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Resumo 

Com o aumento do número de carros circulando nas ruas das cidades é inevitável o 

crescimento do número de congestionamentos em diversas partes da cidade, portanto 

viu-se necessária a criação de uma ferramenta que pudesse prever em quais locais 

há maior chance da ocorrência de engarrafamentos. 

Palavras-chave: Aprendizado de Máquina, Computação, Trânsito. 

Introdução 

Mobilidade urbana é um tema que entrou em voga por conta dos problemas que 

começaram a surgir com a adoção desenfreada de veículos e crescimento não- 

planejado da maioria dos perímetros urbanos. Especificamente, vias congestionadas 

não apenas atrasam e estressam quem trafega por elas, como prejudicam serviços 

de emergência, tal como o deslocamento de ambulâncias, carros policiais e 

bombeiros. Nesse sentido, é relevante que se desenvolvam pesquisas na área da 

previsão de congestionamentos para a tomada de ação preventiva.  

 

Objetivos 

O principal objetivo deste projeto é realizar a predição automática de 

congestionamento com ferramentas baseadas em inteligência artificial e aprendizado 

de máquina, de modo a oferecer condições em tempo hábil para que ações 

preventivas sejam tomadas para minimizar o impacto causado. 

 

Metodologia 

Foram utilizadas bases de dados de circulação de veículos provenientes de uma 

instituição privada no interior de São Paulo. Os registros foram obtidos em um único 

equipamento posicionado em uma das vias de maior circulação. Por questão de 

competitividade comercial não poderão ser revelados o nome do município, instituição 

fiscalizadora, ou qualquer informação que os caracterize. 

Os registros são amostras que contém informações a respeito do tráfego pela 

via, como data e horário, velocidade de entrada e saída nos laços, a faixa da via que 

ocorreu o registro e o tipo de veículo: moto, carro ou caminhão. 



Os registros serão tratados e trabalhados, e informações de interesse para o 

controle do fluxo de trânsito serão extraídas: velocidade média, densidade e fluxo. 

A análise de erro empregada na avaliação do método proposto é o erro 

quadrático médio entre a velocidade média prevista e a velocidade média registrada. 

Os resultados também serão comparados a um sistema legado da instituição privada 

para demonstrar ganho de desempenho e acerto em relação à solução anterior.  

 

Desenvolvimento 

A linguagem de programação Python tem sido utilizada para tratar os dados, e será 

utilizada para as soluções de aprendizado de máquina devido às bibliotecas prontas 

que essa linguagem oferece. 

No tratamento dos dados foram removidos os valores incoerentes para 

velocidade, devido a erros de leituras. Em seguida, foi calculada a média das 

velocidades registradas em um período de dez em dez minutos. Com esses dados foi 

criada uma tabela com os registros das velocidades médias atuais e nos períodos de 

30 minutos antes, 40 minutos antes, 50 minutos antes, uma semana antes e dez 

minutos antes na semana passada. Essa tabela será fornecida à inteligência artificial 

que deverá então, prever a velocidade média para aquele ponto da via. 

 

Resultados Preliminares 

Com a organização das tabelas pôde-se observar que tanto a média das velocidades 

como a densidade calculada são parecidas entre os dias da semana, tornando mais 

fácil a localização de períodos comparativos para a ferramenta. 

Figura 1: Velocidade – Segundas-feiras Figura 2: Velocidade – Quintas-feiras 



 

Analisando esses gráficos é possível identificar algumas tendências entre os dias, 

como os horários de pico (06:50:00 às 08:50:00) e como o valor da densidade 

aumenta conforme a velocidade média diminui. A IA deverá prever tais valores e avisar 

quaisquer irregularidades entre eles. 
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Figura 3: Densidade – Segundas-feiras Figura 4: Densidade – Quintas-feiras 


