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1. RESUMO 

 

São considerados equipamentos autônomos todos os tipos de máquinas com 

capacidade de realizar uma tomada de decisão sem qualquer interferência humana. 

Um exemplo de tal equipamento é o de anticolisão presente em alguns carros, onde 

um software inteligente determina qual seria a decisão mais adequada, a fim de se 

evitar ou diminuir a gravidade de um acidente, a partir de informações extraídas do 

ambiente externo, que geralmente são obtidos da tecnologia de sensores. Com uma 

demanda cada vez maior por mais segurança no transito esse campo de pesquisa 

se mostra cada dia mais atraente e promissor.  Esse projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de um “Shield” como uma série de sensores de forma a criar um 

controle inteligente de movimentação de um veículo. Para o desenvolvimento do 

“Shield” foram estudados diversos componentes, como os fotoresistores (LDR) para 

o controle da intensidade dos faróis, o módulo de comunicação Bluetooth para a 

comunicação serial com o telefone que realizará o controle de movimentação do 

veículo, o sensor de ultrassom HC-SR04 que foi utilizado para o sistema anticolisão 

e controle de velocidade e o microcontrolador Atmega328, que realizou todo o 

tratamento dos sinais enviados pelos sensores e o processamento do controle 

inteligente de movimentação. No decorrer do projeto, alguns erros foram cometidos, 

como o dimensionamento do tamanho da placa e a queima do microcontrolador por 

falta de atenção no desenho de uma trilha na posição errada. Após a finalização do 

projeto e correção dos erros, vários testes foram realizados de forma não sequencial 

das funcionalidades, foi averiguado que o projeto funciona conforme havia sido 

previsto inicialmente.   

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Equipamentos autônomos são veículos, máquinas, apetrechos com a 

capacidade de realizar uma tarefa definida previamente, sem a utilização de um 

operador humano. O principal propósito desse tipo de automação é determinar a 

mais adequada atuação do autônomo a partir de as informações do ambiente 

externo, esses dados são obtidos da tecnologia de sensores e as análises dos 

mesmos são realizadas geralmente por softwares de controle inteligentes que visam 

sempre a segurança e o melhor desempenho da tarefa (PISSARDINI et al., 2013). 



Na indústria, a automação é utilizada em diversas maneiras, por exemplo, a 

utilização de braços robóticos na hora de se fazer a soldagem de um determinado 

componente ou no monitoramento e controle, através de inúmeros sensores, da 

injeção do combustível nos motores de combustão interna a fim de se conseguir o 

melhor resultado com o menor custo possível e evitar possíveis problemas.  

Após um logo período da utilização da tecnologia de automação por parte da 

indústria, começaram a surgir equipamentos similares ou que utilizam a mesma base 

tecnológica nos ambientes domésticos visando à diminuição do trabalho braçal, 

exemplos destes equipamentos são os aspiradores de pó automáticos, que se 

adaptam a qualquer tipo de piso e chegam a limpar cerca de 98% da sujeira da 

casa. Há também o alimentador automático, mais útil para aqueles que possuem 

algum animal de estimação em casa e não tem muito tempo para alimentá-lo, estes 

possuem um temporizador que define em qual período do dia liberará a comida para 

o companheiro (TECMUNDO, 2015). 

Além das tecnologias automotivas existentes no mercado como freio 

automático, sensor crepuscular nos faróis, limpador de vidros automático, pode-se 

se citar também os carros autônomos da Google, que já estão em fase de testes na 

Califórnia. Segundo Guizzo (2015), a empresa acredita que as mortes por acidentes 

de trânsito podem ser reduzidas de forma drástica com seus novos veículos, a 

mesma destaca que a cada 1,2 milhão de pessoas que morrer por este motivo, 94% 

dos casos está relacionado com erros humanos. Na fase de testes os veículos que 

estão projetados para andar sozinhos, só andarão até no máximo 40 quilômetros por 

hora e possuem somente dois assentos, um para o engenheiro e outro para o 

motorista de segurança, além de um freio e um acelerador que permite ao motorista 

tomar o controle caso seja necessário (GUIZZO, 2015).  

Analisando todo este avanço tecnológico, os carros autônomos em um futuro 

breve se tornarão realidade para compra, pois será mais seguro tanto para os 

usuários como para as pessoas e veículos ao redor. Toda essa tecnologia de 

sensores e algoritmos de controle inteligente envolve muito estudo e aprimoramento, 

por isso esse campo de pesquisa se mostra cada dia mais atraente e promissor. 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

Esse projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um “Shield” como uma 

série de sensores de forma a criar um controle inteligente de movimentação de um 

veículo. Pretende-se também proporcionar a outras pessoas um melhor 

entendimento sobre tais equipamentos através do modelo que um veículo que é 

capas de regular a iluminação e desviar de objetos que estão em rota de colisão. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento da “Shield” de controle de movimentação foram 

pesquisados diversos sensores e modelos de algoritmos para atingir as expectativas 

do objetivo proposto. Para o aprimoramento do ”Shield” foi estudado desde 

programação de microcontroladores, funcionamento de sensores até o 

desenvolvimento de circuitos impressos. Como componentes eletrônicos relevantes 

para o projeto pode-se citar: 

  

 Sensor Bluetooth: componente responsável pela comunicação do painel de 

controle no telefone com a placa de comando no veículo.  

 Sensor de ultrassom: será utilizado para o sistema anticolisão e controle de 

velocidade. Por exemplo, caso o sensor calcule que uma colisão seja 

inevitável se o veículo continuar na mesma rota, o mesmo parará o veículo 

imediatamente e emitirá um sinal sonoro para alertar o motorista. 

 LDR (Light Dependent Resistor): será utilizado para o controle da intensidade 

dos faróis, que ligará ou desligará os faróis de acordo com a iluminação do 

local em que o veículo se encontra.  

 Microcontrolador ATMega328: que será programado para realizar o 

processamento dos sinais, que serão lidos pelos sensores que responderão 

de acordo com o ambiente externo.  

 

Todos os sensores presentes no automóvel funcionarão de forma 

independente um do outro, ou seja, não haverá nenhum tipo de comunicação que 

interfira no funcionamento deles. Tais sensores foram escolhidos com base no que 

há nos automóveis de hoje – em – dia.  



5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS 

 

O veículo funcionará da seguinte forma, um aplicativo instalado no 

smartphone enviará todos os comandos ao microcontrolador através de um módulo 

Bluetooth. Os comandos enviados serão analisados e ao mesmo tempo, verificará 

se o veículo está se aproximando de algum objeto e caso esteja, executará uma 

manobra evasiva ignorando momentaneamente o usuário do smartphone.  

O modelo do microcontrolador adotado é o Atmega328 que possui 14 portas 

digitais e oito portas analógicas, sendo que neste projeto foram utilizadas 11 digitais 

e uma analógica. 

As portas digitais D0 e D1 do microcontrolador são especializadas em receber 

e transmitir dados seriais TLL e como será necessária a comunicação serial entre a 

placa de controle e o smartphone, pelo Bluetooth, essas portas foram reservadas 

exclusivamente para esse fim. 

O módulo Bluetooth é componente que tem uma única função, servir de 

“intermediador” entre dois distintos dispositivos, no caso do projeto o 

microcontrolador e o smartphone. Para o módulo poder operar corretamente, é 

necessário atender uma única condição, que um dos dispositivos seja o “Master”, 

aquele que ordena, e o outro “Slave”, aquele que recebe a ordem. O módulo 

utilizado foi o HC-06 que pode ser visualizado na figura 2. 

 

 

Figura 1 - Módulo de Bluetooth HC-06 (MCUONECLIPSE, 2013). 

 

Nas portas D4 e D5, estarão conectados os 2 motores DC que foram 

utilizados na tração do veículo que estão acoplados às rodas traseiras. Na porta D6 

está conectado o servo motor, este por sua vez é conectado as rodas dianteiras 

para assim poder direcionar o veículo.   

Nas portas D7, D8, D9, D10, irão ser preenchidas pelos 2 sensores de 

ultrassom HC-SR04, igual ao modelo mostrado na figura 3. Cada sensor faz o uso 

http://mcuoneclipse.com/2013/06/19/using-the-hc-06-bluetooth-module/


de 2 portas, uma chamada de “trig” que é responsável pelo envio do sinal e a outra 

de “echo”, que aguarda o retorno. Para poder determinar o acionamento do sistema 

anticolisão, foi estabelecida uma distância máxima de 10 cm e para poder 

determinar essa distância, o microcontrolador, executa a seguinte equação: 

 

Distância (cm) = tempo (μs) 58 (μs/cm) ⁄  

 

Podendo variar para: 

 

Distância (m) =  tempo (s) ∗ Velocidade do som no ar (m/s) 

 

 

Figura 2 - Sensor de ultrassom HC – SR04 (CYTRON TECHNOLOGIES, 2013). 

 

Nas portas D11 e D12, foram conectados um buzzer, para poder emitir um 

alarme sonoro quando um dos ultrassons detectarem que distanciam é menor do 

que a permitida, e um LED, para poder indicar se o ambiente está claro ou escuro 

Na porta A0 ficará localizado o sensor LDR (Light Dependent Resistor), este 

sensor é, em sua maioria, um pequeno equipamento que varia a sua resistência 

elétrica de acordo com a quantidade de luz que o atinge, ou seja, é uma fotocélula. 

Tal sensor só é capaz de realizar essa variação através de um fenômeno chamado 

fotocondutividade. O LDR apresenta somente 2 pinos de conexão, um pino de Vcc e 

o outro pino, por medidas de segurança, é dividido em outros 2 pinos um GND com 

um resistor de pull-down, que serve simplesmente para assegurar que não haverá 

uma variação de energia, e um que é ligado diretamente na respectiva porta do 

microcontrolador.  Este não envia um dado, mas sim uma tensão que varia entre 0 – 

5V e é conectado somente nos pinos analógicos do micro controlador, 

diferentemente do ultrassom que é conectado em um pino digital. A tensão que é 

recebida pelo microcontrolador é convertida para uma escala que variar de 0 a 1023 

bits, sendo 0 = 0 V e 1023 = 5 V.  

Para a conversão do sinal vindo do LDR, que é do tipo analógico, para um 

com que ele possa trabalhar foi utilizado o seguinte cálculo: 



 

conversão = (
Voltagem máx. (5V)

resolução da porta(1023)
) ∗ valor real lido na porta 

 

O LDR não precisa de nenhum código específico para o seu funcionamento, 

visto que ele é um dispositivo analógico que tem como função, variar a sua 

resistência conforme a luz incidente, ou seja, para ele poder funcionar, só é 

necessário que o microcontrolador faça a leitura da tensão vinda do LDR. 

O circuito utilizado para o controle foi desenvolvido e revisado em um software 

antes de ser montado fisicamente, evitando assim gastos desnecessários de tempo 

e dinheiro.  

O circuito também foi dividido em duas partes devido a questão de espaço, 

visto que caso a ponte H fosse posta junto com a placa principal, não haveria 

espaço o suficiente para prende-la no chassi do carrinho. A divisão pode ser 

visualizada nas figuras 3 e 4. 

 

 

Figura 3 – Desenho esquemático da ponte H com relê (Autor). 

 



 

Figura 4 – Desenho esquemático da placa principal (Autor). 

 

 Após todo o circuito ter sido devidamente testado de forma independente, ou 

seja, cada equipamento foi testado sem as interferências externas, cada parte foi 

montada na placa principal e testada com um código base simples e com as 

interferências.    

 Os resultados obtidos durante os testes executados com o bluetooth, foram 

dentro do esperado apesar de haver algumas instabilidades no sinal por ele gerado. 

A perfeita integração entre o microcontrolador e o modulo bluetooth foi o que 

permitiu a sincronização entre o smartphone e o carrinho.   

 No LDR, visto que sua programação é extremamente simples, foi 

estabelecido que independentemente do smartphone esteja ou não conectado ao 

carrinho, ele irá funcionar e o resultado obtido através de inúmeros testes foi que 

para valores inferiores a 550 bits, o LED seria aceso e permaneceria nesse estado 

enquanto os valores vindos do LDR não forem superiores a 550 bits. 

 Os resultados obtidos pelos dois sensores de ultrassom foram que apesar de 

alguns testes apresentarem algumas rápidas inconsistências nas leituras realizadas, 

os sensores são precisos o suficiente para o desenvolvimento do projeto. Durante o 



período de testes, foi definido que caso o ultrassom capte algum objeto dentro do 

“range” de operação do determinado sensor, o sistema do carrinho não realizará 

aquele determinado comando.    

Foi estabelecido que quando o sistema fosse ligado, o carrinho executaria 

instruções padrões a fim de se um “ponto de partida” e evitar possíveis problemas 

enquanto um dispositivo Bluetooth (smartphone) não fosse conectado. E que após o 

dispositivo ser conectado e começar a enviar os códigos de comando, o 

microcontrolador, através de instruções condicionais, irá determinar qual ou quais 

ações serão executadas e sempre irá consultar os ultrassons para verificar se o 

carrinho está apito a se deslocar, na figura 5 é possível visualizar o veículo com o 

“Shield” instalado. 

 

 

Figura 5 – Foto do projeto finalizado (Autor). 

 

Na figura 6 é possível visualizar o projeto finalizado com a parte de controle 

finalizada. 

 

 

Figura 6 – Foto do projeto finalizado e conectado ao smartphone (Autor). 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do projeto, foram cometidos alguns erros no 

design das placas, bem como na sua montagem. O principal problema observado foi 

a falta de atenção ao fato de que o veículo tinha um pequeno espaço para o encaixe 

do “Shield”. Esta questão só foi observada quando o primeiro protótipo da placa foi 

desenvolvido. Outro problema observado foi a queima do microcontrolador devido a 

uma trilha posta em uma posição errônea. Devido à falta de prática por diversas 

vezes as trilhas eram rompidas durante o processo de soldagem visto que elas eram 

muito finas. 

Com a finalização do projeto, conforme mostrado na Figura 5, e após vários 

testes de forma não sequencial das funcionalidades, foi averiguado que o projeto 

funciona conforme havia sido previsto inicialmente.   

O conhecimento que foi adquirido ao desenvolver este projeto foi de excelente 

auxílio sendo que o conhecimento absorvido foi amplamente aplicado no dia-a-dia.  
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