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1. RESUMO 

 

O projeto tem como objetivo o desenvolvimento e implementação de hardware e 

software capaz de realizar o monitoramento comportamental de motoristas dirigindo 

veículos comerciais com a finalidade de prevenir acidentes.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Analisando o recente crescimento com relação a acidentes envolvendo 

caminhões e as novas regulamentações perante as leis brasileiras. Visando o bem 

estar do caminhoneiro e uma proteção ao empresário logístico, desenvolvemos um 

sistema capaz de monitorar e além disso educar o motorista. Com ajuda de 

sensores como acelerômetros e bafômetro, conseguimos capturar o comportamento 

de um motorista imprudente e com a utilização de tecnologia de dados móveis 

conseguimos avisar em tempo real uma central de monitoramento, afim de evitar 

pró-ativamente um provável acidente e ainda sim cumprir a maior parte das 

regulamentações previstas na lei brasileira. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O trabalho tem como objetivo principal realizar o monitoramento de veículos de 

transporte comercial rodoviário, além de possuir todas as características que um 

sistema de monitoramento possui, foi introduzido um sensor acelerômetro que 

possui a finalidade de medir as acelerações presentes no veículo para que assim 

possa ser determinado qualquer comportamento inadequado que o motorista 

cometa, assim podendo alertá-lo evitando possíveis acidentes. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Com base em uma necessidade de reduzir o custo e ter uma solução mais 

robusta, foi escolhido o microprocessador PIC24FJ64A pois era necessário a 

utilização de vários periféricos como UART e I2C. Além disso a família PIC tem um 

ótimo custo beneficio e é consagrada por sua robustez em aplicações embarcadas. 
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Utilizamos também a IMU (ADXL345) para capturar acelerações nos 3 eixos 

cartesianos e assim monitorar as ações do caminhão. O módulo GPS/GSM (Ublox) 

nos auxilia capturando a velocidade e posição do veículo em tempo real e por meio 

da transmissão de dados GSM conseguimos enviar os dados remotamente. 

Também temos a interface homem-máquina(LCD/Botões) para o motorista, onde ele 

se identificará e fará um teste, por meio de um sensor etílico(MQ-3), onde será 

possível verificar se o condutor ingeriu substâncias alcoólicas e se esta apto para 

conduzir. 

 

            Figura 1 - Esquema do Sistema Embarcado                                 Figura 2 – Esquema Geral do Projeto 

 

Todos os dados coletados são enviados pelo GSM a um banco de dados 

(Web Server), onde podemos verificar qualquer anormalidade no comportamento do 

veículo. Também, com os dados de posição provenientes do GPS, é possível plotar 

a rota que o veículo percorreu no Google Maps para maior controle de frota. 

 

Com todos os dados em mão podemos então fazer uma avaliação completa 

do veículo e também alertar o motorista, fazendo com que o mesmo volte a um 

estado de devida atenção. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O desenvolvimento do projeto foi dividido em três linhas. A primeira vertente 

consistiu no hardware para o sistema embarcado que levou em conta a escolha 

de todos os componentes, desde os sensores mais complexos à resistores, 

necessários para o projeto, e todos os cálculos a eles associados.  
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Outra linha de atuação foi a concepção do software para o sistema a ser 

embarcado no veículo comercial. Esse software desenvolvido em linguagem C é 

completamente dependente do hardware e será programado em um 

microcontrolador PIC. Este componente, por sua vez, terá como função realizar a 

aquisição de dos dados disponíveis em todos os sensores, fazer uma primeira 

análise de comportamentos críticos e enviá-los a um servidor remoto em tempo 

real. 

Por fim, realizou-se a modelagem e implementação de um software em alto 

nível, web-based, responsável pelo armazenamento de todas as informações 

enviadas pelo sistema embarcado as tenha enviado, e exibição dos dados em 

plataforma web por meio de uma API do Google Maps. Sendo esse 

desenvolvimento realizado em PHP, JavaScript e HTML. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Até o momento já obtivemos resultados excelentes quando à detecção de 

comportamentos inadequados na direção tais como, aceleração, frenagem e 

curvas bruscas, tudo isso sendo processado no microcontrolador e sendo 

enviado via bluetooth para um computador. Os dados de posição e de eventos 

de acelerômetro estão sendo enviados via HTTP Get a um servidor e sendo 

exibidos em tempo real em uma página Web.  
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