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DESENVOLVIMENTO DE UM CONTADOR VOLUMÉTRICO DE VEÍCULOS E 

PESSOAS COM ARDUINO. 

 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho buscou o desenvolvimento um protótipo de um contador de 

veículos e de pessoas para auxiliar no processo de contagem volumétrica do 

tráfego. Com o objetivo de apresentar uma alternativa viável e com um custo 

acessível, os protótipos foram desenvolvidos utilizando uma placa Arduino e 

diversos sensores para a realização das contagens. Apesar de algumas 

limitações encontradas a pesquisa se mostrou relativamente positiva, 

desenvolvendo protótipos funcionais e apontando para futuras direções a serem 

seguidas. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Um dos problemas existentes quando se investiga a questão do trânsito nas 

cidades brasileiras é a falta de informação a respeito do volume do tráfego. Em 

alguns países, como nos Estados Unidos, esse tipo de informação é comumente 

disponibilizada nos sites dos departamentos de tráfego dos estados e cidades. Um 

exemplo pode ser encontrado no site do Departamento de Transporte da Flórida 

(http://www.dot.state.fl.us/). Essa falta de informação acaba dificultando, entre outras 

coisas, que ações mais efetivas para o controle do tráfego sejam adotadas para 

minimizar seus impactos negativos. 

 

Em parte, a falta das informações sobre o tráfego está relacionada com os 

dispositivos e meios para contagem volumétrica de tráfego obsoletos ainda 

utilizados no Brasil. Não é incomum ver estudos de tráfego onde a contagem se dá 

com base em contadores manuais, como da Figura 1: 
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Figura 1: http://i193.photobucket.com/albums/z61/CAMPANAVENTAS/CUENTA.jpg 

 

 

Uma justificativa para o uso de dispositivos tão ultrapassados, em muitos casos, 

é o fato de que dispositivos inteligentes de contagem de tráfego possuem um valor 

relativamente alto no país, principalmente pela falta de alternativas nacionais. Esses 

fatos apontam para a necessidade de se investigar dispositivos alternativos para a 

contagem volumétrica do tráfego motorizado e não motorizado. 

 

Vários trabalhos pesquisaram e desenvolveram dispositivos inteligentes de 

contagem e controle veicular que apresentaram um custo relativamente baixo, como 

por exemplo os trabalhos de GRUFMS (2012), GANDHI (2012) e BRORING et al 

(2013). Em ambos os trabalhos foi utilizada uma placa Arduino. 

 

De acordo com GRUFMS (2012) o Arduíno foi criado em 2005, na Itália pelos 

professores Massino Banzi, David Cuartielles e um aluno, David Mellis. Basicamente 

é uma plataforma livre de Hardware que possui, entre outras, as seguintes 

características: 

 Baixo custo de aquisição, incluindo sensores, câmeras, placas extensoras, 

etc; 

 Linguagem simples e flexível para o desenvolvimento (C, C++), inclusive com 

multiplataforma (Windows, Linux, Mac); 

 Boa documentação disponível: manuais, livros, exemplos de código, etc.;  

 Facilidade para aquisição de componentes eletrônicos compatíveis. 

 

Com base nas informações apresentadas, o presente trabalho investigou e 

desenvolveu um protótipo de contador de veículos e de pessoas, que pode ser 
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utilizado para auxiliar no processo de contagem volumétrica de tráfego. Esse 

dispositivo apresenta um custo relativamente baixo e seus componentes podem ser 

obtidos com relativa facilidade no mercado nacional. As demais seções apresentam 

as informações complementares sobre a elaboração desses dispositivos. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Investigar e desenvolver um protótipo de contadores de pessoas e veículos para 

serem utilizados no processo de contagem volumétrica de tráfego. Além disso a 

pesquisa visa ainda: 

 Introduzir os conceitos básicos sobre mobilidade urbana; 

 Levantar os métodos comumente utilizados para levantamento do volume 

de tráfego; 

 Desenvolver o conhecimento básico sobre eletrônica e programação de 

dispositivos Arduino. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para essa pesquisa se divide em duas partes básicas: 

Revisão Bibliográfica – onde buscou-se conhecer o problema da contagem 

volumétrica de tráfego, os principais métodos e dispositivos de contagem, noções 

básicas sobre o funcionamento do Arduino e uma revisão sobre programação em 

linguagem C; 

Experimentos Práticos – nessa etapa foram desenvolvidos uma série de 

experimentos que gradualmente foram direcionados para a elaboração do produto 

final. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme a descrição da metodologia, o desenvolvimento do trabalho se deu, 

inicialmente com base em uma revisão bibliográfica sobre o problema da contagem 

veicular e da utilização de dispositivos Arduino para esse processo. O trabalho de 

GANDHI (2012) demonstrou a utilização do Arduino para a confecção de um sistema 

de controle de estacionamento, onde existe um controle dos veículos que entram e 

saem do estacionamento, do número de vagas e da posição das vagas disponíveis. 

Já BRÖRING et al (2013), elaborou um dispositivo de Web of Things, batizado como 

SenseBox, que instalado em um veículo permite possibilita a análise de várias 

medidas de segurança, como distância segura e velocidade, emitindo alertas caso 

esses limites sejam ultrapassados. A Figura 2 mostra como ficou a confecção desse 

dispositivo. 

 

Figura 2: SenseBox elaborado por BRÖRING et al (2013). 

 

 

Uma vez que foi possível detectar as potencialidades de utilização do Arduino 

como opção para a elaboração de dispositivos inteligentes para a contagem 

volumétrica do tráfego, a preocupação seguinte foi com relação ao custo do 

desenvolvimento dessas soluções. No trabalho de TÁRTARI et al (2011) os autores 

apresentaram as possibilidades de confecção de robôs de baixo custo utilizando 

para isso dispositivos Arduino e componentes de baixo custo (Figura 3), o que 
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ajudou a comprovar a viabilidade de utilização do Arduino também no quesito de 

custo.  

 

Figura 3: Protótipo do robô de baixo custo desenvolvido por TÁRTARI et al (2011) 

 

 

Além dessas características, a utilização do Arduino diminui a necessidade de 

conhecimentos mais profundos de eletrônica, que seriam necessários caso fossem 

desenvolvidos todos os componentes necessários para a criação dos dispositivos 

propostos.  

 

Uma vez verificado a viabilidade de utilização do Arduino para a confecção de 

dispositivos contagem volumétrica de tráfego, a etapa seguinte consistiu em 

compreender o processo de desenvolvimento para dispositivos Arduino, que ocorreu 

com o desenvolvimento de vários experimentos. Cada um desses experimentos foi 

documentado, com descrição, fotos e/ou vídeos, disponibilizados na Internet, que 

serão utilizados futuramente para a elaboração de uma publicação. 

 

Após a ambientação com o funcionamento e desenvolvimento de experimentos 

para o Arduino, a etapa final consistiu do desenvolvimento dos protótipos de dois 

tipos de contadores, um de pessoas e outro veicular. Nos dois protótipos o processo 

de contagem se deu com base na utilização de sensores de infravermelho e 

ultrasom (Figura 4), os quais apresentaram vantagens e limitações. 
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Figura 4: Da esquerda para direita, sensores de infravermelho e ultrasom. 

     

 

O sensor de infravermelho possui uma precisão melhor por ser mais direcional, 

contudo sua distância é mais limitada, uma vez que a detecção de obstáculos atinge 

apenas 80cm. O sensor de ultrasom, por sua vez, possui um alcance maior, 

chegando a detectar obstáculos com 3m de distância. Apesar disso, as ondas 

emitidas para a detecção dos obstáculos expandem-se em uma forma cônica, 

fazendo com que os obstáculos detectados não sejam apenas os que estão em 

frente ao sensor, mas também em um ângulo aproximado de 45º à esquerda ou à 

direita.  

 

A medida encontrada para solucionar parcialmente o problema das dificuldades 

encontradas foi utilizar o sensor de infravermelho no protótipo do contador de 

pessoas, fixando esse dispositivo em portas que dão acesso a alguns 

estabelecimentos comerciais. O sensor de ultrasom, por realizar uma leitura em 

formato de cone, foi utilizado para o processo de contagem de veículos, uma vez 

que a largura de um veículo é bem superior a largura de uma pessoa, além da 

distância maior na qual o dispositivo consegue detectar os obstáculos. A Figura 5 

ilustra essa ideia. 

 
Figura 5: Características das leituras com Infravermelho e Ultrasom. 
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Identificadas as potencialidades e limitações dos dois sensores escolhidos para 

realizar o trabalho, o passo seguinte foi a elaboração dos protótipos de contagem de 

pessoas e de veículos. Para a construção dos protótipos foram utilizados placas de 

Arduino modelo UNO, sensor de ultrasom, para o contador veicular, e sensor de 

infravermelho para o contador de pessoas, display de LCD para a apresentação dos 

valores da contagem, leitor de cartões sd para armazenar os valores, caixa de 

plástico transparente para a montagem e proteção do dispositivo e baterias para 

manter o funcionamento. A Figura 6 mostra alguns desses detalhes. 

 
Figura 5: Características das leituras com Infravermelho e Ultrasom. 

     

 

No protótipo do contador veicular a contagem realizada é referente a apenas 

uma das faixas de uma via, levando em consideração que nos processos de 

contagem de faixas múltiplas a contagem deve ser realizada em separado. Assim, o 

dispositivo precisou ser montado em uma base, nesse caso um tripé, feito com 

materiais de baixo custo, para que pudesse ser colocado na calçada, ao lado da 

faixa que se pretende realizar a contagem dos veículos.  

 

É importante destacar que existem vários modelos de contadores veiculares e de 

pessoas, sendo que os mais avançados realizam a contagem por meio de câmeras 

de vídeo. Os protótipos desenvolvidos utilizaram a abordagem escolhida por 

questões de complexidade e custo, o que não inviabiliza a utilização da alternativa 

apresentada. 
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6. RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa serviram para comprovar a hipótese que é 

possível o desenvolvimento de equipamentos de contagem volumétrica de baixo 

custo utilizado placas Arduino. A pesquisa serviu ainda mostrar a carência que 

existe no mercado por dispositivos inteligentes de controle de tráfego.  

 

Apesar dos resultados relativamente positivos, vale ressaltar que existem 

limitações encontradas nos protótipos desenvolvidos. Com relação ao contador de 

pessoas, a contagem só pode ser realizada em uma entrada onde passe um 

indivíduo por vez e que a saída seja por outro acesso, como na entrada de uma fila, 

por exemplo. O contador veicular, por sua vez, só está adaptado para uma faixa, o 

que inviabiliza sua utilização quando a via possuir três ou mais vias, uma vez que 

não seria possível realizar a contagem nas vias centrais.  

 

Um outro aspecto que merece ser destacado é que, ao final da pesquisa, a 

quantidade de material produzido é relativamente grande, com várias tutoriais, 

imagens e vídeos. Por esse motivo, todo esse material foi organizado e formatado 

para compor uma publicação final, que consistirá de um livro contendo as 

informações a realização dos experimentos, bem como um dvd contendo várias 

vídeo-aulas e todo os aplicativos necessários. 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização da pesquisa foi possível perceber, além dos resultados 

apresentados, o relativo avanço no conhecimento dos participantes. Através da 

combinação de hardware e software foi possível notar que o profissional de TI tem 

todas as condições necessárias para desenvolver projetos que possam atender ao 

mercado soluções inteligentes em embarcadas. Dispositivos como o Arduíno 

demonstram que isso pode ser feito sem que seja necessário profundos 

conhecimentos de eletrônica. 
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As limitações encontradas, por sua vez, não devem ser vistas como um ponto 

negativo, mas sim como a indicação da necessidade de se continuar com a 

pesquisa, optando por métodos mais avançados de contagem, como por exemplo a 

contagem por meio de imagens de vídeo. 

 

Um assunto cada vez mais presente nas manchetes de jornais, reportagens e 

pautas das reuniões de administradores públicos é a mobilidade urbana. Assim, a 

pesquisa mostrou que o profissional da área de TI deve estar preparado para 

implementar soluções que ajudem a minimizar os efeitos negativos do crescente 

trânsito das cidades brasileiras, ajudando a garantir, desse modo, o bem estar da 

população, principalmente nos grandes centros urbanos.  
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