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Resumo: O trânsito está gradativamente maior em nosso 

cotidiano e precisamos de uma solução para esse problema. O 

nosso projeto, Traffic Bot, fará com que o fluxo de automóveis 

nas cidades fique mais livre e tranquilo. Ele é um sistema que 

envolve sinais de trânsito com câmeras que conseguem gerir 

dados como: identificar a quantidade de veículos e motos que 

estão trafegando, índice de acidentes no local e horário e maior 

e menor fluxo de automóveis. Seu objetivo principal é regular 

o tempo que o sinal fica aberto ou fechado de acordo com o 

fluxo de carros no cruzamento. Uma de suas outras funções é a 

de conseguir localizar e multar veículos que passarem no sinal 

vermelho(fechado) ou pararem na faixa branca de pedestres. 

Essa informação seria enviada para a central de dados da 

departamento estadual de trânsito para aplicar a multa. 

Palavras Chaves: Trânsito, engarrafamento, Transporte, sinal, 

câmera 

Abstract: Traffic is gradually increasing in our daily lives 
and we need a solution to this problem. Our project, Traffic 
Bot, will make the flow of cars in the cities more free and 
quiet. It is a system that involves traffic signals with 
cameras that can manage data such as: identifying the 
number of vehicles and motorcycles that are traveling, the 
rate of accidents at the place and time, and higher and 
lower flow of automobiles. Its main purpose is to regulate 
the time the signal is opened or closed according to the flow 
of cars at the intersection. One of its other functions is to be 
able to locate and fine vehicles that pass in the red (closed) 
signal or stop in the white pedestrian range. This 
information would be sent to the state department of 
transit data center to apply the fine. 
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1 INTRODUÇÃO 
O trânsito está cada vez mais presente na nossa vida 

do cotidiano, e o mundo cada vez mais congestionado. De 

acordo com os resultados do TomTom Traffic Index 2016, o 

mundo está 13% com mais trânsito desde 2008. Apenas no Rio 

De Janeiro, são 164 horas a mais que os cariocas passam no 

trânsito por ano. As cidades estão ficando 

insuportáveis,desgastantes e barulhentas. Nosso projeto 

pretende ajudar nessa área. 

 

2 O ROBÔ 
 

Está em construção. 

2.1 Mecânica 
O robô vai ser basicamente um semáforo 

aparentemente comum, porém ele estará ligado a uma rede de 

câmeras ( número pode variar de acordo com a rua/avenida) 

que consiga ver e localizar os carros e motos. Essas câmeras 

iriam contar os veículos que passassem e faria uma média de 

veículo/segundo para saber o fluxo de carros que estaria vindo 

da rua em questão. Em um cruzamento, todas os quatros 

elementos seriam avaliados para que assim mande esta 

informação para o sinal e ele regule o quanto de tempo ficaria 

identificar se o sinal estivesse aberto ou fechado e verificar se 

algum carro estivesse passando no sinal vermelho. A faixa de 

pedestres e o limite de velocidade também seria captada pelo 

sistema e qualquer infração seria transferida para a 

departamento estadual de trânsito estadual. 

2.2 Programação 

 Na programação o sinal iria sempre se basear nas 

informações que ele recebeu das câmeras, comparando os 

resultados que ela recebeu da “Rua A” e “ Rua B”, e 

aumentando o tempo que fica aberto para a rua com mais fluxo. 

Toda infração que o sistema detectar será imediatamente 

direcionado para o respectivo departamento estadual de 

trânsito. As câmeras vão servir apenas para coletar informações 

e mandá-las para a central no semáforo onde serão avaliadas. 

 O projeto também forneceria dados sobre o fluxo de 

trânsito e números de carros que passaram naquele cruzamento 

ou rua, caso fosse necessário algum tipo de estudo na área. 

3 O TRABALHO PROPOSTO 

O objetivo deste trabalho é solucionar o problema do 

trânsito excessivo nas cidades atualmente através do controle 

do fluxo de carros em cruzamentos. Também vai auxiliar o 

trabalho de oficiais de trânsito, que não necessariamente 

precisam mais ficar monitorando cruzamentos mais simples( 

apenas avenidas ou ruas movimentadas). Outro ponto 

importante é que o projeto pretende diminuir acidentes e 

melhorar a passagem de pedestres, pois os cidadãos já estariam 

em alerta, sabendo que estavam sendo monitorados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 A maquete que representará o projeto na MNR ainda 

está em processo de construção, mas, até agora, ela é 

constituída por uma placa de isopor, peças de Lego, uma NXT( 

linguagem Lego Mindstorm) e tinta que foi usada para pintar. 

 A nossa metodologia foi sempre procurando discutir 

com o nosso grupo e outros grupos, que nos ajudaram a 

melhorar a ideia, deram críticas construtivas e fizeram 

perguntas para nós nos prepararmos para explicar para o 

público. Foram nesses momentos que nós aprimoramos a ideia 

e a maquete. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A nossa ideia final foi a apresentada neste artigo, 

porém a maquete e o robô ainda estão sendo construídos pela 

nossa equipe. Em nossas discussões com o grupo, percebemos 

que nossa ideia anterior não seria eficiente e nem atingiria um 

grande público, pois seria cara e incapaz de cumprir seu 

objetivo. Ele também atuaria na área de transporte urbano. 

6 CONCLUSÕES 

 Apesar do trabalho ainda não está completo, podemos 

concluir que ele ajudará na vida de muitas pessoas, porque vai 

atingir desde a uma ambulância até a um empresário bem-

sucedido, e transformará a vida na cidade grande mais calma, 

passiva e silenciosa. 
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