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UM PROTÓTIPO DE SISTEMA DE CONTAGEM VEICULAR UTILIZANDO 

ARDUINO 

 

1. RESUMO   

 

O presente projeto tem por finalidade o desenvolvimento de um sistema de 

contagem de tráfego veicular de baixo custo e fácil instalação, utilizando placa 

controladora (Arduino) e sensores de ultrassom. A pesquisa tem apresentado 

resultados relativamente significativos e relevantes, que indica fortemente a 

viabilidade em continuar as pesquisas e o desenvolvimento, bem como seu relativo 

potencial de exploração. 

 

 

2. INTRODUÇÃO  

 

O crescente aumento do números de veículos circulantes no país tem se tornado 

um grande problema e por consequência vários impactos negativos são gerados 

como: congestionamentos, aumento da poluição e acidentes de trânsito (PORTUGAL 

& GOLDNER, 2003). Temos como exemplo o recorde de congestionamento ocorrido 

na cidade de São Paulo no dia 23 de maio de 2012, registrado na margem de 250 

quilômetros de “lentidão” (TERRA, 2012). 

Uma das possíveis soluções talvez a mais cabível e estável, é o investimento em 

transportes públicos e infraestruturas em todos os estados brasileiros. Tais medidas 

requer há a necessidade da coleta de informações do fluxo veicular, que pode ser 

realizado através de contadores veiculares utilizando Arduino1, podendo gerar uma 

economia de até 60% em sua aquisição, se comparado ao contadores existentes.  

 

  

                                                           
1 Arduino é uma placa de circuito eletrônico de hardware livre. 
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3. OBJETIVOS 

 

- Desenvolver um sistema de contagem de veículos utilizando Arduino e sensores de 

ultrassom com a capacidade de classifica-los em veículos leves e pesados em 

diferente tipo de vias de baixa velocidade; 

- Conhecer e compreender o funcionamento dos diversos tipos de contadores 

veiculares existentes; 

 - Conhecer e compreender o funcionamento do Arduino bem como o 

desenvolvimento de suas aplicações. 

 

 

4. METODOLOGIA   

 

O projeto foi divido em três partes. Na primeira parte iniciou-se a busca por 

conhecimento e informações básicas sobre o funcionamento do sistema de 

gerenciamento de tráfego, da utilização do Arduino e experimentos de sistemas 

pequenos para fins aprimorar conhecimentos. Posteriormente, em conjunto com a 

fase anterior (em desenvolvimento), a elaboração da prototipação, testes internos 

para o posicionamento e andamento do projeto, e por fim, testar o sistema em vias de 

baixa velocidade, fazer análise e estabelecer critérios para aplicar ajustes quando 

necessários bem como a sua finalização. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com a proposta metodológica, tem-se evoluído continuamente o projeto 

da seguinte maneira: 

- Busca incessante por referencial teórico adquirido através de pesquisas 

bibliográficas; 
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- Estudos para a compreensão e o funcionamento da programação do Arduino; 

- Levantamento de requisitos dos principais elementos presentes no sistemas de 

contagem e seus métodos de controle de tráfego; 

- Prototipação em diferentes níveis e situações diferentes direcionados para a 

construção do sistema final. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

   

Os resultados previamente obtidos e analisados até o momento confirma a 

hipótese do desenvolvimento do sistema de contagem utilizando sensores de 

ultrassom e Arduino. A grande disponibilidade de sensores e componentes 

encontrado no mercado de desenvolvimento dessas aplicações, reforça a hipótese e 

a viabilidade de se utilizar esses componentes no projeto para administração pública, 

principalmente em prefeituras de cidades menores, que tem o orçamento pequeno 

para grandes investimentos em equipamentos de controle de tráfego. 

Além de proporcionar um elevado grau de satisfação pelo projeto desenvolvido, 

reforça o desempenho do crescimento pessoal e profissional de cada um dos 

integrantes envolvido nesse projeto, é possível ainda que o sucesso da pesquisa 

contribua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas nos centros urbanos. 
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