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†ONERA
Toulouse, França

Emails: romulo@das.ufsc.br, farges@cert.fr, gmoreira@das.ufsc.br, werner@das.ufsc.br

Abstract— A new concept for road intersections is proposed based on Intelligent Transportation Systems
(ITS) technology. It consists of the substitution of the semaphores currently in use by a Centralized Vehicular
Controler (CVC), which controls the acceleration and steering of vehicles approaching an automated intersection.
The CVC is able to make vehicles cross in narrower gaps than those achievable by man-guided vehicles, thus
minimizing the bottleneck effect caused by confict resolution at the intersection. Application of the CVC in an
intersection with two conflicting approaches with arrival patterns following a modified exponential distribution
is examined. Control is accomplished by a vehicle-delay minimization algorithm. Simulation results show the
capacity increase granted by the CVC in relation to intersections with semaphores.

Resumo— Propõe-se um novo conceito para cruzamentos viários, aplicável num cenário de uso intensivo de
componentes de Sistemas Inteligentes de Transportes. Trata-se da substituição dos semáforos hoje em uso por um
Controlador Veicular Centralizado (CVC), o qual controla as acelerações e rotas dos véıculos nas proximidades
de um cruzamento automatizado. O CVC pode fazer com que os véıculos passem com folgas menores entre si do
que quando guiados por motoristas, minimizando o efeito “gargalo” que ocorre devido às restrições de capacidade
impostas pelo conflito entre fluxos transversais. Examina-se a aplicação do CVC em um problema de cruzamento
com dois fluxos conflitantes, com chegadas aleatórias distribúıdas de acordo com uma lei exponencial modificada.
O controlador utiliza um algoritmo de minimização dos atrasos veiculares em tempo real para garantir o tempo
mı́nimo de percurso. Resultados de simulação mostram o aumento de capacidade obtido pelo CVC com relação
a cruzamentos semaforizados.
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1 Introdução

O rápido avanço na tecnologia de véıculos e de
infra-estrutura das auto-estradas tem permitido a
implantação de métodos de controle que aumen-
tam a capacidade de fluxo nestas vias. Exem-
plos incluem a formação de “pelotões” de véıcu-
los controlados automaticamente para minimiza-
ção do espaço inter-veicular (PATH, 1999), es-
tratégias de prevenção de colisões (Jones, 2001) e
controle da entrada de véıculos por acessos laterais
(Gibson, 1995). Sistemas que empregam intensi-
vamente tais tecnologias são comumente denomi-
nados de ITS, do inglês Intelligent Transportation
Systems (ITS, 2001).

A transposição das técnicas de automação ve-
icular para o cenário urbano tem sido menos es-
tudada. Os benef́ıcios de ter-se véıculos dirigidos
automaticamente (autônomos ou não) pelas vias
urbanas são facilmente percept́ıveis. Do ponto
de vista dos motoristas, dirigir em cidades é uma
tarefa árdua, com paradas e arranques frequentes
em um ambiente compartilhado com pedestres,
bicicletas e véıculos lentos de vários tamanhos
(carros estacionando, ônibus, caminhões de en-
trega). Já do ponto de vista do desempenho do

sistema viário urbano, existe um grande desperd́ı-
cio de capacidade devido ao método tradicional de
resolução de conflitos (paradas e tempos de ver-
melho de segurança em cruzamentos), implicando
em atrasos de viagem importantes. Além disso,
os cruzamentos semaforizados também respondem
por boa parte da poluição ambiental, tanto atmos-
férica como sonora.

Neste artigo, propõe-se o uso de um Contro-
lador Veicular Centralizado (CVC) para resolver
os conflitos em cruzamentos. Assume-se que todos
os véıculos possam ser comandados pelo CVC as-
sim que adentrem um certo peŕımetro de controle.
Fora deste peŕımetro, os motoristas tem total con-
trole sobre o véıculo. O problema de controle con-
siste em garantir que não haja colisões, ao mesmo
tempo em que é minimizado o atraso total dos
véıculos, respeitados os limites de velocidade e as
restrições de aceleração.

A solução implementada em simulador con-
siste em uma estratégia de controle ótimo baseada
em algoritmo branch and bound. O cenário sim-
ulado corresponde a um cruzamento de duas vias
com uma faixa cada. Como resultado, o algoritmo
de otimização produz uma tabela de tempos com
os instantes em que cada véıculo entra no cruza-



mento. Os tempos são calculados para garantir
que (i) dois véıculos na mesma via estejam espaça-
dos de, no mı́nimo, um tempo hs que corresponde
ao headway de saturação da via, e que (ii) véıcu-
los em movimentos conflitantes estejam espaçados
de um tempo ht, denominado headway transver-
sal. Os resultados de simulação mostram o ganho
propiciado pelo CVC em termos do aumento da
capacidade do cruzamento estudado.

Inicia-se a discussão com os detalhes do CVC,
destacando-se os aspectos de tempo real impor-
tantes para uma posśıvel implementação prática.
A seguir, a Seção 2 descreve o cenário simulado,
com as hipóteses do modelo de tráfego. A Seção 3
apresenta o algoritmo de controle ótimo que pro-
duz a tabela de tempos de ingresso no cruzamento
de cada véıculo. Os resultados de simulação são
apresentados na Seção 4, e os comentários finais e
questões em aberto são tratados na Seção 5.

2 Formulação do Problema

O problema espećıfico a ser tratado neste artigo
é o do cruzamento simples ilustrado na Figura 1.
No cruzamento simples existem duas vias, ortogo-
nais entre si. Cada via é composta por uma única
pista, sendo portanto de mão única. O cruza-
mento em questão representa um ponto de gargalo
no sistema viário, pois somente pode ser ocupado
por um véıculo de cada vez, considerando o fluxo
nas duas vias.

Figura 1: Esquema do cruzamento tratado neste
artigo.

Para facilitar a descrição do problema, as vias
serão denominadas de “via horizontal” e “via ver-
tical”. Os véıculos na via horizontal trafegam da
esquerda para a direita. Na via vertical, os véıcu-
los trafegam de baixo para cima. Esta forma de
visualizar o problema não altera sua essência, mas
simplifica a descrição do mesmo. Ela também foi

adotada na construção do simulador usado para
avaliar o algoritmo de controle proposto.

2.1 Dimensões de interesse

No cenário estudado, cada véıculo mede 4 m de
comprimento e 2 m de largura. Não existe a pos-
sibilidade de ultrapassagem. Os véıculos trafegam
de forma autônoma até chegarem ao que é definido
como o peŕımetro de controle do cruzamento.
Dentro do peŕımetro, os véıculos são controlados
pelo sistema CVC. Da entrada no peŕımetro até o
ińıcio do cruzamento, o véıculo deve percorrer 150
m. A largura de ambas as vias é de 4 m. Logo, o
cruzamento tem a forma de um quadrado com la-
dos de 4 m. Após o cruzamento existe uma área de
escape em cada via com mais 22,5 m. Os véıculos
permanencem sob controle do CVC até que saiam
do peŕımetro, ou seja, o parachoque dianteiro saia
da área de escape. No total, a extensão das vias
sob controle do CVC é de 176,5 m (150 m + 4 m
+ 22,5 m).

O CVC controla a aceleração de cada véıculo
dentro do peŕımetro, limitado pelos valores de
aceleração mı́nima de -10 m/s2 e aceleração máx-
ima de 3 m/s2. Os véıculos não podem engatar
marcha a ré dentro do peŕımetro e estão sujeitos
a uma velocidade máxima permitida de 80 Km/h.

2.2 Distribuição de chegadas de véıculos

Os véıculos ingressam no peŕımetro com um in-
tervalo entre chegadas que segue uma distribuição
exponencial com média Ah para a via horizontal
e Av para a via vertical. Existe um limite de 2
s entre o ingresso de dois véıculos na mesma via.
O instante de chegada dos véıculos no peŕımetro é
sempre sorteado conforme a distribuição exponen-
cial, mas o ingresso efetivo do véıculo no peŕımetro
pode ser postergado caso o véıculo anterior tenha
entrado a menos de 2 s (ver Figura 2). Com isto,
modela-se o fenômeno do headway de saturação hs

que ocorre no sistema viário, consistindo da menor
distância temporal que os véıculos mantém entre
si. O valor de hs = 2 s é emṕırico e normalmente
usado na literatura.

Logo, um véıculo que chegue no peŕımetro até
2s após o ingresso anterior na mesma via terá sua
chegada efetiva postergada até se passarem os 2
s. Mesmo que alguns instantes de chegada efe-
tivos possam ser postergados, a distribuição ex-
ponencial é observada ignorando-se esse efeito. Os
véıculos postergados formam uma fila lógica, que é
descarregada com espaçamento de 2 s, simulando-
se assim um pelotão de véıculos.



Figura 2: Distribuição exponencial modificada de geração das chegadas.

2.3 Velocidade de ingresso

A velocidade de ingresso Vi de um véıculo é
definida como a sua velocidade instantânea no mo-
mento que ele ingressa no peŕımetro controlado. O
seu valor é definido para cada véıculo individual-
mente e depende de uma série de fatores. A prinćı-
pio, escolhe-se a velocidade de ingresso ideal Vii a
velocidade de cruzeiro t́ıpica da via em questão
(80 Km/h no cenário estudado).

Entretanto, não é realista supor que os véıcu-
los possam, de fato, ingressar sempre com veloci-
dade Vi = Vii, pois pelotões formados no inte-
rior do peŕımetro do CVC podem trafegar a ve-
locidades menores. Assim, por razões de segu-
rança, os motoristas fora do peŕımetro atuariam
para garantir que possam frear sem colidir com
o véıculo imediatamente a sua frente caso este
freie bruscamente, isto é, use a aceleração mı́nima
definida para o cenário simulado.

Assim, seja Vir a velocidade de ingresso re-
duzida que o véıculo deve ter ao ingressar no
peŕımetro para que ele demore 2 s até seu pára-
choque dianteiro chegar a 0,5 m de distância do
pára-choque traseiro do véıculo imediatamente a
sua frente, chamada de distância de segurança.
Neste cálculo é suposto que o véıculo a frente vai
sofrer uma desaceleração máxima a partir do in-
stante que o novo véıculo ingressar no peŕımetro.
Caso não exista outro véıculo dentro do peŕımetro
na via em questão, Vir é infinita por definição. Se
o pára-choque traseiro do véıculo a sua frente es-
tiver a menos de 0,5 m do ponto de ingresso dos
véıculos, pode ser imposśıvel satisfazer a condição
descrita antes, e Vir é zero por definição, caracter-
izando um congestionamento das vias de tráfego.
Caso Vir ≤ 0,1 m/s, a via é considerada lotada e
o ingresso seguinte é postergado até que Vir seja
maior que 0,1 m/s.

Uma vez que Vir é maior que 0,1 m/s, o in-
gresso do véıculo no peŕımetro acontece e sua ve-
locidade de ingresso Vi é dada por

Vi = min{Vir, Vii},

isto é, a menor entre a velocidade de ingresso re-
duzida e a velocidade de ingresso ideal.

É importante observar que, em função de con-
gestionamentos, a taxa de ingresso de véıculos no
peŕımetro controlado pode ser menor do que o
fluxo médio definido para a via. Neste caso, a fila
lógica formada imediatamente antes do peŕımetro
controlado pode ser transitória ou crescer infini-
tamente, dependendo dos fluxos selecionados e do
algoritmo de controle usado para o cruzamento.

2.4 Comando das acelerações pelo CVC

A aceleração autônoma do véıculo no instante que
ele ingressa no peŕımetro controlado é definida a
partir da velocidade de ingresso Vi. Se a veloci-
dade de ingresso é a velocidade de ingresso re-
duzida Vir, então a aceleração é a mı́nima pos-
śıvel, isto é, desaceleração máxima. Essa situ-
ação está associada com a desaceleração necessária
quando o véıculo encontra o cruzamento com trân-
sito mais lento. Caso Vi seja a velocidade de in-
gresso ideal Vii, então a via é considerada livre,
e o véıculo ingressa em velocidade de cruzeiro.
Assim, o véıculo ingressa com aceleração zero no
peŕımetro do CVC. A aceleração autônoma per-
manece em vigor até que o controlador central en-
vie um outro comando para o véıculo em questão.

No sistema de trânsito descrito existe a pos-
sibilidade de 3 tipos de colisões. Um véıculo pode
colidir na traseira do véıculo da frente, podendo
isto ocorrer tanto na via horizontal quanto na via
vertical (colisão longitudinal). Também é pos-
śıvel que dois véıculos colidam dentro do cruza-
mento (colisão transversal). A colisão transversal
acontece quando dois véıculos, um de cada via,
encontram-se dentro do cruzamento ao mesmo
tempo, ainda que parcialmente. Esta definição
de colisão transversal é mais ampla do que uma
colisão f́ısica, pois como a largura dos véıculos é
2m e a largura das duas vias 4m, é posśıvel que
dois véıculos estejam por um breve instante den-
tro do cruzamento sem se tocarem. O conceito de
colisão foi ampliado para estabelecer uma margem



de segurança no sistema e simplificar a simulação.
O objetivo de controle a ser alcançado pelo

CVC é maximizar o fluxo de véıculos no cruza-
mento, ao mesmo tempo que torna imposśıvel a
ocorrência de colisões.

3 Algoritmo de Otimização

Considerando o cenário descrito na Seção 2, foi
desenvolvido um algoritmo de controle, utilizando
a idéia de cruzamento inteligente, que tem como
objetivos:

• permitir que os carros passem pelo cruza-
mento evitando colisões e dando segurança
ao motorista no momento que ele retoma o
controle do véıculo;

• garantir que os carros percam o menor tempo
posśıvel no cruzamento, maximizando assim
a capacidade deste.

O algoritmo utiliza os dados que recebe dos
carros (posição, velocidade) e calcula o melhor
momento para que cada um chegue ao cruza-
mento a fim de evitar colisões e devolver o con-
trole do carro ao motorista numa situação segura.
Para calcular a melhor solução do problema o al-
goritmo utiliza o conceito de branch and bound
(Pinedo, 1995) para encontrar aquela de menor
custo. Como o algoritmo visa o maior fluxo pos-
śıvel de carros no cruzamento, é imposta uma re-
strição de velocidade no cruzamento igual à ve-
locidade máxima de tráfego na via.

3.1 Caracterização das Filas

Os carros que se encontram no peŕımetro de con-
trole são diferenciados pelo algoritmo como duas
filas distintas de véıculos. Cada fila é ordenada
de acordo com a posição do véıculo na via e essa
ordem é mantida durante todo o tempo que os
véıculos se encontram sob controle do cruzamento.
Associa-se também a cada carro dois valores que
representam o menor tempo (tempo mı́nimo de
chegada) e o tempo máximo para atingir o cruza-
mento (sendo ainda posśıvel desenvolver sua ve-
locidade máxima ao chegar no cruzamento).

3.2 Resolução de conflitos

Uma vez que todas as informações necessárias so-
bre as filas foram reunidas o algoritmo busca even-
tuais conflitos de tempo, situações que represen-
tam perigo de colisão ou que o motorista retomará
o controle do véıculo numa situação desconfortável
ou que ameace sua segurança.

Para poder solucionar todos os conflitos pos-
śıveis e encontrar a solução com a menor perda de

tempo, o algoritmo verifica e soluciona os confli-
tos de cada véıculo individualmente percorrendo
as diferentes combinações posśıveis até encontrar
a solução que cause o menor atraso nos véıculos.

O mecanismo branch and bound é ilustrado na
Fig. 3. O algoritmo busca uma 1a solução através
de uma combinação na ordem das análises indi-
viduais de cada véıculo. Essa solução encontrada
passa ser a base de comparação para futuras bus-
cas. Se na resolução de algum outro conflito o
algoritmo já estiver tratando de uma solução pior
que a base de comparação, todas as análises sub-
sequentes daquela ordenação não são realizadas.
No entanto se ao final de alguma outra combi-
nação for encontrada uma solução melhor então
ela substituirá a base.

Os conflitos de cada véıculo são caracteriza-
dos como sendo ou um conflito longitudinal ou
um conflito transversal. Os conflitos longitudinais
referem-se a um problema entre as diferenças de
tempo de chegada ao cruzamento de véıculos que
trafegam na mesma via. Os véıculos envolvidos no
conflito longitudinal são basicamente véıculos que
possuem tempos de chegada ao cruzamento muito
próximos uns dos outros, caracterizando uma situ-
ação desconfortável para o motorista, ou os tem-
pos refletem uma inversão na fila de véıculos que
não pode ocorrer no problema considerado. A
solução desse conflito é alterar o tempo de chegada
dos véıculos cujas posições na fila sejam menores.
O novo tempo de chegada será igual ao tempo at-
ual do carro à sua frente acrescido de um headway
de segurança de 2 segundos, suficiente para que o
motorista tenha conforto (sensação de segurança)
ao retomar o controle do véıculo e que não ocor-
ram inversões na ordem da fila.

Os conflitos transversais ocorrem devido a
uma diferença de tempo muito pequena entre
véıculos que trafegam em vias diferentes. Es-
tão caracterizados nesse conflito todos os véıculos
que entram no cruzamento antes que um carro da
outra via tenha sáıdo. Para solucionar esse prob-
lema o tempo de chegada do véıculo conflitante
deve ser igual ao tempo do véıculo da outra via
(que chega 1o ao cruzamento) acrescido do tempo
que esse véıculo ocupará a via dado por:

ht =
C + l

Vmax

,

onde C representa o comprimento do carro, l é a
largura da via e Vmax a velocidade máxima per-
mitida na via.

O esquema completo do algoritmo resulta em:

1. Calcular tempos mı́nimos de chegada

2. Calcular tempos máximos de chegada

3. Busca em árvore

3.1. Busca completa do 1o ramo



Figura 3: Exemplos de ramos produzidos pelo algoritmo.

. 1a soluç~ao encontrada = Base

3.2. Procura outras soluç~oes utilizando

soluç~oes parciais já encontradas

. Em cada nodulo do ramo

. Verifica se o carro sendo analisado

possui conflito com um carro da mesma

fila

. Se houver

. Calcula novo tempo do carro

sendo analisado

. Se novo tempo de chegada for

maior que tempo máximo

. Ir para próximo ramo.

. Se a soluç~ao calculada até o

momento for pior que Base

. Descarta busca por aquele ramo

. Verifica se possui conflito com

um carro na outra fila

. Se houver

. Calcula novo tempo do carro

. Se novo tempo de chegada for

maior que tempo máximo

. Ir para próximo ramo.

. Se a soluç~ao calculada até o momento

for pior que Base

. Descarta busca por aquele ramo

. Ao fim de cada ramo

. Compara solucao encontrada com Base

. Se Base pior que soluç~ao encontrada

. Base = Nova Soluç~ao

. Fim da busca em todos os ramos

. Fim da busca em arvore

4. Para todos os carros:

.Se sofreu alteraç~ao no tempo de

chegada

.Nova aceleraç~ao = aceleraç~ao mı́nima

do veı́culo

.Sen~ao

.Nova aceleraç~ao = aceleraç~ao máxima

do veı́culo

Fim

4 Resultados de Simulação

4.1 Simulador utilizado

O modelo de tráfego descrito na Seção 2 foi im-
plementado em simulador constrúıdo para estudo
do problema tratado neste artigo. Este simulador
opera em tempo real e permite a visualização do
cruzamento, além da coleta dos dados relevantes.

Nas experiências realizadas, o controlador ex-
ecuta um ciclo de controle a cada 200 ms (peŕıodo
de amostragem). Em cada ciclo, o CVC primeira-
mente obtém as posições e velocidades correntes
de todos os véıculos dentro do peŕımetro contro-
lado. Em seguida, o algoritmo de otimização cal-
cula as novas acelerações de todos os véıculos. Fi-
nalmente, o CVC envia para cada véıculo sua nova
aceleração.

O simulador não cria um cenário ideal, mas
inclui algumas limitações que seriam encontradas
na implementação do sistema. Por exemplo, a in-
strumentação opera em ciclos de 50ms. Logo, o al-
goritmo do CVC opera sobre dados aproximados.
Foram utilizadas margens de segurança no algo-
ritmo para compensar a imprecisão decorrente da
falta de instantaneidade da instrumentação.

4.2 Simulações efetuadas

Dois casos foram simulados para permitir analisar
a capacidade do cruzamento sob atuação do CVC.
A Tabela 1 apresenta os resultados para um fluxo
médio de chegadas ao cruzamento igual à capaci-
dade de cada via individual, tomada como sendo
de 1800 véıculos por hora. A simulação foi execu-
tada por um tempo de aproximadamente 10 horas
de duração.

Apesar de haver sido especificada uma mé-
dia de chegadas de 1800 vph, a distribuição expo-
nencial modificada tem o efeito de “reter” alguns
véıculos, tendo sido gerados de fato 11 véıculos a
menos que os 3600 desejados. Destes, 276 véıculos
por hora ficam sem poder ingressar no peŕımetro
do cruzamento devido a engarrafamentos forma-
dos. Teoricamente, isto não deveria acontecer,



Tabela 1: Resultados de simulação, duração 10
horas.

Via Via
Fluxos Horizontal Vertical Total
Entrada 1800 vph 1800 vph 3600 vph

Requisitada

Entrada 1792 vph 1797 vph 3589 vph
Efetiva

Sáıda 1655 vph 1658 vph 3313 vph

Retido 137 vph 139 vph 276 vph

Tabela 2: Resultados de simulação, duração 10
horas, fluxo reduzido.

Via Via
Fluxos Horizontal Vertical Total
Entrada 1650 vph 1650 vph 3300 vph

Requisitada

Entrada 1639 vph 1642 vph 3281 vph
Efetiva

Sáıda 1639 vph 1642 vph 3281 vph

Retido 0 vph 0 vph 0 vph

pois o headway longitudinal de 2 segundos na en-
trada do peŕımetro permite que os véıculos cruzem
a interseção com um headway transversal de 1 se-
gundo, o que daria vazão a todos os véıculos.

O comportamento ocorre pois o CVC usa ape-
nas os valores extremos superior e inferior de acel-
eração. Durante todo um ciclo de controle, a acel-
eração dos véıculos não muda, e isto pode pro-
duzir uma frenagem desnecessariamente elevada;
um melhor desempenho seria obtido através (i)
de um peŕıodo de controle menor ou (ii) de um
cálculo exato do valor da desaceleração suficiente
para retardar o véıculo do tempo especificado.

Como se observa, a capacidade do cruzamento
é de cerca de 3300 vph; ou seja, cerca de duas
vezes a capacidade usual do caso semaforizado
para as mesmas condições de operação, ajustado
de maneira ótima (Webster, 1958). Com semá-
foros, os tempos perdidos de parada e aceleração
restringem a capacidade da interseção a um valor
menor do que a capacidade individual de cada via.
Tal resultado indica ganhos promissores caso fosse
posśıvel usar tal tecnologia no controle veicular.

A fim de se aferir a capacidade do cruzamento,
foi realizado um ensaio com o fluxo de entrada
similar ao fluxo de sáıda detectado na Tabela 1,
de cerca de 3300 vph. Como se observa pelos re-
sultados da Tabela 2, de fato não existem véıcu-
los retidos, confirmando o desempenho do contro-
lador.

5 Conclusão e Questões em Aberto

Foram apresentados resultados de simulação do
uso de um algoritmo de controle ótimo para uma
interseção de tráfego veicular, cujos véıculos po-
dem ser comandados por um controlador central
(CVC) sem necessidade de intervenção por parte
do motorista.

Os ganhos de capacidade com com o CVC são
expressivos. Cruzamentos como o estudado, se op-
erados com semáforos, apresentam capacidade to-
tal cerca de 10% menor do que a capacidade de
cada via de acesso, devido aos tempos perdidos
na frenagem e na aceleração dos véıculos. Para
o caso atuado pelo CVC, a capacidade é próx-
ima da soma das capacidades individuais (cerca
de 3300 vph contra 3600 vph). Teoricamente, é
posśıvel obter uma capacidade igual à soma das
capacidades das vias, pois o headway transversal
mı́nimo dos véıculos no interior da interseção é
metade do headway longitudinal de 2 s. A difer-
ença observada neste estudo deve-se ao peŕıodo
de amostragem, cuja duração (200 ms) causa uma
desaceleração além do necessário em certos véıcu-
los, reduzindo a velocidade dos pelotões formados
em situações de grande densidade de tráfego como
aquelas simuladas.

Antes de tal tecnologia poder ser aplicada,
é preciso estudar o comportamento do CVC em
situações de tráfego misto, ou seja, situações na
qual véıculos não-controláveis estejam presentes
na composição dos fluxos. Este caso será objeto
de estudo subseqüente.
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