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1. RESUMO  

 

 

 Este projeto consiste em desenvolver uma plataforma de hardware e software, 

embarcados em um capacete, que permita a aquisição de informações em tempo real 

acerca do condutor e o ambiente, processando e tratando os dados a fim de detectar 

situações fora do padrão de utilização comum. Com isso deverá ser possível 

identificar possíveis acidentes e tomar medidas apropriadas para agilizar a 

comunicação e solicitação de atendimento médico.  

 Neste contexto, é possível aplicar os conceitos de IOT (Internet das Coisas) 

para monitorar, atuar e eventualmente acionar socorro imediatamente e 

autonomamente em caso de acidente, reportando o local e informações relevantes 

sobre as condições do acidente e estado atual da vítima. Com isto espera-se aumentar 

a probabilidade de sobrevivência da vítima como resultado de um acionamento de 

socorro médico mais rápido e preciso, evitando erros de localização do endereço da 

ocorrência.  

 É possível ainda, prover comunicação local e remota através de conexão 

Bluetooth com outros dispositivos semelhantes via rede celular. O sistema poderá ser 

customizado através de aplicativo para smartphone, onde será possível configurar 

perfis de usuário, lista de contatos de emergência, métodos de comunicação, 

parâmetros de detecção e variáveis de funcionamento geral, permitindo um bom nível 

de adaptação ao tipo e perfil de uso do equipamento. O smartphone ainda será 

utilizado como um segundo meio de comunicação, recebendo um sinal de alerta do 

capacete e atuando paralelamente na transmissão do pedido de socorro. 

 

  



 
 
 
 
 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 

Anualmente morrem cerca de 1,25 milhão de pessoas por acidente de trânsito 

em todo o mundo, sendo que destas, 23% são motociclistas (WHO, 2015).  

Em determinadas situações onde por exemplo a vítima esteja em local ermo, 

impossibilitada de acionar socorro, ou sem saber exatamente a sua localização o 

tempo de atendimento será incrementado diminuindo as chances de sobrevivência. 

O intervalo para o atendimento após o ferimento determina grandemente a 

chance de sobrevivência de pessoas gravemente feridas, maximizando a 

probabilidade de sobrevivência se o tempo entre o trauma e o atendimento definitivo 

permanecer abaixo dos 60 minutos (este intervalo é conhecido como Golden Hour, ou 

Hora de Ouro), conforme expõe Cowley (1975, apud FATOVICH 2012), a quem é 

popularmente atribuída a criação do termo Golden Hour (LERNER; MOSCATI 2001). 

   Neste contexto, é possível aplicar conceitos de IOT (Internet das Coisas) para 

monitorar, atuar e eventualmente acionar socorro imediatamente em caso de 

acidente, reportando o local e informações relevantes sobre as condições do acidente 

e estado atual do usuário, podendo aumentar sensivelmente a probabilidade de 

sobrevida das vítimas (MANO, 2016). 

 Pode-se também auxiliar na prevenção de acidentes através de avisos sonoros 

de excesso de velocidade e sistema multimídia auxiliando a navegação, sendo 

desnecessário desviar a atenção do trajeto para olhar as instruções de um navegador 

GPS, por exemplo, provendo ainda comunicação local e remota através de conexão 

bluetooth com outros dispositivo semelhantes e via rede celular (VALVERDE, 2008). 

 

  



 
 
 
 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

 O intuito é desenvolver uma plataforma de hardware e software que permita a 

aquisição de informações em tempo real acerca do condutor e o ambiente, 

processando e tratando os dados a fim de detectar situações fora do padrão de 

utilização comum.  

 Constituem os principais objetivos do projeto: 

1. Colher dados sobre eventos específicos relativos ao ambiente e ao usuário, 

como localização geográfica, orientação espacial, velocidade, condições 

climáticas, níveis de aceleração linear e axial por meio de sensores. 

2. Processar e tratar os dados através do microprocessador executando 

algoritmo específico. 

3. Tomar decisões quanto à comunicação de emergência e atuações locais. 

4. Possibilitar o envio e recebimento de informações por meio de rede de 

celular e bluethooth. 

 



 
 
 
 
 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

 A metodologia utilizada no projeto será a design thinking, a qual de acordo com 

Brown (2010), baseia-se no processo de entender as reais necessidades humanas e 

os recursos disponíveis para integrá-los, criando produtos desejáveis, tecnológicos e 

viáveis financeiramente. 

Segundo Vianna et al. (2012) o design thinking se dá por três etapas: 

1. Imersão: Consiste no entendimento inicial do problema e de possíveis 

oportunidades; 

2. Ideação: Etapa na qual são geradas ideias através de atividades que 

estimulam a criatividade; 

3. Prototipação: Fase em que as ideias tornam-se tangíveis e podem ser 

usadas para validação da solução. 

Dentro das etapas do design thinking, serão definidos os seguintes passos de 

estudos: 

1. Aquisição de dados: Sistema de acelerômetros, giroscópios, GPS e demais 

sensores. 

2. Processamento: Hardware e software utilizados para análise dos dados. 

3. Comunicação: Transmissão e recepção de informações.  

 Os estudos baseiam-se em referenciais teóricos encontrados em bases de 

pesquisas conceituadas, como: Google Acadêmico, Scielo, Periódicos Capes, 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, Microsoft Academic Search e Google 

Patents. Além disso, serão construídos protótipos de funcionalidades parciais para 

validação do produto final. Estes testes visam a simulação em ambiente e condições 

reais de uso a fim de ajustar o funcionamento e detectar possíveis situações atípicas, 

com o objetivo de prever e eliminar pontos falhos do sistema. 

 No protótipo serão utilizados como conjunto principal de sensores, 

acelerômetros para a percepção de vibrações e impactos, giroscópios para leitura de 

movimentações do conjunto do capacete e orientação espacial, sendo em seguida 

tratado por um microprocessador Arduino Micro/Nano.  

 Este microprocessador executando um algoritmo, analisará os dados e 

verificará se houve algo fora dos parâmetros especificados como normais. 

 Simultaneamente serão colhidos dados de geoposicionamento através de um 



 
 
 
 
 

 

módulo GPS, que serão armazenados em tempo de execução e também enviados à 

nuvem, mantendo atualizado o trajeto percorrido pelo usuário.  

 Serão instaladas interna ou externamente ao casco do capacete, linhas 

resistivas a fim de detectar violação do casco, podendo sinalizar uma maior gravidade 

na ocorrência.  

 Todo o sistema deverá ser configurado e monitorado através de um 

smartphone executando aplicativo que será desenvolvido para tal, onde poderão ser 

inseridos contatos de emergência, padrões de uso, limitações e 

habilitação/desabilitação de funcionalidades.  

 Utilizando sensores capacitivos, será verificado se o capacete foi ou não 

removido do usuário, permitindo por exemplo ativar e desativar o sistema e excluir 

alertas falsos caso o capacete sofra impactos fora de condições de uso. Um módulo 

BLE (Bluetooth Low Energy) fará a comunicação com smartphones, permitindo o uso 

de sistema viva-voz e transferência de dados bidirecionalmente. Ainda será possível 

a conexão com outros dispositivos semelhantes para comunicação local por voz.  

 O software para smartphones deverá armazenar e mostrar dados de utilização, 

permitir configuração do sistema e criação de perfis de uso e usuários, possibilitando 

a personalização do equipamento. Um botão de emergência poderá ser acionado para 

comunicar situações de risco, como um assalto, por exemplo.  

 O sistema será alimentado por uma ou mais baterias de Lítio-Ion e poderá ser 

recarregado com carregadores comuns de celulares.  

 

  



 
 
 
 
 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 

 Como ponto de partida para o desenvolvimento da tecnologia foi utilizado o 

material desenvolvido em Carneiro (2003), onde é feito um extenso levantamento 

sobre os acelerômetros utilizados em sistemas de air bag automotivo. A escolha se 

deve ao alto nível de exigência em relação principalmente a confiabilidade e 

velocidade de resposta.  

 Neste estudo o autor faz um levantamento das características de acelerômetros 

requeridas para ativação de um air bag de automóvel e analisa as soluções 

disponíveis comercialmente.  

 São comparados diversos modelos de acelerômetros, sendo que um deles é 

específico da aplicação e os outros possuem o mesmo princípio mas não são 

dedicados.  

 Um enfoque especial é dado nos parâmetros utilizados para definir 

características dos sensores, utilizando-os para comparar o desempenho dos 

modelos (CARNEIRO, 2003).  

 Adicionalmente será utilizada a dissertação de Vieira & Aguiar (2013), na qual 

o tema abordado foi experimentos com o acelerômetro de tablets e smartphones, com 

foco na miniaturização dos componentes utilizados para sensorização dos 

smartphones, fator que será crítico na aplicação da tecnologia desenvolvida no 

presente estudo. 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 

 Testes efetuados com os sensores demonstraram boa capacidade de captação 

de informações em termos de precisão e velocidade. 

 O acelerômetro e giroscópio foram conectados a uma placa Arduino nano, que 

por sua vez foi programado com uma firmware escrita para encaminhar todas as 

informações para a porta serial de um PC.  

 No PC foi feita a leitura desta porta utilizando o software LabView, onde foi 

possível plotar as leituras do acelerômetro em formato de gráficos, os quais 

possibilitaram observar o comportamento do equipamento em diversas situações.  

 

 Figura 1 – Plotagem da leitura do acelerômetro em condição de detecção de 

ocorrência. 

 Fonte: Própria, 2018. 

 

 A figura acima demonstra um exemplo de leitura plotado através do LabView 

onde é possível observar a atividade dos 3 eixos (X,Y e Z) do acelerômetro.  



 
 
 
 
 

 

 Com a utilização em condições normais, a leitura de aceleração tem níveis 

intermediários, correspondendo a vibrações e movimentações naturais durante o uso.  

 Em caso de um impacto no capacete os sinais imediatamente apresentam 

picos de intensidade por um período curto, podendo ter repetições posteriores ou não. 

De acordo com o nível de intensidade deste pico pode-se determinar a aceleração a 

que o equipamento foi submetido. Em caso de acidente onde por exemplo a vítima 

esteja inconsciente, a leitura de acelerações deve ser bastante baixa após a 

ocorrência, devido ao estado de repouso nesta situação. 

 Para o giroscópio foi utilizado o software Proccessing, que permitiu visualizar a 

orientação espacial fornecida pelo giroscópio. Com estas informações foi possível 

reproduzir no PC os movimentos efetuados no capacete.  

 

 Figura 2 – Plotagem da leitura do giroscópio em condição de ocorrência. 

 Fonte: Própria, 2018. 

 

 A figura acima demonstra a leitura de posicionamento espacial efetuada pelo 

giroscópio de 3 eixos (X,Y e Z). 

 No gráfico plotado é possível observar a atividade moderada em condições 

usuais, onde acontecem movimentações naturais do capacete. Em caso de acidente, 



 
 
 
 
 

 

espera-se que haja um padrão de movimentação mais intenso. Em caso da vítima 

estar inconsciente a leitura deve apresentar níveis estáveis. Através destas leituras 

também é possível determinar a posição em que o capacete se encontra, podendo 

ser utilizado para detectar casos onde a vítima esteja em uma posição fora do padrão 

de utilização, como por exemplo, deitada. Sendo assim, mesmo que não haja um 

impacto no capacete será possível perceber que algo fora do comum ocorreu, como 

um desmaio por exemplo. 

 

 Figura 3 – Demonstração de leituras de acelerômetro e giroscópio em tempo 

real. 

 

 Fonte: Própria, 2018. 

 

 Pode-se observar na figura 3 a plotagem da leitura do acelerômetro e 

giroscópio através do software LabView (lado direito do monitor), enquanto um modelo 

em 3 dimensões reproduz os movimentos na tela (lado esquerdo do monitor) 

utilizando o Proccessing interpretando as informações fornecidas pelo giroscópio de 

3 eixos. 

 Testes com o módulo de GPS demonstraram que a precisão da posição 

geográfica é bastante satisfatória, ficando abaixo dos 5m de margem de erro. O tempo 

de resposta quando partindo de total inatividade fica abaixo de 1 minuto, quando 

solicitado com o equipamento já em utilização o tempo fica abaixo de 3 segundos. 
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