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Resumo:  

Esse trabalho foi feito para a Feira de Ciências da Instituição CEAP            
tendo em vista apresentar um projeto que fosse viável e beneficiasse cidadãos            

da sociedade ao nosso redor. O trabalho visa ajudar pessoas que estão            

correndo risco de vida e precisando o mais urgente possível de uma            
ambulância. Nós elaboramos um projeto para as ruas de São Paulo, as quais             

vivem diariamente congestionadas pelo trânsito e constantemente atrapalham        
o fluxo dos carros de ambulância e acabam comprometendo a vida dos            

cidadãos. Queremos implementar um sistema nos semáforos de São Paulo (ou           

qualquer outra cidade grande) que abrisse os semáforos quando a ambulância           
se aproximasse dele, para que o fluxo fluísse mais depressa por onde ela             

passasse e o máximo possível de trânsito fosse evitado. Dessa forma, muitas            
pessoas em risco de vida poderia ter socorro mais rapidamente e teriam sérios             

problemas de saúde evitados e até a vida poupada. 
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Introdução 

Hoje em dia muitos pensam em dinheiro, mas poucos pensam em           

realmente ajudar quem necessita. Esse projeto nunca teve como objetivo          
lucrar, mas somente criar algo em benefício das pessoas. E é isso que o leitor               

verá ao decorrer do trabalho, uma estratégia viável de diminuir as mortes em             
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ambulâncias ou diminuir o número de pessoas que, por perda de tempo no             
processo de prestação de serviços medicinais, ficaram com sequelas após          

alguma complicação em sua saúde. Segundo o levantamento feito pelo          
epidemiologista Jesem Orellana, da Fiocruz Amazônia, a pedido da revista          

Folha, foi verificado que os óbitos por causas naturais em domicílios ou vias             

públicas entre 15 de março e 13 de junho saltaram de 6.378 no ano passado               
(2019) para 9.773 neste ano nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus e              

Fortaleza. A pergunta que todos nós devemos fazer é: Será que essas vidas             
não poderiam ter sido poupadas? Será mesmo que nada ocorreu para que o             

socorro dessas pessoas fosse atrapalhado? 

No dia 18 de abril de 2019, segundo o site “Folha de São Paulo”, “um               

homem identificado como José sofreu uma parada cardíaca na Vila Ré (zona            
leste). A equipe acionada para atendimento estava no Tatuapé, a 10 km. Antes             

de ser desmontada, a base que cobria a região, em Arthur Alvim, ficava a 3,8               
km do local. Quando a ambulância chegou, 19 minutos, os bombeiros já tinham             

levado o paciente ao Hospital Municipal de Ermelino Matarazzo, onde ele           
morreu”. Veja bem, um bombeiro teve de socorrer o paciente. O mais            

apropriado, obviamente, seria uma ambulância, mas ela estava distante do          

local e não conseguiu chegar em um bom tempo para que o paciente fosse              

socorrido. 

O nosso projeto poderá ajudar pessoas, como o José que perdeu a sua             

vida. Com o nosso projeto as ambulâncias terão um tempo para deslocamento            
menor do que o normal, podendo socorrer mais pessoas em tempos menores.            

O nosso projeto vai trabalhar com os semáforos, evoluindo-os para que variem            

a abertura conforme a necessidade. Esse trabalho foca na abertura do farol em             

vias que a ambulância passará. 

A princípio, a cidade alvo para implantação do trabalho é São Paulo,            

mas o projeto permite diversas modificações que possibilitarão sua implantação          

em qualquer outra cidade. 

Caso seja bem executado e mantido em bom funcionamento, salvará a           

vida de muitas pessoas e tornará o serviço de atendimento móvel de urgência             

mais eficiente. 



Objetivos 

Nosso projeto visa ajudar pessoas que estão em sufoco, e muita das            

vezes, em seu último suspiro de vida. São aquelas pessoas que estão a             
caminho de um hospital ou esperando uma ambulância, mas que acabam           

sendo prejudicadas pelo excesso de veículos comuns nos grandes centros          
urbanos. As ambulâncias muitas das vezes têm de enfrentar um trânsito           

absurdo e acabam tendo sua eficiência no resgate de pessoas prejudicada.           

Com o nosso projeto, o fluxo do trânsito será alterado quando essas            
ambulâncias estiverem nas ruas, de tal forma que diminuirá o tempo de socorro             

para essas pessoas em situação de risco. 

 

Metodologia 

O projeto é uma temporária adaptação dos tempos de abertura e           

fechamento dos faróis, em que, na presença de uma ambulância, o semáforo            
irá abrir instantaneamente para que ela passe e após sua passagem ele voltará             

normalmente à sua atividade normal.  

Para tornar isso possível, é preciso entender que cada semáforo          

funciona de uma forma, dependendo do fluxo de carros e o tipo de via em               
questão. Quanto maior o fluxo de carros, mais movimentação a via deve ter,             

portanto a velocidade daquela via será maior, e também maior terá de ser a              
distância que um carro deve estar para que consiga parar a tempo. Essa             

distância que o carro começa a parar é sinalizada pelo farol amarelo sendo seu              

tempo de duração de 4 segundos em vias com limite de 60 km/h e 3 segundos                
para vias de 30 a 40 km/h. E isso será essencial para desenvolvermos um              

algoritmo que corresponda bem ao funcionamento dos semáforos nas ruas e           

avenidas de São Paulo (cidade base para o projeto). 

Partindo desse ponto, podemos começar a idealizar o projeto. A          

ambulância estará a caminho do seu destino e, quando chegar no semáforo,            
este abrirá. Mas um semáforo não pode simplesmente abrir. É preciso também            

que o semáforo da via oposta (caso haja) esteja fechado nesse momento, para             

que não ocorra um acidente. Portanto a ambulância precisa estar a uma            



distância suficiente para dar tempo de aparecer o sinal amarelo e depois o             

vermelho na via oposta, e depois o semáforo em questão poder ser aberto. 

No caso de uma via de 60 km/h, um sensor é colocado 400 metros antes               

do semáforo e no caso de uma via de 30 a 40 km/h, 260 metros antes do                 
semáforo. As fórmulas matemáticas abaixo justificam com cálculos os números          

obtidos: 

24 segundos = 1/150 horas ou 0,00666667 horas 

V = S / t 
1/150 horas0 km/h x quilômetros / 6 =   

,  km ou 400 metros x = 0 4   
 
23 segundos = 23/3600 horas ou 0,00638889 horas 
V = S / t 

0 km/h x quilômetros / 23/3600 horas4 =   
 (aproximadamente), 6 km ou 260 metros x = 0 2  

 
Atente-se: O tempo é uma estimativa dos segundos que a ambulância           

levará para chegar no semáforo. 
 
Quando a ambulância passar, o sinal amarelo na via oposta será           

acionado, e, posteriormente, o verde, na via da ambulância, também será           
acionado. A distância do sensor ao semáforo corresponde ao tempo necessário           

para o procedimento de abertura e fechamento dos sinais, conforme a           

velocidade máxima da ambulância.  

Um detalhe importante: é preciso criar uma condição para que isso só            

aconteça quando o sinal estiver fechado; caso ele esteja aberto, quando a            

ambulância passar pelo primeiro sensor ele deverá permanecer aberto. 

O farol voltará à sua atividade normal quando um novo sensor, agora             
presente no local do semáforo, detectar a passagem da ambulância. (Obs: o            

semáforo não necessariamente precisará fechar na hora em que a ambulância           
passar, mas apenas entrar novamente em sincronia com os demais semáforos,           

podendo permanecer aberto ou fechado). 



Para melhor entendimento, foi feito um algoritmo para cada etapa do           

desenvolvimento do programa. 

Procedimento para avenidas com velocidade limite de 60 km/h em 
cada farol presente nela 

 
1) Receber a requisição 
2) Interpretar a localização 
3) Traçar a rota segundo a localização recebida 
4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 

400 metros antes de chegar no farol 
5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) 

que impede a abertura do farol em questão 
6) Abrir o farol que está na via da ambulância 
7) Detectar a passagem do carro pelo farol 
8) Voltar à atividade normal do farol 

 
Procedimento para ruas com velocidade limite de  40km/h em cada 

farol presente nela 
 

1) Receber a requisição 
2) Interpretar a localização 
3) Traçar a rota segundo a localização recebida 
4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 

260 metros antes de chegar no farol 
5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) 

que impede a abertura do farol em questão 
6) Abrir o farol que está na via da ambulância 
7) Detectar a passagem do carro pelo farol 
8) Voltar à atividade normal do farol 

 
Seguindo esse padrão, quando a ambulância chegar perto do semáforo, 

o farol estará aberto e o trânsito dispersado, dependendo da ocasião (pois não             
é possível calcular quantos carros teriam naquela parte da via, portanto           
calcula-se uma estimativa de tempo para que o trânsito se dissipe). 

 
 

Resultados e Discussão 

O projeto, no papel, tem tudo para dar certo. Ele se encaixa com a              

nossa realidade, tornando possível sua aplicação no dia a dia das cidades. Em             
princípio tudo caminha para ser uma grande ideia com enorme potencial de            

implantação  na nossa realidade, a fim de ajudar os cidadãos. 



As pesquisas feitas relacionadas ao motivo da elaboração do trabalho          
deram muito certo e são cada vez mais motivadoras para a conclusão do             

trabalho. 

As pesquisas sobre a programação e o funcionamento dos semáforos,          
em tese, parecem dar suporte ao projeto, pois elas não demonstraram em            

nenhum momento clara impossibilidade da realização do trabalho, portanto         

também estão sendo positivas para a execução do projeto. 

 Considerações Finais 

Quando se trata de um projeto, nem tudo pode ser previsto, mas muito             
pode ser calculado. Alguns pontos ficam evidenciados ao longo de sua           
elaboração, mas outro levam tempo para serem percebidos. Pensando nisso          
podemos citar alguns pontos positivos e negativos do trabalho, mas nem todos            
poderão ser relatados. 

Dentre os pontos positivos, poderiam ser citados vários, mas tem um           
ponto valeria mais do que qualquer outro: esse projeto pode, diariamente,           
salvar a vida de muitas pessoas, visto que o tempo de socorro é menor.  

Por outro lado, um ponto negativo é que para ele ser realizado é             
necessário, de certa forma, “burlar” o trânsito, o que pode gerar problemas            
caso haja uma má manutenção do projeto. 

Muito provavelmente ele poderá ser melhorado em algo, mas essa          
questão só será melhor respondida quando o projeto sair do papel e tomar             
suas caras fisicamente. Somente nesse momento novas conclusões e pontos          
de vistas poderão ser evidenciados e possíveis soluções elaboradas e          
aplicadas. 

O projeto não seguiu o cronograma, pois muitas questões durante sua           
elaboração foram levantadas e precisaram ser esclarecidas, através de muitas          
pesquisas, que nos levaram a descobertas e que nos fizeram mudar o rumo do              
nosso planejamento, alterando, dessa forma, o cronograma. Como por         
exemplo a justificativa das posições dos semáforos, que exigiu um tempo de            
trabalho maior do que o esperado para ser solucionada. 

Por fim, reconhecemos que com esse projeto crescemos e descobrimos          
coisas novas de nossa realidade. Um exemplo é que um novo problema            
existente na saúde pública foi evidenciado para nós. Vimos, em algumas           
pesquisas, que muitas pessoas reclamam do Serviço de Atendimento Móvel de           
Urgência (SAMU), mas essas reclamações, muitas das vezes, só chegam ao           
conhecimento do povo quando passam por essa dificuldade. 



Outra evolução que pudemos enxergar em nós mesmos foi o nosso           
amadurecimento para elaborar um projeto com um objetivo tão significante          
como esse, torná-lo, até então, possível em nossa realidade e ainda           
documentá-lo em um modelo universitário, ou seja, com devida formatação e           
linguagem própria para um projeto desse nível. 

Mais uma vez está sendo ressaltado que a única intenção foi ajudar a             
sociedade ao nosso redor. Espera-se que o trabalho tenha futuro e possa            
salvar as vidas de inúmeros cidadãos. 
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           Diário de Bordo  

Participantes: Hugo, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 30/04 

Conteúdo da reunião 

O orientador nos ensinou a criar um brainstorm, que tem a finalidade de focar a nossa                

mente em dar ideias de projetos. Comunicar-nos-íamos com o nosso e cogitaríamos diversas             

ideias, sem pensar em qual seria melhor, apenas ter criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

☐Augusto Nunes de Paula 

☐Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 07/05 

Conteúdo da reunião 

Foi proposto pelos nossos orientadores o chamado “brainstorm”, que seria          
literalmente uma “chuva de ideias”. Por meio de um ligação de vídeo via Whatsapp,              
criamos ideias de possíveis projetos. As ideias que surgiram foram: 1) inteligência            
artificial para configurar uma rede de computadores;2) semáforo inteligente; 3)          
repetindo o sinal ao mesmo tempo que utiliza a rede; 4) e carro inteligente- salvando a                
vida de pedestres. O primeiro tem o nome auto-explicativo. O segundo se trata de              
semáforos que facilitem o trânsito: as ruas teriam sensores que, ao perceberem que             
tem muitos carros na rua, enviariam um sinal aos roteadores de borda que             
transmitiriam o sinal, posteriormente, os dados seriam processados e os semáforos           
ficariam mais rápido para diminuir o trânsito. O terceiro se baseia em um dispositivo              
que, ao se conectar na rede, sirva como repetidor de sinal do wifi, ou seja, um simples                 
dispositivo wireless poderia prolongar seu sinal por longas distâncias, pois o sinal iria             
aumentando cada vez que alguém se conectasse à rede. O quarto se trata de              
sensores implantados em faixas de pedestre que entendem quando uma pessoas pisa            
na faixa e manda o sinal para os carros mais próximos, que por sua vez acionam seus                 
freios quando chegam perto da faixa. 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Augusto, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Augusto Nunes de Paula 

Data da reunião - 07/05 

Conteúdo da reunião 

Após a nossa reunião em grupo no mesmo dia, tivemos uma reunião com o              

nosso orientador. Nessa reunião, ele nos explicou o que era uma filtragem de ideias e               

como as filtraríamos. Foi basicamente uma aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Augusto Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Augusto Nunes de Paula 

Data da reunião - 15/05 

Conteúdo da reunião 

Após a aula que tivemos sobre filtragem de ideias, colocamos isso em prática:              
Ele nos sugeriu separarmos as ideias por filtros, como: capacidade de ajudar as             
pessoas; acessibilidade - probabilidade de conseguirmos fazer; e custo. Então          
separamos nos nossos cadernos esses “filtros”, para decidirmos os melhores em           
níveis de colocação e ao final chegar a um consenso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Hugo, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 28/05 

Conteúdo da reunião 

Pudemos desfrutar da experiência e do nível técnico do nosso orientador para            

decidirmos o nosso projeto. Depois de já termos feito separadamente uma           

pré-filtragem das ideias, reunimos os resultados e o orientador nos apresentou os prós             

e os contras das ideias e chegamos ao real tema do projeto: “Semáforo inteligente” foi               

o escolhido. A partir de então o projeto poderia realmente começar a ser             

desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Augusto, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Augusto Nunes de Paula 

Data da reunião - 01/06 

Conteúdo da reunião 

O orientador apresentou a nós a planilha que teríamos de preencher e nos 

ajudaria a ter uma organização maior do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Augusto, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Augusto Nunes de Paula 

Data da reunião - 04/06 

Conteúdo da reunião 

Apresentamos ao nosso orientador a decisão final da ideia do projeto. Ele            

concordou com a escolha e já nos ajudou, com sua criatividade, a aprimorarmos as              

ideias, chegamos até a pensar no nome do projeto, que, depois de diversas tentativas,              

tivemos uma que pareceu plausível: Controle de Semáforo (CS). Porém, preferimos           

deixar em aberto essa questão, pois é uma decisão difícil e exige muita criatividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo  

Participantes: Augusto, Hugo, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Augusto Nunes de Paula 

Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 11/08/2020 

Conteúdo da reunião 

Os orientadores tinham novas informações sobre como seria a feira, já que            

mudaria devido ao contexto por todos conhecidos (a pandemia). E nos informaram            

tudo de novo que ocorreria. 

A apresentação dos projetos seria feita por meio de um vídeo de cinco minutos              

de duração, com uma hora para gravá-lo no CEAP. O projeto físico não precisaria mais               

ser apresentado, mas sim o projeto no papel, ou seja, seria muito mais importante a               

excelente estruturação do trabalho, como os documentos e as ideias do projeto. 

Isso influenciou muito no nosso trabalho, pois a partir de então não            

precisaríamos mais escolher os objetos que seriam usados no protótipo do projeto e             

na maquete, nem calcular seus preços… Poderemos agora direcionar nosso foco para            

a programação. 

Marcamos uma reunião com um dos orientadores para dar continuidade ao           

projeto. 

 

 

 



 

           Diário de Bordo  

Participantes: Hugo, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: 

Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 141/08/2020 

Conteúdo da reunião 

Tínhamos o projeto na ideia e no papel, mas faltava um base para que              

começássemos realmente a produzir e torná-lo real. 

As dúvidas eram muitas, portanto marcamos uma reunião com o orientador           

Hugo às 15h do dia de hoje. Ele nos explicou que não era necessário fazer realmente a                 

programação, mas sim a lógica dela. Uma programação pode ser feita em qualquer             

linguagem. Nós inicialmente faríamos via Arduíno, mas como não é mais necessário a             

apresentação do projeto físico, agora precisávamos permitir que o projeto fosse criado            

em qualquer linguagem, para posteriormente ser colocado em prática.  

Agora entendemos melhor o que temos que fazer: vamos separar em etapas o             

que precisa ser feito na programação, como se fosse um algoritmo, com informações             

muito bem explicadas. 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião: sozinhos 

Data da reunião - 24/08/2020 

Conteúdo da reunião 

Como idealizado na reunião anterior, finalmente o projeto pôde tomar suas           

primeiras caras. O algoritmo começou a ser feito e será apresentado na próxima             

reunião com o orientador. Seguimos uma base que criamos:  

Procedimento para avenidas com velocidade inferior a X00 km/h em 
cada farol presente nela 

1) Receber a requisição 
2) Interpretar a localização 
3) Traçar a rota segundo a localização recebida 
4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 

X0 metros antes de chegar no farol 
5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) 

que impede a abertura do farol em questão 
6) Adiantar a abertura do farol que está na via da ambulância 
7) Detectar a passagem do carro pelo farol 
8) Voltar à atividade normal do farol 

 
A partir disso um código de programação poderá ser criado, independente da            

linguagem, contanto que os passos sejam seguidos. 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Hugo, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Hugo Pereira Rafael 

Data da reunião - 01/09/2020 

Conteúdo da reunião 

Como esperado, tivemos a monitoria do professor Hugo hoje, às 16h para            

mostrarmos o que havíamos feito com relação ao projeto. Pediu-nos para enviá-lo o             

algoritmo, a fim de ler com maior atenção e comentar sobre o conteúdo, o que               

fizemos logo em seguida. 

Ao mostrarmos para ele como estava o algoritmo, ele levantou a questão de             

como tínhamos calculado a distância do sensor, o que não soubemos explicar. E             

também surgiu a dúvida de quais velocidades seriam necessárias fazer o cálculo, ou             

seja, as velocidades escolhidas teriam de ser as velocidades das avenidas e ruas em              

questão. 

Ficou pendente então como uma próxima atividade fazermos o cálculo          

justificado das distâncias dos sensores e também a pesquisa das velocidades de São             

Paulo (cidade base para o projeto). 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 04/09/2020 

Conteúdo da reunião 

Era necessário mais embasamento para posteriores e melhores reflexões sobre          

a área trabalhada. Decidimos então fazer umas pesquisa a fim de entender melhor os              

limites de velocidade permitidos em São Paulo (cidade base para a implantação do             

projeto). Ruas com pouco fluxo e sem semáforo, 30 km/h; ruas com pouco fluxo e com                

semáforo, 40 km/h; vias arteriais, ou seja, vias com bastante fluxo, 60 km/h; vias de               

trânsito rápido, 80 km/h; e rodovias, 110 km/h para automóveis, caminhonetes e            

motos. (Mais informações na “pesquisa científica”). 

Com esse conhecimento seria mais fácil elaborar o projeto eficiente na           

realidade, para que não ficasse só no papel. Agora podemos nos basear nesses dados              

para justificar as posições dos sensores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 09/09/2020 

Conteúdo da reunião 

Nós concluímos uma pesquisa sobre o tempo de fechamento de semáforos em            

São Paulo, a qual nos dava uma percepção média desse tempo, o que nos serviria mais                

pra frente, no mesmo dia para a justificativa do posicionamento de sensores através             

de um cálculo. A nossa justificativa pode ser acompanhada a seguir: 

Apenas as vias com 60 km/h e 40 km/h têm semáforos para o controle do               

trânsito. 

Depois de algumas pesquisas, percebemos que o tempo de abertura e           

fechamento dos faróis variam conforme o limite de velocidade, pois quanto maior o             

limite, maior a movimentação daquela via, portanto é necessário um maior fluxo, ou             

seja, um maior tempo de farol aberto. 

Considerando que um semáforo comum de uma avenida com velocidade limite           

de 60 km/h demore 60 segundos, ou seja, 1 minuto para abrir, o seguinte cálculo pode                

ser feito:  

 

Regra de 3 para descobrir o tempo em horas 

hora 0 min1 = 6  

 hora 1 minx =   

 

 1/60x =   

Fórmula da velocidade 

 

V = S / t 

1/600 x / 6 =   



 kmx = 1  

 

Conclusão: em uma via de 60 km/h, os sensores devem ser colocados a 1              

quilômetro de distância, para que, assim que ela passar, o tempo comece a ser              

contabilizado e quando ela chegar no farol, ele estar aberto. Vale ressaltar, que o mais               

adequado seria colocar a uma distância acima de 1 km, pois terá mais tempo para que                

o trânsito se dissipe quando ela estiver passando. Mas caso não seja possível, essa é a                

distância adequada, pois nem sempre o farol acabou de fechar no momento em que a               

ambulância chegou no sensor e nem sempre ela estará a exatamente 60km/h, então             

esses fatores darão tempo a mais para a abertura do farol, de forma que que não haja                 

ou diminua o trânsito quando houver uma ambulância. 

O mesmo cálculo pode ser feito para vias com velocidade limite de 40 km/h,              

sendo substituído apenas a velocidade, que será 40km/h. O resultado será           

aproximadamente 600 metros. 

Ou seja, no final das contas, o sensor dependerá do tempo que um semáforo              

fica fechado. 

 

No final das contas, aquele algoritmo que fizemos anteriormente foi alterado.           

O novo ficou da seguinte forma: 

Procedimento para avenidas com velocidade limite de 60 km/h em cada farol 

presente nela 

 

1) Receber a requisição 

2) Interpretar a localização 

3) Traçar a rota segundo a localização recebida 

4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 1 

quilômetro antes de chegar no farol 

5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) que 

impede a abertura do farol em questão 

6) Adiantar a abertura do farol que está na via da ambulância 

7) Detectar a passagem do carro pelo farol 

8) Voltar à atividade normal do farol 

 

Procedimento para ruas com velocidade limite de  40km/h em cada farol 

presente nela 

 

1) Receber a requisição 

2) Interpretar a localização 

3) Traçar a rota segundo a localização recebida 



4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 600 

metros antes de chegar no farol 

5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) que 

impede a abertura do farol em questão 

6) Adiantar a abertura do farol que está na via da ambulância 

7) Detectar a passagem do carro pelo farol 

8) Voltar à atividade normal do farol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 10/09/2020 

Conteúdo da reunião 

Começamos a fazer a documentação dentro das normas do ceap que nos foram             

passadas. Mas durante o desenvolvimento da explicação da metodologia do trabalho,           

surgiu em nós uma dúvida relacionada ao funcionamento do projeto. A justificativa do             

posicionamento do sensor não estava de acordo, pois nós tínhamos calculado quanto            

tempo um semáforo demoraria para abrir, sendo que ele já abriria assim que a              

ambulância passasse, ou seja, o nosso raciocínio não fazia sentido. Então depois de             

pensar muito estabelecemos uma nova forma de justificar a distância dos sensores.            

Confira abaixo: 

Justificando o cálculo do posicionamento dos sensores 
 
Apenas as vias com 60 km/h e 40 km/h têm semáforos para o controle              

do trânsito. 
Depois de algumas pesquisas, percebemos que o tempo que um          

semáforo fica no amarelo varia conforme a velocidade da via. Em vias com             
máxima entre 30 e 40 km/h o sinal de atenção deve ter 3 segundos de duração,                
e em vias com velocidade limite de 60 km/h o tempo que o sinal amarelo fica                
aberto deve ser de 4 segundos. 

Considerando que o semáforo oposto ao que a ambulância vai passar           
tenha uma velocidade limite de 30 a 40 km/h demore 3 segundos para fechar, o               
semáforo da via que a ambulância também deve demorar 3 segundos para            
abrir. 

Caso a via oposta tenha velocidade limite de 60 km/h, o semáforo da via              
em que a ambulância está demorará 4 segundos para abrir. 



Podemos pensar também que, na hora em que a ambulância estiver se            
aproximando do farol, poderá haver outros carros parados também. Por esse           
motivo é necessário que seja calculado também o tempo que esse acúmulo de             
carros demorará para se dissipar. Estipulando uma média de 20 segundos para            
esse trânsito, teremos agora para entre 30 e 40 km/h, 23 segundos de demora              
para a livre passagem da ambulância e para 60 km/h, 24 segundos.  

Com isso podemos usar a fórmula simples da velocidade para calcular a            
distância que a ambulância deve estar do farol a 60 km/h para que demore 24               
segundos para chegar nesse semáforo. 

 
24 segundos = 1/150 horas ou 0,00666667 horas 
V = S / t 

1/150 horas0 km/h x quilômetros / 6 =   
,  km ou 400 metros x = 0 4   

 
O mesmo pode ser feito com as vias de 40 km/h. Porém o fator tempo e                

velocidade serão alterados, sendo 23 segundos e 40 km/h respectivamente. 
 
23 segundos = 23/3600 horas ou 0,00638889 horas 
V = S / t 

0 km/h x quilômetros / 23/3600 horas4 =   
 (aproximadamente), 6 km ou 260 metros x = 0 2  

 
Caso a ambulância não esteja exatamente a 40 km/h ou 60 km/h, não             

haverá problema, pois ela vai demorar mais tempo para chegar ao semáforo, o             
qual já estará aberto quando ela passar por ele. 
 

Agora houve uma mudança também no algoritmo, veja: 

Procedimento para avenidas com velocidade limite de 60 km/h em cada 
farol presente nela 

 
1) Receber a requisição 
2) Interpretar a localização 
3) Traçar a rota segundo a localização recebida 
4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 

400 metros antes de chegar no farol 
5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) 

que impede a abertura do farol em questão 
6) Abrir o farol que está na via da ambulância 
7) Detectar a passagem do carro pelo farol 
8) Voltar à atividade normal do farol 



 
Procedimento para ruas com velocidade limite de  40km/h em cada 

farol presente nela 
 

1) Receber a requisição 
2) Interpretar a localização 
3) Traçar a rota segundo a localização recebida 
4) Detectar a passagem do carro(ambulância) no sensor presente na rua 

260 metros antes de chegar no farol 
5) Adiantar o fechamento do outro farol(na via oposta, ou de pedestre,etc) 

que impede a abertura do farol em questão 
6) Abrir o farol que está na via da ambulância 
7) Detectar a passagem do carro pelo farol 
8) Voltar à atividade normal do farol 

 

A partir de então, pudemos voltar a desenvolver a documentação do projeto.            

No dia de hoje documentamos a parte do objetivo do trabalho e a sua metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 14/09/2020 

Conteúdo da reunião 

Implementamos ainda mais a documentação. Fizemos parte da introdução,         

com o conteúdo direcionado pelos orientadores. Fizemos mais algumas pesquisas          

relacionadas à qualidade do serviço das ambulâncias e sua eficiência, baseado no            

relato de pessoas e também índices de aumento de mortes domiciliares ou em vias,              

para colocar na documentação a fim de provar que o nosso trabalho ajudará pessoas,              

que era o nosso objetivo desde o começo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 29/09/2020 

Conteúdo da reunião 

Fizemos as alterações sugeridas pelo professor na documentação do projeto,          

corrigindo incoerências, expressões mal utilizadas no trabalho e conceitos mal          

explicados. Reenviamos o trabalho e o resumo do projeto para avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 05/10/2020 

Conteúdo da reunião 

Terminamos a documentação, fazendo todas as alterações necessárias e         

complementando o trabalho com as considerações finais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Diário de Bordo 

Participantes: Hugo, Luis Fernando, Gabriel e Pedro. 

 

 

 

 

Orientador que participou da reunião:  

Data da reunião - 06/10/2020 

Conteúdo da reunião 

Na reunião que tivemos com o professor ele nos orientou sobre o vídeo que              

teremos que gravar, sobre as datas importantes nos deu a confirmação que a             

documentação estava terminada. Precisávamos somente colocar o diário de bordo no           

final do documento e enviá-lo em pdf. 

Assim fizemos e colocamos um fim na parte escrita do trabalho, sendo esta a              

última reunião a ser oficialmente registrada. 


