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1. Resumo 

Esta pesquisa contempla a importância do estudo do planejamento funcional do 

tráfego direcionando cálculos para implantação do sistema progressivo semafórico 

denominado onda verde segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do 

DENATRAN. Esse terá como principais objetivos promover a fluidez do trânsito e 

qualidade operacional das vias, buscando benefícios como por exemplo a redução 

do tempo de viagem e atrasos, oferecendo acima de tudo, conforto e segurança aos 

usuários. 

2. Introdução 

 “Nas grandes cidades, cerca de 50% dos tempos de viagens e 30% do consumo de 

gasolina são gastos com carros parados nos cruzamentos esperando que o sinal 

passe do período vermelho para o verde” (DENATRAN, 1984). 

O planejamento funcional do tráfego em uma cidade ou região visa melhorar 

elementos de problema de transporte como congestionamento, demora no tempo de 

viagem, acidentes e baixa acessibilidade gerando informações necessárias que 

possam subsidiar uma melhor definição da infraestrutura, dos veículos e dos 

serviços adequados para permitir deslocamento de pessoas e mercadorias de forma 

segura e rápida promovendo também desenvolvimento urbano local.  

Programações semafóricas, como enfoque de estudo através de reconfiguração dos 

estágios, a diminuição do número de fases de conversão, a retirada de semáforos 

desnecessários e a coordenação de semáforos, visam tornar ótimo o nível de 

serviço oferecido em uma via sendo uma solução eficiente e de baixo custo 

comparado a melhorias equivalentes e que requerem um alto investimento, como 

por exemplo, obras de mudança de geometria da via. (FRATAR 2018) 

No controle do tráfego urbano, sincronizar semáforos é importante pois promove a 

fluidez da área. Um dos modos de aplicação da coordenação dos semáforos é 

através da implantação da “onda verde”, que entende-se como sequência de 

indicação luminosa verde conectados de acordo com a velocidade estipulada na via, 

minimizando o número de paradas.  

3. Objetivos 

 Entendendo tráfego como movimentação ou fluxo de veículos, que requer sistemas 

de planejamento e controle aprimorado, este trabalho tem como objetivo promover 

maior fluidez do trânsito gerando deslocamento o mais rápido possível dentro de 



uma área de modo compatível com limitações de custos e segurança a partir da 

análise dos cálculos obtidos para então sugestão de implantação do recurso “onda 

verde” como programação semafórica. 

4. Metodologia 

 Este trabalho tem como metodologia adotada primeiramente a realização de 

pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória sobre o universo do tema apresentado, 

a engenharia de tráfego, o planejamento semafórico e o método da onda verde. 

Foram adotadas instruções fornecidas pelos manuais do DENATRAN do ano de 

1984 e 2014 para obtenção do sistema progressivo da onda verde semafórica às 

vias Avenida Presidente Costa e Silva, Alameda Metropolitana, Rua Bahia e Rua 

Pernambuco a partir de dados fornecidos pela Secretaria de Trânsito da cidade de 

Praia Grande –SP, como ilustrado na figura 1.  

 

Figura 1 - local do estudo – Fonte: Google Maps 

5. Desenvolvimento 

 A fim de determinar o tempo de defasagem entre semáforos para a implantação do 

sistema progressivo (onda verde) entre as vias citadas, foi realizado o 

desenvolvimento do diagrama Espaço x Tempo para via de mão única seguindo os 

cálculos fornecidos pelo Manual de Semáforo do Tráfego de 1984, com atualização 

em 2014, baseado no método de Webster onde são considerados os seguintes 

parâmetros: ciclo ótimo calculado a partir dos dados de faixa de saturação, 

contagem de veículos por hora e o tempo perdido. Foram escolhidos dados da 

situação mais crítica, o período da tarde quando o volume de veículos foi constatado 

maior. 

6. Resultados Preliminares 

Adotando 30 km/h como velocidade de progressão da via e por recomendação do 

DENATRAN, como medida de segurança, o tempo perdido, devido a reação do 

condutor, recomendado é de 6 segundos (sendo 3 segundos no início e 3 segundos 

no fim da fase); com os dados da contagem de veículos e da faixa de saturação, foi 



encontrada a taxa de saturação crítica, sendo então possível o cálculo do ciclo 

ótimo. A partir deste dado, foi traçado o diagrama Espaço x Tempo, ilustrado na 

figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Diagrama Espaço x Tempo – Fonte: próprio autor 

Assim as defasagens são determinadas medindo-se os deslocamentos do início do 

tempo de verde do semáforo base, até o início do tempo de verde do próximo 

semáforo. O valor encontrado para defasagem foi de 8,43 segundos, assim, ao 

adotar este valor, tem-se a implantação da onda verde semafórica no trecho 

estudado.  

Entende-se que com a implantação destes tempos semafóricos calculados a fluidez 

do tráfego nesta via seja otimizada, pois, se a velocidade estabelecida for 

obedecida, não haverá paradas no trecho onde a “onda verde” foi sugerida, trazendo 

assim resultados positivos quanto a redução do tempo de viagem para este trecho.  
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