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Resumo: Este trabalho apresenta um estudo, sobre os 

problemas na travessia dos alunos na faixa de pedestre e foi 

desenvolvido na Escola Municipal Irmã Feliciana Garcia para 

contribuir com o ensino aprendizagem na educação 

fundamental. Tema enfatizado com as Leis de Diretrizes e 

Bases, Código Brasileiro de Trânsito, Diretrizes Nacionais de 

Educação Para o Trânsito que só vem a enriquecer este estudo. 

Entendendo que o processo investigatório parte de um 

problema já observado, foi realizada pesquisa de campo 

qualitativa junto à escola da rede pública municipal de ensino, 

com a finalidade de complementar as informações teóricas 

discutidas para que seja implantado um projeto que evite 

acidentes na travessia das faixas de pedestres.   

Palavras Chaves: transito, pedestres, projeto e proteção. 

Abstract: This paper presents a study on the problems of 

crossing pedestrian students and was developed at the Irmã 

Feliciana Garcia Municipal School to contribute to teaching 

and learning in elementary education. Theme emphasized with 

the Laws of Guidelines and Bases, Brazilian Traffic Code, 

National Traffic Education Guidelines that only enriches this 

study. Understanding that the investigative process is part of a 

problem already observed, a qualitative field research was 

carried out with the school of the municipal public school, in 

order to complement the theoretical information discussed in 

order to implement a project that avoids accidents in the 

crossing of the lanes. of pedestrians. 
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1 INTRODUÇÃO 
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem, no mundo, 

por ano, em acidentes de trânsito e, desse total, metade das 

vítimas são pedestres, ciclistas e motociclistas. Segundo o 

levantamento da Prefeitura de Vitória, todos os dias, pelo 

menos um atropelamento é registrado na cidade, o que 

representa 19% dos acidentes/ano. Em 2007, oito pedestres 

perderam a vida nas ruas e avenidas da capital. O Código de 

Trânsito Brasileiro regulamenta que o respeito ao uso da faixa 

de pedestres é prioridade e deve ser respeitada pelos 

condutores de veículos para evitar acidentes que podem ser 

fatais. 

A Escola que fica à margem de uma via muito movimentada, 

com alto risco de acidente, é cortada por dois bairros, Glória e 

Ilha dos Ayres, e conta com mais de 400 crianças e 

adolescentes transitando por dia e observando a entrada e a 

saída dos (as)alunos (as) do turno matutino notou-se que alguns 

não respeitam a sinalização semafórica e, inclusive, atravessam 

fora da faixa de pedestres. 

 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. 

2 HIPÓTESE: 
O uso do sistema projetado pelo semáforo inteligente 

reduzirá drasticamente o índice de acidente na faixa de 

pedestre, visto que terá duas funções: uma de alerta ao 

motorista e outra de alerta aos animais e pedestre. A 

comunidade escolar está situada próxima a uma avenida de 

grande movimento. 

3 O TRABALHO PROPOSTO 
A escola encontra-se situado entre dois bairros de intensa 

movimentação de veículos e pessoas. Tornando comuns 

acidentes devido o intenso fluxo de veículos e pessoas e 

geralmente provocados por falta de respeito às leis de trânsitos. 

Segundo dados do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, 

os acidentes no trânsito representam a principal causa de morte 

de crianças entre 0 a 14 anos, cerca de seis mil crianças até 14 

anos morrem e 140 mil são hospitalizadas anualmente no país, 

representando 63 milhões de reais, gastos junto ao SUS. 

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 
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(vermelho, amarelo e verde) irão piscar todas ao mesmo tempo 

para chamar a atenção do motorista e com isso reduzir a 

velocidade do automóvel.   

4 MATERIAIS E MÉTODOS 
O semáforo inteligente será produzido com um programa de 

arduino e com sensores (ultrassonico, buzzer e um sensor de 

peso), 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. 

Recursos Humanos : Professores, crianças, agente de trânsito; 

Recursos materiais: Papéis variados, E.V.A, Cola e tesoura, 

Lápis de cor, canetinha e tinta guache, Massa de modelar,  

quadro branco, caixa de papelão,Carrinho de papelão, maquete, 

isopor, palito de picolé,,carrinho de plástico, garrafa de leite, 

tinta,cartolina, cola, fita dupla fase, papel contact, fita crepe, 

barbante. 

Recursos Tecnológicos: semáforo, kit de arduíno, 

computadores, notebook, sala de multimídia. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A problemática que resultou nesse projeto remete a imaginação 

dos colaboradores para resolver um problema, inicialmente, no 

trânsito local, ou seja no município, usando como recurso o 

ambiente de circulação diária dos estudantes de maneira a 

transformar inteligentemente uma realidade que consome vidas 

de nossa comunidade. 

Os alunos  ministraram palestra sobre a importância do trânsito 

seguro, dos semáforos e da faixa de pedestre. Os professores 

acompanharam a turma para uma pesquisa em campo afim de 

que os alunos observem a avenida no horário de 6:50 hs até às 

7: 10 hs e anotem os erros e acertos dos transeuntes e 

condutores em geral. 

Pesquisa sobre trânsito e a importância da faixa de 

pedestre    público alvo- crianças do fundameltal . 
1-Quem aqui atravessa na faixa de pedestre? por quê?   

2-Quando vocês travessam o semáforo ta em que cor?  

( vermelho, amarelo  ou verde) 

3-Você sabe qual o significado das cores do semáforo? 

4-Quando o semáforo está verde para os carros e esta vinda um 

veículo, mesmo longe, você ainda assim atravessa ouaguarda o 

semáforo? 

5-Paraque vocês acham que servema faixa de pedreste? 

6-Quais são os cuidados que devemos ter no trânsito na hora de 

atravessar a faixa de pedestre? 

7-Por que devemos respeitar as normas de trânsito? 

8-Quando o semáforo está verde para os carros e você for 

atravessar quem vai estar errado o carro ou você? 

6 CONCLUSÕES 
Este projeto surgiu em defesa da vida e da educação no trânsito 

para trafegar nas avenidas das grandes cidades, devido um 

numero grande de acidentes nas faixas de pedestres e 

proximidades. a lógica do projeto visa desenvolver e 

implementar um semáforo inteligente que é constituído de 

sensores na base asfáltica (Peso), utilizando os semáforos já 

existente e sensor sonoro(buzzer), para que o pedestre possa 

identificar o risco de acidente eminente caso haja desrespeito 

as normas de transito vigente no país. 

Dessa forma a equipe elaboradora espera contribuir de maneira 

razoável fundamentada para redução drástica de acidente, bem 

como salvar vidas preciosas e muitas vezes inocentes que não 

tem noção das leis de trânsito e acabam sendo vitimadas pelas 

imprudências, negligencias e imperícia de alguns motoristas. 

Entrevistas sobre o projeto 

http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2018/12/robotica-

escolar-participa-do-torneio-nacional-25123 

http://www.vilavelha.es.gov.br/noticias/2018/10/alunos-da-

rede-sao-selecionados-para-a-final-do-torneio-brasil-de-

robotica-24713 
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