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I am losing precious days. I am degenerating into a 

machine for making money. I am learning nothing in this 
trivial world of men. I must break away and get out into 

the mountains to learn the news.  
John Muir 



 

RESUMO 

Desde há alguns anos, as grandes metrópoles vêm se deparando com alguns problemas 

recorrentes em suas redes viárias: congestionamentos e acidentes. Muitos departamentos e 

órgãos gestores de trânsito tentam, incansavelmente, mitigar os efeitos das congestões e do 

número de acidentes de trânsito tanto nas áreas urbanas quanto nas rodovias. Desta forma, 

este trabalho analisou os chamados sistemas inteligentes de transporte (ITS) existentes pelo 

mundo e também suas novas aplicações e pesquisas de forma a encontrar soluções para 

reduzir congestionamentos, para melhorar a segurança viária e também para reduzir impactos 

ambientais devido às emissões de gases poluentes. A partir de uma revisão da literatura, 

primeiramente, classificou-se estes sistemas em categorias principais e explicou-se suas 

principais aplicações, tecnologias e métodos empregados. Na parte seguinte, foram listadas as 

histórias e o desenvolvimento destes sistemas em diversas regiões do mundo, além de 

descrever os motivos pelos quais cada país iniciou sua utilização. Posteriormente, foram 

apresentados e explicados os sistemas inteligentes de acordo com cada categoria e suas 

diversas utilizações e inovações pelo mundo, além de terem sido relatados experimentos e 

simulações – tanto de avaliação como de validação – por entidades, por universidades e por 

pesquisadores. Foram listadas, também, suas vantagens e desvantagens de utilização 

juntamente com os resultados obtidos. Ainda foi definido o conceito de arquitetura ITS e 

explicado os princípios de interoperabilidade e intercambialidade. Além disso, foi feita uma 

avaliação geral de todos os métodos retomando os resultados encontrados nos testes por meio 

de gráficos e tabelas. Por fim, concluiu-se que a aplicação de sistemas inteligentes de 

transporte são, na maioria das vezes, benéficos em relação aos diferentes parâmetros 

envolvidos – usuário, veículo e via –, podendo reduzir congestionamentos, acidentes e 

também contribuir com a questão ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Sistemas Inteligentes de Transporte. ITS.  
ATMS. ETC. ATIS. AVCS. CVO. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a popularização dos veículos automotores e com a necessidade das pessoas de se 

locomoverem cada vez mais longe em vias terrestres, seja a trabalho seja a lazer, houve um 

aumento expressivo do tráfego de veículos nas rodovias e dentro de grandes cidades nas 

últimas décadas, o que gerou congestionamentos frequentes e viagens mais demoradas. 

A fim de melhorar esse cenário, diversos departamentos e agências de transporte 

desenvolveram e implantaram em suas cidades, estados e países tecnologias capazes de fazer 

o gerenciamento inteligente e otimizado do tráfego de veículos para que fosse possível ter 

fluxos mais suaves e reduções nos tempos de espera. 

A essas tecnologias dá-se o nome de Sistemas Inteligentes de Transporte – do inglês 

Intelligent Transportation System (ITS) – que segundo o Texas Transportation Institute1 

(1996 apud SILVA, 2000, p. 4) os ITS são “[...] programas que envolvem aplicações e 

iteração de um grupo de tecnologias avançadas destinadas a fazer os sistemas de transportes 

operarem com mais segurança e eficiência.”. 

Ainda de acordo com Kanninen2 (1996 apud SILVA, 2000, p. 4) e Ribeiro e Mota3 (1996 

apud SILVA, 2000, p. 4): 

Os sistemas inteligentes utilizam tecnologias de processamento de informação e 
comunicação, sensoriamento, navegação e tecnologia de controle aplicados à 
melhoria do gerenciamento e operação dos sistemas de transportes, à melhoria da 
eficiência no uso das vias, à melhoria da segurança viária, ao aumento da 
mobilidade, à redução dos custos sociais, através de redução de tempos de espera e 
tempos perdidos, e dos impactos ambientais. 

Além disso, os sistemas inteligentes de transporte são divididos em grupos principais, que 

ainda são divididos em subgrupos com funções mais específicas e podendo ser instalados 

                                                             
1 TEXAS TRANSPORTATION INSTITUTE. Texas A&M IVHS Research Center of Excellence. College 

Station, Texas, 1996. Disponível em: <http://herman.tamu.edu/index.html>. Acesso em: 11 mar. 1997. --> esse 
link se encontra indisponível no momento 

2 KANNINEN, B. J. Intelligent Transportation Systems: an Economic and Environmental Policy Assessment. 
Transportation Research, Londres, v. 30A, n. 1, p. 1-10, 1996. 

3 RIBEIRO, J. L. D.; MOTA, E. V. O Desdobramento da Qualidade: modelos para serviços e para a 
manufatura. Porto Alegre: PPGEP, EE/UFRGS, 1996. (Caderno Técnico, 5) 
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tanto nas rodovias e vias urbanas para auxiliar no gerenciamento do tráfego e dar informações 

ao viajante quanto dentro dos veículos para que o condutor do veículo possa dirigir com mais 

conforto e segurança. 

Em relação aos tempos de espera, foi constatado que motoristas de grande áreas urbanas dos 

Estados Unidos sentiram um aumento no tempo de congestionamento de 11 horas por ano em 

1982 para 36 horas por ano em 1999. Foi também avaliado que esse congestionamento 

representou um custo de 78 bilhões de dólares, onde foram necessárias 4,5 milhões de horas 

extras e um gasto de combustível de quase 26 bilhões de litros (SCHRANK; LOMAX4, 2002 

apud BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). 

Além deste capítulo de introdução, no capítulo 2 deste trabalho serão apresentadas as 

diretrizes de pesquisa que incluirão a questão da pesquisa, seu objetivo principal, a premissa, 

as delimitações, as limitações e o delineamento onde serão descritas as etapas em sua 

sequência. Já no capítulo 3, serão introduzidas as principais categorias de sistemas 

inteligentes de transporte com uma breve explicação sobre elas. Após, no capítulo 4, será 

descrita a história dos sistemas inteligentes de transporte por diversos países do mundo 

incluindo seus principais objetivos. Posteriormente, no capítulo 5 em diante, será descrito 

cada sistema inteligente de transporte em específico, apresentando suas aplicações e 

benefícios, além de testes de avaliação e validação destes sistemas e estudos de caso para 

comprovar suas eficiências. No penúltimo capítulo, será feita uma avaliação geral de todos os 

sistemas, retomando os resultados dos experimentos e das simulações. Por fim, no último 

capítulo, serão apresentadas as considerações finais do trabalho em relação aos objetivos da 

pesquisa. 

                                                             
4 Não foi possível obter a referência, pois apenas o capítulo da obra foi acessado. 
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2 DIRETRIZES DA PESQUISA 

As diretrizes para desenvolvimento do trabalho são descritas nos próximos itens. 

2.1 QUESTÃO DE PESQUISA  

A questão de pesquisa do trabalho é: dadas as situações problemáticas de acidentes e de 

tráfego de veículos no cotidiano, quais tecnologias podem auxiliar na redução de colisões e na 

melhoria do fluxo de automóveis de maneira otimizada? 

2.2 OBJETIVOS DA PESQUISA  

O objetivo principal do trabalho é a sintetização de sistemas inteligentes de transporte e seus 

benefícios para o usuário e para a rede viária. 

2.3 PREMISSA 

O trabalho tem por premissa que o aumento da quantidade de veículos nas rodovias e dentro 

de grandes cidades tem gerado problemas que elevam o tempo de viagem e a quantidade de 

acidentes, mas que podem ser amenizados com a aplicação dos sistemas inteligentes de 

transporte. 

2.4 DELIMITAÇÕES 

O trabalho delimita-se a sistemas inteligentes de transporte aplicados a rodovias e vias 

urbanas – exceto aos ônibus relacionados ao transporte público coletivo – na Austrália, no 

Canadá, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. 
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2.5 LIMITAÇÕES 

São limitações do trabalho as seguintes categorias de sistemas inteligentes de transporte: 

a) Sistemas Avançados de Gerenciamento de Tráfego (ATMS); 

b) Coleta Eletrônica de Pedágio (ETC); 
c) Sistemas Avançados de Informação ao Viajante (ATIS); 

d) Sistemas Avançados de Controle Veicular (AVCS); 
e) Operação de Veículos Comerciais (CVO). 

2.6 DELINEAMENTO 

O trabalho será realizado seguindo as etapas apresentadas a seguir, que estão representadas na 

figura 1, e que são descritas nos próximos parágrafos. 

a) pesquisa bibliográfica; 
b) categorização dos sistemas inteligentes de transporte; 

c) história dos sistemas inteligentes de transporte pelo mundo; 
d) tecnologias utilizadas, seus benefícios e testes de avaliação; 

e) avaliação geral; 
f) considerações finais. 

 
A pesquisa bibliográfica será realizada durante toda a execução do trabalho e terá por 

objetivo obter conhecimento sobre as tecnologias existentes no mundo, os benefícios trazidos 

por elas, os países que as instalaram e suas avaliações. Para isso será feito uso de livros, 

manuais, artigos e periódicos científicos, trabalhos de conclusão, teses e dissertações. A 

próxima etapa será a categorização dos sistemas inteligentes de transporte que consistirá 

de uma introdução aos principais grupos de tecnologias e seus envolvimentos em relação às 

vias e aos usuários, listando seus benefícios e suas aplicações de uma maneira geral. Em 

seguida será apresentada a história dos sistemas inteligentes de transporte pelo mundo que 

detalhará os primeiros programas que foram desenvolvidos e implantados e os respectivos 

países que os utilizam, os motivos que os levaram a estas decisões e do ano em que 

começaram a ser utilizados. Posteriormente, as tecnologias utilizadas e seus benefícios 

quando serão descritos e verificados os sistemas específicos de cada grupo implantados por 

diversos países, suas características e benefícios, além de mostrar testes e comparações 
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realizadas por diferentes departamentos e agências de transporte, comprovando a eficiência 

dos métodos implantados e a opinião dos usuários. No penúltimo capítulo, será feita uma 

avaliação geral de todos os sistemas e suas diversas utilizações e também serão retomados os 

resultados dos experimentos e das simulações. Por fim as considerações finais para uma 

avaliação dos objetivos propostos e fechamento do trabalho de conclusão. 

Figura 1 – Diagrama de etapas do trabalho de pesquisa 

 
(fonte: elaborado pelo autor) 
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3 SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE 

3.1 INTRODUÇÃO 

Os sistemas inteligentes de transporte (ITS) incluem uma gama de tecnologias que servem 

para melhorar a mobilidade e a produtividade do deslocamento, aumentar a segurança e 

maximizar parâmetros das vias como a capacidade. São ferramentas baseadas em 

comunicação que utilizam computadores e informações eletrônicas, sistemas de avisos e 

controle de tráfego. A tendência atual dos ITS é desenvolver sistemas completamente 

automatizados e computadorizados (OBAIDAT, 1997). Além disso, pode-se dizer que o 

surgimento de congestionamentos de veículos nas grandes cidades somados aos avanços na 

tecnologia e ao aumento da consciência sobre o ambiente serviu de impulso para que fossem 

desenvolvidos métodos que ajudassem o sistema de trânsito a operar de forma mais 

otimizada. Os ITS visam, em geral, maior segurança e mobilidade ao viajante, produtividade e 

eficiência (PROPER; MACCUBBIN5, 2000 apud BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). 

3.2 CATEGORIZAÇÃO 

Neste trabalho, os ITS serão divididos em grandes grupos de acordo com suas funções 

principais. A seguir serão citados os principais. 

3.2.1 Sistemas Avançados de Gerenciamento de Tráfego 

Do inglês Advanced Transportation Management Systems (ATMS). Conforme Obaidat 

(1997), são métodos que controlam o sistema de tráfego fazendo ajustes dos semáforos em 

tempo real, além de informar o condutor sobre mudanças. Primeiramente, tem-se a detecção 

que captura parâmetros do tráfego e os transmite para uma central de gerenciamento. Após a 

informação é processada e utilizada para alertar os condutores sobre a situação, rotas e 

                                                             
5 Não foi possível obter a referência, pois apenas o capítulo da obra foi acessado. 
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incidentes. Além disso, a eficiência do sistema é relacionada com a quantidade de sensores 

avançados na rede, das análises e dos softwares utilizados, de modo que permitam um 

controle em tempo real. 

3.2.2 Coleta Eletrônica de Pedágio 

Também conhecido como Electronic Toll Collection (ETC), são tecnologias capazes de 

realizar a cobrança automática de pedágio sem a necessidade de interromper o fluxo de 

veículos. Jensen6 (1996 apud SILVA, 2000, p. 5) cita que esses sistemas “[...] utilizam 

tecnologias avançadas para prover os mais adequados e eficientes métodos de cobrança de 

pedágio, trabalhando para minimizar tempos perdidos e reduzir os congestionamentos.”. 

3.2.3 Sistemas Avançados de Informação ao Viajante 

Também chamados de Advanced Traveler Information Systems (ATIS). Este sistema tem 

como objetivo alertar os motoristas sobre suas localizações e sobre como chegar ao destino 

por meio de rotas alternativas e mais seguras (HEYWOOD7, 1991 apud OBAIDAT, 1997). 

Dentre as principais funções, pode-se citar sistema de navegação, informação do tráfego sobre 

congestionamento e incidentes, planejamento de rota, tempo estimado de viagem ao destino, 

assistência ao condutor e localização (OBAIDAT, 1997). 

3.2.4 Sistemas Avançados de Controle Veicular 

Chamados de Advanced Vehicle Control Systems (AVCS). São sistemas instalados em 

veículos para identificar obstáculos e veículos adjacentes. Ainda podem ser integrados com as 

informações dos sistemas de gerenciamento de tráfego (ATMS) de forma a automatizar, 

completamente, as operações dos veículos. As primeiras versões utilizavam radares para 

informar com antecedência sobre colisões traseiras e veículos ou obstáculos em ponto cego. 
                                                             
6 JENSEN, C. ITS in Australia. 1996. Disponível em: <http://www.squirrel.com.au/qdot/australia.html>. 

Acesso em: 15 abr. 1997. --> esse link se encontra indisponível no momento 
7 HEYWOOD, H. M. Advanced Traveler Information Systems: the vision beyond. In: 2nd INTERNATIONAL 

CONFERENCE IN APPLICATIONS OF ADVANCED TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION 
ENGINEERING, 1991, New York. Proceedings... New York: ASCE, 1991. p. 468-472. 
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Posteriormente, os veículos ingressariam, voluntariamente, em uma via e, após, o mesmo 

estaria sob total ou parcial controle automático, possibilitando um aumento de velocidade e de 

segurança, redução de colisões e de formação de pelotões. Finalmente, os AVCS completos 

que assumiriam total controle do veículo (OBAIDAT, 1997). 

3.2.5 Operação de Veículos Comerciais 

Sistemas denominados de Commercial Vehicle Operations (CVO). Visam melhorar e 

gerenciar a operação de entrega de cargas por veículos comerciais reduzindo o tempo de 

viagens e otimizando rotas para que não interfiram com outros veículos. Além disso, os 

projetos são feitos levando em consideração os custos de transporte para que estes não 

comprometam a operação (JENSEN8, 1996 apud SILVA, 2000). As tecnologias empregadas 

neste sistema incluem weigh-in-motion, identificação, classificação e localização automática 

de veículo (OBAIDAT, 1997). 

                                                             
8 JENSEN, C. ITS in Australia. 1996. Disponível em: <http://www.squirrel.com.au/qdot/australia.html>. 

Acesso em: 15 abr. 1997. --> esse link se encontra indisponível no momento 
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4 HISTÓRIA DOS SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE 

Os sistemas inteligentes de transporte vêm sendo implantados por países da Europa, pelos 

Estados Unidos, pelo Japão e pela Austrália há vários anos a fim de melhorar a operação do 

tráfego de veículos. Cada país desenvolveu seus programas para que as necessidades locais 

fossem atendidas. Estes programas possuem objetivos que variam desde redução de 

congestionamento e de níveis de ruído até a otimização dos sistemas de operação de 

transporte (SILVA, 2000). 

4.1 NOS ESTADOS UNIDOS 

Desde a década de 60 são utilizados equipamentos eletrônicos para controlar o tráfego nas 

rodovias e vias urbanas. No ano de 1998, foi criado o Intelligent Vehicle Highway Systems 

(IVHS). Os programas existentes no país, até o ano de 1995, foram unificados num grande 

programa cujo nome era ITS America – Intelligent Transportation Society of America 

(SILVA, 2000). 

Este grande programa foi criado com a finalidade de coordenar e desenvolver as tecnologias 

utilizadas nos métodos de transporte em todo território. Foram investidos no país, entre 1996 

e 2011, aproximadamente 209 bilhões de dólares para pesquisa e desenvolvimento de 

sistemas inteligentes de transporte (ITS AMERICA9, 1999 apud SILVA, 2000, p. 6). Os 

principais objetivos do ITS America são descritos a seguir: 

a) coletar e transmitir informações sobre as condições do tráfego e programação 
prévia de viagens, bem como alertar sobre perigos e atrasos; 

b) reduzir congestionamentos através da diminuição de incidentes, re-roterizando o 
fluxo de tráfego e realizando a cobrança de pedágios eletronicamente; 

c) melhorar a produtividade e a segurança das operações das frotas de veículos 
públicos e privados, pelo uso de sistemas automatizados de rastreamento, 
largadas, etc.; 

                                                             
9 ITS AMERICA. What is ITS?. Washington, D.C., [1999] Disponível em: 

<http://www.itsa.org/public/whatits/whatits.html>. Acesso em: 2 maio 1997. --> esse link se encontra 
indisponível no momento 
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d) auxiliar os motoristas a encontrar as rotas mais adequadas através do uso de 
sistemas de navegação. 

4.2 NO CANADÁ 

Segundo Ribeiro10 (1998 apud SILVA, 2000, p. 7), o Canadá utilizou, em 1988, fundos 

públicos e privados para incentivar e introduzir o ITS Canada que possuía os seguintes 

propósitos: 

a) focar inicialmente o ITS nas áreas ATMS, APTS e CVO;  

b) criar incentivos para desenvolver a demanda doméstica de ITS através da 
 colaboração e diferenciação de produtos; 

c) promover uma integração horizontal entre as atividades de pesquisa e 
 desenvolvimento;  

d) promover uma integração vertical para os propósitos competitivos, especialmente 
 para mercados externos;  

e) promover a participação indireta do governo, focalizando na melhoria dos fatores 
 de produção, promovendo a vitalidade industrial, participando do 
estabelecimento  de padrões; 

f) traçar o perfil do ITS e seus potenciais benefícios. 

4.3 NA EUROPA 

No ano de 1986, começou a ser instaurado um programa denominado PROMETHEUS – 

Programme for a European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety. Após, 

em 1988, surgiu o programa DRIVE I e II – Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety 

in Europe. O objetivo específico do programa DRIVE era a criação do sistema IRTE – 

Integrated Road Transport Environment – que em conjunto com o sistema RTI – Road 

Transport Informatics – proporcionaria uma infraestrutura inteligente em que seria dadas 

informações ao viajante e uma cooperação entre veículos inteligentes com as vias. Os 

objetivos gerais do programa DRIVE eram (NWAGBOSO11, 1997 apud SILVA, 2000, p. 7): 

a) aumentar o desempenho das redes de transportes como infraestrutura pública; 

                                                             
10 RIBEIRO, P. C. M. Estudo para a Criação de um Programa Nacional de Aplicação da Telemática nos 

Transportes – Relatório Final. GEIPOT, Ministério dos Transportes. Rio de Janeiro, 1998. 
11 NWAGBOSO, C. O. Advanced Vehicle and Infrastructure Systems; Computer Application, Control and 

Automation. England: John Wiley & Sons Ltd., 1997. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Maurício Castilhos de Oliveira. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2016  

26 

b) estimular o desenvolvimento de um mercado unificado de RTI, de forma a 
assegurar um mercado competitivo. 

 
Posteriormente, foi iniciado o programa ERTICO – European Road Transport Telematics 

Implementation Coordination Organization – que possuía o objetivo de desenvolver a 

implementação dos sistemas inteligentes de transporte, na Europa, com a cooperação dos 

setores públicos e privados (NWAGBOSO12, 1997 apud SILVA, 2000, p. 7). 

4.4 NA ALEMANHA 

Conforme Ribeiro13 (1998 apud SILVA, 2000, p. 8)  “[...] em 1995, foi criado um fórum para 

discussão do ITS, coordenado pelo Ministério dos Transportes, com o objetivo de promover a 

implantação do sistemas inteligentes nos transportes.”. Além disso, o ITS Germany visava: 

a) assegurar a facilidade de uso, a segurança e a multifuncionalidade dos sistemas e 
serviços oferecidos aos usuários; 

b) desenvolver modelos para o gerenciamento intermodal; 

c) assegurar a competitividade. 

4.5 NA AUSTRÁLIA 

Segundo Jensen14 (1996 apud SILVA, 2000) e ITS Australia15 (1995 apud SILVA, 2000) foi 

criado, em 1992, o ITS Australia com a ajuda do governo, indústria e da comunidade 

acadêmica e tinha como objetivos: 

a) assegurar o uso eficiente de ITS, trazendo segurança e benefícios sociais e 
ambientais à sociedade; 

b) promover a consciência dos potenciais benefícios do uso de ITS; 
                                                             
12 NWAGBOSO, C. O. Advanced Vehicle and Infrastructure Systems; Computer Application, Control and 

Automation. England: John Wiley & Sons Ltd., 1997. Cap.1: Introduction to Intelligent Transport Systems, p. 
3-32.  

13 RIBEIRO, P. C. M. Estudo para a Criação de um Programa Nacional de Aplicação da Telemática nos 
Transportes – Relatório Final. GEIPOT, Ministério dos Transportes. Rio de Janeiro, 1998. 

14 JENSEN, C. ITS in Australia. 1996. Disponível em: <http://www.squirrel.com.au/qdot/australia.html>. 
Acesso em: 15 abr. 1997. --> esse link se encontra indisponível no momento 

15 ITS AUSTRALIA. Intelligent Transport Systems Australia. Melbourne, [1995] Disponível em: 
<http://www.its-australia.com.au/whatis.htm>. Acesso em: 29 maio 2000. --> esse link se encontra 
indisponível no momento 
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c) promover a interoperabilidade de aplicações de ITS por modo e regiões para 
 alcançar o máximo benefício à comunidade; 

d) melhorar a eficiência dos sistemas australianos de transportes através da 
 implementação ordenada das tecnologias ITS; 

e) prover um fórum para troca de informações entre os diferentes setores da indústria 
 de ITS e organizações supervisoras; 

f) estimular o desenvolvimento viável do setor privado em ITS, hábil a prover a 
 necessária aplicação doméstica e a competir no mercado internacional. 

4.6 NO JAPÃO 

Consoante Kawashima16 (1990, apud SILVA, 2000, p. 8), surgiu o programa CACS – 

Compreensive Automobile Traffic Control System –, na década de 70, para que os problemas 

de transportes fossem solucionados no país. O programa tinha como principais funções: 

a) oferecer direcionamento de rotas; 

b) dar informação ao motorista; 

c) dar prioridade para o transporte público; 

d) dar informação de incidentes no trânsito. 

 
Além disso, também foi desenvolvido o Bus Location System que possuía o objetivo de 

informar o usuário sobre o próximo ônibus que passaria por aquele ponto. Ainda na mesma 

década surgiu o sistema autônomo de navegação GYRO-CATOR que exibia a informação por 

meio de mapas e ilustração da localização ao longo da rota. Já na década de 80, foi inserido o 

programa AMTICS – Advanced Mobile Traffic Information System – e o RACS – Road 

Automobile Communication System – que, em 1990, foram fundidos com o programa VICS – 

Vehicle Information and Communication Systems – o qual possuía o propósito de estudar 

aplicações mais variadas e tecnologias para auxiliarem os motoristas. 

                                                             
16 KAWASHIMA, H. Japanese Perspective of Driver Information Systems. Transportation, Netherlands, v. 17, 

n. 3, p. 263-284, 1990. 
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5 SISTEMAS AVANÇADOS DE GERENCIAMENTO DE TRÁFEGO 

De acordo com Scariza (2003), para compreender os motivos que geram congestionamento 

numa freeway, é necessário que se entenda, primeiramente, a teoria de fluxo de tráfego. Para 

isso os seguintes parâmetros serão definidos: 

a) fluxo (q): número de veículos que passam por um ponto em um período de 
tempo; 

b) densidade (k): número de veículos ocupando uma determinada seção; 

c) headway (h): intervalo de tempo entre a passagem de dois veículos sucessivos. 
 
O diagrama apresentado na figura 2 relaciona o fluxo com a densidade e possui uma forma 

geral aproximada uma vez que cada situação possui diferentes características. 

Figura 2 – Diagrama fundamental do fluxo de tráfego 

 
(fonte: SCARIZA, 2003) 

Em referência ao fluxo de tráfego, quando a densidade atinge o ponto médio (kc) – conhecido 

como densidade crítica – a freeway atinge seu fluxo máximo suportado (qmax). À medida 

que a densidade continua aumentando além desse ponto, o fluxo suportado diminui até a 

densidade de congestionamento (kjam) – ponto no qual o tráfego de veículos se torna 
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estático. Quando a densidade se encontra abaixo do ponto crítico, é dito fluxo estável e 

quando se encontra acima deste mesmo ponto, é dito fluxo instável. Como mais veículos são 

processados quando o fluxo está estável, é mais vantajoso manter a densidade abaixo do ponto 

crítico sempre que possível para que a freeway possa operar na capacidade máxima. 

Ainda conforme Scariza (2003), quando as estradas se tornavam congestionadas no passado, 

ou elas eram alargadas ou novas eram construídas mesmo que a construção custasse caro ou 

gerasse impactos ambientais. Foi concluído, no entanto, que mesmo estas novas estradas se 

tornavam tão congestionadas quanto as mais antigas e, por esta razão, construir e melhorar 

rodovias é contestado atualmente e pode ser inviável. 

Logo a função principal dos sistemas de gerenciamento de tráfego é regular e otimizar os 

parâmetros de fluxo e densidade de modo que se possa ter a maior capacidade para a via 

sempre que possível – seja rural seja urbana – dada uma condição de tráfego de veículos 

naquela situação. 

5.1 MONITORAMENTO DE VEÍCULOS 

O monitoramento do tráfego de veículos, em larga escada e em tempo real, tem sido facilitado 

pelos avanços da tecnologia. Atualmente um centro de monitoramento de tráfego faz a coleta 

de dados por meio de laços indutivos instalados embaixo da pista de rolagem e suplementados 

por vídeo de circuito interno (BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). A seguir os dois métodos 

serão descritos e seguidos de um teste de validação. 

5.1.1 Detecção por Vídeo 

De acordo com Monch (2014), a detecção por vídeo é a tecnologia que prevalece no 

gerenciamento de tráfego atualmente. Dentre as razões para isso ser verdade estão que o 

monitoramento por vídeo é capaz de suportar mais zonas de detecção, a instalação das 

câmeras podem ser feitas praticamente em qualquer estrutura preexistente – como o mastro do 

semáforo – e ainda é funcional durante o período da noite ou com nebline e neve. Os 

principais benefícios são: 

a) não é necessário realizar cortes no pavimento; 
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b) é possível realizar manutenção sem interromper o tráfego; 

c) possui um custo benefício, em longo prazo, maior que a detecção por indução; 
d) ainda é possível realizar um monitoramento remoto do local de instalação. 

 
Ainda de acordo com o autor, é possível evitar que um veículo maior de grande porte interfira 

na detecção de um veículo menor, quando este se encontra ao lado oposto, simplesmente 

instalando a câmera no ponto mais alto do mastro do semáforo. 

5.1.2 Validação das Detecções por Indução e por Vídeo 

Para avaliar a eficácia do sistema de ramp meter instalado na cidade de Portland, em Oregon, 

o departamento de transporte do Estado realizou um estudo comparativo sobre a validação de 

dados coletados por laços indutivos e de dados coletados manualmente extraídos de vídeo 

(BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). As figuras 3 e 4 mostram a validação de dados avaliados 

com dois fluxos distintos. 

Figura 3 – Validação da detecção por indução e por vídeo com fluxo de 746 veículos 
por hora na rodovia I-5 

 
(fonte: adaptado de BERTINI; EL-GENEIDY, 2004) 
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A partir destes resultados, é possível concluir que houve uma variação desprezável na 

contagem dos dados realizada e, desta forma, o sistema é eficaz para cumprir com seu 

objetivo. 

Figura 4 – Validação da detecção por indução e por vídeo com fluxo de 1296 
veículos por hora na rodovia I-5 

 
(fonte: adaptado de BERTINI; EL-GENEIDY, 2004) 

5.1.3 Monitoramento de Tráfego por Imagens Aéreas 

Durante muito tempo se utilizou – e ainda se utiliza ocasionalmente – trabalho manual para 

coleta de dados de um fluxo de tráfego. Esta forma de obtenção de dados não é, muita vezes, 

vantajosa pelo fato de requerer uma grande quantidade de tempo e de dinheiro, além de 

disponibilidade presencial. Com o avanço da tecnologia e redução do custo de operação de 

plataformas aéreas, a viabilidade de um monitoramento de tráfego por drones, satélites ou 

balões se tornou possível. 

Conforme Angel et al. (2003), este tipo de coleta de dados pode ser usado para estimar 

velocidade, tempo de viagem, densidade e atrasos por filas. A configuração utilizada em seus 

testes partem de uma imagem RGB com 720 x 480 pixels e 30 quadros por segundo, no 
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entanto câmeras com maior resolução podem ser usadas para outros tipos de aplicações. Além 

disso, com um drone sobrevoando a 300 metros acima do nível do solo, dada as lentes focais 

das câmeras, se obtém um campo de visão de 253 a 314 metros. Estes campos de visão são 

suficientes para uma análise de grandes pelotões ou de filas em uma interseção. A tabela a 

seguir mostra a comparação entre uma coleta de dados aérea e uma terrestre. 

Tabela 1 – Comparação entre técnicas de monitoramento 

Técnica Amostra Tempo médio de viagem Velocidade média (km/h)
Carro teste 1 00:07:45 36,4

Vídeo aéreo 9 00:07:36 37,1
Vídeo terrestre 5 00:07:38 36,9  

(fonte: adaptado de ANGEL et al., 2003) 

5.2 CONTROLE SEMAFÓRICO ATUADO PELO TRÁFEGO 

É também conhecido como Adaptive Traffic Signal Control (ATSC). São processos em que o 

tempo semafórico é determinado, em tempo real, com base na demanda de veículos em cada 

sentido de uma interseção e são utilizados para diminuir atrasos no tempo de viagens, além de 

retardar a necessidade de obras de infraestrutura para melhorar o trânsito no local (ATKINS 

NORTH AMERICA INC, 2013). 

Esse sistema engloba diversos dispositivos de detecção e controle para gerenciar vias arteriais 

de uma cidade, podendo ser citadas câmeras de monitoramento, controle de semáforos e, 

algumas vezes, informações por vídeo ou por áudio. Os detectores geralmente coletam dados 

de fluxo e de velocidade dos veículos e enviam essas informações para semáforos adaptáveis 

que, por sua vez, ajustam o tempo de ciclo de forma a otimizar o tráfego. É estimado que este 

gerenciamento seja capaz de reduzir entre 20 a 75 por cento as infrações de avanço de sinal 

vermelho, entre 2 a 13 por cento na quantidade de combustível consumido – em áreas 

estudadas – além de ter diminuído em 71% o número de acidentes com veículos de 

emergência na cidade de St. Paul, em Minnesota (USDOT17, 2002 apud BERTINI; EL-

GENEIDY, 2004). 

                                                             
17 Não foi possível obter a referência, pois apenas o capítulo da obra foi acessado. 
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5.2.1 Ramp Metering 

5.2.1.1 Definição 

Ramp meters podem ser definidos como controle de acesso a rodovias por meio da utilização 

de semáforos especiais que permitem a entrada de um veículo ou de um pelotão de veículos 

na via (SCARIZA, 2003). 

Esse controle é feito com a instalação, na via principal, de um sensor que coleta, em tempo 

real, informação de ocupação e de velocidade dos veículos, transmitindo para o semáforo 

localizado no acesso e, a partir dos dados, os veículos são liberados de forma otimizada. 

Seu primeiro uso foi, em 1963, na rodovia Eisenhower Expressway (I-290) na cidade de 

Chicago, nos Estados Unidos, onde um policial decidiu controlar o fluxo permitindo a entrada 

de um veículo por vez. Atualmente o sistema é utilizado por toda extensão do país com 

aplicações notáveis nos estados de Minnesota, Califórnia, Nova Iorque e Washington 

(SCARIZA, 2003). 

5.2.1.2 Vantagens 

De acordo com Roess18 et al. (1998 apud SCARIZA, 2003, p. 13, tradução nossa), a 

tecnologia ramp meter possui diversas vantagens como: 

a) melhoria do fluxo na via principal de uma freeway devido ao controle de acesso e 
desvio de tráfego a estradas menos congestionadas (como estradas de acesso 
paralelas); 

b) suavização do fluxo de tráfego e desmanche de pelotões permitindo uma imersão 
mais eficiente; 

c) redução de acidentes, de consumo de combustível, de emissões e de custos 
operacionais de veículo. [...]. 

5.2.1.3 Desvantagens 

Scariza (2003) cita que a desvantagem principal é que este sistema pode gerar longas filas nos 

acessos às rodovias. Assim que os veículos ingressam na rodovia, no entanto, suas 

                                                             
18 ROESS, R. P.; MCSHANE, W. R.; PRASSAS, E. S. Traffic Engineering. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, 1998. 
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velocidades e tempo de viagem devem melhorar. Além disso, o autor ainda verifica que o 

ramp meter deve ser usado apenas quando há congestionamento e quando a velocidade da 

rodovia está baixa. 

5.2.1.4 Avaliação do Ramp Meter em Minnesota 

Após surgirem rumores sobre o abandono do ramp meter como uma opção gerenciamento de 

tráfego nas cidades de Minneapolis e St. Paul, foi pedido para o departamento de transporte 

do Estado para que fosse feito um estudo sobre a eficácia do sistema comparando o 

desempenho do fluxo com a tecnologia ativa e desativada (CAMBRIDGE SYSTEMATICS 

INC19, 2001 apud BERTINI; EL-GENEIDY, 2004; LEVINSON20 et al., 2002 apud 

BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). 

As tabelas 2 e 3 mostram os resultados do estudo comparativo que foi realizado sobre o 

desempenho da Minnesota Trunk Highway 169 (TH-169). 

Tabela 2 – Comparação das velocidades médias antes e depois do desligamento do 
ramp meter na rodovia TH-169 

Acumulada 
(10³)

Média
Acumulada 

(10³)
Média

Acumulada 
(10³)

Média

16 190 65 130 48 32 26
17 170 57 140 47 18 18
18 210 75 185 65 12 14
19 185 66 145 53 22 20
20 180 63 160 56 11 11
21 180 62 150 52 17 16
22 190 67 160 55 16 20

18

Velocidade antes do 
desligamento (mph)

Velocidade depois do 
desligamento (mph)

Porcentagem de redução 
de velocidade (%)Estações

Redução da velocidade média entre as estações 16 e 22 =  
(fonte: adaptado de BERTINI; EL-GENEIDY, 2004) 

Como pode ser observado na tabela 2, após o desligamento da tecnologia, houve uma redução 

de velocidade média em todos os pontos de coleta de dados e uma redução geral de 18 por 

cento. 

                                                             
19 Não foi possível obter a referência, pois apenas o capítulo da obra foi acessado. 
20 idem. 
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Tabela 3 – Comparação das distâncias viajadas pelos veículos antes e depois do 
desligamento do ramp meter na rodovia TH-169 

15 0,10 4,64 4,18 0,45 9,8
16 0,17 11,48 10,36 1,12 9,8
17 0,26 13,39 12,03 1,36 10,2
18 0,37 18,67 16,76 1,91 10,2
19 0,50 24,07 21,70 2,37 9,8
20 0,45 22,38 20,31 2,07 9,2
21 0,42 19,44 17,77 1,67 8,6
22 0,45 20,21 18,56 1,65 8,2

134,27 121,67 12,60 9,4

4637 4183 454
11478 10355 1123
13387 12027 1360
18667 16760 1907
24065 21699 2366
22381 20312 2069
19436 17770 1666
20214 18560 1654
134265 121666 12599

Diferença 
antes-depois 

(%)

Total

Estação Milhas
Milhas 
viajadas 

antes (10³)

Milhas 
viajadas 

depois (10³)

Diferença 
antes-depois 

(10³)

 
(fonte: adaptado de BERTINI; EL-GENEIDY, 2004) 

Pode ser visto, ainda na tabela 3, que a quantidade de milhas viajadas pelos veículos também 

foi reduzida em todos os pontos. Segundo Cambridge Systematics Inc21 (2001 apud 

BERTINI; EL-GENEIDY, 2004) a análise do ramp meter foi declarada como um 

investimento de custo benefício positivo para aquela região. Além disso, foi estimado que o 

sistema contribua para uma redução anual de mais de mil colisões entre veículos – ou, 

aproximadamente, 4 colisões por dia. Do ponto de vista ambiental, a tecnologia também reduz 

1160 toneladas de emissões anualmente. 

5.2.2 SCATS – Sydney Coordinated Adaptive Traffic System 

De acordo com Monch (2014), em 2010, a cidade de Sydney, na Austrália, começou a 

implantar um sistema de ciclovias que era constituído por fluxo nos dois sentidos entre outras 

características. Este sistema gerou polêmica entre os estudiosos, uma vez que essas 

ciclofaixas possuíam detectores por indução e os seguintes problemas foram encontrados: 

a) o conjunto pessoa mais bicicleta era muito pequeno para a detecção ser 
realizada com precisão; 

b) a ampla gama de materiais utilizados na composição das bicicletas dificultava a 
detecção; 

c) a posição em que os ciclistas paravam perto da faixa de retenção era irregular. 

                                                             
21 Não foi possível obter a referência, pois apenas o capítulo da obra foi acessado. 
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Posteriormente, um estudo realizado, em 2012, concluiu que o sistema por indução só seria 

confiável quando todos os ciclistas parassem antes da faixa de retenção e permanecessem ali 

até que o semáforo se tornasse verde para eles. A partir disso, a cidade procurou por 

alternativas e começou a implantar sistemas de detecção por vídeo que solucionaram todos os 

problemas em relação a detecção de bicicletas (MONCH, 2014). 

Ainda em meados de 2010, a cidade de Brisbane, também na Austrália, inaugurou a ponte Go 

Between Bridge interligando as regiões norte, sul e oeste do município. Inicialmente foram 

instalados detectores por indução, no entanto surgiram problemas devido a interferência com 

os materiais estruturais da ponte. Em função disso, os detectores foram substituídos por 

câmeras sem fio que solucionaram o problema (MONCH, 2014).  

5.3 GERENCIAMENTO DE INCIDENTES 

Incidentes são definidos como colisões, quebras no veículo entre outros eventos. 

Congestionamentos causados por incidentes são problemas que perturbam qualquer agência 

ou departamento de trânsito uma vez que mais de 50% daqueles são causados por estes, além 

de gerar danos à economia e aumento na poluição do ar. As divisões de trânsito coletam dados 

de incidentes para que possa ser realizada a identificação de pontos com maior frequência de 

acontecimentos dentro de sua jurisdição e, posteriormente, medidas preventivas possam ser 

realizadas nesses locais (BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). 

5.3.1 Serviço de Patrulhamento na freeway em Bay Area 

Um estudo de avaliação realizado coletou 276 horas de dados, em um trecho de rodovia de 

aproximadamente 15 quilômetros, durante 24 dias úteis antes e 22 dias úteis após o serviço de 

patrulhamento ter sido implantado. Entre os dados registrados por meio de um detector, havia 

tempo de viagem, velocidade, fluxo e ocupação dos veículos de sondagem. Os detectores 

estavam espaçados a cada meio quilômetro e os veículos de sondagem viajavam com 

headway de 7 minutos durante períodos de pico. Foi determinado, com base no tempo de 

atraso e no consumo de combustível, que o serviço de gerenciamento de incidentes da rodovia 

possuía um custo benefício positivo, embora o resultado deva ser aplicado apenas a rodovias 
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com características semelhantes (SKABARDONIS22 et al., 1995 apud BERTINI; EL-

GENEIDY, 2004). 

5.3.2 Serviço de Patrulhamento na freeway em Los Angeles 

Um estudo de avaliação semelhante ao realizado nas freeways da Bay Area foi realizado em 

Los Angeles. Desta vez foi utilizado um trecho de aproximadamente 13 quilômetros da 

rodovia I-10 onde foram coletadas 192 horas de dados, durante 32 dias úteis, que incluíram 

1560 incidentes. Os veículos de sondagem viajaram com headway de 5,7 minutos e entre os 

dados coletados estavam fluxo, ocupação e velocidade. O resultado do estudo em relação ao 

serviço de gerenciamento de incidentes foi positivo (SKABARDONIS23 et al., 1998 apud 

BERTINI; EL-GENEIDY, 2004). 

5.4 FAIXAS REVERSÍVEIS 

Também conhecidas por faixas de contra fluxo. Possuem a finalidade de aumentar, 

temporariamente, a capacidade de uma via em um determinado sentido ao inverter o sentido 

de uma faixa do sentido oposto. Têm sido utilizadas em várias cidades do mundo de modo a 

aliviar o tráfego em horário de pico ou para redirecionar o fluxo no entorno de algumas áreas 

como construção ou estádios. Uma repentina mudança no sentido de uma faixa, no entanto, 

pode causar confusão em certos motoristas ocasionando incidentes. Desta forma, é necessário 

utilizar a ajuda de mecanismos computacionais ou de veículos autônomos para obter o maior 

potencial dessas faixas (HAUSKNECHT et al., 2011). 

5.4.1 5 Avenue Connector em Calgary 

Em uma via que leva ao centro da cidade de Calgary, no Canadá, testou-se uma faixa 

reversível munida de LED, que alertavam sobre fechamento de faixas, e de placas 

prismáticas, que alertavam sobre o tráfego. 

                                                             
22 Não foi possível obter a referência, pois apenas o capítulo da obra foi acessado. 
23 idem. 
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Após o início do teste, aproximadamente 2000 veículos começaram a utilizar a via com a 

faixa reversível entre 6 e 9 da manhã e o comprimento da fila foi reduzido em mais de 1,5 km. 

Além disso, foi medido que a viagem ao centro da cidade foi reduzida em 4 minutos por 

veículo durante o período da manhã e em até 11 minutos durante o horário de pico, resultando 

em uma economia de tempo ocioso de mais de 30 mil horas por ano (DELANOY et al., 

2011). 

5.4.2 Dispositivos de Controle de Tráfego 

Alguns sistemas inteligentes são necessários para a execução segura de uma faixa reversível. 

Seu uso é imprescindível a fim de guiar os motoristas e alertá-los sobre mudanças repentinas 

na via. Alguns desses dispositivos são citados a seguir: 

a) cancelas: possuem as funções de fornecer acessos individuais ou – quando em 
grupos de três – fornecer acesso a uma taper lane; 

b) placas prismáticas de mensagem: prismas triangulares geralmente empregados 
para alertar sobre rotas e tráfego; 

c) sinalizações de LED: usualmente utilizadas para informar sobre faixas ou rotas 
abertas e fechadas; 

d) semáforos de faixa: setas verdes e “X” vermelhos em cada sentido, a fim de 
informar qual o sentido atual da faixa reversível conforme figura 5; 

e) câmeras: visualizar e operar remotamente determinado trecho. 

 

Figura 5 – Semáforo de faixas reversíveis 

 
(fonte: DELANOY et al., 2011) 
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5.5 LIMITE DE VELOCIDADE VARIÁVEL 

A maneira mais simples de gerenciar a velocidade de uma via é colocando um limite máximo, 

que normalmente é fixo. No entanto, a velocidade ideal de uma rodovia nem sempre 

permanece constante devido às condições que afetam a via como intensidade de tráfego e 

clima (CASTRO; MONZON, 2013). 

Existem vários tipos de sistemas de limite de velocidade variável, cada um possuindo 

diferentes características e algoritmos. A figura 6 mostra a divisão entre aqueles que são 

ajustados por agendamento, e outros que são ajustados em tempo real de acordo com as 

condições adversas. 

Figura 6 – Divisão dos sistemas de VSL 

 
(fonte: adaptado de CASTRO; MONZON, 2013) 

Suas aplicabilidades estão descritas a seguir: 

a) por temporada: aplicado durante uma estação do ano específica. 
Normalmente, em países com baixas temperaturas, a velocidade das vias é 
reduzida durante o inverno devido às condições perigosas de neve e gelo; 
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b) por horário: utilizado em certas áreas para evitar incidentes em determinados 
períodos do dia a partir da redução de velocidade perto de escolas, hospitais e 
áreas residenciais; 

c) por condições climáticas: a velocidade da via é ajustada automaticamente de 
acordo com condições adversas devido ao clima; 

d) por intensidade de tráfego: a velocidade da via é ajustada automaticamente de 
acordo com a quantidade de veículos na via de forma a otimizar o fluxo de 
tráfego; 

e) por emissões: a velocidade da via é ajustada automaticamente, a fim de se 
diminuir o efeito “arranca e para” dos veículos e, consequentemente, reduzir 
emissão poluentes. 

 

5.5.1 Desempenho no Tráfego 

A fim de reduzir congestionamentos, um sistema de velocidade variável foi instalado na 

rodovia A7, na França, durante as férias de verão. Esta rodovia é uma das mais ocupadas rotas 

interurbanas da Europa e, frequentemente, atinge a saturação, pois possui um tráfego médio 

de 75 mil veículos, podendo aumentar até 110 mil durante o verão. Este intenso número de 

veículos gera quilômetros de congestionamento, degrada a via e aumenta a ocorrência de 

acidentes. 

Os operadores da rodovia desenvolveram um algoritmo para alertar sobre congestionamentos 

a partir de informações obtidas por laços indutivos instalados sob o pavimento. Assim os 

condutores eram avisados de alterações da velocidade máxima por meio de painéis eletrônicos 

a cada 10 km de via. Na via sul, chegou-se à conclusão de que o sistema implantado reduziu o 

congestionamento em 40% e os acidentes em 20%, além de 200 mil horas de 

congestionamentos evitados. Já na via norte, uma redução de 16% em congestionamento e 

50% de acidentes (ECMT24, 2007 apud CASTRO; MONZON, 2013). 

5.5.2 Desempenho Segurança Viária 

Foi realizado um estudo sobre os impactos na segurança viária por meio de uma simulação 

microscópica sobre a rodovia M6 Motorway no Reino Unido. O trecho analisado possui, 

naturalmente, um limite de velocidade de 70 mph, comprimento de 3 km e sensores para 
                                                             
24 ECMT. Managing Urban Traffic Congestion. Paris: OECD Publishing, 2007. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Uma Visão Geral de Sistemas Inteligentes de Transporte Aplicados a Rodovias e Vias Urbanas 

41 

coletas de dados a cada 500 metros. Além disso, foi testado, no experimento, demandas de 

1500, 1800 e 2000 veículos por hora, sendo 90% do tráfego composto por carros de passeio 

durante 6:30 e 9 horas de manhã (PIAO; MCDONALD, 2008). Dentre os parâmetros 

utilizados para avaliar a segurança, foi usado o tempo para colidir (TTC) que, segundo 

Hayward (1972), significa o tempo necessário para dois veículos colidirem dado que 

permaneçam com a mesma velocidade e no mesmo caminho. Por lógica, quanto maior este 

valor, pior é para a segurança viária. 

Figura 7 – Distribuição de TTC de acordo com porcentagem de VSL 

 
(fonte: adaptado de PIAO; MCDONALD, 2008) 

A partir da figura 7, é possível concluir que quanto maior a porcentagem de implantação do 

sistema de limite de velocidade variável (VSL) no trecho, maiores são os TTC resultando em 

benefício para a segurança viária. 

5.5.3 Desempenho nas Emissões 

Alguns estudos sugerem que taxas de acelerações positivas têm um grande impacto nas 

emissões conforme mostra a figura 8 (CASTRO; MONZON, 2013). 
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Figura 8 – Relação entre emissão, velocidade e aceleração 

 
(fonte: adaptado de CASTRO; MONZON, 2013) 

Com base nesse gráfico, é possível definir a aceleração instantânea como fator principal ao 

avaliar a efetividade do sistema de limite de velocidade dinâmico. Desta forma, é definido o 

conceito de Aceleração Acumulada Positiva (PAA) que significa a soma das variações de 

velocidade em um trecho de via. Após obter dados de velocidade dos veículos por meio de 

indutores na via, é possível traçar o perfil de velocidades ao longo de uma seção. 

Em um estudo de caso realizado sobre seção oeste da rodovia M30 Motorway, em Madri, foi 

testado um sistema de limite de velocidade dinâmico, onde o trecho possui 3 faixas, tráfego 

em horário pico de 3300 veículos por hora e comprimento de 5,8 km. A velocidade máxima 

durante grande parte do trecho é de 90 km/h, exceto nos últimos 100 metros onde permanece 

em 70 km/h. Além disso, são dispostos três painéis de mensagem variável (VMS) com 

recomendações de diferentes velocidades de acordo com o algoritmo. A partir de um estudo 

microscópio que mediu o tráfego das 18 às 20 horas da primeira e da segunda semana de 

junho, chegou-se aos resultados da figura 9. Analisando o gráfico é possível concluir que, 

com o sistema ativado, as PAA médias foram sempre menores que com o sistema desativado, 

resultando em uma menor quantidade de emissões. 
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Figura 9 – Comparação de PAA na rodovia M30 Motorway 

 
(fonte: adaptado de CASTRO; MONZON, 2013) 

5.6 ADAPTIVE TRAFFIC SIGNAL CONTROL 

Durante as últimas décadas, diversos sistemas de controle de tráfego foram desenvolvidos, 

incluindo Split Cycle Offset Optimization Technique (SCOOT), Sydney Coordinated Adaptive 

Traffic System (SCATS), Real Time Hierachical Optimized Distributed Effective System 

(RHODES), entre outros. Estes sistemas possuem o semelhante objetivo de aumentar a 

capacidade de uma via e otimizar o tráfego de acordo com as demandas reais ao invés de um 

volume de tráfego predeterminado (SABRA et al., 2010). 

5.6.1 SCOOT, SCATS e RHODES 

O algoritmo SCOOT tem as funções de otimizar a mudança de fase semafórica de acordo com 

o fluxo de saturação de uma interseção – podendo adiantar, retardar ou manter o tempo de 

troca, além de ajustar a sua duração –, de regular o tempo de offset (definido como a diferença 

de tempo entre o início de cada verde) e do tempo de ciclo. Por vez o algoritmo SCATS 

utiliza diferente técnica para aumentar a eficiência do fluxo. O sistema determina o grau de 

saturação de cada fase semafórica e então escolhe o plano que minimiza o grau total de 
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saturação da interseção. Já o sistema RHODES calcula diferentes possibilidades para o tempo 

semafórico, considerando os parâmetros como tempo de ciclo, de fase e offset (SABRA et al., 

2010). 

5.6.2 MARLIN 

Os sistemas descritos anteriormente são instalados ao longo de vias arteriais. Embora seja 

importante possuir um tráfego eficiente em vias que apresentam alta demanda, também é 

necessário considerar toda a rede de operação semafórica urbana. Como alternativa, é possível 

utilizar o método Reinforcement Learning (RL) que é um sistema que auto aprende, 

indefinidamente, como otimizar o semáforo em um ambiente estocástico. Neste método, o 

papel de um agente (interseção com semáforo) é interagir com o tráfego para mapear o melhor 

estado semafórico de um ambiente, além de controlar o algoritmo, aprender e tomar decisões. 

O mapeamento também é chamado de política de controle. Desta forma, baseado na teoria dos 

jogos, surge o conceito de Multi-agent Reinforcement Learning (MARL) que é uma extensão 

descentralizada do RL (EL-TANTAWY et al., 2013). 

Segundo El-Tantawy et al. (2013), este conceito possui alguns empecilhos e para contorná-los 

foi criado o Multi-agent Reinforcement Learning for Integrated Newtork (MARLIN). Sendo 

este um novo sistema tanto no estado da arte como no estado da prática, ele foi testado em 

uma rede simulada de grande escala de 59 interseções da região central da cidade de Toronto 

no Canadá. Além disso, para simular o ambiente foi utilizado um modelo de tráfego 

denominado Paramics – um simulador de tráfego microscópico. Ele modela o fluxo 

estocástico de veículos ao impor limites de velocidade, modelo car-following, aceitação de 

brechas e regras de ultrapassagem. O estudo foi comparado com testes de referência (BC) 

realizados pela Universidade de Toronto em 2006. O período de análise foi o horário pico do 

turno da manhã que possuía em torno de 25 mil viagens veiculares. Os resultados podem ser 

visualizados na tabela 4 que mostra a comparação de performance de MARL–I (sistema 

inteligente sem comunicação com outros agentes) e de MARLIN (com comunicação) com BC 

(caso de referência) nas 59 interseções verificadas. Observa-se que os dois sistemas 

inteligentes apresentaram melhorias em todas as características analisadas, sendo que quando 

há comunicação entre os agentes (diferentes sinalizações semafóricas), o resultado positivo é 

bastante expressivo. 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Uma Visão Geral de Sistemas Inteligentes de Transporte Aplicados a Rodovias e Vias Urbanas 

45 

Tabela 4 – Resultados do sistema MARL 

BC MARL-I MARLIN
% Melhoria 

MARL-I vs BC
% Melhoria 

MARLIN vs BC
Melhoria MARLIN 

vs MARL-I (%)

Atraso Médio em Interseção (s/veic) 35,27 25,72 22,02 27,06 37,57 14,41
Número de Veículos 23084 23732 24482 2,81 6,06 3,16

Comprimento Médio de Fila (veic) 8,66 6,60 5,88 23,77 32,07 10,88
Comprimento Médio Padrão de Fila (veic) 2,12 1,62 1,47 23,37 30,74 9,61

Atraso Médio (s) 9,45 8,50 5,04 10,07 46,73 40,76
Tempo Médio de Parada (s) 2,74 2,57 2,02 5,95 26,06 21,38
Tempo Médio de Viagem (s) 16,81 15,81 12,32 5,97 26,70 22,05

Fator de Emissão de CO2 (gm/km) 587,28 421,34 412,21 28,26 29,81 2,17  
(fonte: adaptado de EL-TANTAWY et al., 2013) 

Além disso, os autores do estudo ainda estimam que a economia diária com o uso do sistema 

seria por volta de 53 mil e seu custo de instalação nas interseções seria de 1,2 milhão de 

dólares. Sendo assim, o payback25 seria de 23 dias. 

 

                                                             
25 Período de tempo necessário para recuperar um investimento. 
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6 COLETA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO 

A coleta eletrônica de pedágio é um sistema onde é cobrado dos veículos, ao passar por uma 

seção de via determinada pelos departamentos e agências de trânsito, uma taxa de modo que o 

fluxo não seja interrompido. 

6.1 ETAPAS DE PEDÁGIO E SEUS BENEFÍCIOS 

Conforme Persad et al. (2006) os maiores propósitos do pagamento de pedágio são: 

a) receita: para compensar os custos de construção, operação e manutenção da 
infraestrutura; 

b) gerenciamento de demanda: para encorajar os usuários a optarem pela 
utilização do transporte público; 

c) gerenciamento de congestionamento: preço de acordo com a demanda a fim 
de aliviar a quantidade de veículos nas vias. 

 
É esperado que pedágio se torne cada vez mais comum com o passar tempo. No quadro 1, são 

mostrados, resumidamente, quatro estágios esperados de uma cobrança eficiente (DELOITTE 

RESEARCH PUBLIC SECTOR STUDY26, 2003 apud PERSAD et al., 2006). 

De acordo com Persad et al. (2006, p. 2, tradução nossa): 

a) pedágio em corredor: é a forma mais comum de pedágio, na qual o motorista 
paga um taxa para usar um trecho de estrada ou de ponte. Faixas de alta 
ocupação de pedágio (HOT) são designadas para veículos com mais de um 
passageiro, no entanto se for apenas o motorista e este desejar utilizar a faixa, 
poderá fazer mediante pagamento da taxa. O objetivo primário deste pedágio é 
pagar o custo de construção e operação da infraestrutura. [...]. A via deve ser 
exclusiva para quem paga ou os usuários não se sentirão obrigados a pagar e o 
programa não arrecadará uma receita adequada; 

b) pedágio em área: há uma cobrança para entrar em uma área específica. O 
objetivo primário é reduzir o número de veículos no local. Cada ponto de entrada 
deve ser equipado com meios de identificar veículos assegurando que eles 

                                                             
26 DELOITTE RESEARCH PUBLIC SECTOR STUDY. Combating Gridlock: how pricing road use can ease 

congestion. [S.l], 2003. Disponível em: 
<http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/DTT_DR_Gridlock_110303.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2006. --> 
esse link se encontra indisponível no momento 
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pagam, pagaram ou vão pagar. [...]. Um transporte público eficiente é essencial 
para que esta estratégia seja eficiente; 

c) pedágio por distância viajada: este é um mecanismo onde os veículos são 
cobrados de acordo com a quilometragem percorrida. [...]. O objetivo primário é 
gerar receita para o sistema de transporte e, num grau menor, regular a 
quantidade de condução de veículos. A complexidade deste sistema é grande e 
requer aplicação em grande área além de operação entre fronteiras; 

d) sistema de gerenciamento integrado: neste conceito, a demanda pelo transporte 
seria gerenciada pela informação: usuários teriam chance de escolher entre 
modos, rotas e várias maneiras para pagar pela viagem. [...]. Entre as condições 
requeridas estão flexibilidade de mercado e acesso à informação. 

Quadro 1 – Estratégias de pedágio e suas características 

 
(fonte: adaptado de PERSAD et al., 2006) 

Entre os benefícios deste sistema, ainda segundo o autor, estão: 

a) melhoria na velocidade e no fluxo de veículos; 

b) redução de congestionamento, de poluição e de consumo de combustível; 
c) aumento de receita devido à economia no tempo de viagem, entre outros; 

d) redução na quantidade de acidentes devido à redução do efeito de “arranca e 
para” dos veículos; 

e) aumento da eficiência das estradas, pois o tráfego será mais bem distribuído 
entre vias pagas e não pagas. 
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Além disso, a entidade Tri-State Transportation Campaign27 (2004 apud PERSAD et al., 

2006) constatou que uma via que utiliza pagamento manual suporta um fluxo de apenas 350 

veículos por hora sendo que, quando utilizado o sistema de cobrança automática, este fluxo 

por chegar até 1800 veículos por hora. 

6.2 COMPONENTES DO ETC 

Os dois elementos mais importantes no sistema de cobrança automática de pedágio são 

reconhecimento de veículos e identificação da conta do proprietário. O primeiro pode ser feito 

por sensores ou câmeras nas vias e o segundo integrando a identificação do veículo com a 

conta do usuário (PERSAD et al., 2006). Os sensores, em geral, podem estar localizados sob o 

pavimento, ao lado da via ou sobre a via e serão discutidos a seguir. 

6.2.1 Sensores nas Vias 

Neste caso são detectores indutivos que possuem a capacidade de identificar características 

nos veículos como número de eixos, além de detectar as brechas entre veículos consecutivos 

para determinar a quantidade que está passando naquela seção. Pode ser citado, como 

exemplo de sensor na via, o sistema de Controle e Relatório de Tráfego (TRAC) que combina 

a detecção por indução com avançado processamento de sinal (SMITH28, 2002 apud 

PERSAD et al., 2006). Segundo o autor, este sistema é capaz de: 

a) identificar veículos em até 23 classes; 

b) detectar a velocidade dos veículos; 
c) medir o comprimento dos veículos e seu número de eixos; 

d) fornecer dados de fluxo na via. 
 
A figura 10 mostra um exemplo do processo de detecção de veículos. 

                                                             
27 TRI-STATE TRANSPORTATION CAMPAIGN. The Open Road: the region’s coming toll collection 

revolution. New York City, NY, 2004. Disponível em: <http://www.tstc.org/reports/TheOpenRoad.pdf>. 
Acesso em: 15 mar. 2006. 

28 SMITH, L. ITS Decision: a gateway to understanding and applying intelligent transportation systems. 
Berkeley, California, 2002. Disponível em: 
<http://www.calccit.org/itsdecision/serv_and_tech/Electronic_toll_collection/electron_toll_collection_report.h
tml#avi>. Acesso em: 15 fev. 2006. --> esse link se encontra indisponível no momento 
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Figura 10 – Perfil de detecção por indução utilizado na Alemanha 

 
(fonte: PERSAD et al., 2006) 

6.2.2 Câmeras em Vias 

A utilização de câmeras sobre a pista de rolagem é conhecido como pedágio por vídeo. Este 

tipo de sistema utiliza um software de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para 

identificar e registrar a placa dos veículos (PERSAD, 2006). No entanto, o autor cita que o 

sistema possui algumas falhas como: 

a) baixa resolução de imagem; 

b) imagem borrada em altas velocidades; 
c) pouca luz e baixo contraste devido a reflexos e sombras; 

d) possibilidade de algo obstruir a placa entre outros. 

6.2.3 Comunicação entre Veículo e Via 

De acordo com Persad et al. (2006), transponders se tornaram a forma mais comum de 

identificar veículos. Neste sistema, é utilizado um chip de Identificação por Radiofrequência 

(RFID) que pode ser colado no para-brisa dos veículos. Quando este passar por um 

transmissor, ele responde com sinais de rádio e então é identificado como é mostrado na 

figura 11. 
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Figura 11 – Identificação de veículos por transponder 

 
(fonte: adaptado de PERSAD et al., 2006) 

6.3 FUTURAS TECNOLOGIAS NO SISTEMA DE PEDÁGIO 

Existem outras tecnologias que estão ou poderão ser usadas para melhorar a eficiência do 

sistema de pedágio. Algumas serão discutidas a seguir. 

6.3.1 Pedágio por Hodômetro 

O Departamento de Transporte de Oregon (ODOT) conduziu um projeto para estudar a 

viabilidade de pedágio por quilometragem (OREGON DEPARTMENT OF 

TRANSPORTATION29, 2005 apud PERSAD et al., 2006). Durante 2005 e 2006, voluntários 

tiveram instalados em seus carros contadores de quilometragem e um receptor de GPS para 

testar o método. O objetivo do programa piloto era testar a habilidade do sistema de contar a 

distância viajada durante horários de pico dentro de um área congestionada, por isso algumas 

políticas de exclusão foram adotadas para não interferir no programa. Atualmente todos os 

carros fabricados no país possuem a tecnologia testada instalada e a Administração Federal de 

Rodovias (FHWA) trabalham para que o sistema seja usado universalmente (PERSAD et al., 

2006). 

                                                             
29 Autor cita ODOT (2005), mas não detalha a referência. 
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6.3.2 Pedágio por Celular 

Este sistema utilizaria um chip similar ao de um celular instalado no veículo e em 

comunicação com torres de transmissão de sinal. Sendo assim, seria determinado quanto o 

carro teria se locomovido e uma taxa seria cobrada do proprietário. A viabilidade do projeto 

se dá pelo fato de que a cobertura do sinal de celulares é grande, a infraestrutura já existe e o 

custo para a instalação é menor em relação a sistemas baseados em satélites (PERSAD et al., 

2006). 

6.3.3 Pedágio por Satélite 

Ainda segundo Persad et al. (2006), cobrança por satélite é considerado o sistema mais 

promissor na área de ETC devido à precisão de localização dos veículos. Algumas vantagens 

incluem: 

a) serviços auxiliares poderiam ser utilizados com o GPS; 
b) não há necessidade de investir em grandes infraestruturas além do aparelho; 

c) mais flexibilidade em relação a pedágios com preços variados. 
 
No entanto, o autor também cita desvantagens como possibilidade de ocorrer interferências e 

a hesitação das pessoas de estarem sendo rastreadas. 
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7 SISTEMAS AVANÇADOS DE INFORMAÇÃO AO VIAJANTE 

Um dos componentes essenciais do ATIS é a estimativa do tempo de viagem ao destino. 

Além disso, este sistema pode fornecer, em tempo real, a melhor rota aos usuários, aumentar a 

confiabilidade da malha viária, reduzir congestionamentos e mitigar impactos negativos 

ambientais e sociais. Um sistema ATIS pode, além de indicar um tempo de viagem com 

bastante precisão, distribuir um volume de tráfego em rodovias próximas (YU et al., 2010). 

Um estudo realizado por Yu et al. (2010), no estado de Maryland, nos Estados Unidos, 

analisou a utilização do sistema em duas rodovias que, frequentemente, congestionam durante 

o verão e feriados devido ao alto número de pessoas residindo na região. Diferentemente de 

outros estudos que analisam a aplicação de sistemas de informação ao viajante em apenas 

uma rota, este compara um que prevê o tempo de viagem em duas rotas paralelas. Os dois 

trechos de rodovia analisadas são US-50, que possui duas faixas e 12,4 milhas de extensão, e 

MD-90, que é de pista simples e possui 12,9 milhas de comprimento. De forma a providenciar 

a melhor estimativa sobre as rotas, o sistema possui: 

a) VMS indicando os tempos de viagem (figura 12); 
b) dados atuais e históricos de 40 detectores na região; 

c) mapa de velocidade e de volume na região; 
d) dados históricos dos tempos de viagem. 

 
O sistema funciona em três etapas: coleta de dados que adquire informações de volume, de 

velocidade e de ocupação dos veículos por meio de sensores na rodovia. Logo, a etapa lógica 

recebe esses dados juntamente com séries históricas e estima o tempo de viagem em tempo 

real e, por fim, a etapa de aplicação com a função de transmitir a informação aos usuários por 

meio de VMS. Comparou-se a estimativa de tempo com a duração real da viagem nas duas 

rodovias e se obteve um erro absoluto inferior a 8% o que, segundo os autores, é aceitável 

para os viajantes. Os autores realizam diversas comparações entre o tempo de viagem entre 

dia de semana, final de semana e feriado, no entanto o resultado principal da aplicação do 

sistema de informação ao viajante pode ser visto na figura 13, na qual aparece o volume 

acumulado de veículos durante um período de tempo com o sistema de transmissão de 

mensagem aos usuários ligado e desligado. Desta forma, conclui-se que a implantação do 
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ATIS pode gerar um efeito positivo na capacidade da via: 6492 e 6037 veículos com VMS 

ativado e desativado respectivamente. 

Figura 12 – Informação de tempo entre duas rotas 

 
(fonte: YU et al., 2010) 

Figura 13 – Comparação de volumes de tráfego com VMS ligado e desligado 

 
(fonte: adaptado de YU et al., 2010) 
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Essa diferença é dada devido a uma distribuição eficaz do volume de tráfego pelo sistema ao 

longo das duas rotas. Além disso, comprova-se que a redistribuição inteligente de rota auxilia 

para o aumento da capacidade da via. 
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8 SISTEMAS AVANÇADOS DE CONTROLE VEICULAR 

Este tipo de sistema contribui para melhorar o controle dos veículos nas rodovias, a fim de 

aumentar a segurança e a eficiência do tráfego. É considerado um dos mais sofisticados, mas 

também menos desenvolvido dos sistemas inteligentes. 

Dentre os objetivos, é possível citar o aumento da atenção e percepção do condutor de forma 

que um sistema automatizado de computador avise previamente o motorista sobre condições 

perigosas ou de risco ou até mesmo assumindo o controle do veículo. 

A condução assistida do veículo também ajuda evitar colisões e a formar pelotões, uma vez 

que controla a velocidade e a distância aos veículos vizinhos. 

8.1 ADAPTIVE CRUISE CONTROL EM ACESSOS 

Também conhecido, entre outros nomes, por radar regulador de distância. São sensores 

instalados nos veículos que medem, constantemente, a distância aos outros veículos e 

calculam a aceleração ou desaceleração ideal a fim de manter uma mesma distância entre eles. 

Este sistema segue o modelo de car-following e umas das consequências de seu uso é reduzir 

congestionamento, aumentar da capacidade da via, manter headway constante e prevenir 

colisões traseiras. 

Nota-se que este é um sistema que atua longitudinalmente, e ações como troca de faixa ou 

ingresso em acessos ainda requer que o motorista assuma o controle do veículo (KESTING et 

al., 2007). 

Os mesmos autores simularam uma rodovia com diferentes porcentagens de carros com e sem 

o sistema ativado de forma a avaliar a melhoria da capacidade e estabilidade do fluxo. A 

simulação teve como característica uma via de pista simples com um acesso para servir como 

ponto de congestionamento. Foi negligenciada a presença de caminhões e os efeitos de 

diversas faixas, pois são irrelevantes, qualitativamente, apesar de importantes numa situação 

real. 
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A simulação teve, como condição, um horário de pico com um aumento no fluxo de 1200 

para 1600 veículos por hora em um período de duas horas e então uma redução para 1000 

veículos por hora no tempo total de cinco horas. O acesso possuía um fluxo de 280 veículos 

por hora de forma que o maior fluxo excedesse a capacidade criando um congestionamento. 

Na figura 14, é possível observar o resultado para dois testes: 

Figura 14 – Tempo de viagem de acordo com porcentagem de ACC 

 
(fonte: adaptado de KESTING et al., 2007) 

Conclui-se que quanto maior a porcentagem de veículos com o sistema de radar regulador de 

distância ativado em determinado trecho de via, menor o tempo de viagem. Sendo que com 

30% de ACC na simulação, o congestionamento desaparece completamente. 

8.2 ADAPTIVE CRUISE CONTROL EM SEMÁFOROS 

Estima-se que americanos gastam, ociosamente, 40 horas por ano no trânsito e o custo de 

combustível devido a este tempo sem movimento é de 78 bilhões de dólares. A maior parte 

deste tempo ocioso é devido ao tempo parado nos semáforos. A partir disto, foi feito um 

estudo utilizando as fases do semáforo para reduzir o tempo de espera no mesmo e o consumo 

de combustível. No estudo, foi formulado um algoritmo que usava o sensor radar do veículo e 

o tempo das fases para calcular uma velocidade de trajetória constante e otimizada de modo a 

reduzir a necessidade do uso dos freios, além de manter uma distância segura dos veículos 

vizinhos (ASADI; VAHIDI, 2011). 

A metodologia consiste em utilizar as distâncias e as velocidades dos veículos ao semáforo, a 

força do motor, dos freios e o atrito para encontrar a aceleração ideal que reduza a ociosidade 
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no sinal vermelho dado os futuros estados do semáforo. As características de todas simulações 

executadas incluem um veículo de massa 1000 kg, uma aceleração máxima de 3 m/s2 e 

coeficiente de frenagem em asfalto seco de 0,69. As simulações realizadas estão descritas a 

seguir. 

8.2.1 Cenário com Único Veículo 

Esta simulação tenta reproduzir uma condição de subúrbio. O motorista trafega a 30 m/s e 

encontrará uma sequência de 10 semáforos espaçados por 1 km, e o tempo semafórico é fixo. 

Na figura 15, pode-se observar o gráfico da posição em relação ao tempo de um veículo de 

referência e de outro utilizando ACC. As barras vermelhas horizontais representam o sinal 

vermelho e seu comprimento a sua duração. 

Figura 15 – Comparação do ACC em função da posição e do tempo 

 
(fonte: adaptado de ASADI; VAHIDI, 2011) 

Observa-se que o veículo que utiliza o sistema inteligente ajusta sua velocidade para chegar 

no semáforo com luz verde sempre que possível. Como resultado, sua velocidade média foi de 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Maurício Castilhos de Oliveira. Porto Alegre: DECIV/EE/UFRGS, 2016  

58 

22,32 m/s que é 16,5% maior que a do veículo de referência. As estatísticas do teste estão 

representadas na tabela a seguir: 

Tabela 5 – Estatísticas do ACC com único veículo 

Veículo com ACC Máxima Média Desvio Padrão Unidade
Velocidade 30,00 22,32 7,81 m/s
Aceleração 2,04 0,28 0,58 m/s²

Desaceleração -3,23 -0,21 0,57 m/s²
Veículo Referência Máxima Média Desvio Padrão Unidade

Velocidade 30,00 19,15 11,79 m/s
Aceleração 2,04 0,97 0,87 m/s²

Desaceleração -3,10 -0,79 1,03 m/s²

Valor ACC Referência
Economia de Combustível 28,72 19,22

Emissão de CO2 290 453

Unidade
Milhas por galão
Gramas por milha  

(fonte: adaptado de ASADI; VAHIDI, 2011) 

8.2.2 Cenário na Cidade 

Esta simulação reproduz o interior da cidade de Greenville, na Carolina do Sul. A velocidade 

máxima foi ajustada para 20 m/s. Na figura 16, observa-se o gráfico da posição em relação ao 

tempo. Neste cenário, o veículo com ACC economiza 65 segundos no tempo de viagem e 

consome 29% menos combustível em relação ao veículo de referência (25,97 contra 20,07 

milhas por galão). 
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Figura 16 – Desempenho do ACC na cidade 

 
(fonte: adaptado de ASADI; VAHIDI, 2011) 

8.2.3 Cenário com Diversos Veículos 

Nesta simulação, foi utilizada duas frotas de veículos: uma com 6 equipados com o sistema 

ACC e outra com 6 veículos sem o equipamento. Os parâmetros usados foram os mesmos do 

cenário com um único veículo durante 400 segundos. O resultado foi um aumento de 4,2% na 

velocidade média e economia de 41,8% de combustível para a frota equipada em comparação 

a de referência. As estatísticas do teste aparecem na tabela a seguir: 

Tabela 6 – Estatísticas do ACC com diversos veículos 

Veículo 1 2 3 4 5 6
ACC 8,9 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4

Referência 7,6 7,5 7,5 7,4 7,3 7,0

Veículo 1 2 3 4 5 6
ACC 28,7 27,7 27,9 28,1 28,1 27,5

Referência 19,2 19,7 20,2 21,3 20,3 17,3

Distância Percorrida (km)

Economia de Combustível (milhas por galão)

 
(fonte: adaptado de ASADI; VAHIDI, 2011) 
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8.3 CONTROLE DE PREVENÇÃO DE COLISÕES 

Além do controle de aceleração veicular, é possível a instalação de sensores que auxiliam o 

motorista a frear automaticamente, a fim de evitar uma colisão. Não só este sistema ajuda a 

reduzir a ocorrência de acidentes, como também pode influenciar positivamente na 

capacidade da via. 

Conforme Tientrakool et al. (2011), os sensores podem ser instalados em cada veículo 

isoladamente ou pode haver uma comunicação entre eles. Em testes realizados, é possível 

concluir que as duas opções são positivas tanto em relação às colisões quanto ao aumento da 

capacidade, sendo que o benefício da segunda é bastante maior. No estudo, foram incluídos 

três tipos de veículos: 

a) veículos manuais: não possuem nenhum tipo de sensor e são controlados 
manualmente; 

b) veículos com sensores: possuem sensores, mas sem comunicação com os 
outros; 

c) veículos comunicantes: possuem sensores e se comunicam com os outros, além 
de serem controlados automaticamente. 

 
A distância ideal e segura ao veículo da frente foi calculada diferentemente para cada tipo. 

Para os veículos com sensores, esta distância é função do tempo que o sensor demora até 

acionar o freio automaticamente, da velocidade e da desaceleração do mesmo. Já para os 

veículos comunicantes, foram utilizados parâmetros como probabilidade de o veículo seguinte 

possuir sensor inteligente, tempo de reação de 1,1 segundo – caso o seguinte seja manual –, 

velocidade e desaceleração. 

Para o cálculo da capacidade, Tientrakool et al. (2011) utilizaram uma fórmula que estima o 

número de veículos por hora por faixa a partir da velocidade, do comprimento médio dos 

veículos e da distância segura citada anteriormente. Além disso, foram estudados três 

cenários, onde no primeiro a velocidade foi fixada em 100 km/h e há os três tipos, no segundo 

a velocidade também foi fixada em 100 km/h, no entanto só há dois tipos e o terceiro onde a 

velocidade varia de 0 a 120 km/h e só há um tipo de veículo. Em todos os casos, a 

desaceleração mínima foi definida como -5 m/s2 e a máxima como -8,5 m/ss. A partir da 

figura 17 – caso do primeiro cenário –, é possível concluir que tanto veículos com sensores 

quanto veículos comunicantes ajudam a reduzir a distância segura. 
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Figura 17 – Distância segura e capacidade no primeiro cenário 

 
(fonte: adaptado de TIENTRAKOOL et al., 2011) 

Para um tráfego composto apenas de veículos manuais, é possível verificar que a distância 

segura seria de aproximadamente 30 metros e a capacidade de 2870 veículos por hora por 

faixa. Já quando este tráfego é composto somente por veículos comunicantes, a distância se 

reduz para aproximadamente 5 metros e a capacidade para 10720 veículos por hora por faixa. 

Na figura 18, é possível observar os mesmos parâmetros para o segundo cenário, onde os 

gráficos da esquerda representam a combinação veículos manuais com comunicantes e os da 

direita veículos manuais com sensores. Nota-se que a capacidade melhora devagar até 30% e 

então rapidamente a partir de 85% com veículos comunicantes. Já para os com sensores 

aumenta quase linearmente. 
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Figura 18 – Capacidade e taxa de melhoria no segundo cenário 

 
(fonte: adaptado de TIENTRAKOOL et al., 2011) 

Já na figura 19, é possível ver a comparação entre os três tipos de veículos em função da 

velocidade com a distância segura e com a capacidade para o terceiro cenário. 

Figura 19 – Distância segura e capacidade no terceiro cenário 

 
(fonte: adaptado de TIENTRAKOOL et al., 2011) 
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9 OPERAÇÃO DE VEÍCULOS COMERCIAIS 

9.1 IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS 

Este sistema tem o objetivo de detectar e identificar veículos por ondas de rádio. Usualmente, 

o veículo possui um dispositivo RFID e, ao passar perto de um sensor, é feita a detecção 

remotamente. Este sistema pode ser utilizado para controlar acessos a locais, estimar tempo de 

viagem ou também fazer o pagamento automático de pedágios. Além disso, existe a 

possibilidade de usá-lo para identificar colisões, em tempo real, como será mostrado nesta 

seção conforme estudos. 

A utilização do AVI para identificação veicular é dada, pois ele não é invasivo ao pavimento, 

possui maior precisão e menor custo. Ao contrário, detectores indutivos interferem no 

pavimento, são afetados pela temperatura, necessitam mais manutenção e possuem maior 

custo. Já a rede viária para o estudo, com finalidade de detectar colisões por meio do AVI, 

possuía 78 milhas de freeways com dezenas de sensores e separadas em três trechos: SR408, 

SR417 e SR528. Também foram usados os dados de AVI e de acidentes registrados dessas 

rodovias do ano de 2008. Primeiramente, foram separados os acidentes que envolviam colisão 

e os que não envolviam, além disso foram removidos os que estavam relacionados à álcool e à 

droga, restando 670 observações para o estudo. Após análises estatísticas, conclui-se que uma 

redução na velocidade, mensurada por qualquer sensor, poderia significar uma colisão e que o 

trecho SR528 não retornou resultados confiáveis. Para verificar a confiabilidade, foi 

conduzida uma análise de sensibilidade e o resultado aparece na tabela 7. O modelo mostrou 

uma considerável taxa de falsos positivos e negativos, no entanto, com melhores ajustes e 

testes futuros, é possível utilizar o AVI como um sistema de previsão de acidentes em tempo 

real (AHMED; ABDEL-ATY, 2012). 
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Tabela 7 – Análise de sensibilidade das rodovias SR408 e SR417 

0 1
728 632 1360
42,82 37,18 80
109 231 340
6,41 13,59 20
837 863 1700
49,24 50,76 100

0 1
362 298 660
43,88 36,12 80
51 114 165
6,18 13,82 20
413 412 825
50,06 49,94 100

0

1

Total

Total

Previsão

R
ea
l

Total

SR408

SR417
Frequência Previsão TotalPorcentagem

Frequência
Porcentagem

0

1
R
ea
l

 
(fonte: adaptado de AHMED; ABDEL-ATY, 2012) 

9.2 WEIGH-IN-MOTION 

Este sistema – também conhecido pela sigla WIM – é um dispositivo que serve para medir o 

peso de eixos de um veículo, quando este passa por um medidor, sem a interrupção do fluxo 

de tráfego, além de registrar sua velocidade. Nesta seção, para exemplificar uma das 

utilizações deste sistema, será analisado um estudo realizado no Canadá, onde o objetivo era 

entender a relação da distribuição das velocidades de um volume de tráfego de uma rodovia 

com o tipo de veículo, com fatores temporais, ambientais e viários. 

Segundo MacAngus et al. (2012), três consequências foram identificadas a partir da 

velocidade dos veículos em um trecho rodoviário. São elas segurança viária apesar de que 

não foi encontrada relação entre velocidade com a probabilidade de envolvimento em 

acidentes, mas sim com sua severidade; impactos ambientais sugerindo que veículos com 

velocidades menores emitem maior quantidade de poluentes e custo aos usuários que sugere 

um trade-off30 entre combustível consumido e mobilidade, ou seja, é possível viajar a 

velocidades mais elevadas ao custo de um consumo maior de combustível. 

                                                             
30 Situação que envolve deixar de ter um benefício em troca da obtenção de outro benefício. 
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No estudo, foram analisadas as velocidades dos veículos em cinco pontos da rodovia NHS na 

província de Manitoba. Além disso, os veículos foram classificados de acordo com a FHWA 

conforme observado no quadro 2. 

Quadro 2 – Classificação de veículos de acordo com a FHWA 

Classe Classes FHWA Descrição
1 1 Motocicletas
2 2,3 Passeio
3 4,5,6,7 Ônibus
4 8,9,10 Trailer simples
5 11,12,13 Trailer múltiplo  

(fonte: adaptado de MACANGUS et al., 2012) 

Os resultados podem ser vistos na figura 20 e na tabela 8. É possível observar que veículos de 

passeio e motocicletas possuíram as maiores velocidades médias, além de terem a maior 

porcentagem trafegando acima da velocidade imposta na rodovia. Já ônibus, pequenos 

caminhões e trailers tiveram as menores velocidades médias. 

Figura 20 – Distribuição acumulada das velocidades de acordo com a classificação 
dos veículos 

 
(fonte: adaptado de MACANGUS et al., 2012) 
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Tabela 8 – Velocidades registradas de acordo com o sistema WIM 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5
Registros totais 32 223 5 838 891 169 468 1 421 849 252 353

Velocidade média (km/h) 104 105 99 99 98
15º Percentil da velocidade 95 97 92 94 93
85º Percentil da velocidade 113 111 107 104 103

Porcentagem acima de 90 km/h 91 95 86 92 89
Porcentagem acima da Velocidade Regulamentada 64 70 44 40 31

Porcentagem acima de 110 km/h 21 15 4 1 1  
(fonte: adaptado de MACANGUS et al., 2012) 

9.3 CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS 

Também conhecido por AVC, este sistema tem por objetivo separar os diferentes tipos de 

veículo que trafegam na via e classificá-los de acordo com classes predefinidas como: carros 

de passeio, ônibus, caminhões de dois ou mais eixos, motocicletas etc. As informações 

coletadas podem ser utilizadas para estimar emissão de poluentes, ajudar na manutenção da 

via, melhorar a segurança viária, modelar simulações, entre outros. Dentre os detectores 

existentes, pode-se citar: infravermelho, micro-ondas, piezoelétrico, magnético, por GPS ou 

celular, por imagem de vídeo e loops indutivos (SUN; RITCHIE, 2000). 

9.4 LOCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS 

Conforme Chaparro et al. (2012), localização automática de veículos (AVL) é um sistema que 

permite rastrear a posição de um veículo equipado com sensores. Dentre alguns benefícios 

desta tecnologia por meio das informações obtidas estão: melhoria na segurança viária, 

otimização de rotas e resposta mais rápida a incidentes. 

Já no meio urbano, AVL é amplamente utilizado em sistemas de ônibus servindo para estimar 

o tempo de viagem. Além disso, a tecnologia também serve para gerenciar a frota e controlar 

o serviço, coletar dados e dar prioridade semafórica (UNITED STATES OF AMERICA, 

1997). 
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10 ARQUITETURA ITS 

Com o desenvolvimento de diversos novos sistemas inteligentes de transporte cada vez mais 

arrojados e sem uniformização entre si, ocorreu o surgimento de dois cenários de tecnologias. 

No primeiro, as entidades controladoras de tráfego ficaram restritas à utilização de sistemas 

de apenas um fornecedor e de suas políticas; no segundo, aparecem “ilhas” de tecnologias 

devido ao emprego de sistemas de diferentes fornecedores e sem comunicação entre si. Desta 

forma, torna-se necessária a criação de uma arquitetura para produtos ITS a fim de padronizar 

as informações (CAMBRUZZI, 2003). 

Uma arquitetura é baseada em dois princípios essenciais: interoperabilidade e 

intercambialidade. O primeiro é definido por Cambruzzi (2003, p. 2) como “[...] dispositivos 

e sistemas que devem operar conjuntamente em um mesmo ITS, independentemente de 

fabricante ou de suas características funcionais internas.”. O autor ainda cita que o conceito da 

intercambialidade garante a substituição de um equipamento ITS por outro de qualquer 

fornecedor sem que ocorra perda de utilidade ou de estabilidade. 

A intercambialidade, no entanto, possui entrave não só político como também econômico, 

pois ela exige que os sistemas tenham uma uniformização. Assim os provedores de ITS 

deveriam tornar públicas suas tecnologias, o que desestabilizaria a economia no setor devido 

ao aumento da concorrência e à diminuição do lucro (CAMBRUZZI, 2003). 
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11 AVALIAÇÃO GERAL 

Conforme seção 5.1, a detecção por vídeo é a tecnologia que prevalece no gerenciamento de 

tráfego atualmente. Por meio de testes realizados, observa-se sua validação de dados em 

relação à detecção por indução. Além disso, foi apresentado um método de coleta de dados 

por imagens aéreas que obteve um resultado bastante próximo da realidade e do vídeo 

terrestre. Na seção 5.2, foi relatado um sistema de controle de acessos por meio de semáforo 

com a função de permitir o ingresso de um veículo ou de um pelotão de veículos na via de 

maneira otimizada. Em experimento real, comparando-se o sistema ligado e desligado, 

concluiu-se que tanto a velocidade média quanto a distância viajada pelos automóveis eram 

maiores quando a tecnologia estava ativada. Já na seção 5.4, tem-se o exemplo das faixas 

reversíveis: faixas que podem ter sem sentido invertido temporariamente e que são utilizadas 

com o auxílio de ITS. Em teste realizado, observou-se diminuição de filas e economia de 

milhares de horas de ociosidade no tráfego. Em 5.5, é mostrado o sistema de limite de 

velocidade variável que funciona de acordo com critérios pré-estabelecidos ou definidos em 

tempo real. Este sistema mostrou-se eficaz para reduzir congestionamentos e os acidentes, 

além de aumentar o TTC e diminuir as emissões. Na seção 5.6, cita-se um novo sistema de 

autoaprendizagem, a fim de controlar uma interseção de forma inteligente. Os benefícios se 

mostraram promissores em relação a filas, ao tempo parado e às emissões. 

No capítulo 6, explica-se sobre um sistema de coleta automática de tarifa em pedágios, de 

forma que o usuário não necessite parar o veículo – interrompendo o tráfego – para realizar o 

pagamento. Dentre os benefícios deste sistema estão: melhoria no fluxo, redução de 

congestionamento, de poluição e de combustível, além do aumento de receita. Ainda disserta-

se sobre atuais e futuras formas de cobrança de tarifa. 

Na parte 7, é tratado o sistema de informação ao viajante. Seu componente principal é estimar 

o tempo de viagem ao destino, mas também pode auxiliar o condutor – por meio de VMS – 

com a melhor rota a ser escolhida em função de congestionamentos e incidentes. Em estudo 

realizado, este sistema confirmou ter a eficiência de aumentar a capacidade de uma via devido 

à distribuição otimizada do volume de tráfego ao longo das diferentes rotas. 
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Na divisão 8, é apresentado o sistema de controle veicular. Esta tecnologia contribui para 

aumentar a segurança viária, uma vez que, dentre os objetivos, está uma condução assistida do 

veículo. Apesar de um sistema pouco desenvolvido até então, diferentes testes foram 

realizados. Em simulações, variando-se a porcentagem de veículos com a tecnologia 

implantada, foi observado que é possível reduzir o tempo de viagem drasticamente, quando a 

distância entre veículos é mantida ideal – segura e constante – ao longo da condução. Além 

disso, foi relatado um aumento na capacidade, uma economia no tempo de viagem e uma 

redução no consumo de combustível. 

No capítulo 9, são apresentadas algumas utilizações e benefícios dos sistemas de 

identificação, classificação, localização e pesagem de veículos. Na seção 9.1, foi relatada 

utilização do AVI para a detecção de acidentes. De acordo com a análise de sensibilidade 

realizada, os resultados mostraram muitas ocorrências de falsos positivos e negativos, no 

entanto ressalta-se que a validade do método pode ser promissora com futuras pesquisas. 
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho visou relatar soluções mitigadoras para os problemas inerentes ao tráfego de 

veículos como congestionamentos e acidentes. O objetivo principal – de sintetizar sistemas 

inteligentes de transporte e seus benefícios para os usuários e para as redes viárias – foi 

atingido, demonstrando que é recomendada a implantação destas tecnologias no espaço 

destinado à locomoção de veículos: as vias. 

Ao longo do trabalho, foram expostas as categorias em que os sistemas inteligentes de 

transporte estão divididos bem como uma definição das mesmas. Também foi relatada a 

história dos seus surgimentos pelo mundo, assim como o motivo pelos quais os países 

decidiram implantá-los em suas redes viárias. Ainda foram apresentadas as diferentes 

utilizações de cada sistema juntamente com suas vantagens, com testes de avaliação e 

validação – os quais foram retomados no capítulo 10 – e, ocasionalmente, com suas 

desvantagens. 

A quase totalidade das tecnologias apresentadas possui o potencial de reduzir 

congestionamentos e tempo de viagem, quantidade de acidentes e colisões, consumo de 

combustíveis, emissões que prejudicam o ambiente ou aumentar a capacidade da via. 

Também podem auxiliar os controladores de tráfego e os usuários a identificar incidentes de 

maneira otimizada. 

Algumas soluções propostas não obtiveram um resultado muito satisfatório em primeira 

instância – caso da utilização do AVI para detecção de acidentes –, no entanto há espaço para 

futuras pesquisas de modo a aperfeiçoar o método. 

Nem todas as soluções apresentadas serão eficazes diretamente em qualquer outro local 

quando implantadas, pois diversas destas dependem de parâmetros inerentes aos usuários – os 

quais variam de região para região. 

A implementação de alguns sistemas que necessitam de comunicação com outros está 

limitada devido aos conceitos de interoperabilidade e intercambialidade nos países que não 

possuem uma arquitetura ITS estabelecida. 
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