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Resumo: 

Em função do crescimento das cidades e consequentemente do número de semáforos se faz 
necessário uma abordagem científica na sincronização dos mesmos. Entende-se por sincronização, a 
defasagem dos semáforos de uma região, de modo que os estabelecimentos dos tempos de verde e 
vermelho sejam tais que, um motorista trafegando numa via encontre sinais verdes ao longo dela.  A 
porção de um ciclo de um semáforo para o qual isto é possível, denomina-se largura de banda.  

O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo matemático computacional para 
sincronizar semáforos, objetivando maximizar largura de banda ao longo das artérias mais importantes 
e particularizado para a situação do tráfego em Curitiba. Tal abordagem acarretaria em economia, 
qualidade de vida e segurança no trânsito. 

 O modelo que está sendo desenvolvido baseia-se nos trabalhos de Little, J. C. (1966) e Cohen, 
S. L., Pillai R. S. (1998), de programação linear inteira mista e envolve restrições de ciclo, restrições 
de velocidade, de mudança de velocidade entre trechos, de loops, com tempos de espera para virar à 
esquerda, tempo de espera no pelotão semafórico. Alguns testes já estão sendo realizados para 
determinadas sub-áreas de Curitiba. 
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Abstract: 

Due to the city growth and consequently to the increasing number of the traffic signals, a 
scientific approach is necessary to establish the synchronization among them. Synchronization means 
the relative phase of signals of a region such that , the fraction of the green and red time of a cycle are 
such that, a driver has uninterrupted flow traffic throughout a main arterial. The portion of the cycle 
for which this is possible is called bandwidth.  

The main goal of this work is to develop a computational mathematical model to synchronize 
traffic signals so that the bandwidth can be as big as possible throughout the most important avenues. 
Such model is being developed specifically to Curitiba traffic network. Such approach implies in 
saving money and time, improving the quality of life and making the streets safer. 

This  model is based on the works of Little, J. C. (1966) and Cohen, S. L., Pillai R. S. (1998), 
about mixed integer linear programming and contains restrictions of cycles, speed, changing speed 
among signals, loops, protecting left-turn movements and considering the time to wait at the  signals 
platoons. Some tests are being done at sub areas in Curitiba. 
Key words: bandwidth, synchronization and mixed integer linear programming.  
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