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1. RESUMO 

Propõe-se desenvolver um protótipo agregado com tecnologia de eletrônica 

embarcada, visando tarefas de rastreamento versátil, de pequeno porte, para ser 

acoplado, discretamente, em bicicletas esportivas com alto valor agregado. Baseado 

nas aquisições de dados do posicionamento global de localização (GPS), o protótipo 

consistirá em dois módulos: um módulo fixo embutido na “mesa” do guidão da bicicleta 

e um módulo móvel e remoto que o ciclista carregará consigo. O módulo fixo possuirá 

um baixíssimo gasto de energia, devido ao fato de que na maior parte do tempo, o 

sistema ficará inativo e no modo “standby”. O sistema só será acionado pelo 

afastamento do ciclista, que conterá o módulo móvel parametrizado. Se, por algum 

motivo, o ciclista se distanciar da bicicleta e ultrapassar o tempo ou a distância 

parametrizada, o módulo fixo ativará o funcionamento do rastreador, enviando 

mensagens de alertas e de posicionamento em tempo real para celulares 

cadastrados, subentendendo um possível furto ou mesmo um acidente. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com a SSP (secretária de segurança pública) no ano de 2016 

no estado de São Paulo foram registrados um roubo de bicicleta a cada meia hora. 

Com isso, justifica-se a necessidade do presente estudo, pela dificuldade cada vez 

maior enfrentada por ciclistas, na garantia de propriedade do seu bem material, em 

decorrente do crescente aumento no nível desse furto no Brasil. 

“Um dos métodos mais seguros e eficazes empregados nos 

rastreadores, é o sistema de posicionamento global. O modelo adotado pelo sistema 

GPS fundamenta-se na determinação da distância entre um ponto denominado 

receptor e os pontos de referência, que são os satélites. Assim, conhecendo-se a 

distância que separa o receptor de três pontos de referência, ou três satélites, pode-

se determinar a posição relativa do receptor através da interseção de três 

circunferências cujos raios são as distâncias medidas entre o receptor e os satélites” 

(CARVALHO, 2015, p.5). 

3. OBJETIVOS 

Espera-se elaborar um protótipo e até mesmo um dispositivo funcional e 

comercial, pequeno, de baixo consumo e de fácil acoplamento discreto em bicicletas 

esportivas e alto custo, visando o seu rastreio, em caso de furto. Pretende-se também, 

comunicação externa através de redes GSM (sistema global para comunicações 

móveis) possibilitando o envio de alerta a celulares de pessoas cadastradas. 



 

4. METODOLOGIA 

A princípio foi realizada pesquisas sistemáticas em artigos e literaturas 

específicas, investigando e conhecendo a respeito dos propósitos deste trabalho. 

Logo após, iniciou-se uma pesquisa para decidir quais sistemas e componentes 

eletrônicos deverão ser utilizados nesse trabalho, priorizando custo e eficiência 

energética. Em prosseguimento, iniciou-se os testes de aquisição de dados do sistema 

de posicionamento global (GPS). Decidiu-se, através de ensaios, a utilização de 

microcontroladores ESP8266 devido as suas funcionalidades requeridas para este 

projeto. Como terceira parte relevante, estuda-se o uso de baterias recarregáveis de 

pequeno porte. Implementar-se-á um protótipo em bancada para desenvolvimento, 

testes e validação de desempenho e funcionalidades requeridas. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Fluxograma do projeto 

Na Figura 1 demonstra-se um diagrama expondo a funcionalidade 

proposta para o protótipo a ser desenvolvido. 

 

Fig. 1 – Fluxograma descritivo do protótipo a ser desenvolvido 
Fonte: O autor 
 

5.2 Módulo de processamento e controle  

Utilizou-se um módulo Node ESP 8266 para gerenciar o disparo do 

módulo fixo e acionar o processamento dos dados e a intermediação entre o receptor 

GPS que faz a aquisição das coordenadas, utilizando-se o protocolo de comunicação 

NMEA para estruturar os dados coletados e fazer a comunicação com o dispositivo, 

sendo assim enviando dados via rádio frequência pelo GPRS à dispositivos de 

celulares.  

5.3 Módulo GPS/GPRS e SimCard. 

Fez-se testes utilizando um módulo GPS Gy-neo6mv2 com antena, com 

comunicação pela SerialPort, obtendo assim, com precisão suficiente a localização 

requerida pelo projeto. Todos os dados coletados estão sendo armazenados em um 

módulo SimCard para posterior envio de sinais de SMS. 



 

5.4 Sensor de presença 

 Utilizou-se a tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) para 

identificação da presença do ciclista. Uma TAG será acoplada no módulo móvel e um 

dispositivo identificador do RFID foi acoplado no módulo fixo. Ainda em testes 

funcionais em bancada experimental. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Testes preliminares de localização de posicionamentos foram realizados 

no Condomínio portal dos ipês localizado em Ribeirão Preto-SP e nos laboratórios da 

Universidade de Franca, Franca-SP. O dados colhidos e processados foram 

suficientes e satisfatórios para a localização do módulo, obtendo-se erros médios 

acerca de 2 metros. Investiga-se, atualmente, a eficiência da alimentação. A princípio, 

utilizou-se bateria de 3.7V com 3000 mAH, que se demonstrou suficiente com 

autonomia de aproximadamente 36 horas ininterruptas.  

Procedimentos posteriores de testes do protótipo consistiu nas seguintes 

etapas:  

1 - Ativou o protótipo e esperou-se a recepção de uma mensagem SMS 

indicando que o transmissor que estará junto ao ciclista foi ativado: procedimento 

validado;  

2 - Uma vez que o transmissor foi ativado, aproximadamente a 3 metros 

do receptor, ele começou a emitir mensagens SMS a um determinado celular obtendo 

assim a sua localização: procedimento validado. 

3 – Atualmente, estão sendo confeccionados as caixas, placas de 

circuito impresso para serem condicionadas à bicicleta, para realização dos testes 

finais. 
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