários de instalação, operação e 

manutenção (Vilanova, 2006). 

A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET SP) inicialmente buscou 

adotar os critérios trabalhados nos manuais do MUTCD (Estados Unidos – Manual on 

Uniform Traffic Control Devices). Entretanto, esse material logo se tornou inadequado e 

não oferecia praticamente nenhuma orientação para as leis e regras do país.  Em agosto de 

1991, por sua vez, a CET disponibilizou o Manual de Sinalização Semafórica – Critérios 

de Implantação como resultado do trabalho de um grupo de engenheiros especializados em 

sinalização semafórica. 

De acordo com esse manual, a implantação de um semáforo pode ser justificada em três 

principais razões. A primeira delas seria a implantação por motivos relacionados ao 

aspecto da segurança viária; seguido por motivos relacionados ao aspecto da fluidez dos 

veículos e, por último, por motivos relacionados ao aspecto do tempo de espera dos 

pedestres.  

Antes que um semáforo seja instalado em qualquer via, o Manual de Sinalização 

Semafórica propõe que seja necessário analisar e avaliar 11 critérios. O primeiro deles diz 

respeito ao volume veicular mínimo em 8 horas do dia (Tabela 1).  
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TABELA 1 – CRITÉRIOS DE IMPLEMENTAÇÃO SEMAFÓRICA (VOLUME VEICULAR MÍNIMO) 

Número de faixas Volume (veic/h) 

Principal Secundária Principal Secundária 

1 1 500 150 

2 ou + 1 600 150 

2 ou + 2 ou + 600 200 

1 2 ou + 500 200 
FONTE: 

 

Seguido pelo critério de interrupção de fluxo contínuo (8 horas no dia) (Tabela 2).  

 

TABELA 2 – CRITÉRIOS DE IMPLEMENTAÇÃO SEMAFÓRICA (INTERRUPÇÃO DO FLUXO) 

Número de faixas Volume (veic/h) 

Principal Secundária Principal Secundária 

1 1 750 75 

2 ou + 1 900 75 

2 ou + 2 ou + 900 100 

1 2 ou + 750 100 
FONTE: 

 

O volume mínimo de pedestres deve ser de 4 horas do dia maior ou igual que 100 pedestres/hora e 

menos de 60 gaps/hora no fluxo. Além disso, na hora de pico o volume mínimo de pedestres deve 

ser igual ou maior que 190 pedestres/hora e menos de 60 gaps/hora no fluxo. 

1. Volume mínimo de pedestres. 

i. 4 horas do dia Vped ≥ 100 ped/h; e menos de 60 gaps/h no fluxo. 

ii. Na hora de pico Vped ≥ 190 ped/h; e menos de 60 gaps/h no fluxo. 

No cruzamento de escolas a análise deve ser feita no tamanho e frequência de gaps para atravessar 

a rua. Deve ter menos de 1 gap/minuto nos períodos de entrada/saída de escolares e possuir a 

boteira para acionamento do semáforo.  

 

2. Cruzamento de escolares. 

Análise de tamanho e frequência de gaps para atravessar a rua. 

i. Menos de 1 gap/minuto nos períodos de entrada/saída de escolares. 
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ii. Botoeira para acionamento do semáforo. 

O terceiro critério se resume ao sistema de progressão semafórica (Figura 6). 

 

3. Sistema de progressão semafórica (Figura 6). 

 
FIGURA 6 – PROGRESSÃO SEMAFÓRICA 

 

FONTE: DENATRAN, 1984 

 

O quarto critério é o histórico de acidentes. Esses devem ter ocorrido nos 12 meses 

anteriores onde houve 5+ acidentes com vítima ou graves que poderiam ser evitadas pelo 

semáforo.  

4. Histórico de acidentes. 

i. Outras alternativas não reduziram os acidentes. 

b) Critério: 

i. 12 meses anteriores houve 5+ acidentes com vítima ou graves que 

poderiam ser evitados pelo semáforo. 

ii. 80% dos 3 primeiros critérios. 

5. Cruzamentos complexos. 

a) Volume mínimo 
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i. Na hora de pico em dia útil ≥ 1000 veic/h ou em 5 das 48 horas do 

final de semana ≥ 1000 veic/h. 

b) Onde se aplica 

i. Cruzamento de 2 arteriais; ou interseções complexas (5 ou mais 

aproximações). 

 

6. Combinação de critérios. 

Nenhum dos critérios de 1 a 7 são satisfeitos; e critérios 1 e 2 são satisfeitos se 

volumes forem 80% do mínimo. 
 

 

7. Volume das 4 horas mais congestionadas do dia (Figura 7). 

 
FIGURA 7 – REPRESENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TRÂNSITO EM HORÁRIOS DE PICO 

 
FONTE: DENATRAN, 1984 

 

8. Atraso na hora pico. 

Medir volumes na principal, secundária e atraso total na secundária durante 60 

minutos (4 intervalos de 15 min). 

Se pelo menos um destes critérios for atendido, pode haver necessidade da instalação de 

um semáforo. Se nenhum critério for atendido não há a necessidade de um semáforo 

(DENATRAN,1979). 
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A instalação de um semáforo em local inadequado pode ocasionar problemas como 

aumento da espera e número de paradas, aumento da frequência de acidentes e aumento da 

violação das leis de trânsito (FORNACIARI, 2010). 

 

2.4.SISTEMAS EXISTENTES 

2.4.1. Sistema SCOOT 

O sistema abordado em seguida foi implantado na CTA 1 pela Siemens – Plessey e na 

CTA 2 e 5 pela Peek Traffic. Se somados, foram implantados em mais de 450 intersecções 

pela cidade de São Paulo. 

O significado da sigla SCOOT é “Split Cycle Offset Optimization Technique”, ou seja, é 

um sistema técnico de otimização das porcentagens de verde, ciclo e defasagem de uma 

interseção. É um controle de tráfego em tempo real, responsável pela variação dos tempos 

semafóricos em função do fluxo a cada momento. 

Constituído basicamente por 5 partes: sistema de detecção de veículos, transmissão de 

dados, computador central, controladores e grupos focais (Figura 8).  
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FIGURA 8 – FLUXOGRAMA DE FUNCIONAMENTO DA LÓGICA SCOOT 

 

FONTE: 

É de responsabilidade do sistema de detecção detectar o fluxo de veículos, os dados são 

recolhidos pelos controladores, que enviam as informações por meio de um sistema de 

transmissão para o computador central. 

 

2.4.2. Hierarquia de Controle 

A Hierarquia de Controle do Sistema SCOOT pode ser simplificada da seguinte forma 

(Figura 9): 
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FIGURA 9 – HIERARQUIA DE GRUPOS DO SISTEMA SCOOT 

 

FONTE: 

 

A ÁREA representa toda localização geométrica sob influência do SCOOT. 

As REGIÕES representam um grupo de semáforos operando com um mesmo tempo de 

ciclo, sincronizado ou coordenados entre si por meio de defasagens. 

Em uma REGIÃO podemos encontrar um ou mais GRUPOS. Dentro de um GRUPO 

temos 2 ou mais NÓS. Cada NÓ pertencente a um GRUPO pode ser apelidado de 

“mestre” ou “escravo”. Quando um “mestre” entra em modo local, todos os outros NÓS 

do GRUPO entram junto com ele. Já quando um “escravo” entra neste mesmo tipo de 

modo, não interfere em nada o restante dos NÓS. 

O NÓ corresponde a uma interseção semaforizada, a menor unidade de controle. 

Um NÓ é composto de LINKS. Um LINK corresponde a uma aproximação do cruzamento 

semaforizado. 

 

2.4.2.1. Modelo de Tráfego 
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A Lógica da programação é baseada no fluxo de veículos detectados pelo sistema, que 

projeta um perfil de como esses chegam à linha de retenção, ao longe de um tempo de 

ciclo (Figura 10). Para chegar à elaboração desse perfil, são levados em consideração 

fatores como “platô” e dispersão do pelotão, nada diferente de um histograma de chegada 

de veículos na linha de retenção (Cyclic Flow Profile). 

Baseados no Cyclic Flow Profile de cada link é possível ao sistema SCOOT calcular os 

atrasos e o número de paradas para diversos conjuntos de valores de tempos semafóricos, 

escolhendo aquele que minimize o atraso e o número de paradas. Esses tempos 

semafóricos, assim obtidos, são implementados imediatamente, a tempo de favorecer os 

veículos que foram detectados e que compuseram o Cyclic Flow Profile. Daí o sistema 

SCOOT ser totalmente responsivo, pois os tempos semafóricos são calculados para escoar 

os veículos que estão sendo detectados no momento e não para os veículos que chegam no 

ciclo seguinte, por exemplo. 

FIGURA 10 – ESQUEMA DO MODELO DE TRÁFEGO UTILIZADO PELO SISTEMA SCOOT 

 

FONTE: 

 

Com base no Cyclic Flow Profile é feito o processo de otimização. O processo de 

otimização do sistema SCOOT é feito através de três otimizadores: otimizador de Split, 

otimizador de Offset e o otimizador de Cycle. 
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Os detectores SCOOT podem apresentar três estados de operação: “limpo” (normal), 

“suspeito” e “falha”. As otimizações do Sistema SCOOT só ocorrem quando o detector 

está “limpo”. Se após um determinado tempo não houver detecção (“vazio”) ou houver 

detecção contínua (“cheio”), o detector irá para “suspeito”, as otimizações param e, se a 

situação “cheio” ou “vazio” continuar, ele vai para “falha” (CET-SP, 1997) . 

 

2.4.3. Sistema ITACA 

2.4.3.1.Desenvolvimento do Programa 

Desenvolvido pela espanhola Sainco Tráfico no ano de 1987 (atualmente Telvent Trafico y 

Transporte) o sistema ITACA foi resultado de uma parceria entre a empresa e a 

Universidade de Ovideo. As primeiras cidades a receberem o sistema foram São Paulo e 

Belo Horizonte, seguida por Salvador. 

Assim como o sistema SCOOT, é um sistema adaptivo em tempo real, procurando a 

melhor programação semafórica através de pequenas e frequentes alterações dos tempos 

de verde, de ciclo e defasagens, em função do padrão de trânsito reconhecido pelos 

detectores. O sistema abordado utiliza os mesmos elementos que o sistema SCOOT, 

variando apenas suas denominações. 

Laços detectores são estrategicamente instalados para realizar o monitoramento de todos 

os links dos cruzamentos, conforme um padrão pré-estabelecido de laço detector para cada 

faixa de rolamento. Neste sistema, em grande parte das vezes, os laços são instalados na 

maior distância possível da linha de retenção do semáforo. 

O sistema computacional é responsável por coletar as informações a cada 5 segundos 

(dados como fluxo de ocupação). O fluxo é representado pelo número de veículos real, 

diferente do sistema SCOOT que considera a transformação na unidade Ipu. 

Tratando os valores, o fluxo de um link é representado pela soma dos valores lidos para 

cada uma das faixas de rolamento. O valor de ocupação de um link é igual à menor 

ocupação reconhecida entre todas as faixas, visando contornar o problema de 

estacionamento ilegal de veículos sobre o laço detector. 
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Toda as informações registradas pelos detectores são enviadas para os computadores 

centrais, através de uma rede de transmissão, aonde são processadas e armazenadas como 

perfis cíclicos de fluxo de ocupação. Com a criação desses perfis, o sistema ITACA decide 

qual a coordenação ideal entre os cruzamentos, assim como o calculo de tempo de ciclo e 

dos estágios. 

O modelo de tráfego em questão projeta o comportamento da fila na faixa de retenção para 

cada um dos links. Considera-se que o veículo percorre o trecho até a retenção em 

velocidade constante. 

2.4.3.2. Otimização da programação semafórica  

O programa trabalha com três módulos otimizadores: 

2.4.3.2.1.  Otimizador dos tempos dos estágios. 

Acionado seis segundos antes do fim previsto para o estágio vigente. São analisadas três 

alternativas de decisão e o sistema ITACA escolhe a que equalize da melhor forma o grau 

de saturação e o índice de congestionamento dos links críticos: 

1. Antecipar o fim do estágio de 5 segundos. 

2. Retardar o fim do estágio de 5 segundos. 

3. Permanecer com o fim do estágio no ponto previsto anteriormente. 

 

2.4.3.2.2. Otimizador de Defasagem                                                                                    

A defasagem do sistema é calculada uma vez por ciclo para cada um dos semáforos que 

fazem parte da rede. Este tipo de verificação acontece entre os segundos 16 e 22 do maior 

estágio existente. Onze alternativas de defasagem são estudadas, em um intervalo de -5 a 

+5 segundos da vigente. A que implicar no menor atraso e menor número de paradas do 

conjunto de todos os links que chegam e saem de um nó será escolhida. 

 

2.4.3.2.3. Otimizador do Tempo de Ciclo 
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O conceito adotado neste módulo foi de calcular o valor 0,75*Tc ot (Tempo de Ciclo da 

formula clássica de Webster) para o nó mais saturado da rede. Calculado a todo ciclo, o 

programa leva em consideração apenas os últimos 7 tempos computados. 

O tempo de ciclo será aumentado se três dos últimos sete valores forem superiores ao 

vigente. Para decidir o tempo de ciclo, utiliza-se procedimento análogo (CET-SP, 2005). 

 

2.5.CONGESTIONAMENTO 

Para que ocorra um congestionamento, é necessário a presença de pessoas, veículo e/ou 

animais, que juntos formam o que chamamos de usuários do trânsito, que estão 

diretamente ligados a uma finalidade. Segundo o portal do transito brasileiro, existem 4 

tipos de finalidades: (1) parada, ou seja, curto intervalo de tempo em que o veículo se 

encontra sem movimento; (2) circulação, quando estão em situação de fluxo completo; (3) 

estacionamento, período maior de tempo que o veículo fica sem atividade; (4) operação de 

carga e descarga, similar ao período de parada com a única diferença de ser somente 

relacionado a paradas para cargas e descargas de produtos/mercadorias ou animais. 

Em situações de fluxo livre, os veículos tendem a se mover em velocidades constantes e a 

uma distância segura. As aglomerações caracterizam o congestionamento, desencadeando 

engarrafamento e transtorno nas vias. Essa situação pode também sofrer alteração devido 

aos dias da semana, acidentes, horários de pico e feriados. No Brasil, a grande maioria dos 

horários de trabalho e aula são padronizados, fazendo com que neste período, o fluxo de 

veículos seja mais intenso, com velocidade reduzida (Sousa e Rezenda, 2009). Outro 

importante indicador é a renda populacional. Quanto mais alta, maior o interesse de 

utilização de transportes individuais, aumentando o número de veículos na rua (DOWNS, 

2004). Economicamente, enfrentar o trânsito diariamente causa problemas relacionados a 

perda de tempo e dinheiro, uma vez que quanto mais tempo produtivo perdido, menor a 

eficiência no dia de trabalho. 

Analisando a expansão da frota de veículos na cidade de São Paulo, podemos ver que a 

mesa cresceu cerca de 21% entre 2009 e 2016, enquanto neste mesmo período, a 

população cresceu 3,4%. O número de carros por habitante foi de 0,4 para 0,47. 
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2.6.PROJETO CTA 

Entre os anos de 1992 e 1994 foi desenvolvido um trabalho de simulação que analisou as 

consequências da implementação de algumas técnicas de controle nos semáforos 

existentes na cidade, na época. Foi possível concluir a existência de um universo de 1500 

semáforos aonde a relação custo/benefício de soluções em tempo real, ultrapassava o 

índice 4, patamar mínimo para recomendação de uma nova tecnologia. 

A utilização de uma tecnologia sofisticada traz incontestáveis benefícios, mas também 

trata se de uma solução de elevadíssimo custo. Por esse motivo, é preciso a identificação 

das necessidades e também a disponibilidade de equipamentos e seus custos. Experiências 

anteriores analisadas pela CET mostraram que a centralização excessiva era prejudicial ao 

desempenho dos serviços de operação e manutenção. Em experiências passadas, aonde a 

SEMCO foi responsável por operar 470 semáforos pertencentes a regiões da cidade com 

características diferente, ficou nítida a dificuldade de ordem administrativa e operacional. 

É natural que as regiões mais complexas e saturadas recebam maior atenção. Uma 

alternativa pensada foi a de construir cinco Centrais de Tráfego de Área, cada um 

responsável por semáforos de uma região da cidade (centro expandido, oeste e norte, leste, 

sudeste e sul). Cada centro de controle, os semáforos seriam agrupados em conjuntos que 

deveriam operar de forma coordenada, de pelo menos 10 cruzamentos cada. A operação 

do sistema seria coordenada pelo controle central em tempo real. Caso ocorresse algum 

problema, o sistema passaria a funcionar em modo de controle central em tempos fixos, ou 

em casos extremos, o controle em modo local. 

A Figura 11 representa um pequeno esquema do funcionamento de um sistema de controle 

semafórico em tempo real. Dispositivos de detecção coletam informações sobre a 

demanda de veículos, estes sendo laços indutivos instalados no pavimento. As 

informações são então enviadas para os computadores localizados no centro de controle 

através dos computadores que comandam o semáforo. O programa executado pelos 

computadores pode ser decomposto em 3 diferente módulos: 

i. Modelagem de Trânsito – as informações recebidas dos laços detectores são 
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transformadas em parâmetros que vão representar o perfil de demanda em termos 

de ocupação e fluidez. 

ii. Otimização da programação semafórica – analisar a melhor alternativa de 

programação, sob a perspectiva de uma função que busca reduzir a espera dos 

veículos em um semáforo e o seu número de paradas (consideradas as condições 

de contorno determinadas pelos tempos de segurança). 

iii. Determinação dos tempos de semáforo – valores a serem aplicados na 

programação semafórica. Tempos de ciclo, tempos de estágios e defasagens. 

A programação semafórica é então enviada aos controladores, que implementarão nos 

semáforos. Os novos perfis modificados serão registrados pelos laços detectores, e 

dessa forma, voltamos ao ponto inicial do sistema, caracterizando um sistema de anel 

fechado. 
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FIGURA 11 – FLUXO DE INFORMAÇÕES SUGERIDA PELO PROJETO CTA 

 

FONTE: O Controle de Semáforos em Tempo Real, 1994 

 

Projetos como esse mostram a importância da atualização do sistema vigente a mais de 20 

anos atrás. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. TIPOS DE PESQUISA 

Uma pesquisa pode ser classificada quanto a sua abordagem, objetivos e procedimentos, 

classificações definidas por Fonseca (2002).  

A abordagem pode ser classificada em dois tipos de pesquisa: pesquisa qualitativa e 

pesquisa quantitativa. A pesquisa aqui proposta utiliza a metodologia quantitativa, que se 

baseia na coleta de dados numéricos, com uma abordagem orientada para os resultados, 

características que podem ser observadas na coleta de dados de fluxo de uma via e tipos de 

veículos que nela circulam afim de se chegar a uma programação semafórica mais 

eficiente para a região estudada. 

O objetivo desta pesquisa pode ser classificado como pesquisa explicativa, que possui 

como principal característica identificar fatores que contribuem para a ocorrência de 

fenômenos, explicando, segundo Gil (1991), o porquê de os fenômenos estudados 

ocorrerem de determinada forma. No trabalho proposto, serão calculadas as grandezas das 

influências de variáveis como largura da via, se as laterais da via servem de 

estacionamento ou não, tipos de veículos que nela circulam, além da frequência e fluxo de 

veículos da via. 

Analisando a pesquisa proposta quanto ao seu procedimento, observa-se que o objeto de 

estudo é o atraso no trânsito provocado por semáforos mal programados, sendo definidas 

variáveis como tempo de ciclo, tempo de verde, tempo de amarelo e tempo de vermelho 

limpeza com o intuito de propor reduções nesse atraso. Logo, no que diz respeito à 

proposta da pesquisa, é possível classificá-la como pesquisa experimental, que determina 

um objeto de estudo, variáveis que seriam capazes de afetá-lo e define fórmulas utilizadas 

em seu controle (Gil, 1991). 

3.2. ABORDAGEM DO PROBLEMA 

A estratégia de abordagem do problema descrito envolve, em suma, duas fases distintas: 

(1) Elaboração de um modelo matemático que, fundamentado pelo método de Grau de 

Saturação, procure otimizar os tempos semafóricos dos sinais de tráfego escolhidos em um 
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determinado período do dia; (2) Segmentação dos períodos de interesse da região 

escolhida, bem como suas subdivisões. 

A combinação das fases supracitadas permite, posteriormente, a aplicação do modelo de 

otimização para diferentes períodos que se deseja calcular.  

Em outras palavras, a estratégia de abordagem do problema define-se pela elaboração de 

um modelo matemático de otimização e, em sequência, designação dos períodos do dia 

nos quais o modelo matemático atuará, bem como os intervalos de tempo segundo os 

quais a otimização será recalculada. 

3.2.1. O modelo matemático 

O problema abordado limita-se na proposição de um modelo matemático destinado à 

otimização de tempos semafóricos, de acordo com o método de Grau de Saturação. Para 

tanto, parte-se da necessidade de definição dos elementos fundamentais de um problema 

de otimização; premissas do modelo, variáveis de decisão, função objetivo e um conjunto 

de restrições. (Winston, 1987) 

3.2.1.1.Premissas 

Para a elaboração do modelo matemático, define-se, como ponto de partida, premissas que 

sustentarão e guiarão a montagem e otimização do modelo desenvolvido. 

3.2.1.1.1. Geográfica 

Do ponto de vista geográfico, o modelo limita-se à região localizada no cruzamento entre 

a avenida Guido Aliberti e a Praça Mauá (Figura 12). 
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FIGURA 12 – REPRESENTAÇÃO DO CRUZAMENTO ENTRE AV. GUIDO ALIBERTI E PÇ. MAUÁ 

 

FONTE: Google Maps, 2018. 

 

3.2.1.1.2. Complexidade do cruzamento 

O modelo se limitará em descrever o cruzamento proposto, analisando somente o fluxo de 

veículos nas proximidades da interseção, considerando dois semáforos simples, 

localizados na confluência de duas vias de mão única, de acordo com o esquema 

representado na Figura 13.  
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FIGURA 13 – ESQUEMA DE UM CRUZAMENTO ENTRE AV. GUIDO ALIBERTI E PÇ. MAUÁ 

 

FONTE: Ferraz, 2005. 

 

Segundo Vilanova (2005), a entidade utilizada na representação de um grupo de trânsito 

em atividades relacionadas à esquematização do tráfego urbano, simuladores ou trabalhos 

gráficos denomina-se link. O link de uma via, portanto, é representado em forma de seta, 

mostrando a direção e o sentido do movimento de veículos que chegam em um semáforo 

(Vilanova, 2005). 

Segundo o esquema da Figura 7, foram criados dois links, A e B, representando, 

respectivamente, a Aproximação A (fluxo de veículos 3 e 4) e a Aproximação B (fluxo de 

veículos 1 e 2). Sobrepondo a Figura 7 sobre a representação da interseção analisada, é 

possível visualizar a posição dos links criados, sobre cada uma das vias do cruzamento 

(Figura 14). 
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FIGURA 14 – REPRESENTAÇÃO DOS LINKS A E B SOBRE A INTERSEÇÃO 

 

FONTE 1: Os Autores, 2018. 

 

3.2.1.1.3. Sazonalidade 

O modelo não se flexibiliza de acordo com a sazonalidade da demanda por utilização do 

cruzamento estudado, isto é, uma vez obtidos os dados e selecionados os ajustes a serem 

aplicados sobre eles, se assume a uniformidade, ao longo do período de um ano, do fluxo 

de veículos nas vias. 

 

3.2.1.1.4.  Variáveis de decisão e parâmetros de decisão e parâmetros do modelo 

Para a construção do modelo matemático, utilizou-se, como fundamentação conceitual, os 

conceitos de variáveis de tráfego definidos por Vilanova (2005). 

3.2.1.1.5. Tempo de Ciclo 

link A 

link B 
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Define-se, como Tempo de Ciclo de um semáforo, o período delimitado estritamente pelo 

início de duas fases semafóricas idênticas, isto é, o período que define um ciclo completo 

de um sinal de trânsito, ao atravessar todas as suas possíveis fases de operação. 

Sendo assim, admite-se:  

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 

 

3.2.1.1.6. Tempos de estágios semafóricos simples 

Segundo a rotina de operação de um sinal de trânsito, identifica-se existência de três 

estágios básicos, de cores verde, vermelha e amarela, representando respectivamente os 

comandos de “Siga em Frente”, “Pare” e “Atenção”. (DENATRAN, 1984). 

Para a utilização dos estágios como variáveis do modelo proposto, adotar-se-á: 

 

𝑇𝑣𝑑 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑇𝑣𝑚 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

𝑇𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑙𝑜 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

3.2.1.1.7. Tempo de vermelho de limpeza 

Uma vez que, segundo o DENATRAN (1984), a programação de tempos de sinais de 

trânsito presume, como medida de segurança, que o fluxo de veículos em um cruzamento 

é não nulo durante um estágio amarelo, faz-se necessário o acréscimo de um período, após 

o estágio amarelo, dentro do qual não há qualquer semáforo em estágio de verde e o 

cruzamento apresenta dois semáforos em estágio vermelho. Este tempo, denominado 

“vermelho de limpeza”, não compõe o “Tempo de Vermelho” original, sendo, portanto, 

analisado separadamente: 
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𝑇𝑣𝑚𝑙 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑒𝑧𝑎 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑓ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

3.2.1.1.8. Fluxo de saturação 

Define-se, segundo o método Grau de Saturação, que o fluxo máximo de veículos-

equivalentes que transita por um cruzamento, em um determinado período adotado, 

representa o Fluxo de Saturação do link. Entende-se, como veículos-equivalentes, a 

medida que ajusta o Fluxo de Saturação de um determinado link de acordo com o padrão 

de veículos que transita pela via, em um determinado momento. 

Assim sendo, adotando os padrões de ajuste para veículos-equivalentes explicitados pelo 

DENATRAN (1984), identifica-se o caráter variável do parâmetro de modelo “Fluxo de 

Saturação”.   

TABELA 3 – RELAÇÃO ENTRE TIPOS DE VEÍCULOS E FATOR DE EQUIVALÊNCIA 

 

Como estratégia de modelagem, procurou-se, portanto, definir o parâmetro “Fluxo de 

Saturação” segundo indexação temporal: 

𝐹𝑆𝑝 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝 

 

3.2.1.1.9. Fluxo de veículos 
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Paralelamente à criação do parâmetro 𝐹𝑆𝑝, torna-se necessária a definição de um 

parâmetro que julgue, para cada período proposto, o fluxo instantâneo de um link qualquer 

analisado.  

Este valor, também sujeito aos ajustes propostos pelo Fator de Equivalência de veículo, 

será distinto para cada período: 

 

𝐹𝑝 = 𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑘 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝 

 

3.2.1.2.Função Objetivo 

Para a definição da Função Objetivo de um problema, investiga-se o propósito da 

modelagem matemática e procura-se sintetizá-lo em uma única equação, que, segundo 

comandos de maximização ou minimização, estressarão variáveis de decisão a diversas 

combinações que atendam ao conjunto de restrições (Winston, 1987). 

Segundo Webster (1958), em nome dos menores valores obtidos de atraso total de 

semáforos, o Grau de Saturação 𝑋 opere em uma faixa de 0,80 a 0,90. Esta informação, no 

entanto, representa um obstáculo na criação do modelo matemático para otimização dos 

tempos semafóricos, uma vez que, quanto mais próximos da exata metade do trecho 

indicado, menos falhas haverá na programação semafórica resultante. 

Para que se possa inserir esta informação ao modelo, é necessário que se adapte 

alternativas de contorno ao obstáculo encontrado. Para esta aplicação, desenvolveu-se uma 

lógica de cálculo de abscissas entre o valor encontrado do Grau de Saturação na 

otimização e os valores limites do Grau de Saturação teórico. No que tange a Função 

Objetivo, expressa-se, aqui, somente a definição matemática que representa este 

raciocínio: 

 

↓ 𝑍 = 𝑎𝑏𝑠(0,8; 𝑋) + 𝑎𝑏𝑠(0,9;  𝑋) 
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↓ 𝑍 = 𝐴𝑏𝑠𝐼𝑛𝑓 + 𝐴𝑏𝑠𝑠𝑢𝑝 

 

3.2.1.2.1. Conjunto de restrições do modelo 

3.2.1.2.2. Não-negatividade 

Presume-se, em um modelo matemático, a definição de restrições-limite, isto é, que 

delimitem os possíveis valores computacionalmente grandes, resultados das diversas 

otimizações realizadas. Sendo assim, definem-se: 

 

𝑇𝑐 ≥ 0 

𝑇𝑣𝑑 ≥ 0 

𝑇𝑣𝑚 ≥ 0 

 

Uma vez que os tempos de Amarelo (𝑇𝑎) e de Vermelho de Limpeza (𝑉𝑚𝑙) são 

padronizados por diretrizes e boas-práticas de tráfego de veículos, não se faz necessário 

restringir as variáveis supracitadas quanto à sua não-negatividade. 

 

3.2.1.2.3. Definição de Tempo de Ciclo 

A partir de sua definição, entende-se que o Tempo de Ciclo (𝑇𝑐) compreende os demais 

estágios de semáforos: 

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑣𝑑 + 𝑇𝑎 + 𝑇𝑣𝑚 + 𝑇𝑣𝑚𝑙 

 

3.2.1.2.4. Grau de Saturação do link 

Define-se, segundo o método Grau de Saturação, o Grau de Saturação X de um link, como 

sendo: 
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𝑋 =
𝐹𝑝. 𝑇𝑐

𝐹𝑆𝑝. 𝑇𝑣𝑑
 

 

Por tratar-se de um cálculo envolvendo multiplicação de duas variáveis de decisão, o 

modelo matemático desenvolvido classifica-se como Não-linear. 

 

3.2.1.2.5. Limites e técnicas de contorno 

Como prosseguimento da técnica de contorno do obstáculo de soma de abscissas 

previamente criado, elaborou-se as seguintes restrições: 

 

𝐿𝑖 = 0,8 (𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜) 

𝐿𝑓 = 0,9 (𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜) 

𝐴𝑏𝑠𝑖𝑛𝑓 = |𝑋 − 𝐿𝑖| 

𝐴𝑏𝑠𝑠𝑢𝑝 = |𝑋 − 𝐿𝑓| 

 

3.2.2. Estratégia de Segmentação do tempo 

Como diferencial de cálculo de programação semafórica, é proposta a aplicação do 

modelo descrito (e consequente otimização da modelagem matemática apresentada) 

subsequentemente em diferentes períodos de um dia. 

Ao longo do período de 24 horas, conforme se aproximam os horários de pico, isto é, de 

maior demanda por utilização de uma determinada via, maiores aglomerações de veículos 

passam a ser encontradas em áreas próximas a cruzamentos críticos, dando origem aos 

períodos de maior congestionamento do tráfego urbano (DENATRAN, 1984). 
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Segundo Fugiwara (2017), o sistema viário composto pela avenida Guido Aliberti e a 

Praça Mauá compõe uma região de congestionamento frequente, apresentando quedas 

significativas no fluxo efetivo de veículos em períodos do dia próximos aos horários de 

pico. 

Uma vez identificado o frequente e recorrente problema de congestionamento da região 

estudada, propõe-se a análise detalhada do fluxo de veículos-equivalentes que transitam 

pelos links associados às vias supracitadas ao longo do dia. Dessa maneira, após a 

definição de uma sólida fundamentação matemática para o diagnóstico de uma situação 

crítica a congestionamento, resta acompanhar o fluxo instantâneo de veículos-equivalentes 

em um determinado momento do dia. 

Esta abordagem possibilita a elaboração de duas importantes bases lógicas para o 

desenvolvimento do trabalho: (1) Uma matriz de acompanhamento do Fluxo de Veículos-

equivalentes de um link ao longo do dia; (2) uma métrica de diagnóstico de 

congestionamento com base no Fluxo de Veículos-equivalentes de um link em um dado 

momento. 

 

3.2.2.1.Procedimento de Coleta de Dados 

Para a obtenção dos dados de Fluxo de veículos em um link estudado, propõe-se a 

execução, em pesquisa de campo, do seguinte procedimento, a ser realizado em períodos 

arbitrários de 10 minutos: 

i. Apontamento da contagem simples de veículos em um determinado link; 

ii. Apontamento da contagem simples de veículos que deixam um determinado 

link; 

iii. Apontamento do número de cada tipo de veículo que transita em um 

determinado link (classificado previamente segundo a Tabela 3). 

 

Determinou-se que, a partir dos dados coletados segundo o procedimento descrito, serão 

calculados os parâmetros de segmentação do tempo bem como os próprios parâmetros do 

modelo matemático.  
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Com os dados obtidos pelo procedimento estruturado, torna-se necessário criar as bases de 

análise que sustentarão as decisões de segmentação de tempo tomadas posteriormente. 

 

3.2.2.2.Definição de período de congestionamento 

Das as informações obtidas na etapa de coleta de dados, derivou o estabelecimento da 

métrica de diagnóstico de congestionamento de um link. 

Segundo Vilanova (2005), congestionamento é o nome atribuído à condição de trânsito na 

qual a demanda de utilização de uma via supera a sua capacidade de escoamento. Neste 

sentido, interpreta-se que há diferentes níveis de intensidade de um congestionamento. Em 

outras palavras, identifica-se que há congestionamentos que não geram grande impacto no 

sistema viário estudado, bem como há congestionamentos que configuram sua 

superlotação. 

Fundamentado nessa premissa, procurou-se avaliar os dados de fluxo de veículos-

equivalentes obtidos em cada link estudado segundo a sua capacidade de escoamento e 

atribuir graus de intensidade ao congestionamento constatado. 

 

3.2.2.2.1. Análise do escoamento de um link 

Para a etapa de aferição do escoamento de um link, é imprescindível destacar que, embora 

seja proposta uma programação semafórica otimizada, o sistema viário analisado opera, no 

momento da coleta, segundo uma programação semafórica predefinida. Sendo assim, se 

faz necessário o cálculo de uma variável que represente o fluxo de veículos-equivalentes 

que deixam um determinado link, ao longo de um dia, em períodos equivalentes àqueles 

arbitrados para a coleta de dados. 

Esta variável, devido à sua natureza de caracterização de escoamento de veículos em um 

link, pode ser analogamente interpretada, segundo os conceitos de Teoria das Filas e 

Simulação de Eventos Discretos (Chwif & Medina, 2006), como uma taxa de saída de 

itens que percorrem um determinado processo produtivo. Define-se, portanto, que, para 

cada período de 10 minutos, seja analisada a taxa de saída de veículos-equivalentes em um 
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determinado link estudado, de forma a viabilizar a elaboração da matriz de 

acompanhamento, previamente citada. 

 Por outro lado, tendo em vista o objetivo de, segundo a definição de congestionamento, 

confrontar a utilização de veículos-equivalentes com as taxas de escoamento de cada link, 

a cada 10 minutos e verificar os períodos nos quais a demanda supera a capacidade de 

escoamento da via, se faz necessário a criação de outra variável de estudo, na qual 

procura-se expressar a taxa de chegada de veículos-equivalentes ao link em questão. 

Assim sendo, para efeitos de análise dos períodos de congestionamento dos links 

estudados, propõe-se a utilização das seguintes variáveis: 

 

𝜆𝑝 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑘, 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝 

𝜇𝑝 = 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑘, 𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑝 

 

Seguindo, portanto, a definição exposta de congestionamento, constata-se que em casos de 

𝜆𝑝 > 𝜇𝑝, o período p classifica-se como período de congestionamento. 

Proporcionalmente, aqueles períodos nos quais 𝜇𝑝 ≥ 𝜆𝑝 classificar-se-ão como períodos 

de não-congestionamento, ou de operação regular. 

Para a realização do estudo de otimização segmentado por período, tal como exposto, 

parte-se da premissa que o uso de lógicas de programação ótima de semáforos se faz 

necessária somente em períodos de congestionamento ou de iminência de 

congestionamento. Isto é dizer que, para períodos nos quais a utilização da via é baixa, não 

há necessidade de programação semafórica sofisticada. Em contrapartida, se assume a 

necessidade de uma programação semafórica otimizada à medida que os links estudados 

passam a apresentar níveis maiores de congestionamento.  

Com base nesta fundamentação teórica, realizou-se, portanto, não somente a segmentação 

do tempo de um dia de tráfego em períodos múltiplos de 10 minutos, como também a 

proposição de um intervalo de tempo no qual, contendo o horário de pico de utilização do 
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cruzamento, aplicar-se-á a otimização do modelo matemático apresentado previamente. 
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