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Objetivo

Desenvolver um protótipo de um aplicativo para smartphones 
android que calcule a velocidade ideal do veículo para “pegar” o 

próximo sinal ainda verde.
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Escopo
- Análise dos dados de programação de semafórica fornecidos pela Serttel.

- Desenvolvimento de aplicativo Android que atenda os objetivos.

- Desenvolvimento de servidor de back-end com cadastro de vias e programação 
semafórica.

- Esta primeira versão é restrita ao trecho da Avenida Norte entre a Cônego 
Barata e o viaduto da Agamenon Magalhões em Recife-PE.
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Requisitos - Aplicação Móvel
Possui 3 módulos principais: Inicialização; Geoposicionamento; Simulação semafórica.

[RF001] Inicialização - Cadastro de Vias e Semáforos

[RF002] Inicialização - Cadastro de agendamento

[RF003] Inicialização – Atualização de vias e semáforos

[RF004] Inicialização – Atualização de Agendamento

[RF005] Inicialização – Atualização de Horário de Referência

[RF006] Geoposicionamento – Obter Via Atual do Veículo

[RF007] Geoposicionamento - Obter Próximos Semáforos

[RF008] Simulação Semafórica – Cálculo do Estado dos Próximos Semáforos

[RF009] Simulação Semafórica – Obter Velocidade
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Requisitos - Aplicação Servidora
Possui 2 responsabilidades principais: Manter as vias suportadas; Manter a programação 

semafórica.

[RF010] Cadastro de Vias e Semáforos

[RF012] Atualização de vias e semáforos

[RF011] Cadastro de agendamento

[RF013] Atualização de Agendamento

5



Arquitetura - Aplicação Móvel
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Arquitetura - Aplicação Servidora
XML de Vias
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Aplicação Móvel
Inicialização
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Aplicação Móvel
Geoposicionamento
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Aplicação Móvel
Simulação Semafórica
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Desafios
Características do projeto

- Equipe de desenvolvimento formada por 1 líder técnico (alocação parcial) e 1 
estagiário

- Ambos não tinham experiência com desenvolvimento móvel

- Ambos não tinha experiência com sistema de geoposicionamento

- Equipe distribuída

- Duração de 3,5 meses
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Desafios
Serviços e bibliotecas de terceiros

- O cliente solicitou que não dependessemos de nenhum serviço ou 
biblioteca paga.

Tempo real
- Todo o processamento de geoposicionamento e simulação semafórica 

devem ocorrer na ordem milisegundos.
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Desafios
Geocoding reverso offline

- Para atender ao requisito de tempo real e custo não pudemos adotar os serviços 
online de geocoding reverso.

- Implementamos o geocoding reverso offline.

- Estudar alguns princípios de engenharia cartográfica.

- Conversão de coordenadas geodésicas para cartesianas.

- Entendimento dos modelos e projeções cartográficos.
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Desafios
Fonte de dados com a geometria das vias

- Definir a fonte (OpenStreetMaps)

- Estrutura dos dados (xml no padrão osm)

- Tratamento dos dados (seleção e remoção de nós)

- Bibliotecas de buffering
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Desafios
Testes

- Muitas idas a serttel para checar a simulação semafórica no simulador.

- Muitas idas à avenida norte para checar a simulação semafórica.

- Iniciamos um framework de testes para simulação semafórica.

- Semáforos com relógio ou programação fora de sincronia.

- Falta de sincronia entre semáforos e servidor serttel.
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Oportunidades - Engenharia
- Otimização do algoritmo de geocoding reverso offline.

- Especificação e implementação de UI que facilite o uso.

- Implementação de hook que atualiza o servidor serttel sempre 
que os controladores dos semáforos são atualizados.
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Oportunidades - Pesquisa
- Avaliação de performance do geocoding reverso offline.

- Avaliação da redução no tempo do trajeto de quem usa o aplicativo.

- Avaliação do impacto positivo no trânsito da cidade sob um olhar de 
cidades inteligentes.

- Avaliação de redução de consumo de combustível ao evitar freadas e 
acelerações desnecessárias.
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Oportunidades - Pesquisa
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Oportunidades - Negócios
- Customização do aplicativo para empresas de ônibus BRT para otimização do tempo do 

trajeto e redução de combustível.

- Segurança do cidadão que usa carro à noite e quer evitar sinais vermelhos.

- Report colaborativo de semáforos fora de sincronia.

- Semáforos adaptativos em função do tráfego.

- Modificação em tempo real de semáforos para veículos com alta prioridade.

- Integração ou desenvolvimento de sistema de navegação que defina rotas levando em 
consideração o estado dos semáforos.
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