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á há décadas a sincronização dos se-
máforos nas avenidas e nas ruas de 
maior movimentação de veículos é 
utilizada para garantir o fluxo mais 
eficiente do tráfego urbano. Com o 

andar dos anos, o sistema se sofisti-
cou e com base em sensores dispostos em 
pontos estratégicos é possível detectar os 
maiores estrangulamentos no trânsito das 
cidades e alterar o tempo de alternância do 
verde e do vermelho dos semáforos, a par-
tir de comandos de uma central, mas ainda 
de forma manual. Hoje, em países mais de-
senvolvidos, o controle sobre os semáforos, 
que abrangem áreas específicas das grandes 
metrópoles, já é realizado automaticamen-
te, com utilização de softwares adequados.

Reportagem, com chamada de primeira 
página, que acaba de ser publicada em um 
dos grandes jornais de São Paulo, dá conta 
de que, mesmo com investimentos significa-
tivos e a reforma de equipamentos em cerca 
de cinco mil cruzamentos da capital paulis-
ta, a cidade ainda não tem um sistema sema-
fórico considerado inteligente, capaz de ser 
reprogramado a distância, facilitando o fluxo 
em vias congestionadas. Técnicos consulta-
dos pelo jornal afirmam que uma rede de 
semáforos realmente inteligentes é capaz de 
reduzir os congestionamentos em até 20%, 
mas que sua implementação exige a insta-
lação de detectores de fluxo de tráfego que 
permitam reprogramação automática.

A notícia vem muito a propósito da tese 
apresentada pelo engenheiro de computa-
ção André Luis Ogando Paraense, junto à 
Faculdade de Engenharia Elétrica e de Com-
putação (FEEC) da Unicamp, que mostra 
a possibilidade do emprego da arquitetu-
ra cognitiva distribuída para o controle de 
tráfego em uma rede urbana.  O estudo foi 
orientado pelo engenheiro elétrico profes-
sor Ricardo Ribeiro Gudwin, do Departa-
mento de Engenharia de Computação e de 
Automação Industrial (DCA), que coorde-
na grupo de pesquisas na área de sistemas 
cognitivos, assim denominados aqueles que 
buscam inspiração nos modelos cognitivos, 
que explicam o funcionamento da mente 
humana. Essa linha de pesquisa visa cons-
truir algoritmos computacionais que repro-
duzem os modelos cognitivos humanos de 
forma que possam ser aplicados em situa-
ções de interesse coletivo e social.

André detalha: “Construímos uma arqui-
tetura cognitiva, baseada nos modelos de 
cognição humana, para desenvolver um sis-
tema de software em que se tenta aproveitar 
o que se sabe sobre a forma como o ser hu-
mano manipula conhecimento para tomar 
decisões”. Portanto, os modelos funcionais 
da mente humana servem de inspiração para 
a arquitetura cognitiva, uma mente artificial, 
que atua para reproduzir de alguma forma os 
modelos cognitivos humanos, naturalmente 
com as limitações que lhe são inerentes.

Essas mentes artificiais são constituídas 
de programas de computadores, mas dife-
rentemente dos usuais, porque podem apre-
sentar respostas diversas e inesperadas e 
não necessariamente programadas, mas de-
pendentes e correlacionadas com as infor-
mações que recebem. Mesmo não sofrendo 
mudanças na sua estrutura, os programas 
se comportam como se evoluíssem com o 
aprendizado, porque são capazes de apren-
der. Essas mentes artificiais, que aprendem 
com as experiências, codificam e usam o 
conhecimento para interferir e mudar o am-
biente em que são aplicadas, segundo pro-
pósitos pré-definidos e desejados. 

DIFERENÇAS
Normalmente, espera-se que um progra-

ma computacional tenha um comportamen-
to repetitivo e previsível.  Com a utilização 
de modelos de cognição humana não se tem 
prévio conhecimento de quais serão as solu-
ções aventadas e propostas, pois o sistema é 
capaz, de acordo com as situações e as pos-
sibilidades, propor saídas completamente 
inovadoras e não programadas previamente. 
As soluções surgem da interação dos dados, 
que são variáveis a cada momento, com o 
programa cognitivo, seguindo um conjunto 
de políticas especificado.
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 A partir dessa perspectiva, uma das mo-
tivações da pesquisa foi a de, a partir de um 
modelo cognitivo, amenizar os transtornos 
do trânsito urbano, um dos grandes desafios 
da engenharia do século, em vista do cres-
cimento desordenado das cidades a partir 
da segunda metade do século 20. A grande 
pergunta que se colocava para os pesquisa-
dores era: o que se pode fazer para minimizar 
o problema utilizando uma tecnologia factí-
vel, que permita ir da bancada do laboratório 
para o mundo real?

Daí surgiu a ideia de estabelecer uma 
analogia entre o sistema nervoso humano e 
as situações de trânsito. Com efeito, o cor-
po humano é constituído de um sistema de 
controle distribuído, em que vários senso-
res, localizados em diferentes partes do cor-
po e atuando simultaneamente, captam as 
informações que chegam do ambiente e as 
encaminham para o gerenciamento de um 
sistema nervoso central, que permite ao indi-
víduo atuar de forma coordenada em relação 
a suas necessidades, impulsionando-o a rea-
lizar tarefas com sucesso. Por que, então, não 
utilizar esse mesmo mecanismo na malha 
urbana, em que os semáforos pudessem ser 
acoplados a um sistema de gerenciamento, 
de forma a constituir um corpo único capaz 
de levar a uma solução conjunta?

Já há algum tempo o grupo de pesquisa do 
DCA vem estudando a tecnologia das arqui-
teturas cognitivas para aplicação em proble-
mas correlatos. O professor Ricardo exempli-
fica: “Podemos estabelecer analogia entre o 
funcionamento do corpo humano - em que 
os circuitos neurais distribuídos por todo o 
corpo captam informações que são conduzi-
das para o cérebro que toma as decisões, e a 

cidade de São Paulo, onde existem milhares 
de semáforos para o controle do tráfego que, 
a exemplo do corpo humano, precisariam ser 
integrados de maneira que em cada um deles 
sejam captadas informações e encaminhadas 
para um sistema constituído por um algorit-
mo computacional, denominado de consci-
ência de máquina (machine consciousness), em 
analogia à consciência humana, que é capaz 
de tomar decisões e implementá-las”.

O trabalho assentou-se, pois, na ideia de 
utilizar teorias estabelecidas sobre o funcio-
namento da consciência humana e de criar 
simulações delas em programas de compu-
tadores, aplicados em problemas de tráfego, 
o que efetivamente foi feito com base nos 
estudos de consciência do neuropsicólo-
go Bernard Baars, baseados na Teoria do 
Workspace Global. Com base nesse mode-
lo e como estudo de caso, o autor projetou 
e desenvolveu uma solução para a região 
central de Campinas, SP, constituída de 109 
cruzamentos com semáforos.

CARACTERÍSTICAS  
Através do programa e com base na posi-

ção e velocidade dos veículos nas faixas ime-
diatamente anteriores aos semáforos, o sis-
tema define qual a melhor configuração para 
as cores de todos os semáforos monitorados, 
que operados em paralelo possibilitam o con-
trole sobre todos eles. Para tanto, o programa 
avalia qual o grau de criticidade em cada um 
dos cruzamentos. Identificado um cruzamen-
to mais crítico, o sistema reage imediatamen-
te acionando modificações nos semáforos 
mais próximos, ajustando, se for o caso, os 
semáforos da rede como um todo. Esse me-

canismo que permite que controladores de 
tráfego locais interajam, resultando com isso 
melhor desempenho do conjunto, se deno-
mina competição e difusão em broadcast.

A comprovação da eficiência do sistema 
criado exigiu centenas de simulações em cin-
co cenários diferentes, desde aquele que le-
vava em consideração apenas um cruzamen-
to até evoluir para a aplicação em situações 
mais complexas, caso do centro urbano de 
Campinas. Em cada cenário foram ensaiadas 
situações das mais simples às mais comple-
xas, para que pudessem ser observados os 
ganhos em termos de velocidade de fluxo e 
realizadas comparações com os resultados 
obtidos a partir do controlador fixo, atual-
mente utilizado na cidade. A diferença entre 
eles é que este manifesta um comportamen-
to reativo ao passo que aquele se mostra 
deliberativo, deliberando sobre as próprias 
ações. 

Para o autor da pesquisa, “um ganho 
consistente no desempenho foi conseguido 
com o controlador utilizando consciência de 
máquina, que foi de 10% a mais de 20% em 
média, nos diferentes cenários analisados 
durante o tempo da simulação”.

O controlador, que reage em função do 
tráfego, inclusive na ocorrência de eventos 
imprevisíveis, como grandes acidentes, fica-
ria em uma central de controle de trânsito, a 
exemplo do que já é feito em muitos semá-
foros da cidade. Com uma diferença: os con-
troladores utilizados hoje não conseguem 
controlar automaticamente o funcionamen-
to dos semáforos o tempo todo e em situa-
ções que repentinamente se revelem críticas. 
Embora eles permitam o controle remoto 
não possuem o grau de adaptabilidade ins-
tantânea do programa proposto no trabalho 
nem sua amplitude. Para o pesquisador, a 
sua originalidade está na implementação da 
teoria de consciência de máquina de Baars 
à rede de semáforos, de que não encontrou 
paralelo nem referências na literatura.

Mesmo nos países mais desenvolvidos 
existem sistemas que, embora altamente 
adaptativos ao dinamismo das grandes cida-
des, ainda não utilizam a consciência de má-
quina. Em consequência, são incapazes de 
avaliar eventos críticos que demandam uma 
intervenção pontual corretiva, como no caso 
do presente controlador.  Além disso, devido 
ao seu caráter comercial, muitas vezes esses 
sistemas são fechados e não se tem muitas 
informações sobre como funcionam. “Não 
sabemos direito o que eles fazem, como fa-
zem e a que resultados reais levam, além de 
possuírem um custo bastante elevado.  Esta-
mos desenvolvendo uma tecnologia compa-
rável ou até mesmo mais eficiente do que as 
existentes no exterior e sobre a qual temos o 
pleno domínio”, complementa o autor.  

O professor Ricardo lembra que na linha 
de pesquisa em arquiteturas cognitivas de-
senvolvida em seu departamento tenta-se 
encontrar aplicações, com a utilização de 
algoritmos cognitivos, que possam vir a ser 
utilizadas para a resolução de diversos outros 
tipos de problemas, além daqueles ligados 
estritamente ao trânsito urbano. Exemplos 
desses outros empregos seriam o controle 
inteligente de tráfego de pacotes em redes de 
computadores, o controle do tráfego aéreo 
ou até mesmo de personagens em jogos de 
computadores. Diz ele que “na verdade, para 
o estudo, André primeiramente desenvolveu 
e implementou uma ferramenta genérica 
necessária à construção de arquiteturas cog-
nitivas aplicáveis em quaisquer situações, o 
“Cognitive Systems Toolkit”, para só depois 
aplicá-lo no controle de trânsito”.

O autor da pesquisa, André Luis Ogando Paraense:
“Um ganho consistente no desempenho foi conseguido
com o controlador, utilizando consciência de máquina”
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