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RESENHA
O  trabalho  destaca  na  introdução  a  necessidade  da  pesquisa  de  volume  veicular.  No 
diagnóstico,  percebe-se como a  modernização,  com o uso do pocket,  traz agilidade  ao 
processo e eficácia aos registros. Nas proposições, apresenta-se a estrutura da pesquisa, 
seu planejamento, coleta e processamento.

Palavras Chave: Volume Veicular, Contagem de Veículos

1. INTRODUÇÃO
O município de Campinas, em 2008, tinha uma frota registrada de 647.059 veículos (fonte 
Detran/SP) e 1.056.644 habitantes (fonte IBGE). Por apresentar-se como um polo comercial, 
educacional,  tecnológico  e  industrial,  tem  como  característica  uma  alta  circulação  de 
veículos, o que exige uma grande atenção dos analistas de transportes e trânsito da cidade. 
Uma das ferramentas utilizadas por estes técnicos é a contagem veicular.  A partir desta 
contagem,  são  analisadas  as  vias,  sua  capacidade  e  infraestrutura,  seus  cruzamentos, 
tempos  semafóricos  e  sinalização.  Estes  dados  fundamentam  ações  no  transporte  e 
trânsito,  como:  instalação  de  semáforos  e  de  equipamentos  eletrônicos  de fiscalização, 
alterações de sentido de circulação ou de linhas/itinerários de transporte, implantação de 
novos corredores ou faixas exclusivas de ônibus, campanhas educativas, etc.
Existem equipamentos  eletrônicos  que  efetuam estas  contagens,  porém,  com restrições 
relacionadas  à  precisão  e  completude  das  informações,  pela  falta  de  identificação  do 
movimento ou tipo de veículos,  forma de operação,  custo,  etc.  À precisão,  refere-se às 
perdas  frequentemente  elevadas  destes  equipamentos  nas  contagens.  À  completude, 
limitações que existem nos sistemas e deixam de considerar a totalidade de determinado 
tipo  de  interesse,  como exemplo  as  motos.  A  falta  de  identificação  do  movimento  tem 
relação com as entradas e saídas em um trecho de uma via por sentido e rota. A forma de 
operação, considera-se a instalação e os recursos utilizados de materiais, equipamentos e 
mão-de-obra. Por último, o custo é o valor envolvido para obter as informações desejadas.
Para  captação  dos  dados  de  volume  veicular  nas  vias,  a  Empresa  Municipal  de 
Desenvolvimento de Campinas (EMDEC) utilizou-, ao longo de sua história, de contadores 
eletrônicos  veiculares  (Vehicle  Magnetic  Imaging,  fabricado  pela  Nu-metric),  de 
equipamentos eletrônicos de fiscalização baseados em laços indutivos, e, na forma manual, 
de pessoas treinadas que efetuavam as contagens utilizando pranchetas com contadores 
mecânicos.

2. DIAGNÓSTICO
Na análise dos métodos e equipamentos utilizados, a EMDEC constatou que o último foi 
aquele  que apresentou melhores resultados,  com o nível  de detalhamento e a precisão 
desejados. No entanto, o processo manual exigia um tempo de registro e processamento 
elevados, principalmente pela necessidade de conferência das digitações.
Frente a essa dificuldade e com o advento do pocket, a empresa, com recursos próprios, 
desenvolveu uma aplicação deste equipamento, utilizando o procedimento da captação de 
dados de forma manual, apresentado, a seguir, de forma mais detalhada.
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3. PROPOSIÇÕES
Aproveitando o processo manual já existente e por reconhecer que ele possui os melhores 
resultados, a EMDEC procurou construir um sistema nele baseado.
Para  elucidar  melhor  o  desenvolvimento  deste  processo,  apresentamos  ao  longo  deste 
trabalho o método de trabalho utilizado para a pesquisa,  seguido pela maneira como foi 
efetuado o trabalho junto com o pocket.

3.1. Pesquisa
Para a fase de pesquisa, estruturou-se o processo descrevendo as três fases: planejamento, 
coleta e processamento.

3.1.1. Procedimento de Planejamento
O planejamento começa com a vistoria do local a ser efetuada a pesquisa. Prossegue-se 
com  o  estudo  do  local,  identificando  os  sentidos  de  circulação  viária,  movimentos  dos 
veículos e número de faixas. Com estes reconhecimentos, elabora-se um croqui, por trecho 
de  interesse,  com  o  apontamento  do  número  necessário  de  pesquisadores,  quais 
movimentos cada pesquisador será responsável por registrar e qual o melhor ponto no viário 
para efetuar as contagens (Figura 01).  Além disso,  reconhecendo os horários e dias de 
pesquisa (normalmente, horários de picos veiculares e dias típicos), define-se os critérios 
que serão adotados para efetuar as contagens de todos os movimentos necessários.  O 
planejamento  logístico inclui  a definição dos recursos a serem utilizados (equipamentos, 
mão-de-obra e materiais), dos agrupamentos das equipes, forma de treinamento, processo 
de coleta de informação, dos reconhecimentos de problemáticas, dos processamentos e, 
por  fim,  como  serão  apresentados  os  resultados  (relatório  com  inclusão  de  gráficos  e 
tabelas). 



  

Figura 01 – Croqui e tabela com o planejamento de pesquisa concluído

3.1.2. Procedimento de Coleta
O procedimento de Coleta consiste em “postar” pessoas em um local, de forma que estas 
efetuem as contagens dos veículos, considerando os movimentos e os tipos de veículos. 
Com a fase de planejamento fechada com todas as identificações necessárias, efetua-se o 
treinamento  dos  envolvidos  na pesquisa.  Em função da complexidade  operacional  e  da 
quantidade  de  movimentos  a  serem  registrados  em  uma  pesquisa,  na  equipe  poderão 
constar,  além  dos  pesquisadores,  pesquisadores  reservas,  motoristas,  supervisores  e 
coordenadores.
Para o dia da pesquisa, todos os recursos devem estar disponíveis e os registros deverão 
ser executados na hora planejada, sendo que os pesquisadores terão, previamente, todo o 
material  necessário  e  as  informações  sobre  o  local  de  pesquisa,  tempo  dedicado,  os 
movimentos  que  deverão  acompanhar,  a  equipe  que  pertencem,  a  quem  estarão 
subordinados e como serão encaminhados os registros.
Seguem os registros que deverão ser feitos:

1. Data da pesquisa;
2. Horário de inicio e término;
3. Responsável pela pesquisa (pesquisador);
4. Código do local destinado para o pesquisador;
5. Endereço do local destinado para o pesquisador;
6. Movimentos que seriam acompanhados e contados pelo pesquisador;



7. Faixas Horárias - entre os horários de início e término, há subdivisão de 15 em 15 
minutos;

8. Campo para preenchimento das contagens por tipificação (Automóveis/Utilitários/Vans; 
Motocicletas; Ônibus/Micros; Caminhões);

9. Logística para programação da distribuição das viaturas.

Para controle do coordenador e supervisores, foi elaborada planilha denominada "Planilha 
de Controle para Pesquisa - Contagem Veicular", com as informações:

1. Data da pesquisa;
2. Locais dos pontos a serem pesquisados;
3. Número de pessoas escaladas para a pesquisa;
4. Os pontos a serem pesquisados;
5. Os movimentos a serem acompanhados por ponto;
6. Nome das pessoas que fariam a pesquisa por turno (manhã, almoço e tarde), bem 

como sua empresa/departamento de origem e o posto de contagem e movimentos 
veiculares que lhes caberia contar;

7. Lista de pessoas reserva por turno, bem como sua empresa/departamento de origem.

Com toda a estrutura montada, define-se um local como ponto de encontro, de onde toda a 
equipe  parte  para  iniciar  a  pesquisa.  Antes  da saída,  é necessária  uma chamada para 
confirmar  a  presença  de  todos.  Em  caso  de  faltas,  são  providenciadas  as  devidas 
substituições. Efetua-se, então, a organização das equipes para serem deslocadas junto aos 
seus supervisores, conforme previamente definido.
Após o deslocamento das equipes, já no local, o coordenador e os supervisores repassam 
aos pesquisadores,  com base no croqui,  o  entendimento dos movimentos dos pontos a 
serem vistoriados e então é iniciada a atividade. 
Após  cada  turno  completado,  os  supervisores  recolhem  os  materiais,  incluindo  as 
pranchetas  ou os  pockets,  e  redirecionam para  outra  equipe  ou encaminham para  que 
sejam descarregadas as informações.

3.1.3. Procedimento de Processamento
De posse do material dos pesquisadores, com as quantidades de veículos, por tipo e por 
movimentos,  inicia-se  o  processamento  dos  dados.  Nesta  fase,  descarregam-se  as 
informações e efetua-se o agrupamento dos registros que se relacionam. Estas informações 
serão analisadas com o uso do software Excel. A lógica é que todos os veículos que entram 
também saem, seguindo as relações de entradas e saídas, considerados ainda e conforme 
o caso, eventuais acessos lindeiros quando se tratam de trechos maiores envolvidos.

Figura 02 – Exemplo de um cruzamento (entradas e saídas)

Na figura 02, demonstra-se um exemplo de cruzamento. Para este caso, a lógica é que as 
entradas ocorridas no ponto A1 têm as possíveis  saídas pelos pontos A2, A3 e A4.  Da 
mesma maneira, as entradas B1 saem pelos pontos B2 e B3 e, por último, as entradas pelo 
ponto C1 tem a única saída por C2. Com isto  A1 = A2 + A3 + A4, B1 = B2 + B3 e C1 = C2. 



Considerando-se ainda que A1+B1+C1 = A2 + A3 + A4 + B2 + B3 + C2. Este trabalho deve 
ser efetuado referindo-se a um mesmo período. 

Como resultado, dois tipos de mapas (Figura 03) são obtidos: o primeiro, com os volumes 
veiculares nas horas pico, nas entradas e saídas dos cruzamentos; e o segundo, com o 
detalhamento destas mesmas informações, por movimento e tipo de veículo.

  

Figura 03 – Exemplo de informações resultantes das contagens em cruzamentos

3.2. Desenvolvimento no Pocket
Como citado anteriormente, todo este processo de contagem de volume veicular era feito 
através  de  equipamentos  eletrônicos  e  contagens  manuais.  Através  de  avaliações, 
constatou-se que o processo que apresentou informações mais detalhadas e precisas foi o 
segundo. No entanto, o processo manual é aquele que necessita de mais recurso humano e 
gera mais trabalho após a coleta dos dados, visto a necessidade de digitar duas vezes as 
planilhas,  confrontar  as  digitações  para  identificar  erros  nos  lançamentos  e,  por  último, 
efetuar as devidas correções.
Com o  surgimento  do pocket,  vislumbrou-se  a  possibilidade  de  ganhos  de qualidade  e 
agilidade no processo pós-coleta, adotando um equipamento para cada pesquisador efetuar 
as  contagens  por  tipo  de  veículo  e  por  movimento.  O  primeiro  trabalho  foi  procurar 
reconhecer movimentos padrões e idealizar  formas de registro em tela. Foram definidos, 
então, oito movimentos padrões e desenvolvidas, com apoio no software PowerPoint,  as 
diversas telas e recursos desejados (Figura 04). Cabe ressaltar a importância dessa fase, 
pois veio a nortear de modo preciso e eficaz todo desenvolvimento do software, o que pode 
ser verificado nas seqüências de telas mostradas das figuras 05 a 07.



   

Figura 04 – Movimentos padrões, telas e recursos desejados para registro dos volumes

Uma  preocupação  presente  foi  propor  formas  de  controle  das  informações  captadas, 
vinculando com os pesquisadores. Desta forma, atribuíram-se no aplicativo usuário, data e 
hora, além do logotipo da empresa. Foi pré-estabelecido que o pesquisador, ao sair para 
pesquisa, já teria conhecimento de seu local de pesquisa e quais seriam os movimentos que 
deveriam ser contados.
Após esta fase, destaca-se a dedicação do técnico de informática, que se empenhou em 
aprender  e  desenvolver  a  linguagem  a  ser  trabalhada  no  pocket.  Esta  ação  permitiu 
continuidade nas aplicações pretendidas, detalhadas a seguir na versão final operada no 
pocket. A figura 5 traz as telas iniciais.

      

Figura 05 – Janelas iniciais do aplicativo de contagem

A seqüência  seguinte  de  telas  do  aplicativo  solicita  a  escolha  do  “cenário”  da  via  e  a 
definição  das  informações  de  logradouro,  sentido  e  faixa  de  rolamento  ou  pista,  todos 
baseados em bancos de dados para facilitar seu lançamento e, principalmente, evitar erros 



e  retrabalhos,  que  comprometeriam  os  demais  processos.  Também  já  se  deixa  pré-
programado o dia da pesquisa, a hora de início – ambos baseados no relógio do pocket – e 
o tempo de pesquisa (Figura 06). Este último correspondente à duração da pesquisa, com 
tempos pré-determinados entre 5 minutos e 2 horas. Concluído o tempo estabelecido,  o 
equipamento oferecerá ao pesquisador a opção de iniciar nova “bateria” de contagem ou de 
encerrar aquela pesquisa (Figura 07).

      

Figura 06 – Janelas com programações de “cenário”, data, hora e tempo de pesquisa

Posteriormente à seleção das vias e movimentos, o aplicativo apresenta estas informações, 
acrescidas ainda de ícones correspondentes aos tipos de veículos. Outros ícones indicam a 
condição climática (sol, nublado e chuva), a condição de correção do último lançamento e o 
término  –  a  qualquer  instante  –  da pesquisa.  Uma contagem regressiva  do tempo pré-
determinado da pesquisa fica visível durante o trabalho (Figura 07).

          



Figura 07 – Janela de pesquisa

Na prática, o pesquisador fica posicionado em local estratégico, de forma a poder visualizar 
os movimentos, sem interferências,  e coletar  as informações de forma clara e confiável. 
Utilizando o segundo cenário da Figura 07. Como exemplo, para obter a contagem de uma 
moto vinda da Rua Abaré e que entra na Travessa A, o pesquisador clica sobre a moto da 
primeira linha de veículos. Para outra contagem, de um carro que segue pela Travessa A, 
deve-se clicar no carro da segunda linha de veículos. Percebe-se que a cor do nome da via 
corresponde à cor das setas que representam os movimentos específicos. Salienta-se que, 
para  informar  o  pesquisador  que  o  seu  toque  foi  aceito  pelo  sistema,  o  ícone  clicado 
apresenta  uma alternância  de cores,  assim como emite um sinal  sonoro,  semelhante  à 
buzina do veículo clicado. Por exemplo, ao clicar em ônibus, o ícone ônibus muda de cor e 
emite um som grave como a buzina de ônibus.
Para o caso da condição climática,  ao começar a pesquisa deve-se informá-la,  clicando 
sobre um dos ícones do tempo (sol, nublado, chuva) posicionados na parte inferior da tela. 
Caso  durante  a  pesquisa  este  clima  sofra  alterações,  deve-se  clicar  sobre  os  ícones 
correspondentes. Com isto, o sistema registra também o clima relacionado ao horário da 
pesquisa, visto tratar-se de fator que poderá causar significativas interferências nos volumes 
verificados.
Após concluída cada fase da construção do aplicativo, testes foram efetuados, inclusive com 
a  simulação  das  pesquisas  para  avaliar  todos  os  desenvolvimentos  e  propor  novas 
sugestões. 

4. RESULTADOS
A fase de construção das telas,  recursos e movimentos desejados,  antes mesmo de se 
iniciarem os desenvolvimentos em software específico, mostrou-se de grande importância 
para o sucesso do projeto como um todo, visto garantir ao programador precisão e clareza 
das necessidades do sistema, bem como colaborar para a rapidez do processo.
Observou-se que a visibilidade das telas no equipamento não perde sua eficiência em dias 
chuvosos ou ensolarados. Além disso, os lançamentos com pocket permitem uma contagem 
mais  confortável  do  que  quando  se  utilizava  de  pranchetas,  dado  o  manuseio,  peso  e 
movimentações diferenciados.
A carga das baterias atende com tranqüilidade às oito horas corridas de operação, tempo 
suficiente para as pesquisas efetuadas pela empresa, que normalmente não ultrapassam as 
seis horas diárias.
Com  este  processo,  eliminou-se  retrabalhos  e  o  tempo  gasto  com  a  dupla  digitação, 
necessária  para evitar  erros de lançamentos e que muitas vezes superava o  tempo da 
própria pesquisa de campo.

5. CONCLUSÃO
Como a pesquisa com uso de pocket teve seu desenvolvimento baseado na pesquisa com 
uso de prancheta e contadores,  a eficiência dos resultados superou a de equipamentos 
eletrônicos. De modo ainda mais significativo, mostrou-se melhor que a própria pesquisa 
com as pranchetas,  visto que os ganhos no manuseio e a interface com o pesquisador 
garantirão também um dado mais preciso de volume veicular.
Pode-se concluir que este desenvolvimento trouxe ganhos em função do conforto para os 
pesquisadores e segurança para os planejadores.
Como todo processo,  salienta-se que foi  reconhecida  a necessidade  de treinamento  da 
mão-de-obra,  não  somente  para  efetuar  as  contagens,  mas  também  para  operar  os 
equipamentos de maneira cuidadosa.
O tempo desde o início do planejamento das pesquisas até a apresentação dos resultados 
diminuiu significativamente.



Salienta-se que o aplicativo foi concentrado na fase de coleta da informação. Tem-se ainda 
a necessidade de desenvolver aplicativos de análise e relatórios.
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