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1. RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo propor uma solução no conceito de Internet das 

Coisas (IOT) baseada no desenvolvimento de um protótipo de uma placa de 

velocidade inteligente que dará informações úteis ao condutor do veículo acerca do 

trânsito da rodovia, de modo a melhorar a mobilidade urbana nas rodovias. Essa placa 

será constituída por um painel de leds, sensores de umidade e temperatura, sensores 

fotoelétricos de proximidade, sensores fotoelétricos para controle de fluxo e uma placa 

de Arduino Uno que irá realizar a coleta de dados nas rodovias e envia-los para o 

serviço de cloud da Fiware utilizando o framework Helix. A metodologia utilizada foi 

por meio de uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. Espera-se que os 

resultados possam contribuir para com os condutores reduzindo o índice de 

congestionamentos e riscos de acidentes, promovendo o melhor fluxo do tráfego do 

transito veicular de uma forma mais organizada e tecnológica, informando ao condutor 

qual seria a velocidade máxima permitida da rodovia. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com o aumento populacional nos grandes centros urbanos, a dificuldade de 

locomoção pela cidade se tornou crítica, o que dificulta a mobilidade urbana de seus 

habitantes. No Brasil, em 2017 o número de veículos emplacados cresceu 1,2% o que 

representa mais de 43 milhões de veículos (carros, caminhões, ônibus). Em 2009 esse 

número era de apenas 30 milhões de veículos (Fonte: G1) e em 2017, só no estado 

de São Paulo, o número de emplacamentos cresceu 10,2%, algo em torno de 6 

milhões de veículos quando comparado à 1997, o que representa um crescimento de 

167% (Fonte: Destak São Paulo) e explica o tempo médio de parada em 

congestionamentos no transito como sendo de 3 horas (Fonte: Maplink). 

Toda esta situação evidencia a necessidade da criação de soluções para 

mobilidade urbana, visando melhorar o fluxo nas cidades, a qualidade de vida e a 

diminuição das filas extensas em rodovias. 

 



3. OBJETIVOS 

O objetivo do projeto é proporcionar um melhor tráfego no trânsito veicular nas 

rodovias de uma forma mais organizada e tecnológica, aproveitando os recursos de 

sensores, computadores e da internet para a captação e processamento dos dados 

obtidos em tempo real. Para buscar atingir o objetivo geral estabelecido para o projeto, 

foram desenvolvidos os seguintes objetivos: 

● Definição do layout conceitual do projeto e do hardware de controle que será 

utilizado para a fabricação do projeto e definição do conceito do modo 

visualização da placa para os condutores veiculares. 

● Definição do sensoriamento para medição de temperatura e umidade, para 

detecção de aquaplanagem, e para sistema controle de fluxo. 

● Desenvolvimento da lógica de controle em escala reduzida e implantação do 

sistema que será responsável por gerir o trânsito diante dos dados que serão 

coletados pelas diversas placas instaladas pelas rodovias. 

 
Com isso, propõe-se que com a placa de trânsito inteligente consiga informar 

ao condutor da via a velocidade máxima permitida, através da análise das variáveis 

captadas pelos sensores e processadas pelo serviço de cloud. 

 

4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

A pesquisa em relação ao problema apresentado consistiu de ser do tipo 

exploratória, visto que é recomendada a pesquisa exploratória quando os dados 

relativos ao objetivo do estudo são poucos, desse modo sua organização é versátil, 

levando em consideração diversas questões associadas ao fato estudado 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento deste projeto será utilizado uma placa Arduino Uno, 

bem como sensores de umidade e temperatura, sensores fotoelétricos de proximidade 

e sensores fotoelétricos para controle de fluxo. Será utilizado serviço de cloud da 

Fiware para o processamento dos dados e o framework Helix para integração do 

controlador com o sistema de cloud. Por meio da linguagem C++ será implantado a 



lógica que permite controlar melhor o tráfego do trânsito veicular por variáveis a serem 

observadas pelos sensores, a fim de possibilitar que a informação seja transmitida 

para os condutores nas rodovias. 

   

 

Figura 1 – Protótipo da placa inteligente 

6. RESULTADO ESPERADO 

Espera-se que o protótipo seja capaz de auxiliar o tráfego do trânsito veicular 

de uma forma melhor organizada nas vias urbanas do que as vertentes atuais, 

utilizando os recursos proporcionados pelo desenvolvimento tecnológico, que permite 

a análise de diversas variáveis significativas e impactantes para o trânsito em tempo 

real. 
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