
A Escola que fica à margem de uma via muito 

movimentada, com alto risco de acidente. Diante 

desses fatos, as Equipes IFG Robótica viram a 

oportunidade de implantar um Semáforo Inteligente 

para garantir a segurança dos usuários da via e, 

também, dos animais, utilizando-se para isso da 

interdisciplinaridade e dos recursos didáticos para 

alcançar a todos os seres da comunidade escolar. 

O intuito do projeto é que reduza 

consideravelmente o número de atropelamento nas 

vias de trânsito da região. O uso do Semáforo 

Inteligente será uma ferramenta de auxílio para os 

pedestres que inadvertidamente atravessar o sinal 

verde para o veículo será disparado um alerta 

sonoro e as luzes do semáforo . 

O semáforo inteligente foi produzido com um 

programa de arduino e com sensores (ultrassônico, 

buzzer e um sensor de peso), utilizando para isso os 

semáforos presente na via que acarretará um baixo 

custo para implementação do projeto.  

Recursos Humanos : Professores, alunos, agente de 

trânsito;  

Recursos materiais:  E.V.A, cola e tesoura, tinta 

guache, Massa de modelar, quadro branco, maquete, 

isopor, carrinho de plástico, cartolina, fita dupla fase, 

papel contact, fita crepe, barbante.  

 

Este projeto surgiu em defesa da vida e da educação 

no trânsito para trafegar nas avenidas das grandes 

cidades, utilizando para isso os semáforos presente 

na via que acarretará um baixo custo para 

implementação do projeto. A proposta do semáforo 

inteligente e que quando uma pessoa ou animal 

atravesse com sinal verde para o veículo na faixa de 

pedestre ou a 15 metros dela tanto na direita ou 

esquerda, será acionado pelo arduíno um som com 

intensidade alta (diferente dos acionados para cego) 

e logo em seguida as luzes (vermelha, amarela e 

verde) irão piscar juntas para que o condutor reduza 

a velocidade e evite o atropelamento do pedestre ou 

animais nas vias. 
  

A equipe IFG Robots gostaria de agradecer à 

Secretaria de Educação do Municipio de Vila 

Velha, do coordenador do Programa de Robótica 

nas Escolas, Jadson Rafalski, e de Maria 

Aparecida de Faria, o Diretor Elielson das Neves 

da Silva da UMEF Irmã Feliciana Garcia e a Equipe 

Escolar. 
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