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RESUMO 
 
 

Observou-se,  na nossa cidade, que, após uma queda de energia, as luzes do semáforo  
param de funcionar, causando congestionamentos e possíveis acidentes. Pensando nisso, 
tentamos encontrar uma solução para esse problema: criar um sistema que envolva energia 
mecânica e eletricidade. A energia mecânica é obtida com a circulação de veículos que estarão 
passando ao longo das avenidas. O peso do veículo aciona um dispositivo que transforma a 
energia mecânica em energia elétrica, que alimenta a luz em caso de falha de energia: uma 
forma de energia sustentável que irá reduzir a taxa de acidentes quando o tráfego se encontra 
caótico devido à falta de funcionamento do semáforo. Só precisamos colocar algo no eixo que, 
ao fazer movimento  com outro corpo (movimento/peso dos carros ), faça o eixo girar. Nos 
terminais do dínamo (os fios), colocamos a LED que, quando houver movimento  gerado, irá 
acender. O mecanismo armazena sua energia conservada em uma bateria para que, quando 
houver queda de energia na região, o semáforo continue funcionando. Para representar o 
sistema, utilizamos madeira e uma lanterna que contém o sistema parecido com o que será 
utilizado nas ruas. A solução proposta resolve o problema, o valor é inestimável, pois melhora a 
qualidade de vida das pessoas e evita transtornos com o estresse sofrido no trânsito. O 
objetivo de testar na prática para concretizar nossas ideias também é ótimo. Pretende-se 
procurar um técnico especializado no assunto para dar continuidade e aperfeiçoamento através 
de parcerias. Trata-se de um semáforo movido a bateria e que  funciona normalmente com 
energia elétrica, e, quando ocorre a falta de energia, funcionará normalmente devido ter 
reservado energia mecânica do movimento que será instalado embaixo da lombada, sistema 
esse que terá durabilidade, acessibilidade e segurança.  A quantidade de energia que será 
armazenada dependerá do fluxo de veículos na rodovia, estrada,rua,etc .  


