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RESUMO 

 

 

Segurança, conforto e comodidade são itens indispensáveis no cotidiano de muita gente. 

Pensando nisso, muitas empresas que desempenham suas atividades no setor automobilístico 

investem pesado em tecnologias que possam trazê-los às pessoas. O Sistema de Partida 

Remota Veicular é uma das tecnologias desenvolvidas que une essas qualidades.  Agregando 

a este sistema outros recursos como, por exemplo, a pré-climatização, pode trazer benefícios 

extras como o conforto térmico aos usuários em dias de temperaturas extremas e até a 

segurança dos mesmos. Este sistema se utiliza de uma tecnologia de comunicação sem fio 

cuja finalidade é acionar/partir o veículo à distância, bastando para isso um sinal oriundo do 

usuário e um sistema de gerenciamento de variáveis físicas do motor e do próprio veículo, 

assegurando que o processo de partida não comprometa nenhum componente fundamental do 

mesmo. O escopo deste trabalho é o Sistema de Gerenciamento para Partida Remota na 

qual é essencial para que o Sistema de Partida Remota Veicular funcione adequadamente e 

assim, possa trazer os benefícios nele presentes. É constituído basicamente de um 

microcontrolador que, a partir de módulos transmissores e receptores de sinais, recebe os 

sinais de acionamento/desacionamento remoto, processa os dados obtidos do veículo e atua 

sobre a ECU e sobre o sistema elétrico de partida do motor através do controle de relés e 

transistores. 

 

 

 Palavras chaves: partida remota do veículo, gerenciamento da partida remota.  
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ABSTRACT 

 

 

Safety, comfort and convenience items are indispensable in the daily lives of many people. 

With this in mind, many companies that perform their activities in the automotive sector have 

invested heavily in technologies that can bring that to people. The Remote Car Start System is 

one of the technologies developed that unites these qualities. Adding to this system other 

resources as, for example, pre-cooling, this system can bring extra benefits such as thermal 

comfort for users in days of extreme temperatures and even safety. This system makes use of 

a wireless communication technology whose purpose is start the vehicle from distance 

through a signal from the user and an engine and vehicle physical variable management 

system, making sure that the process not compromise any components of the vehicle. The 

scope of this work is the Remote Start Management System that is essential for the Remote 

Start Car System to function properly and thus bring the benefits it presents. It basically 

consists of a microcontroller that, from signals of the transmitters/receivers modules, receives 

the activate/deactivate remote signals, processes the data from the vehicle and acts on the 

ECU system and engine´s electric start through relays and transistors control. 

 

 

Key word: remote car starter, management of remote start. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Realizar a partida em um veículo de forma remota, ou seja, fazer o acionamento do 

motor de um automóvel a distância é uma tarefa que, à primeira vista, é aparentemente 

simples. Segundo Mercado e Romero (MERCADO; ROMERO, 2005), um sistema de partida 

a distância é constituído de uma interface de comunicação sem fio bem como receptores e 

transmissores de dados, de um microcontrolador como sistema de processamento e de um 

sistema de potência constituído de relés e transistores. Porém, esta aparente simplicidade 

esconde na verdade um processo mais complexo para que este sistema funcione corretamente. 

 O Sistema de Partida Remota Veicular deverá contar com um sistema de 

gerenciamento, Sistema de Gerenciamento para Partida Remota, que irá avaliar e 

processar um conjunto de variáveis relativas às condições do motor (como a rotação) e do 

veículo (como câmbio em posição neutro, freio de mão acionado, nível de combustível, etc) 

para que desse modo, após a interpretação do sinal remoto de partida, o veículo tenha reais 

condições de partir em segurança mantendo a integridade de componentes do sistema de 

partida como o motor de arranque. 

O Sistema de Gerenciamento para Partida Remota utiliza-se da mesma unidade de 

controle que processa as informações do sinal remoto, proporcionando benefícios aos usuários 

que os tem em seus veículos, como por exemplo: 

   Em países onde o verão apresenta temperaturas elevadas e invernos rigorosos, o uso 

de sistemas de partida do motor do automóvel a distância, via sinais remotos de uma 

comunicação sem fio, é largamente utilizado. O uso desses sistemas, que teve início 

aproximadamente no final da década de 1980 na América do Norte, se deve à 

possibilidade de se realizar uma pré-climatização do habitáculo veicular para que 

esteja em uma temperatura agradável ao motorista e também aos ocupantes quando 

estes adentrarem no veículo (TSURUTA; TAKEE, 2009). No Brasil, segundo 

Gaziolla e Gomes (GAZIOLLA; GOMES, 2010), um sistema de climatização teria 

ótima aplicabilidade devido as grandes variações climáticas em regiões cujas médias 

térmicas são mais altas, como as encontradas nas regiões Norte e Nordeste e regiões 

cujas médias térmicas são mais baixas, como as encontradas nos estados de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul na região sul do país.  
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   Na questão da segurança, conforme Lordello (LORDELLO, 2010), é extremamente 

alto o número de assaltos em semáforos na qual resulta na morte do motorista ou 

passageiro sendo de suma importância manter os vidros do automóvel fechado 

enquanto permanecer parado no trânsito. Desse modo, o sistema de partida a 

distância quando utilizado para realizar uma pré-climatização em dias de calor nos 

grandes centros urbanos serviria como uma medida de segurança, uma vez que é 

comum o condutor transitar pelas vias com os vidros do veículo abertos enquanto 

espera que o calor interno seja dissipado para o meio externo por convecção à 

medida que o ar condicionado trabalha para resfriar o habitáculo. 

   O sistema de exaustão de gases quando aquecido em marcha lenta faz com que o 

catalisador apresente melhor efeito catalítico, levando a uma redução da emissão de 

gases tóxicos na atmosfera (TSURUTA; TAKEE, 2009). Assim, o sistema de partida 

a distância, quando devidamente acionado, pode propiciar a diminuição de emissão 

de gases poluentes. 

 

 

1.1 Objetivos e Motivação 

  

O objetivo específico deste projeto é o estudo e o desenvolvimento de um sistema que 

gerencie o processo de partida remota do motor, realizando a aquisição e monitoração de 

sinais (parâmetros de estados do veículo) e controlando os atuadores de modo que o veículo 

entre em funcionamento de forma adequada e segura quando este receber um sinal de 

acionamento através de um dispositivo de comunicação sem fio. 

O objetivo geral é desenvolver um sistema que permita realizar a partida do motor do 

veículo sem a presença física do condutor, ou seja, permitir que o proprietário, por uma 

questão de comodidade, ligue o seu veículo através de um dispositivo de acionamento remoto 

estando ele no interior de sua casa, do escritório ou de outra localidade, porém dentro da área 

de alcance do sinal de transmissão e recepção do sistema. O sistema deve também, permitir o 

desligamento do motor do veículo através do comando do usuário caso o proprietário queira 

fazê-lo antes mesmo de atingir o tempo limite (pré-determinado) de permanência do motor em 

funcionamento, quando este for ligado pelo acionador remoto. 
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A principal motivação para o desenvolvimento deste trabalho se deve aos benefícios 

que um sistema de partida a distância pode proporcionar ao condutor e também à sociedade 

em aplicações já citada como a pré-climatização do habitáculo e a diminuição de emissões de 

gases poluentes na atmosfera durante a fase fria de funcionamento e de desgaste causados por 

uso do veículo a frio. Propostas futuras de implementação de outras funções que venham 

trazer benefícios através de um sistema de partida a distância, como por exemplo: 

aquecimento dos bancos nos dias de inverno, ajuste das posições dos mesmos programados 

para cada condutor, pré-calibração dos pneus, pré-diagnose do veículo, etc. são também 

motivações para o desenvolvimento deste trabalho e seguem uma tendência de melhoria do 

sistema já desenvolvido.  

Segundo Denton (DENTON, 2004), “Muitos fabricantes estão fazendo melhorias 

incrementais à tecnologia existente. Entretanto, o controle eletrônico continua a ser usado em 

mais áreas do veículo”. Percebe-se, portanto, principalmente em carros de maior valor 

agregado, uma grande quantidade de recursos tecnológicos (não necessariamente novos), que 

visam não só melhorar níveis de emissões, consumo, segurança e desempenho do veículo, 

mas também recursos que visam melhorar o conforto e a conveniência do motorista na qual se 

inclui o projeto proposto neste trabalho.  

  

1.2 Conteúdo 

 

O primeiro capítulo tem como objetivo expor as principais razões para a decisão do 

tema escolhido e a ser estudado e desenvolvido; O segundo capítulo traz ao leitor os 

principais tópicos necessários para o entendimento do funcionamento do sistema, assim como 

uma explicação teórica de cada componente estudado e utilizado para a realização do projeto 

como um todo; O terceiro capítulo fornece a metodologia aplicada, demonstrando todos os 

processos realizados para o desenvolvimento do sistema; O quarto capítulo aborda a 

realização dos testes e análise dos resultados obtidos; O quinto capítulo é a conclusão final 

sobre o funcionamento do sistema. 
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1.3 Metodologia 

 

Conforme já descrito anteriormente, o Sistema de Gerenciamento para Partida 

Remota se utiliza de um sistema microcontrolado para fazer as análises das informações 

coletadas por sensores e sinais presentes no motor e no veículo de modo que, no instante 

adequado, faça a atuação segura sobre a partida do mesmo quando requisitado remotamente. 

Em função do que está sendo processado em relação às condições observadas pelos sensores, 

este sistema, basicamente, irá atuar nos componentes responsáveis pela partida do automóvel, 

através de um módulo de potência constituído de relés e transistores. 

O módulo de controle, constituído pelo microcontrolador, é o principal responsável 

pelo monitoramento e processamento (gerenciamento) das informações coletadas e pelo 

acionamento/desacionamento do mesmo. A fim de apresentar maior clareza ao que foi 

descrito até o presente momento, a figura 1 representa de forma simplificada o processo de 

atuação do Sistema de Gerenciamento para Partida Remota destacando o escopo deste 

trabalho, o bloco responsável pelo seu funcionamento e pelo seu Gerenciamento. 

 

 

Figura 1 - Processo de atuação do Sistema de Gerenciamento para Partida Remota. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Introdução 

 

Neste capítulo, inicialmente, realiza-se uma breve análise dos blocos funcionais 

presentes no Sistema de Partida Remota Veicular e de seus componentes de atuação a fim de 

oferecer subsídios necessários à assimilação do objetivo específico deste trabalho, 

introduzindo por meio de um estudo claro e sucinto, os conceitos fundamentais e 

imprescindíveis ao entendimento do mesmo na qual é o desenvolvimento de um Sistema de 

Gerenciamento para Partida Remota. 

 

 

2.2 O Sistema de Partida Remota Veicular 

 

 

Figura 2 - Diagrama de blocos do Sistema de Partida Remota Veicular.  

 

O Sistema de Partida Remota Veicular é um sistema capaz de acionar ou até mesmo 

desligar o motor do veículo através de um sinal oriundo de um acionador remoto.  Na figura 2 

temos a representação por diagrama de blocos do Sistema de Partida Remota Veicular na qual 

individualmente serão abordados nos tópicos a seguir. 
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2.2.1 Acionador Remoto 

 

O Acionador Remoto é uma plataforma (controle remoto, pad de botões, celular, 

computador ou qualquer dispositivo semelhante) responsável por receber fisicamente do 

usuário os dados (comandos) necessários para ligar ou desligar o automóvel. Estes dados são 

recebidos pelo Módulo de Comunicação Usuário/Veículo.  

 

2.2.2 Módulo de Comunicação Usuário/Veículo 

 

Este módulo no Sistema de Partida Remota Veicular tem a finalidade de realizar a 

comunicação remota entre o usuário e o veículo. Esta comunicação pode ser estabelecida com 

qualquer tecnologia de comunicação, desde que não utilizem fios (wireless) como link de 

transmissão de dados. Como exemplo de tecnologia wireless que pode ser empregada nessa 

aplicação, tem-se abaixo: 

   A comunicação à luz: utilizada em controles remotos de alguns televisores e sensores 

óticos, por exemplo;  

   A radiofreqüência (RF): utilizada em sistemas de radiodifusão, telefonia móvel e 

bloqueadores veiculares e; 

   O Sistema Global para Comunicação Móvel (Global System for Mobile 

Communication - GSM): que apesar de ser também um sistema em RF, torna-se 

diferente da tecnologia RF utilizada num bloqueador, por exemplo, pois o GSM 

utiliza-se de uma tecnologia digital de acesso múltiplo para envio de dados fazendo 

adaptações em canal de voz, numa determinada largura de canal e modulação, 

transmitindo informações. O GSM é o padrão de tecnologia móvel mais usada em 

telefones celulares no mundo todo, permite acesso à internet graças ao alto índice de 

transmissão de dados (3G) e é usada também em veículos, principalmente em 

rastreadores/bloqueadores. 

Por conta da versatilidade, flexibilidade e acessibilidade dos padrões de comunicação 

RF e GSM, presentes em celulares, computadores, equipamentos de uso industrial e até 

mesmo em veículos, para este projeto, o Módulo de Comunicação Veículo/Usuário se utiliza 
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destes padrões para realizar o interfaceamento entre o Acionador Remoto e o Módulo de 

Gerenciamento.  

 As informações colhidas pelo sistema são encaminhadas para um módulo de 

processamento e monitoramento chamado de Módulo de Gerenciamento. 

 

2.2.3 Módulo de Gerenciamento 

 

Neste módulo é realizado o gerenciamento dos sinais transmitidos pelo usuário e dos 

sinais provenientes dos sensores de monitoramento de grandezas pertinentes ao projeto (Ex: 

engate do câmbio em posição neutro, freio de estacionamento, rotação do motor, etc.).  

No Módulo de Gerenciamento está localizado o microcontrolador que é o elemento 

responsável pela análise e processamento das informações, pelo adequado funcionamento do 

projeto, além dos condicionadores de sinais, que são elementos primordiais para adequação de 

sinais dentro de um processo. 

A seguir, é feita uma breve explanação desses elementos que constituem o Módulo de 

Gerenciamento. 

 

2.2.3.1 O microcontrolador 

 

De acordo com Nicolosi (NICOLOSI, 2007), um microcontrolador é um dispositivo 

eletrônico constituído de periféricos internos como timer (contadores de tempo), memórias, 

porta serial (interface entre as portas paralelas do microcontrolador e a linha de comunicação 

serial), conversores de sinais analógicos para digital (conversores A/D) entre outros recursos 

internos, que possibilitam realizar propósitos bem definidos de aplicação, como por exemplo, 

servindo de controle para um motor elétrico ou de controlador de processos industriais, ou 

ainda servindo de interface entre o homem e a máquina (IHM).  Na verdade, este componente 

foi desenvolvido e construído para a realização de diversas tarefas específicas, bastando para 

isso executar o programa (software) que nele é gravado.  
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Na figura 3, ilustra-se um exemplo de aplicação do microcontrolador na atuação de 

dispositivos e na aquisição de dados. Perceba que o microcontrolador, devido ao seu 

hardware interno, permite o controle de muitos processos.    

 

Figura 3 - Exemplo simplificado de aplicação do microcontrolador no controle e atuação de processos diversos 

(Extraído e adaptado de NICOLOSI, 2007).  

 

Neste trabalho, o microcontrolador é o elemento fundamental. Este dispositivo tem o 

dever de realizar o processo de análise de sinais lidos por sensores ou/e chaves e fazer a 

atuação de sistemas, realizando o gerenciamento do Sistema de Partida Remota Veicular. 

 

2.2.3.2 O condicionamento de sinais 

 

As informações sobre as condições de um sistema (variáveis) que trafegam em um 

sistema eletrônico estão na forma de sinais elétricos. Para cada tipo de variável se tem um 

sensor adequado e, portanto, um sinal de características próprias é gerado (FERREIRA, s.d.). 

Segundo B.P.Lathi (B.P.LATHI, 2007) um sistema que pode ser feito de componentes 

físicos, mecânicos, elétricos, etc. (realização do hardware) tem a finalidade de processar um 

conjunto de sinais resultando em outro conjunto de sinais. 
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Os sinais que são lidos e levados ao microcontrolador bem como os sinais processados 

que saem do mesmo precisam ser condicionados por meio de circuitos eletrônicos instalados 

no próprio Sistema de Gerenciamento. Segundo Ferreira (FERREIRA, s.d.), a função de um 

condicionador é realizar a adequação dos sinais e servir como elemento de interface com os 

outros dispositivos e sistemas presentes no circuito do projeto. Após o processamento, o 

microcontrolador realizará os acionamentos dos atuadores do sistema através de uma interface 

(condicionador) de potência, aqui denominada de Módulo de Potência. 

 

2.2.4 Módulo de Potência 

 

O Módulo de Potência irá fazer o acionamento da alimentação elétrica do veículo a 

fim de que as Unidades Eletrônicas de Controle (Eletrônic Control Unit - ECUs) do veículo 

entrem em funcionamento, em especial a ECU do gerenciamento do motor, responsável 

principalmente pelo controle da injeção e do avanço de ignição.  

“Motores à combustão de veículos necessitam de uma assistência para a partida para 

poderem funcionar sozinhos” (BOSCH, 2005), desse modo, o Módulo de Potência atuará 

ainda no Sistema de Partida do veículo que é o responsável por fazer o acionamento do Motor 

de Combustão Interna (MCI) por meio de um motor elétrico (como será visto no tópico 

2.2.5.1 desta obra). A ECU de Gerenciamento do motor garantirá o funcionamento correto e 

adequado do MCI no instante em que o sistema elétrico veicular atuar realizando a 

alimentação elétrica do mesmo. 

 O Módulo de Potência é basicamente constituído por transistores operando como 

chaves eletrônicas e de relés de acionamento. Este é uma interface entre o Módulo de 

Gerenciamento e o sistema de partida do veículo. A seguir serão discutidos os principais itens 

que constituem este sistema e a forma de atuação do mesmo. 

 

2.2.4.1 Transistor 

 

Não serão objetos de estudo deste trabalho os diferentes tipos de transistores existentes 

no mercado, suas construções e seus princípios de funcionamento bem como suas 
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características. O que será foco de estudo é a aplicabilidade do mesmo para a realização e o 

funcionamento deste trabalho. 

O transistor é um componente eletrônico da família dos semicondutores, possuindo 

diversos tipos e capacidades de dissipação de potência. Os tipos mais comuns são os do tipo 

C-MOS (Complementary MOS) e do tipo TJB (Transistor Junction Bipolar), cuja suas 

simbologias podem ser vistos na figura 4. 

 

 

Figura 4 - Simbologia do transistor C-MOS e do transistor TJB. 

 

Este componente tem a função de controlar correntes de elevadas intensidades a partir 

de uma corrente ou tensão (dependendo do tipo de transistor) de baixa intensidade. Os 

transistores apresentam ainda duas aplicações principais: Amplificação e Chaveamento. 

No âmbito de amplificador, os transistores se destacam no áudio e na telecomunicação 

através de amplificadores que fazem distorção do sinal (amplificadores classe C). 

 A característica de chaveamento do transistor é utilizada em diversos aparelhos como 

fontes chaveadas de alimentação, circuitos digitais, conversores de frequência, entre outros 

aparelhos. O transistor como chave possui uma aplicabilidade de destaque neste trabalho, a 

esta aplicação tem-se o nome de Driver.  

  Os Drivers utilizam a principal característica do transistor: o controle da corrente de 

elevada intensidade através de sinais de corrente ou tensão, que podem ser originadas de 

circuitos digitais ou processadores, de baixa intensidade. Com isso, torna-se possível um 

sistema de baixa potência como os microprocessadores/microcontroladores e/ou sistemas 

digitais, o acionamento de cargas de elevada potência através da aplicação de um pequeno 

nível de tensão ou corrente pelos mesmos (sinal). 
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  No Sistema de Partida Remota Veicular, para que o Módulo de Gerenciamento (na 

qual possui como elemento responsável pelo controle um microcontrolador) possa atuar em 

sistemas de elevada potência, utilizará o conceito de Driver que, por sua vez, acionará relés 

que irão fazer o chaveamento de sistemas como, por exemplo, o sistema de partida.  

Na figura 5, um transistor TJB encontra-se em uma configuração de Driver fazendo a 

atuação numa lâmpada. No exemplo dado, a lâmpada só ascenderá quando uma pequena 

corrente elétrica circular proveniente do pino de saída do microcontrolador. Caso não houver 

corrente, a lâmpada permanecerá apagada.  

 

Figura 5 - Driver de acionamento por transistor TJB. 

  

Apesar de o exemplo estar utilizando um transistor TJB como Driver, esta aplicação 

pode ser estendida a outros tipos de transistores como C-MOS, guardada as devidas 

características de funcionamento e de tipo, segundo cada transistor.    

 

2.2.4.2 Os Relés de Acionamento 

 

Os relés são sistemas eletromecânicos constituídos basicamente de um solenóide (ou 

bobina) e de um ou mais contatos metálicos fixos e móveis localizados na periferia do 

solenóide. Na figura 6 pode ser visto a representação interna de um relé, com uma bobina e de 

três contatos metálicos. 
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Figura 6 - Representação interna de um relé de uma bobina e três contatos metálicos (Extraído e adaptado de 

Wikipédia, 2011).  

 

O funcionamento deste componente é relativamente simples e baseia-se no princípio 

do eletromagnetismo. Será utilizado a título de exemplo um relé de um solenóide e com um 

contato móvel localizado entre dois contatos fixos, na qual, este contato está inicialmente 

encostado em um contato fixo, (contato Normalmente Fechado - NF), e afastado do outro 

contato fixo, (contato Normalmente Aberto - NA).  Quando a bobina não está excitada, ou 

seja, não há circulação de corrente elétrica em seu interior, o contato metálico móvel 

permanece na condição de repouso, ou seja, não varia sua posição, conforme visto na figura 

7(A). No instante em que é feita a aplicação de corrente no solenóide há a formação de um 

campo magnético ao seu redor (excitação). Este campo magnético que se originou pela 

circulação de corrente na bobina, atrai a armadura que por sua vez empurra o contato metálico 

móvel em direção ao ponto fixo que inicialmente estava afastado, fechando-o. Na figura 7(B) 

demonstra a situação descrita acima quando uma corrente elétrica circula pelo solenóide do 

relé.  

 

 

Figura 7 - Demonstração da atuação de um relé de um contato NF e um contato NA (Extraído e adaptado de 

Wikipédia, 2011).  

(A) (B) 
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Os relés são, no Sistema de Partida Remota Veicular, os elementos fundamentais para 

o controle dos sistemas elétricos do veículo, pois além de serem atuadores diretos em sistemas 

elétricos, eles respondem aos comandos do Módulo de Gerenciamento por meio dos Drivers. 

Na figura 8, tem-se um exemplo que será o modelo utilizado neste trabalho, que é um 

sistema de baixa potência (sistema digital, por exemplo) acionando uma carga de elevada 

potência (um motor, por exemplo) por meio de um módulo de potência constituído por 

Drivers e relés. 

 

Figura 8 - Driver de acionamento por transistor TJB comandando um relé. 

 

Da mesma forma que o exemplo anterior, apesar de se estar utilizando um transistor 

TJB como Driver no acionamento do relé, o uso de outros tipos de transistores como C-MOS 

para esta aplicação pode ser realizada fazendo-se as devidas considerações sobre as 

características de funcionamento e de tipo de cada transistor.    

Os relés não fazem apenas acionamento de cargas elétricas, estes componentes 

também são utilizados para fazer acionamento de sistemas elétricos, como o sistema de 

partida. 

 

2.2.5 Sistema de Partida 

 

O sistema de partida é constituído de uma bateria, de cabos, de sistema de comando, 

um relé de partida e de um motor elétrico, conhecido como motor de partida ou motor de 
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arranque, cuja função é auxiliar, através do seu torque, a partida do MCI, iniciando assim o 

ciclo da combustão (BOSCH, 2005). 

O trabalho é realizado através de um conjunto de engrenagens que formam um sistema 

de engrenamento, na qual o motor elétrico aciona o MCI até que o mesmo possa funcionar 

sozinho, sem mais a necessidade do motor de partida.  

Para que o motor de partida possa ter a força necessária para iniciar o ciclo de 

funcionamento no MCI, é necessário, nesse instante, que a bateria do veículo forneça energia 

suficiente para a realizar essa tarefa. Como essa energia exigida pelo motor de partida é 

elevada, torna-se fundamental que a bateria se encontre devidamente carregada, em boas 

condições de uso e que o cabeamento da bateria até o motor de partida esteja devidamente 

dimensionado.  

Para deixar mais claro o funcionamento desse sistema, abaixo será discutido com mais 

detalhes os componentes que formam esse sistema. 

 

2.2.5.1 Motor de Partida 

 

O motor de partida é ligado no instante em que a chave de partida aciona a linha 50 do 

veículo e desligado no exato momento em que é feito o desacionamento da mesma. Quando a 

chave de partida aciona o comutador de ignição na linha 50, o positivo da bateria é ligado, por 

meio de um fusível, a um relé auxiliar chamado de relé de partida. Este relé de partida, por 

sua vez, possui um contato N.A na qual está ligado também ao positivo da bateria. 

 

Figura 9 - Esquema Básico de um Comutador de Ignição (Extraído e adaptado de FÓRUM GURGEL,2012). 



30 

 

Quando o relé de partida é alimentado, o contato N.A é fechado alimentando o motor 

elétrico de partida. A figura 9 apresenta de forma simplificada o funcionamento do comutador 

de ignição e a maneira de como são comutada as linhas 15 e 50.     

Em relação ao Sistema de Partida Remota Veicular, quando o usuário acioná-lo e este 

se encontrar em condições de funcionamento, um dos relés de acionamento presente no 

projeto fará o papel da chave de partida (como um by-pass) acionando o motor de partida 

através da linha 50. 

Segundo Bosch (BOSCH, 2005), o processo de engrenamento e acionamento do motor 

de partida ocorre em dois estágios: 

   Primeiro estágio: durante o período em que o contato do comutador de ignição 

estiver fechando a alimentação na linha 50 (ou no caso o relé de acionamento do 

projeto), uma pequena parte da corrente elétrica fornecida pela bateria é usada para 

fazer a energização de uma bobina chamada de relé de engrenamento. Este relé de 

engrenamento, através da força magnética, é o responsável por fazer com que um 

conjunto mecânico, formado por uma alavanca de comando e uma haste com retorno 

por mola, faça o engrenamento do conjunto  de  engrenagem do motor de partida 

com o MCI, como pode-se observar na figura 10. 

 

Figura 10 - 1° Estagio - Movimentação do conjunto mecânico para fazer o engrenamento (Extraído de KITANI, 

2010 apud Automotive Electrics Automotive Electronics, BOSCH, 2007). 
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   Segundo estágio: o relé de engrenamento possui um contato metálico que faz a 

comutação da linha da bateria direto com as bobinas de campo do motor de partida. 

Um pouco antes do engrenamento total entre o motor de partida com o MCI, o 

contato é fechado e o motor elétrico é energizado, entrando em funcionamento, como 

mostra a figura 11. 

O conjunto de engrenagens é formado pela coroa do volante do motor, um pinhão na 

ponta do motor de partida acoplado a um redutor mecânico e o próprio redutor mecânico do 

motor de partida. A rotação que pode ser desenvolvida no MCI é muitas vezes maior que a 

rotação máxima que pode ser atingida no motor de partida devido ao redutor mecânico que 

favorece o torque para o mesmo. Quando o MCI entra em funcionamento, a rotação do 

mesmo se eleva, o conjunto de engrenagem que é o responsável por levar o MCI ao 

funcionamento com o torque do motor de partida, começa a “carregar” o motor de partida.  

 

Figura 11 - 2° Estágio engrenamento do conjunto de engrenagens (Extraído e Adaptado de KITANI, 2010 apud 

Automotive Electrics Automotive Electronics, BOSCH, 2007). 

 

Nessa condição, o conjunto de engrenagens pode danificar-se caso a condição de 

arraste continue. Para proteger o conjunto de engrenagem, foi desenvolvido um sistema de 

proteção mecânico que entra em funcionamento sempre que o MCI começar a arrastar o 

motor de partida, este sistema de proteção é chamado de roda livre. O sistema de roda livre, 

que se encontra entre o pinhão e o eixo de acionamento, transmite o torque do motor de 

partida para o motor do veículo durante o início do ciclo de combustão do MCI, porém, 
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quando o motor do veículo começa a arrastar o motor de partida, o sistema de roda livre solta 

o acoplamento entre os motores e o arraste é interrompido (BOSCH, 2005). 

Desligando o contato comutador da linha 50 pela ignição (chave de partida) ou pelo 

relé de acionamento existente no projeto, o relé de engrenamento do motor de partida é 

desenergizado, o contato metálico que liga a linha da bateria às bobinas de campo do motor se 

abre e o conjunto mecânico – alavanca de comando mais haste com mola de retorno – retorna 

a posição inicial por força da mola de retorno, como demonstrado na figura 12. 

 

Figura 12 - Retorno do conjunto mecânico e desengrenamento do conjunto de engrenagens (Extraído e adaptado 

de KITANI, 2010 apud Automotive Electrics Automotive Electronics, BOSCH, 2007). 

 

         Portanto, segundo descrito acima, o Sistema de Partida Remota Veicular quando 

em condições favoráveis para sua atuação, garante o acionamento do motor de partida e 

assim, permite que o MCI entre em funcionamento.   

 

2.2.5.2 Bateria 

 

A bateria automotiva é uma bateria de chumbo ácido conhecido também como um 

acumulador químico secundário, ou seja, quando descarregada pode ser recarregada. Sendo a 

bateria um acumulador químico, ela produz em seus terminais tensão elétrica na 

transformação química da reação que ocorrem em seu interior (MANUAL BOSCH de 

BATERIAS, s.d). 
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A bateria de 12V, segundo o Manual de Baterias da Bosch (MANUAL BOSCH de 

BATERIAS, s.d), possui seis células conectadas em série e mergulhadas num preparo 

químico de ácido sulfúrico (H2SO4) diluído em água (H2O), chamado de eletrólito. As 

células são constituídas de um bloco de chumbo que reage com o eletrólito, gerando assim em 

cada célula, uma tensão positiva e negativa sendo que a tensão obtida nos terminais da bateria 

é a soma das tensões de cada célula. 

Conforme Linden (LINDEN, 2002), a tensão de cada célula é uma função da 

temperatura e da concentração do eletrólito onde essa tensão é definida segundo uma equação 

de Nerst definida abaixo: 

 

O eletrólito de uma bateria automotiva de chumbo ácido é constituído por 36% de 

ácido e 64% de água formando uma concentração específica de 1,28 Kg/l a 25°C. 

De acordo com Linden (LINDEN, 2002), numa concentração de 1,28 Kg/l se obtém 

em cada célula na bateria cerca de 2,125V. Conforme Bosch (BOSCH, 2005), na qual afirma 

que a bateria usada em veículos automotivos com tensão nominal de 12V possui seis células 

em série, se cada célula possui 2,125V e a soma de todas as tensões é igual o valor da tensão 

nos terminais da bateria, conclui-se que a tensão da bateria é de: 6 x 2,125V = 12, 75V em 

uma concentração de 1,28 Kg/l a 25°C .   

Na condição da bateria estar totalmente descarregada, considerando uma temperatura 

de 25°C, o Manual Bosch de Baterias (MANUAL BOSCH de BATERIAS, s.d), ressalta que 

ocorre a diluição do eletrólito (diminuição da concentração), então as tensões das células 

caem e ficam em torno de 1,75V, ou seja, a bateria pode atingir valores de 10,5V (LINDEN, 

2002). 
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O gráfico da figura 13 ilustra os níveis de tensão nas células da bateria em função da 

variação da concentração específica que ocorre principalmente durante o processo de 

descarga. 

 

Figura 13 -Tensão da célula de bateria sem carga a diferentes concentrações especificas a 25 °C ( Extraído de 

LINDEN,2002) 

 

A tabela 1 abaixo demonstra os diferentes níveis de tensão em função da condição de 

carga da bateria na qual podemos ver que a tensão nos terminais varia de forma contínua e 

proporcional a sua carga.  

 

 

Tabela 1- Relação entre tensão nos terminais da bateria e o seu nível de carga (Extraído e adaptado de 

WINDSUN, 2012). 
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Para melhor clareza do estado de carga da bateria, o Manual Bosch de Baterias 

(MANUAL BOSCH de BATERIAS, s.d), recomenda que se aguarde aproximadamente 1 

hora após o desligamento do veículo para realizar a verificação da medida de tensão e no caso 

sua recarga quando esta apresenta um nível igual ou inferior a 12,4V. 

 Em condições adequadas, a bateria automotiva tem, no veículo, que exercer 

perfeitamente as duas funções na qual foi projetada: 

 Fornecer energia elétrica suficiente para dar partida no veículo. 

 Fornecer energia elétrica para o sistema de bordo quando a corrente elétrica gerada 

pelo alternador for insuficiente. 

Durante o funcionamento do MCI, o alternador alimenta toda rede de bordo e ainda, 

realiza a recarga da bateria. Segundo Bosch (BOSCH, 2005), a bateria possui uma 

capacitância natural inerente muito alta, na ordem de alguns Farad (F) devido à sua 

construção. Então, no instante em que o alternador estiver fornecendo a energia para o sistema 

elétrico, a função da bateria é ser um filtro pós-retificação dos circuitos elétricos do 

alternador, o que garante a diminuição e até a eliminação da ondulação e de problemas de 

compatibilidade eletromagnética. 

Quando o alternador não consegue suprir a demanda exigida de energia por parte dos 

consumidores eletrônicos, ou quando o motor estiver desligado, a bateria então se torna a 

principal fonte de energia do sistema. O fornecimento de energia nessas condições irá 

depender muito da quantidade de carga exigida pelos consumidores e pela capacidade da 

bateria em fornecer essa quantidade pedida. A quantidade de energia fornecida pela bateria é 

definida em A.h, e dependendo da abrangência dos equipamentos elétricos, (consumidores 

elétricos), é necessitada uma quantidade muito grande de carga (BOSCH, 2005). 

Quanto à manutenção de carga da bateria, os consumidores abrangentes consomem 

uma grande quantidade de energia da bateria quando o motor está parado. Logo, a descarga na 

qual a bateria está sendo submetida vai diminuindo a quantidade de corrente em A.h que pode 

ser fornecida ao sistema (BOSCH, 2005). 

O nível de carga de bateria tem sua diminuição na medida em que consumidores de 

energia elétrica excessivos são acoplados ao sistema de alimentação, conforme o Manual 

Bosch de Baterias (MANUAL BOSCH de BATERIAS, s.d). 
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Os consumidores de energia elétrica veicular são qualquer tipo de carga que 

consomem energia da fonte de alimentação do veículo. Os consumidores elétricos veiculares 

podem ser classificados em quatro tipos:  

 Consumidores de energia de curta duração: são componentes que possuem um tempo 

de atuação bem pequeno, permanecendo na maior parte do tempo de uso do veículo 

normalmente desligado (p.ex., luz de sinalização, luz de freio, etc.) (BOSCH, 2005). 

 Consumidores de energia de longa duração: são componentes que possuem um 

tempo de atuação relevante, permanecendo razoável parte do tempo de uso do 

veículo atuando (p.ex., iluminação, desembaçador do vidro traseiro etc.) (BOSCH, 

2005). 

 Consumidores de energia de duração contínua: são componentes que possuem um 

tempo de atuação contínua, permanecendo em funcionamento durante todo o tempo 

de atuação do veículo. (p.ex., ignição, bicos injetores, etc.) (BOSCH, 2005). 

 Consumidores stand-by: são componentes que consomem a energia elétrica 

diretamente da bateria quando o veículo está desligado, ou seja, quando o alternador 

está desligado. Os exemplos mais comuns de consumidores stand-by são: Cd Player, 

relógio, tacógrafo, odômetro digital, sistema de alarmes entre outros (FORD, 2010). 

O projeto em questão é um consumidor a mais no sistema. Este projeto estará também 

em conjunto com as outras cargas elétricas consumindo uma quantidade de energia da bateria 

definida em A.h - segundo medição realizada, 200mA.h -  quando o veículo estiver desligado 

(consumidor stand-by). Quando a partida a distância for realizada, ou seja, quando o veículo 

estiver em funcionamento, este também irá consumir uma quantidade de carga da bateria, pois 

segundo o Manual Bosch de Baterias (MANUAL BOSCH de BATERIAS, s.d), o alternador, 

em marcha lenta, somente irá oferecer de 10% a 30% da sua energia para os consumidores. 

Então se a caso houver carga excedente, a bateria será descarregada. 

De acordo ainda com o Manual Bosch de Baterias (MANUAL BOSCH de 

BATERIAS, s.d), o baixo nível de carga de bateria trás como consequência a perda de 

potência na partida quando acionamos o motor de arranque, pois este irá possuir uma baixa 

energia e assim não conseguirá partir o MCI.  

Portanto, a bateria deve possuir uma quantidade de carga satisfatória para fornecer 

energia inicial para acionar um motor elétrico (motor de partida) que auxilia a realização da 
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partida do MCI. Então, fica evidente a importância da recarga da bateria pelo alternador e 

suas principais funções. A seguir, faz-se um breve estudo sobre o alternador apresentando a 

importância do mesmo para a recarga da bateria e na alimentação do sistema elétrico veicular. 

 

2.2.5.2.1 Alternador 

 

O alternador tem como principal finalidade fornecer energia elétrica suficiente para 

toda rede de bordo do veículo de modo que todos os consumidores eletrônicos sejam 

alimentados. 

O princípio de funcionamento do alternador é baseado no conceito de indução 

eletromagnética, ou seja, a capacidade de induzir corrente elétrica em condutores que sofrem 

uma variação de fluxo magnético ou gerar um fluxo magnético por meio de uma variação de 

corrente elétrica. 

Um alternador, através deste princípio físico, converte a energia mecânica do 

movimento rotativo do eixo de manivelas de um MCI em energia elétrica. Portanto, um 

alternador é um gerador elétrico portátil que, devido as sua construção física, geram correntes 

alternadas (AC). São apresentadas na figura 14 as tensões alternadas (AC), neste caso 

trifásico, que são geradas nos enrolamentos do alternador durante o seu funcionamento.  

 

 

Figura 14- Tensões geradas nos enrolamentos do alternador (Extraído de KITANI, 2010).             
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Porém, a corrente elétrica induzida nos enrolamentos internos do alternador não pode 

ser aplicada diretamente ao sistema elétrico embarcado do veículo por duas razões: 

 Os componentes eletrônicos presentes no veículo, bem como a bateria, seriam 

danificados, pois estes trabalham com corrente contínua (DC). 

 Como a corrente elétrica gerada no alternador é função da rotação do MCI, variações 

na rotação induziriam variações também de corrente, desse modo, elevadas rotações 

geram correntes elétricas de intensidade também elevada, o que não seria o 

apropriado aos consumidores eletroeletrônicos da rede de bordo, sob a pena de 

danificá-los permanentemente. 

Para mitigar este problema, foram instalados no alternador, circuitos eletrônicos de 

retificação que possuem a função de converter a corrente elétrica AC gerada no alternador 

em corrente elétrica DC compatível com o sistema de bordo e também circuitos para manter 

estabilizada a corrente elétrica direcionada ao sistema em um nível fixo de tensão até em 

elevadas rotações (regulador). 

Na figura 15 é apresentada a curva de corrente de saída do alternador estabilizada por 

um circuito eletrônico em função da rotação do motor do veículo. 

 

             Figura 15 - Corrente estabilizada de saída do alternador (Extraído de BOSCH, 2005). 

 

Através do circuito regulador de tensão é mantida certa estabilidade no nível de tensão 

e, consequentemente, a de corrente entregue ao sistema de bordo. Mas, mesmo com essa 

estabilidade fornecida através dos circuitos eletrônicos, se a rotação diminuir abaixo de um 

limiar, a intensidade da corrente elétrica entregue ao sistema de bordo não será o suficiente 

para garantir a alimentação de todos os componentes elétricos, sendo auxiliada nesse instante 

pela bateria do veículo.  
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Na figura 16 é apresentado, pela curva de corrente gerada em função da rotação do 

motor, o processo de manutenção da alimentação dos sistemas de bordo durante as diferentes 

rotações do motor do veículo. 

 

       Figura 16 - Corrente elétrica IG do alternador em função da rotação do MCI (Extraído de BOSCH, 2005). 

  

Segundo Bosch (BOSCH, 2005), as principais exigências do alternador são: 

 Deve ser capaz de alimentar todos os consumidores eletrônicos do veículo. 

 Deve garantir também a recarga rápida da bateria, mesmo com os consumidores 

eletrônicos atuando no sistema de bordo continuamente. 

 O alternador deve fornecer energia elétrica estabilizada em todas as faixas de 

rotações do MCI independente da carga exigida no mesmo. 

 Deve suportar vibrações, altas temperaturas ambientais, variações de temperatura, 

umidade e sujeira. 

 Deve ser compacto, apresentar vida longa útil e favorecer a montagem. 

 Baixo ruído. 

 Alto grau de eficiência. 

 

2.3 Sistema de Gerenciamento para Partida Remota 

 

O Sistema de Gerenciamento para Partida Remota é implementado num processo 

na qual se realiza a aquisição dos dados oriundos do usuário a partir de um acionador remoto 

e também de determinados dados relevantes do estado de alguns componentes do veículo 
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para, em seguida, efetuar a análise e o processamento das diversas informações do sistema e, 

por fim, atuar sobre o sistema elétrico do veículo e sobre o sistema de partida. Na figura 17, 

ilustra-se de forma objetiva, o método processual de funcionamento deste sistema de 

gerenciamento do trabalho proposto.   

 

 

 

Figura 17- Método processual de funcionamento implementado para este trabalho. 

 

Este sistema é basicamente constituído por condicionadores, para fazer a aquisição dos 

dados e a atuação em sistemas, e de um dispositivo de inteligência programável que poderá 

ser um processador ou microcontrolador, na qual controla todas as funções do sistema e age 

como um cérebro que toma as decisões, sendo designado a ligar o veículo e demais funções a 

qualquer momento através do controle de transistores que atuam como chaves e dos relês de 

acionamentos (MERCADO; ROMERO, 2005). O hardware e software propostos para este 

sistema são descritos nos tópicos 3.2 e 3.3 desta obra respectivamente.   

Para que ocorra um gerenciamento eficiente no Sistema de Partida Remota Veicular o 

Módulo de Gerenciamento (onde ocorre a análise e o processamento das informações) deverá 

receber os seguintes dados aquisitados: 

 Sinal da posição de engate do câmbio de marchas - que deve permanecer em neutro 

em veículos de transmissão manual, ou na posição Park em veículos com 

transmissão automática, uma vez que nessas condições não há a transferência de 

movimento do motor através do sistema de transmissão para os eixos torçores das 

rodas do veículo. 

 Sinal do sensor de rotação – a partir do momento em que o motor entra em 

funcionamento, deve-se realizar o retorno do pinhão do mesmo para evitar danos ao 

motor de partida.  
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 Nível de carga da bateria – uma vez que a bateria é responsável pelo armazenamento 

de energia, faz-se necessário a monitoração do seu nível de tensão, para saber se é 

suficiente para ativação do motor de partida.   

 Tensão gerada no Alternador – a tensão gerada pelo alternador em uma de suas 

saídas utilizada para recarregar a bateria e alimentar o veículo quando ligado, na qual 

é chamada de D+, servirá como sinal de confirmação que o motor do veículo entrou 

em funcionamento. 

 Nível de combustível – como o veículo poderá permanecer ligado sem a presença do 

condutor, deve ser monitorado para evitar qualquer problema com a falta de 

combustível. 

Após a partida do motor, quando o veículo estiver em funcionamento, o 

microcontrolador deve monitorar alguns sinais como: 

 Sinal de desacionamento do freio de estacionamento e mudança de posição do 

câmbio – por questão de segurança, caso um sinal seja enviado ao microcontrolador, 

este deve desligar o veículo. 

 Sinal de presença física da chave no contado – com a presença da chave, deve-se 

desligar o veículo, pois é um indicativo de que o condutor irá agora conduzi-lo. A 

maioria dos veículos apresentam travas que impedem o esterçamento do volante 

quando a chave não está no contato ou está na posição de inserção da chave (muitas 

vezes indicados por 0).    

 Sinal de desligamento do veículo através do controle remoto ou sinal do estouro do 

timer – o veículo será desligado caso um tempo determinado de permanência ligado 

seja atingido ou o proprietário decidir desligá-lo através do pressionamento do botão 

no controle remoto. 

 Sinal do nível de combustível – caso atinja um baixo patamar, para evitar que o 

veículo venha a ficar sem combustível, deve-se desligá-lo. 

Segundo o descrito, o Sistema de Gerenciamento para Partida Remota é um 

processo em malha fechada, na qual garante que o Sistema de Partida Remota Veicular entre 

em funcionamento efetivo. O processo de gerenciamento do sistema de partida deverá ocorrer 

conforme ilustra a figura 18. 
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Figura 18- Processo de Gerenciamento do Sistema de Partida. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Introdução 

 

O Sistema de Partida Remota Veicular, como já citado anteriormente, é um sistema 

capaz de trazer conforto, comodidade e segurança. Para que este sistema possa funcionar 

adequadamente é necessário que tenha um sistema de gerenciamento eficiente, monitorando 

adequadamente as variáveis pertinentes para o seu funcionamento e ao mesmo tempo, sendo 

eficaz para que o objetivo de partir o veículo a distância seja alcançado em condições 

favoráveis, trazendo assim, os benefícios aos usuários do sistema. 

 Com o objetivo de desenvolver e estudar o gerenciamento da partida remota veicular 

houve a necessidade da implementação de um sistema de partida a distância, de forma que 

este fosse aberto ao controle e a aquisição de variáveis, flexível para a realização do controle 

do gerenciamento, de aplicação fácil de estratégias de controle, susceptível a alterações 

durante a fase experimental e permissível a disposições de complementos futuros.  

Para isso, projetou-se um hardware discreto e robusto capaz de atender a versatilidade 

dos sinais aquisitados pelo sistema e de efetuar eficazmente o controle dos atuadores do 

mesmo, bem como o software, eficiente, desenvolvido em uma plataforma de linguagem de 

programação de médio nível. A escolha do principal componente responsável pelo 

funcionamento de todo sistema, o microcontrolador, foi preponderante para o 

desenvolvimento de um sistema seguro, eficiente e flexível. 

Neste capítulo, serão descritos todos os módulos constituintes do hardware do sistema 

implementado, ou seja, a unidade de gerenciamento, os condicionadores de sinais 

responsáveis pela aquisição de sinais e os módulos de potência responsáveis pelo estágio de 

acionamento do veículo. Por fim, faz-se a descrição do software desenvolvido para o 

funcionamento do Sistema de Gerenciamento para Partida Remota. 

 

3.2 Descrição do Hardware 

 

Serão descritas nos tópicos subsequentes as principais características de todos os 

módulos do hardware responsáveis pelo funcionamento deste sistema implementado. 
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3.2.1 Definição do Microcontrolador 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, optou-se por um microcontrolador largamente 

utilizado em projetos e aplicações industriais, de grande disponibilidade no mercado nacional 

e de custo acessível.  

Levou-se em conta ainda para a escolha do microcontrolador, as características 

técnicas do dispositivo como memória, velocidade de processamento, portas disponíveis para 

entrada/saída de sinal, robustez elétrica, temperatura de operação que está em conformidade 

com a norma de validação ISO16750-1 (INTERNATIONAL STANDARD, 2006), 

disponibilidade de materiais como kits e ferramentas computacionais para a gravação do 

componente e simulação do mesmo em um ambiente virtual (Proteus da Labcenter 

Electronics) e a plataforma de linguagem de programação.   

O microcontrolador escolhido para a realização deste trabalho foi o modelo 

PIC18F4550 fabricado pela Microchip, cujas características de destaque são: 

 

 Microcontrolador com tecnologia RISC; 

 Frequência de operação do oscilador é de 4Mhz até 48 Mhz; 

 36 portas configuráveis como entrada ou como saída; 

 Programação in-circuit; 

 Dois timers internos de 8-bits sendo um deles configurável para 16-bits; 

 Dois timers internos de 16-bits; 

  Vinte fontes de interrupção sendo três delas por evento externo; 

  Memória de programa do tipo Flash 16/32-Kbytes; 

 Memória de dados de 2-Kbytes; 

 Temperatura de trabalho –40°C até 85°C; 

 Tensão de trabalho de 4,2V até 5,5V; 

 Corrente máxima de entrada e saída das portas é de 200mA. 
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3.2.2 Aquisição de Sinais no Projeto 

 

 De acordo com B.P.Lathi (B.P.LATHI, 2007) os sinais são um conjunto de dados e de 

informações que podem ser posteriormente processados por um sistema, no qual podem 

modificar ou extrair alguma informação adicional. Esses sinais possuem ainda natureza 

segundo a amplitude que lhe as determinam, logo, essas podem ser qualificadas como sinais 

Analógicos ou sinais Digitais. 

 Para realizar o gerenciamento de algum sistema ou processo, é fundamental que o 

bloco de gerenciamento faça aquisição de sinais, independente da sua natureza, por meio de 

transdutores. As informações coletadas serão processadas e assim, por meio de atuadores, 

ocorrerá o controle de um sistema ou/e processos.  

Neste projeto serão coletados diversos sinais de natureza Analógica e Digital. Logo, o 

bloco de gerenciamento deste projeto deverá ser capaz de aquisitar esses sinais que carregam 

informações do sistema. Desse modo, foi desenvolvido um Hardware capaz de tomar os 

sinais de natureza tanto Analógica quanto Digital.  

 

3.2.2.1 Sinais Analógicos 

 

Segundo B.P.Lathi (B.P.LATHI, 2007), um sinal de natureza analógica, é um sinal 

contínuo, e pode assumir, numa faixa contínua, uma infinidade de valores de amplitude. 

Este projeto tem como sinais analógicos o sinal de nível de tensão de bateria, que 

representa a carga da bateria, o sinal de nível de combustível no tanque, a tensão no circuito 

de saída do alternador e o sinal de rotação do MCI. 

 

 

3.2.2.1.1 Nível de tensão da bateria e sua interface de monitoração 

 

O nível de tensão representa a quantidade de carga disponível na mesma. O Manual 

Bosch de Baterias (MANUAL BOSCH de BATERIAS, s.d) afirma que o nível de tensão de 

bateria, considerando um circuito aberto varia proporcionalmente à medida que a bateria vai 

se descarregando, portanto, medir a tensão em seus terminais é uma forma de se saber 
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aproximadamente o estado de carga da bateria, verificando assim, se a bateria está ou não em 

boas condições de uso. 

Conforme visto no item 2.2.5.2 deste trabalho, os consumidores elétricos no veículo 

são os responsáveis pelo desgaste da bateria alterando assim as suas condições de uso. Os 

consumidores do tipo stand-by são os principais consumidores de carga da bateria, pois estes 

usufruem diretamente da energia da mesma devido ao fato de o veículo encontrar-se desligado 

neste instante. 

Este projeto trata-se de um consumidor stand-by e um consumidor de longa duração, 

pois quando o veículo está desligado, consome energia da bateria para fazer o gerenciamento 

dos sinais, ficando assim, no aguardo do comando de acionamento do usuário. E quando o 

veículo é acionado pelo usuário à distância, consome energia para manter gerenciando 

variáveis e ficar no aguardo do comando de desacionamento do usuário.  

Como carga excedente no sistema elétrico veicular, este projeto pode vir a interferir no 

devido funcionamento do veículo, pois este como consumidor auxilia no desgaste da bateria, 

diminuindo a carga útil da mesma para fazer o acionamento do MCI. 

A fim de diminuir este impacto e firmar um compromisso de não gerar problemas ao 

veículo, um sistema de monitoração de bateria foi implementado e agregado ao sistema do 

projeto com o objetivo de verificar suas condições de uso e assim, caso a condição 

monitorada for inadequada, a função de partir a distância será desabilitado, impedindo novas 

tentativas de acionamento e evitando desgastes ainda maiores da bateria. 

O monitor de bateria não tem a finalidade de realizar uma análise fina no nível de 

tensão da bateria, mas sim, verificar apenas se a bateria está ou não em condições de 

funcionamento, no instante crucial que é a partida, garantindo que o projeto não cause 

problemas ao condutor.  

 No Manual Bosch de Baterias (MANUAL BOSCH de BATERIAS, s.d), quando um 

nível igual ou inferior a 12.4V for observado nos terminais da bateria se recomenda a sua 

verificação e a sua recarga. Então, em conformidade com o que afirma o Manual, a tensão de 

12,4V nos terminais de bateria será considerado inadequado para este projeto e o sistema 

entrará no modo de segurança e a partida a distância do MCI só irá ocorrer se o nível de 

tensão da bateria for superior a 12,4V. Portanto, é o circuito monitor de nível de tensão que 

informará ao Módulo de Gerenciamento se a bateria possui potencial elétrico acima ou não 

dos 12,4V. 
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 O nível de tensão nos terminais da bateria, conforme o verificado no item 2.2.5.2 

deste trabalho, variam numa faixa de valores contínuos de amplitude, logo a natureza desse 

sinal monitorado é analógica. 

Na figura 19 é apresentado o circuito monitor de nível de tensão nos terminais da 

bateria. 

 

Figura 19 - Circuito monitor de nível de tensão da bateria. 

 

Este circuito desenvolvido é uma interface de condicionamento para aquisição da 

tensão de bateria, localizado no Módulo de Gerenciamento. Na saída Vo deste circuito, 

observa-se o seguinte: 

 5V – Nível alto ou nível 1: Quando o nível monitorado de tensão de bateria  é 

superior a 12,4V; 

 0V – Nível baixo ou nível 0: Quando o nível monitorado de tensão de bateria for 

igual ou inferior a 12,4V.    

 

 

3.2.2.1.2 Nível do combustível e sistemas de indicação 

 

O nível do combustível é a quantidade de combustível presente no tanque do veículo.  

Segundo o artigo de Karim Nice para o How Stuff Work (HOW STUFF WORK, 2012), essa 

quantidade de combustível é medida por um módulo de boia que está localizada no tanque de 

combustível. O módulo de boia (ou unidade de envio) é constituído de uma boia (ou 

flutuante) que é feita normalmente de espuma plástica conectada a uma haste fina metálica e 

uma resistência elétrica. Na medida em que a boia sofre alterações em sua posição com a 
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variação do nível de combustível no tanque, a base da haste metálica desliza sobre uma trilha 

presente na resistência elétrica e assim, como no potenciômetro, altera o seu valor de 

resistência elétrica. 

Na figura 20 é ilustrado o módulo de boia e seus componentes como a haste metálica 

deslizante que está acoplada à boia, a resistência elétrica com sua trilha resistiva por onde 

percorre a haste metálica, a boia que é o transdutor do nível de combustível no tanque e o 

tanque de combustível.  

 

Figura 20- Representação do módulo de boia (Extraído e adaptado de How Stuff Work, 2012) 

 

A resistência elétrica presente no módulo de boia é alimentada pela bateria do veículo, 

através de um regulador de tensão (HOW STUFF WORK, 2012). Conforme o trabalho 

desenvolvido por Adilson Nakamura para o sítio WEBMECAUTO (WEBMECAUTO, 2012), 

este regulador de tensão tem a finalidade de estabilizar a tensão entregue ao circuito da 

unidade de boia em um valor fixo que, segundo Adilson Nakamura, é de 9V. Isso é feito 

porque a tensão que sai do terminal da bateria é continuamente variável, ou seja, oscilante, o 

que atrapalha na finalidade deste sistema que é de se fazer a indicação do nível de 

combustível no tanque. 

  A corrente elétrica que circula pela resistência após aplicação de tensão elétrica é 

proporcional à variação da resistência elétrica. Segundo a Lei de Ohm, a corrente elétrica é 

uma grandeza física diretamente proporcional à tensão aplicada ao circuito elétrico e 

inversamente proporcional a resistência elétrica presente no circuito, como é demonstrada na 

equação abaixo: 
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À medida que o nível do tanque sobe, a resistência elétrica do circuito diminui e à 

medida que o nível do tanque diminui a resistência elétrica se eleva (WEBMECAUTO, 2012).  

Desse modo, considerando a Lei de Ohm, a intensidade da corrente elétrica diminui à medida 

que se eleva a resistência elétrica e se eleva à medida que diminui a resistência elétrica, 

permitindo ao módulo de boia observar o nível de combustível presente no tanque e, por meio 

de um sistema elétrico, a indicação do mesmo.  

 De acordo com Nakamura (WEBMECAUTO, 2012), existem dois tipos de sistemas 

elétricos indicadores de combustível: por haste bimetálica e divisor de tensão.     

  

 

Figura 21- Sistema elétrico indicador de nível de combustível por haste bimetalica (Extraído de How Stuff 

Works, 2012). 

 

Segundo o How Stuff Works (HOW STUFF WORK, 2012), no sistema elétrico por 

haste bimetálica, a corrente elétrica produzida pela queda de tensão sobre a resistência elétrica 

variável presente no módulo de boia, circula por uma bobina, na qual a haste bimetálica 

encontra-se presente no seu interior. A intensidade da corrente elétrica que circula pela 

bobina, que depende da resistência do módulo de boia, aquece a haste bimetal em seu interior, 
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que a faz envergar proporcionalmente a intensidade do calor gerado. O indicador de nível, que 

mostra ao usuário a quantidade de combustível presente no tanque, é ligado a esta haste 

bimetálica conforme demonstra a figura 21. 

 

Figura 22- Sistema elétrico indicador de nível de combustível por divisor de tensão (Extraído e Adaptado de 

WEBMECAUTO, 2012). 

 

No sistema elétrico de indicação por divisor de tensão, ilustrado na figura 22, não há 

mais uma bobina que aquece um bimetal, há agora, duas resistências em série que são 

utilizadas para realizar a indicação do nível de combustível. Nesse sistema, uma das 

resistências é a resistência da unidade de envio, responsável pela verificação do nível de 

combustível no tanque, e a outra resistência, é a resistência que será a responsável pela 

indicação do nível de combustível (WEBMECAUTO, 2012). 

A variação da resistência elétrica no módulo de boia faz com que a corrente elétrica 

que circula pelo circuito do sistema indicador também varie. Esta variação altera a queda de 

tensão nas resistências que é medida por um voltímetro e, de forma adequada à indicação, é 

apresentada ao usuário. 

Pode-se perceber também que, pelo fato de o tanque encher-se gradualmente durante o 

abastecimento do veículo e esvaziar-se também de forma gradual durante a utilização do 

veículo e/ou retirada de combustível do tanque, a haste metálica deve, para representar o 

enchimento e esvaziamento gradual, percorrer por toda extensão da trilha resistiva do corpo 

da resistência elétrica. Isso quer dizer que a corrente elétrica assume valores graduais de 

amplitude, logo, o sinal de indicação do nível de combustível é de natureza analógica. 
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3.2.2.1.2.1 Monitoração do nível de combustível 

 

Este projeto conta com um sistema de monitoração de combustível para verificar 

continuamente se um determinado limiar de nível de combustível foi atingido. Este limiar é 

um valor mínimo aceitável na qual, se atingido após a partida remota, faz com que o sistema 

desligue o veículo de modo a evitar que este venha a ficar sem combustível durante o período 

em que estiver em funcionamento.  

Do mesmo modo, no momento em que o sistema é acionado pelo usuário deve ser 

feito a verificação do nível de combustível presente no tanque. Caso já esteja abaixo do 

limiar, o sistema não permitirá a partida remota do veículo pelo mesmo motivo citado acima: 

falta de combustível e transtorno ao condutor. 

Para a monitoração, o projeto irá utilizar a queda de tensão da resistência elétrica 

variável presente no módulo de boia, que é a resistência elétrica utilizada pelo sistema 

indicador de nível de combustível.  

Com o compromisso de não interferir no sistema veicular, o monitoramento de 

combustível não poderá gerar problemas ao sistema de indicação de nível, bem como a outros 

sistemas veiculares, acoplados ou não, ao sistema de indicação de combustível. Desse modo, 

o desenvolvimento da interface de monitoramento se procede das seguintes análises: 

1. Os sistemas indicadores são representados eletricamente de forma simplificada, 

como é apresentado na figura 23.  

 

Figura 23- Sistemas elétricos indicadores de combustível por haste bimetal e divisor de tensão representada de  

forma simplificada. 
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2.  O projeto se utiliza da queda de tensão na resistência Rv independente do sistema 

indicador que seja. 

3.   A fim de evitar que a interface de monitoramento interfira no funcionamento 

adequado do sistema de indicação, a queda de tensão sobre Rv deve ser obtida por 

meio de alta impedância.  

O sistema de monitoramento do nível de combustível no tanque é apresentado na 

figura 24. 

 

Figura 24- Circuito monitor de nível de combustível no tanque. 

 

Como se pode observar, o circuito elétrico desenvolvido que irá fazer a interface de 

monitoramento do nível de combustível é um comparador de alta impedância na entrada. 

Através de uma rede divisora de tensão ajustável (Radj.), alteramos a referência da 

comparação e, portanto, como conseqüência disso, é possível ajustar o valor de limiar mínimo 

aceitável de consumo de combustível.    

Este circuito é uma interface de condicionamento que está localizado no Módulo de 

Gerenciamento. Na saída Vo deste circuito, observa-se o seguinte: 

 5V – Nível alto ou nível 1: Quando o nível de combustível no tanque monitorado é 

inferior ao limiar desejado; 

 0V – Nível baixo ou nível 0: Quando o nível de combustível no tanque monitorado 

for igual ou superior ao limiar desejado. 

A presença de Radj. no sistema é uma medida flexível ao usuário, pois este controla o 

valor do ajuste baseado em observação no nível de combustível, “o quanto se deseja 
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consumir” durante o funcionamento do projeto e também, se adapta às possíveis diferenças de 

valores de resistência de boia Rv. 

 

 3.2.2.1.3 Sinal de saída do alternador e a sua interface de 

monitoração 

 

Como visto no tópico 2.2.5.2, o alternador gera uma tensão trifásica que é função da 

rotação do motor. Ainda neste tópico, pode ser verificado que essa tensão trifásica passa por 

um circuito retificador e em seguida, por um regulador, gerando assim em sua saída, uma 

tensão DC na qual, em veículos de passeio, segundo Bosch (BOSCH,2005), é projetado para 

gerar 14V. Entretanto, apesar desses circuitos elétricos, a tensão gerada no alternador é função 

de sua rotação como foi ilustrado na figura 15 do tópico 2.2.5.2.  

Da rotação de 0 RPM até ȠLMax RPM, o alternador apresenta em seu nível de tensão 

um crescimento contínuo e gradual ao longo de sua amplitude, bem como teria uma 

diminuição contínua e gradual ao longo da amplitude se a rotação do alternador fosse de 

ȠLMax RPM até 0 RPM. Portanto, o sinal de saída do alternador é também um sinal de 

natureza analógica. 

Este projeto irá monitorar a saída de tensão do alternador com objetivo de verificar se 

o MCI do veículo está ou não em funcionamento. 

O circuito elétrico desenvolvido que irá fazer a interface de monitoração da saída de 

tensão do alternador é mostrado na figura 25. 

 

 

Figura 25- Circuito monitor de tensão de saída do alternador. 
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Devido ao princípio construtivo do próprio alternador e sua disposição no veículo, 

uma das maneiras de se mensurar a variação do nível de tensão do mesmo é verificar a d.d.p. 

existente entre a tensão da bateria e a tensão gerada no alternador, na qual pode ser observada 

através de uma lâmpada piloto que existe no painel do veículo como é ilustrado na figura 26. 

 

 

Figura 26 - Circuito elétrico alternador e bateria (Extraído de BOSCH, 2005). 

 

Se a lâmpada piloto acender é porque existe d.d.p entre a saída do alternador e a 

lâmpada, e se apagar é porque a d.d.p. entre a bateria e alternador é igual a zero. Portanto, a 

partir desse fundamento, desenvolveu-se uma interface capaz de monitorar essa d.d.p 

existente e, em seguida, preparar adequadamente o sinal ao sistema de gerenciamento. 

  O circuito apresentado na figura 25 é uma interface de condicionamento que também 

está localizado no Módulo de Gerenciamento. Na saída Vo deste circuito observa-se o 

seguinte: 

 5V – Nível alto ou nível 1: Quando o nível de tensão da saída do alternador 

monitorado é inferior a um limiar desejado; 

 0V – Nível baixo ou nível 0: Quando o nível de tensão da saída do alternador 

monitorado for igual ou superior a um limiar desejado.   

A finalidade desta interface é apenas informar ao sistema de processamento de que o 

MCI está funcionando. 
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3.2.2.1.4 Sinal de rotação e a sua interface de condicionamento 

 

A ECU de gerenciamento do motor precisa do sinal de rotação para que assim possa 

controlar a quantidade e o tempo de injeção de combustível no cilindro de um MCI e, 

também, em conjunto com o sinal de posicionamento do cilindro (sinal de fase), determinar o 

posicionamento de cada cilindro e a identificação daquele cilindro que se encontra em ignição 

(CARLOS MILHOR, 2002). 

Afim de se obter a informação sobre a rotação do MCI, neste projeto, optou-se utilizar 

por motivos de praticidade, preço, fácil acesso ao sensor e robustes mecânica, o sensor de 

relutância magnética (indutivo). 

De acordo Milhor (CARLOS MILHOR, 2002), os sensores de relutância magnética 

(indutivo) são constituídos por um imã permanente encapsulado e de um indutor, que quando 

submetidos a uma variação de fluxo magnético, provocada pela passagem dos dentes e 

cavidades de uma roda dentada, por exemplo, é gerada uma força eletromotriz (f.e.m) 

proporcional a variação da relutância do circuito magnético do sensor.  

Veículos que utilizam sensores de relutância magnética para determinar a rotação, 

geralmente possuem uma roda dentada (roda fônica) com uma marca de referência ou também 

chamada de falha (por exemplo, uma roda fônica de 60 dentes menos 2 dentes) para gerar a 

f.e.m (força eletromotriz) que traduz a informação da rotação do veículo. 

A figura 27 ilustra um sensor de relutância magnética e a roda dentada utilizada no 

processo de obtenção do sinal de rotação. 

 

Figura 27 - Sensor de Relutância magnética aplicado a roda dentada. (Extraído de BOSCH,2005). 
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A forma de onda do sinal obtido do sensor de relutância magnética é senoidal como 

pode ser observada na figura 28: 

 

Figura 28- Sinal de rotação gerado pelo sensor de relutância magnética durante a passagem dos dentes da roda 

dentada. 

 O sinal geradado pelo sensor de relutância informa, através da alteração da 

amplitude e do período da senóide gerada, a velocidade de rotação de um MCI. Se o MCI 

estiver em uma rotação elevada, a amplitude aumenta e o período na qual é gerada a senóide 

fica menor e se caso o MCI estiver em uma rotação mais baixa, a amplitude diminui e o 

período da senóide gerada é maior. A falha presente na roda dentada é a responsável por gerar 

uma referência importante para determinação da rotação.      

 

Figura 29 - Período da senóide em função da velocidade de rotação da roda dentada (Extraído e Adaptado de 

CARLOS REIS, s.d). 
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Na figura 29 é demonstrada a alteração do período da senóide do sinal gerado pelo 

sensor de relutância magnética em função da rotação da roda dentada rotacionada pelo MCI 

do veículo. 

O sinal de rotação gerado pelo sensor de relutância magnética é, devido às 

características construtivas de um sistema microcontrolado, inadequado para aplicá-lo 

diretamente ao Módulo de Gerenciamento, sendo, portanto, necessário a utilização de uma 

interface de condicionamento deste sinal, a fim de prepará-lo adequadamente conservando as 

informações que este carrega sobre a rotação do MCI. A interface de condicionamento 

desenvolvida para esta aplicação é apresentada na figura 30. 

O LM1815 é um Circuito Integrado (C.I) responsável por adaptar o sinal variável 

senoidal gerado pelo sensor de relutância magnética, sendo dessa forma, o elemento 

condicionador para o sistema de controle.  

Através desta interface de condicionamento, torna-se possível ao Módulo de 

Gerenciamento realizar a leitura e a interpretação do sinal de rotação gerado. 

 
 

Figura 30 - Circuito interface de condicionamento do sinal de rotação do sensor de relutância magnético. 

 

O sinal disponível na saída da interface de condicionamento é um sinal de rotação de 

natureza digital e DC e não mais senoidal e alternado como era antes do condicionamento. 

Assim, o sinal gerado fica apropriado ao Módulo de Gerenciamento. A informação 

importante, rotação do MCI, é preservada apesar do preparo dado ao sinal, pois como foi visto 

anteriormente, a variação na rotação que é percebida pelo sensor de relutância, promove 

mudanças no período do sinal gerado, e essa característica não é alterada pelo 

condicionamento. O que realmente foi modificado foi a natureza do sinal gerado.  
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Figura 31 – Representação da Roda dentada e ilustração dos sinais de rotação não condicionado e condicionado. 

 

Na figura 31 é ilustrado o sinal de rotação presente na saída da interface de 

condicionamento comparando o com o sinal não condicionado.       

Esta interface de condicionamento, igualmente as outras interfaces deste projeto já 

estudadas, está localizada no Módulo de Gerenciamento. 

 

3.2.2.2 Sinais digitais 

 

Segundo B.P.Lathi (B.P.LATHI, 2007), um sinal de natureza Digital (sinal discreto) é 

um sinal que pode assumir apenas alguns números finitos de valores em sua amplitude. Sinais 

que podem assumir apenas dois valores em sua amplitude (sinais binários) também são sinais 

digitais (B.P.LATHI, 2007). 

Este projeto também trabalha com sinais digitais binários. Tem-se caracterizado como 

sinais digitais o sinal de presença de chave, sinal de posição do câmbio, sinal de posição do 

freio de estacionamento, sinal de acionamento da linha 15 de alimentação e pulso de 

acionamento e desacionamento do Módulo de Comunicação Usuário/Veículo.   
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3.2.2.2.1 Sinal de presença de chave e o seu condicionamento 

 

O sinal de presença de chave é um sinal que pode se encontrar disponível em um 

terminal na parte posterior do corpo de um comutador automotivo (“miolo de chave”). No 

caso de se trabalhar com um comutador de chave que não possua um sistema interno de 

detecção da presença física da chave no cilindro de ignição, faz-se necessário o 

desenvolvimento de um sistema eletrônico que realize tal verificação. 

 Considerando um comutador que forneça essa informação, o sinal é gerado quando a 

chave é colocada no comutador e girada a fim de acionar o sistema elétrico do veículo, 

permitindo que, caso o usuário queira colocar o automóvel em funcionamento, estabeleça a 

alimentação de todo sistema elétrico do mesmo. Quando a chave é retirada do comutador o 

sinal é cessado. Este sinal é um sinal de natureza digital, assumindo dois estados possíveis: 

com chave ou sem chave.  

Quando a chave é colocada no comutador e em seguida é acionado o sistema elétrico 

do veículo, um sinal de nível alto é gerado a fim de informar sua presença e realização do 

acionamento do sistema elétrico. O nível deste sinal é 12V que é a tensão nominal da bateria. 

No entanto, quando a chave é retirada do comutador após o veículo ser desligado, um 

sinal de nível baixo é gerado informando que a chave já não está mais no comutador e assim 

não realizará mais nenhum trabalho de acionamento. O nível deste sinal é de 

aproximadamente 0V. 

Portanto, o sinal digital gerado pelo comutador para indicar a presença da chave possui 

amplitude mínima de 0V e amplitude máxima de 12V, incompatível ao Módulo de 

Gerenciamento. Para que esta informação possa ser aproveitada, deve-se realizar o 

condicionamento deste sinal, adequando a amplitude a níveis permitidos. Então, para dirimir 

esse problema, a interface a ser projetada deve conservar o nível baixo e levar para 5V o nível 

alto desse sinal que é de 12V. 

Como solução à adequação do nível de tensão, um circuito baseado nas características 

do Amplificador Operacional em comparar limiar, e corte e saturação foi projetada. E esta 

interface que se encontra no módulo de gerenciamento, pode ser verificada na figura 32. 
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Figura 32- Circuito condicionador de sinal de presença de chave. 

 

3.2.2.2.2 Sinal de posição do trambulador do câmbio 

 

O sinal de posição do trambulador do câmbio é um sinal gerado por um transdutor 

elétrico que irá informa ao Módulo de Gerenciamento se o veículo está ou não engatado, ou 

seja, se está engrenado ou em ponto neutro. É importante essa verificação uma vez que dar a 

partida em um veículo engrenado significa fazê-lo se mover, pois haverá transferência de 

torque pelo MCI às engrenagens do câmbio que, por sua vez, através dos eixos, transmitirão 

movimento às rodas do veículo, o que pode colocar em riscos a integridade física do próprio 

condutor e das pessoas à sua volta nesse instante.  

O transdutor elétrico que irá verificar a posição do trambulador pode ser um sensor 

qualquer desde que seja capaz de observar e informar posições ou/e alterações no espaço ou, 

também, pode ser uma micro chave qualquer que gere dois estados (interruptor), na qual um 

estado indique a posição correta (posição de neutro) do trambulador e o outro estado indica o 

trambulador engatado, ou seja, fora da posição correta de partida. 

Utilizando-se de uma micro chave para informar a posição do câmbio, este projeto 

utilizará um circuito elétrico conhecido como pull up para gerar um sinal. 

O pull up é um circuito constituído de resistor ou resistores e uma chave (que pode ser 

mecânica ou eletrônica) ligada ao terra do sistema e a esse resistor. Na prática, este circuito 

entrega em sua saída, de forma constante, um nível alto que representa a tensão de 

alimentação do circuito até que a chave seja acionada. Quando a chave for acionada, o nível 

alto que era observado na saída é alterado para um nível baixo que representa a tensão da 
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outra extremidade da chave, que no caso é o terra (0V). A saída continuará em nível baixo até 

que a chave retorne ao seu estado inicial desacionado. 

O circuito elétrico desenvolvido responsável por gerar este sinal de posição do 

trambulador é apresentado na figura 33. 

 

Figura 33- Circuito gerador de sinal de posição do cambio. 

 

O circuito gerador de sinal de posição do câmbio é um simples pull up que, por estar 

sendo alimentado com uma tensão de 5V, apresenta em seu nível alto uma tensão de igual 

magnitude e, pela outra extremidade da chave estar ligada ao terra, apresenta 0V como nível 

baixo. Em consequência de já estar em níveis de tensão compatíveis para o sistema de 

processamento, a saída deste circuito está ligada diretamente  ao microcontrolador no Módulo 

de Gerenciamento.  

Segundo Milhor (CARLOS MILHOR, 2002), “sinais gerados por interruptores, 

geralmente, apresentam ruído quando ocorre o chaveamento, o que pode prejudicar a 

aquisição deste sinal. Neste caso deve-se atentar para que o ruído do interruptor seja 

eliminado”. O capacitor de 33pF presente no circuito tem justamente a finalidade de atenuar 

ou até mesmo dissipar o ruído gerado pelo chaveamento do interruptor através de suas 

características de capacitância. 

 

3.2.2.2.3 Sinal de acionamento do freio de estacionamento (freio 

de mão) 

 

O sinal de acionamento do freio de estacionamento (freio de mão) é um sinal gerado 

por um transdutor elétrico que irá informa ao Módulo de Gerenciamento se o veículo está ou 

não com o freio de estacionamento acionado.  
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Para evitar eventuais acidentes e mitigar riscos às pessoas, este projeto não irá permitir 

o acionamento a distância do veículo se este não estiver com freio de estacionamento 

acionado, justamente para que o veículo não tenha possibilidades de mover-se no instante da 

partida.  

Portanto, pela mesma razão de se verificar o sinal de posição do trambulador no 

câmbio, que é a segurança, é feito também a verificação do sinal de acionamento do freio de 

estacionamento, bastando apenas a utilização de um sensor que informe ao Módulo de 

Gerenciamento a posição do freio de estacionamento a fim de indicar se este está ou não 

acionado, ou uma micro chave de dois estados (interruptor).  

Como os veículos já utilizam do interruptor para essa finalidade, basta apenas 

implementar um circuito que interprete o sinal gerado por este interruptor e leve a informação 

ao Módulo de Gerenciamento. O circuito projetado responsável pela interpretação do sinal de 

acionado e desacionado do freio de estacionamento é ilustrado na figura 34. 

 

 

Figura 34- Circuito gerador de sinal de acionamento do freio de estacionamento. 

 

Se o freio de estacionamento estiver acionado, a saída do circuito será 0V (nível 

baixo) e se o freio de estacionamento não estiver acionado, a saída do circuito será 5V (nível 

alto). 

 

3.2.2.2.4 Sinal de acionamento da Linha 15 de alimentação 

 

 O sinal de acionamento da linha 15 de alimentação é um sinal gerado pelo usuário 

quando este efetua a comutação da linha 15 do veículo com a bateria (pelo giro da chave de 
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ignição) através do fechamento do contato N.A interno a esta via no comutador de ignição; ou 

através do atracamento do contato N.A do relé do módulo de potência presente no projeto, na 

qual está conectado em paralelo ao comutador de ignição, durante o acionamento a distância. 

 Este sinal é, na verdade, a tensão da bateria que é levada, através da comutação da via, 

ao Sistema de Gerenciamento para Partida Remota, informando ao sistema de 

gerenciamento que a linha 15 foi ativada pelo usuário ou pelo módulo de potência e, portanto, 

as estratégias de gerenciamento podem ser prosseguidas. 

As estratégias tomadas pelo sistema de gerenciamento quanto ao processamento dessa 

informação são as seguintes: 

 No caso do usuário desejar realizar o acionamento remoto e a linha 15 já estiver 

acionada pela chave no comutador, o sinal de acionamento a distância será ignorado, 

pois o veículo pode já estar ligado; 

 Se o usuário fizer um acionamento remoto e a linha 15 estiver desacionada, o 

acionamento a distância irá promover a partida do veículo. 

 Se a linha 15 for acionada pelo relé do projeto, o acionamento a distância irá fazer o 

desligamento do MCI do veículo. 

Este sinal é um sinal digital binário, pois possui amplitude discreta de dois valores. 

Quando a linha 15 está acionada, o sinal de acionamento atinge um nível de tensão 12V 

nominal da bateria, mas quando a linha está desacionada, o sinal de acionamento atinge um 

nível de tensão de  0V. Após um correto condicionamento, obtêm-se um sinal de acionamento 

da linha 15 de alimentação adequado ao sistema de gerenciamento. 

 
 

Figura 35- Circuito condicionador do sinal de acionamento da linha 15. 
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O circuito elétrico condicionador projetado responsável pela apresentação do sinal de 

acionamento da linha 15 ao sistema de gerenciamento é mostrado na figura 35. 

 

3.2.2.2.5 Sinal de acionamento e desacionamento do Módulo de 

Comunicação Usuário/Veículo. 

 

  O sinal de acionamento e desacionamento do Módulo de Comunicação 

Usuário/Veículo é um pulso de natureza digital que se origina na saída do hardware deste 

módulo e corresponde à informação transmitida via ar (wireless) gerado por um usuário que 

se encontra em um ambiente qualquer, porém dentro do alcance do receptor do projeto.  Neste 

trabalho, o Módulo de Comunicação Usuário/Veículo consiste em dois sistemas wireless: um 

sistema que utiliza a radiofrequência (RF) numa faixa de frequência de operação de 433 MHz 

e um outro sistema que se trata na verdade de um módulo de rastreamento e bloqueio de 

veículos que utiliza a tecnologia de comunicação móvel GSM. 

A seguir são apresentados os dois Módulos de Comunicação que compõem o Módulo 

de Comunicação Usuário/Veículo.  

 

3.2.2.2.5.1 Módulo de Comunicação em Radiofrequência (RF) 

 

O Módulo de Comunicação em radiofrequência (RF) é constituído por um Codificador 

e Transmissor em conjunto com um Pad de botões de acionamento (separados do módulo de 

gerenciamento do projeto para possibilitar a partida a distância) e por um Receptor e 

Decodificador (este localizado junto ao módulo de gerenciamento). O módulo tem como 

função estabelecer uma via alternativa de comunicação (o ar) entre o sistema de partida e o 

usuário.  

A radiofrequência permite que o usuário, por meio de um acionador remoto – um 

botão nesse caso - possa acionar ou desacionar o motor do veículo até certa distância segundo 

a sua vontade. O processo de transmissão e recepção de dados em RF neste trabalho ocorre da 

seguinte maneira: 

 Pressionando o botão, o sinal relativo à ação efetuada pelo usuário é codificado; 
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  Feito o processo de codificação, agora os dados são transmitidos por meio de um 

radiotransmissor RF localizado no pad do usuário; 

  Desta forma, os dados que serão transmitidos pelo radiotransmissor chegarão a um 

radiorreceptor localizado no projeto utilizando o ar como meio físico; 

 Concluído o processo de recepção dos dados transmitidos, os dados que assim 

chegaram seguem agora para um decodificador; 

 O sinal decodificado é levado ao Módulo de Gerenciamento do projeto e a ação 

desejada pelo usuário, se as condições do veículo estiverem de acordo com o 

projetado, é realizada. 

Na figura 36 é apresentado o Módulo de Comunicação em radiofrequência que efetua 

a transmissão e a recepção de dados. 

 

Figura 36- Sistema de Comunicação em Radiofrequência. 

 

Quando o usuário pressionar o botão de acionamento, o sinal referente à ação desejada 

é devidamente condicionado (codificada) por um codificador. O Codificador é um elemento 

importante em transmissões de dados por RF. Sua função é impedir que outros sistemas que 

se comunicam de forma semelhante interfiram na transmissão dos dados, porém permite que 

dados digitais oriundos do pressionamento de botões ou sistemas microprocessados possam 

ser transmitidos em RF.  

Neste trabalho o elemento utilizado para a codificação de sinal é o circuito integrado 

(CI) HT-12E da Holtek devido à facilidade proporcionada em sua operação e também pelo 
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seu baixo custo e alta disponibilidade no mercado. O HT-12E possui 12 entradas para 

endereçamento sendo que quatro destas entradas são usadas para dados na transmissão.  

Os dados que deverão ser transmitidos são enviados a uma saída do CI chamada de 

DT (pino 17 do CI) e este só será habilitado mediante um pulso de trigger (pino 14 do CI). 

Caso o trigger estiver em nível lógico baixo (nível “0”) a transmissão é habilitada e passando 

esta entrada para um nível lógico alto (nível “1”) a transmissão é interrompia. Na transmissão 

serão enviados 12 bits de níveis lógicos de 0 ou 1, formando um frame de informação para a 

transmissão de 2¹² mensagens. Se acaso o trigger for habilitado e em seguida não for 

desabilitado, a transmissão de dados será continua como é no caso do projeto.  

Os dados codificados são enviados pela linha DT a um radiotransmissor. O 

Radiotransmissor é um gerador de corrente de RF, na qual possui uma natureza alternada, que 

é transmitida na forma de energia irradiante pela Linha de Transmissão (LT) até chegar à 

antena (MEDEIROS, 2005). 

O radiotransmissor utilizado nesse projeto é o TX-C1 da Spirit-ON. Esse 

radiotransmissor é denominado como módulo híbrido, pois agrega em sua placa componentes 

discretos e integrados. A faixa de frequência de operação deste componente está entre 

315/413,92Mhz. Esse radiotransmissor é constituído de um: 

 Ressonador de Ondas Acústicas de Superfície ( Surfece Acoustc Waves – SAW) : 

responsável pela geração de um sinal que servirá de base para a transmissão de 

dados. Este sinal é chamado de onda portadora. A função da onda portadora, segundo 

Gomes (GOMES, 1991) é fazer o transporte de um sinal de informação, alterando 

alguma das suas características de forma proporcional ao sinal de informação. O 

sinal de informação associada com a onda portadora é chamado de sinal 

MODULADO.   

 Módulo por Chaveamento de Amplitude (Amplitude Shift Keying –ASK): é o 

responsável por injetar a onda portadora com o sinal de informação que tipicamente 

possui a característica de baixa freqüência denominada de sinal MODULANTE e por 

meio da modulação ASK, desenvolver o sinal MODULADO. A modulação permite 

moldar adequadamente a informação que se deseja enviar para que possa ser possível 

transmiti-la pelo canal desejado, que no caso, é o ar. A Modulação ASK para sinais 

MODULANTES digitais, resulta em sinais modulados senoidais, cuja amplitude 
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corresponde à informação binária a ser transmitida.  O Sinal ASK modulado nesse 

caso é chamado de sinal BASK, como pode ser observado na figura 37. 

 

 
 

Figura 37 - Sinal BASK (Extraído e adaptado de FARIAS, s.d.) 

 

Se o sinal modulado produzido pelo Módulo ASK durante a informação 

binária de zero da modulante interromper a senóide nesse ponto, obtendo-se assim 

um nível zero de tensão, o sinal BASK pode ser ainda denominado de sinal OOK 

(ON-OFF Keyed) que pode ser observado na figura 38. 
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Figura 38 - Sinal OOK (Extraído e adaptado de FARIAS, s.d.). 

 

 Amplificador de Potência de RF: tem a finalidade de fazer a amplificação da corrente 

a ser transmitida. Neste estágio, há um filtro que tem a função de atenuar frequências 

fora da banda dos sinais a serem transmitidos e harmônicos. 

   Fonte de Alimentação: sua função é gerar a energia necessária para fazer o módulo 

de radiofrequência funcionar adequadamente.     

Na figura 39 é ilustrado o diagrama de blocos simplificado do sistema de 

radiotransmissão de dados de projeto, a fim de oferecer maior clareza ao descrito acima. 

Quanto à antena utilizada no processo de transmissão dos dados, levou-se em 

consideração as notas técnicas descritas no data sheet do fabricante do transmissor: 

 

 

Figura 39 – Diagrama de blocos simplificado do sistema de radiotransmissão do TX-C1 da Spirit-ON. 

 

 Para uma frequência de operação de 315 MHz, utilizar uma antena de comprimento 

de  22,60 cm e; 
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 Para uma frequência de operação de 433,92 MHz, frequência utilizada nesse projeto, 

utilizar uma antena de comprimento de 17,20 cm. 

Conforme o tamanho da antena especificado pelo fabricante do transmissor e segundo 

a frequência de operação, percebe-se que a antena recomendada nesse projeto é uma antena de 

¼ de comprimento de onda λ, que tipicamente é do tipo omni-direcional. Segundo 

recomendações de Medeiros (MEDEIROS, 2005), o comprimento e o tipo da antena que será 

usada no receptor deverá ser o mesmo do utilizado no transmissor.  

O Radiorreceptor é um dispositivo capaz de reproduzir em sua saída uma informação 

de uma onda dentre muitas outras captadas pela antena (MEDEIROS, 2005). Para receber as 

informações transmitidas em RF pelo radiotransmissor TX-C1, este projeto utiliza-se de o 

radiorreceptor RX-D1 também da Spirit-ON. Este radiorreceptor também é um Modelo 

híbrido e opera em faixas de frequências entre 315/434Mhz, possuindo um oscilador local LC. 

Esse radiorreceptor é constituído de um:  

 Demodulador ASK – OOK: O sinal transmitido pelo radiotransmissor é captado pela 

antena do radiorreceptor, é filtrado e amplificado e em seguida é levada ao 

demodulador ASK que, através de circuitos retificadores e filtros passa baixa, realiza 

a demodulação do sinal. A demodulação é o processo de recuperação das 

informações moldadas e transmitidas pelo radiotransmissor.     

Na figura 40 é feita a diagramação simplificada do radiorreceptor, apresentando os 

seus blocos funcionais a partir da antena até a amplificação de potência.   

 

Figura 40- Diagrama de blocos simplificado de um radiorreceptor  do RX-D1 da Spirit-ON. 

 

Após a recepção do sinal, o sinal é levado para um decodificador. O Decodificador é o 

elemento responsável pela interpretação dos dados transmitidos pelo codificador. Como o 
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codificador utilizado é o HT-12E, o único decodificador compatível será o HT-12D da Holtek. 

Para que o decodificador consiga interpretar corretamente a informação transmitida deverá ter 

os mesmos endereços selecionados no codificador.  

Uma vez que todo processo de comunicação tenham sido concluído através do Módulo 

de Transmissão e Recepção de Dados, os dados decodificados referentes aos desejos do 

usuário chegam ao Módulo de Gerenciamento já em amplitude adequada, no formato digital 

da informação, onde serão tratados e analisados. 

 

3.2.2.2.5.2 Módulo de Comunicação em GSM 

 

Este módulo, como dito anteriormente, é comumente conhecido como um 

rastreador/bloqueador veicular. Este permite fazer o bloqueio ou desbloqueio de algum 

veículo por meio de um sinal de comando via GSM, bastando para isso um telefone celular, 

ou computador, ou ainda qualquer aparelho que possua acesso à Internet. O usuário, 

acessando uma web page de serviços do rastreador/bloqueador , efetua assim, o comando de 

acionamento ou desacionamento.  

O módulo utilizado nesse projeto é um modelo da MBBras na qual é utilizado em 

caminhões e foi cedido Faculdade de Tecnologia de Santo André. O bloqueio ou desbloqueio 

que este módulo realiza no sistema elétrico do veículo, ocorre através do acionamento ou 

desacionamento de um relé que, por sua vez, permite estabelecer ou romper um circuito 

elétrico. 

Para este projeto, a saída do módulo que é um contato N.A do relé, é disposto de tal 

forma que se tenha um circuito pull up. O contato N.A se comporta como um interruptor na 

qual se abre, obtendo-se um nível alto (nível 1) e se fecha, obtendo-se um nível baixo (nível 

0) de acordo com o comando efetuado pelo usuário. A tensão de alimentação é que irá 

determinar os níveis 1 e 0 da saída do módulo. 

Na figura 41 é ilustrado o bloco esquemático simplificado do módulo utilizado nesse 

projeto, apresentando a saída N.A deste módulo numa configuração em pull up, sendo este 

circuito alimentado com uma tensão de 5V, permitindo o acoplamento direto ao sistema de 

processamento sem maiores problemas.    
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Figura 41 – Bloco esquemático do rastreador/ bloqueador fornecido pela FATEC – Santo André, com o 

circuito gerador de sinal de acionamento/desacionamento do módulo de Comunicação Usuário/Veículo 

 

3.2.3 Circuitos elétricos de potência 

 

Os circuitos elétricos de potência são interfaces na qual permitem, através de 

acionamento de estágios transistorizados chamados de drivers, que o Módulo de 

Gerenciamento atue nos sistemas elétricos e de partida do automóvel. 

 

3.2.3.1 Circuito elétrico de acionamento da linha 15 
 

 

O circuito elétrico de acionamento da linha 15 é o estágio de potência responsável por 

permitir que, através do relé de comutação, ative o sistema de alimentação de todo veículo. 

Este circuito elétrico projetado pode ser visto na figura 42. 

Através de pulsos de nível alto ou nível baixo no terminal de porta do transistor MOS 

FET, o microcontrolador realiza o acionamento e o desacionamento da linha 15, excitando ou 

não o relé.  Quando o microcontrolador envia ao transistor pulsos de nível alto (tensão de 5V), 

o transistor, que inicialmente estava em estado de corte, passa para o estado de saturação, 

fazendo assim, a excitação da bobina que fecha o contato N.A  paralelo ao comutador da linha 

15. O fechamento do contato N.A realiza o acionamento da linha 15 que é a linha de 

energização de todo sistema elétrico veicular. Quando em nível baixo (tensão de 0V), o 

transistor permanece em corte ou passa para esse estado caso esteja em saturação. O transistor 

sem pulso de nível alto em sua porta não excita a bobina e, portanto, não fecha o contato N.A, 

não havendo assim o acionamento da linha 15. 
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Figura 42- Circuito elétrico de acionamento da linha 15. 

 

 A escolha do transistor IRFZ44 foi baseada em suas características de funcionamento 

– corrente de dreno ID: 50A e controle de correntes de potencia por aplicação de tensão. 

 

3.2.3.2 Circuito elétrico de acionamento da linha 50 

  

O circuito elétrico de acionamento da linha 50 é o estágio de potência responsável por 

permitir que, através do relé de comutação, ative o Sistema de Partida.  

 

Figura 43 - Circuito elétrico de acionamento da linha 50 
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O circuito elétrico desenvolvido pode ser visto na figura 43 e funciona de forma 

análoga ao apresentado no tópico 3.2.3.1. Neste circuito, quando o microcontrolador aplica 

um pulso de nível alto no transistor, o contato N.A se fecha e a linha 50 é acionada. O 

acionamento da linha 50 permite que o relé de carga seja excitado fechando o contato N.A 

interno acionando o motor elétrico de partida. 

 

3.3 Descrição do Software (Programa) 

 

Segundo Damas (DAMAS, 2007), o programa, ou software, “é uma sequência de 

código organizada de tal forma que permita resolver um determinado problema”. Dessa 

forma, o software na qual é inserido/gravado no microcontrolador, é o elemento essencial para 

que o Sistema de Gerenciamento para Partida Remota venha a exercer suas funções 

corretamente, ou seja, é o responsável pela maneira como o projeto deve se comportar. 

 É no software que se encontra o conjunto de instruções responsáveis pela leitura dos 

sinais recebidos pelas portas de entrada do microcontrolador, pelo processamento desses 

sinais e pelo envio de sinais às portas de saída do mesmo para acionamento dos atuadores que 

realizarão as ações correspondentes ao projeto.  

O código fonte do programa (que pode ser visto no ANEXO C deste trabalho) foi 

escrito em C, uma linguagem de programação de médio nível extremamente potente e flexível 

(DAMAS, 2007), e de tal maneira a permitir que o sistema trabalhe em malha fechada sempre 

monitorando os sinais que entram pelas portas do microcontrolador e atuando a qualquer 

instante conforme as solicitações do usuário ou as condições apresentadas pelo veículo.  

Foi utilizado para o desenvolvimento do programa o compilador CCS PCW versão 

4.093. Com o código-fonte desenvolvido, passou-se o mesmo para um ambiente 

computacional de desenvolvimento da própria Microchip, o MpLab 8.4, para que assim, 

através dos kits de gravação desse microcontrolador e pela técnica in-circut , fosse possível 

armazenar o programa desenvolvido para o projeto na memória Flash de 16/32-Kbytes do 

microcontrolador. 

O funcionamento do sistema, que pode ser acompanhado através do fluxograma do 

ANEXO B, pode ser dividido em acionamento do sistema de gerenciamento com o veículo 

desligado e acionamento com o veículo ligado. 
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3.3.1 Acionamento com veículo desligado 

  

Com o veículo desligado, o Sistema de Gerenciamento para Partida Remota fica em 

estado de espera de algum sinal de acionamento para partida do motor, monitorando uma 

definida porta de entrada do microcontrolador.  

Assim que o microcontrolador recebe o sinal para partida remota, o programa passa 

então a executar as instruções que realizam as leituras de outros sinais relevantes. Dentre 

esses sinais, primeiramente é verificado se o veículo já não está em funcionamento através da 

leitura dos sinais da linha 15 e de tensão do alternador (D+), cada um em sua respectiva porta 

de entrada no microcontrolador.  

Após essa etapa, passa-se então a verificação dos demais sinais como: nível de 

combustível, tensão da bateria, freio de estacionamento etc. Se todas as condições forem 

satisfeitas, as instruções referentes à partida são executadas, enviando sinais às portas de saída 

do microcontrolador para alimentação da ECU pela linha 15 e também para a atuação do 

motor de arranque pela linha 50. 

Durante o processo de partida foram definidas estratégias para realizar um número de 

tentativas de partir o motor até que ele venha a se auto-sustentar através da combustão da 

mistura em seus cilindros. O que determina se o MCI está ou não em funcionamento “por 

conta própria” é a rotação que ele desenvolve, desse modo foram definidas rotinas na qual, 

através dos sinais oriundos do sensor de relutância magnética que são condicionados e 

enviados à respectiva porta de entrada do microcontrolador, permitem a detecção da rotação 

do motor.  

Segundo Bosch, em sua página da internet de catálogo de produtos 

(http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/eletrica/partida_func.htm), pode ser usada 

como regra geral para que não haja danos ao motor de partida, “partidas de no máximo 10 

segundos de duração e, quando isso acontecer, deve-se dar um repouso de meio minuto para 

se permitir resfriamento do motor de partida e recuperação da bateria”. Por convenção, para 

efeito de simulação do funcionamento do projeto, são realizadas três tentativas de quatro 

segundos de acionamento da linha 50 com intervalos de dois segundos entre uma tentativa e 

outra.  

http://www.bosch.com.br/br/autopecas/produtos/eletrica/partida_func.htm
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Caso o motor não atinja a rotação que indique que o veículo está em funcionamento 

após essas três tentativas, a linha 15 é desacionada e um sinal é enviado a uma porta de saída 

do microcontrolador para que possa ser tratada, como por exemplo, responder ao módulo 

GSM que a partida remota não pôde ser efetuada, sendo necessário então um novo 

acionamento por parte do usuário. 

A rotação de partida depende das características do MCI (tipo de motor, cilindrada, 

número de cilindros, taxa de compressão, atrito dos mancais, óleo do motor, preparação da 

mistura e cargas adicionais) e da temperatura ambiente (BOSCH, 2005). Segundo Denton 

(DENTON, 2004), a velocidade mínima de partida é de aproximadamente 100 rotações por 

minuto, dessa forma, foi utilizado como parâmetro no projeto, um limiar acima de 300RPM 

como uma garantia de que o motor atingiu a rotação com força própria. 

Se durante uma das tentativas a rotação determinada for atingida (ou seja, acima de 

300RPM) significando que o MCI entrou em funcionamento, a linha 50 é desacionada para 

que o pinhão do motor de arranque retorne à posição original e não seja arrastado pelo 

movimento do volante do motor, agora movimentado pelo processo de combustão no interior 

dos cilindros. 

Como o veículo pode vir a “partir” e logo após deixar de realizar trabalho pela 

combustão (“motor morrer”), é realizada uma nova verificação da rotação após 5 segundos do 

ponto em que a rotação atingiu o limiar pela primeira vez. Se não houver sinal de rotação, o 

programa retorna à rotina de tentativas de acionamento do MCI pela linha 50, limitado ao 

total de três tentativas. 

Uma vez que o veículo entrar em funcionamento definitivamente, um temporizador é 

acionado e quando esse tempo atingir o limite pré-determinado de 30 segundos definidos para 

simulação, o veículo é desligado. Outra ocasião que pode ocasionar o desligamento do veículo 

é quando algum sinal, por exemplo, do baixo nível de combustível é enviado ao 

microcontrolador, desacionando a linha 15. Com o veículo novamente desligado, o sistema 

entra novamente em estado de espera para novo acionamento. 

 

3.3.2 Acionamento com veículo ligado 
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Estando o veículo já ligado, quando do acionamento remoto pelo usuário, o programa 

realiza a verificação dos sinais da linha 15 e de tensão do alternador. Como há sinais, 

subtende-se que o usuário agora deseja desligar o veículo, desse modo o programa cessa o 

envio de sinais na porta de saída do microcontrolador desligando a linha 15 e 

concomitantemente deixando de alimentar a ECU do veículo, desligando-o. 

 

3.3.3 Determinação da rotação do motor 

 

Como visto, a determinação da rotação é muito importante para o funcionamento do 

projeto. Durante o acionamento da linha 50 para atuação do motor de arranque, é realizada a 

verificação da rotação do MCI, com a finalidade de reconhecer se seu funcionamento 

(trabalho) está ocorrendo através da combustão da mistura ar/combustível em seus cilindros. 

A determinação da rotação é feita através da leitura de sinais provenientes do sensor 

de relutância magnética instalada próxima a uma roda dentada (roda fônica) de 60-2 dentes 

conforme explicado no tópico 3.2.2.1.4 Sinal de rotação e a sua interface de 

condicionamento. A ausência de 2 dentes na roda dentada, quando da leitura pelo sensor e 

condicionamento do sinal, produz uma variação no período do sinal de onda quadrada 

conforme figura 44, obtida em análise por osciloscópio. 

 

 

Figura 44 - Sinal da roda fônica com apresentação da falha. 
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Essa variação do sinal é de grande importância ao projeto, uma vez que é utilizada 

como ponto de referêcia para a determinação da rotação do motor cujo método utilizado será 

explicado a seguir. 

Foi definido para o cálculo da rotação, intervalos de 100RPM (100, 200, 300RPM e 

assim por diante). Supondo que a rotação do motor está a 6000 rpm e dividindo-o por 60, 

encontra-se o valor em rotações por segundo (frequência). 

 

 

 

Transfomando então a frequência em período, obtem-se: 

 

 

 

Ou seja, a roda fônica leva 10ms para dar 1 volta completa em torno do seu eixo. Caso 

ela possuísse os 60 dentes completos, esses 60 dentes passariam pelo sensor num período de 

10ms. 

Uma vez que a roda fônica apresenta 58 dentes e não 60, tomando ao invés dos 10ms, 

uma base de tempo de 5ms (metade), proporcionalmente passariam pelo sensor nesse período, 

30 dentes na mesma rotação de 6000rpm. 

  Se a rotação estivesse a 3000 rpm da mesma forma, proporcionalmente, passariam 

pelo sensor 15 dentes e assim por diante. Dessa forma, o cálculo da rotação se baseia na 

contagem de dentes que passam pelo sensor num período determinado de tempo. E é  

justamente nesse momento que se torna claro a importância da falha, pois é no momento em 

que é detectada pelo sistema do projeto que se inicializa a contagem da base de tempo e, 

concomitantemente, do número de dentes da roda até os 5ms.  

 A detecção da falha é feita por um algoritmo e se baseia na comparação do período de 

um pulso do sinal em relação ao seu pulso sucessor.  

Durante a determinação da rotação, como mostrado na figura 45, o programa espera o 

sinal do pulso de onda quadrada fique em nível baixo, nesse momento é acionado um 
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contador que será responsável por obter o valor do tempo na qual o sinal permanece nesse 

estado. Quando o sinal passa para o nível alto, o valor obtido é armazenado em uma variável 

(Tn) e através desse valor é criada uma variável de referência (Tref) com o dobro do valor de 

Tn, cuja função é determinar, por comparação de valores, se o próximo valor de tempo obtido 

e armazenado novamente em Tn (Tn = Tn+1), é maior ou menor que o valor de referência. 

Caso o valor de Tn for maior que Tref, significa que a o pulso em questão é o gerado pela 

falha, detectando-a, e caso seja menor, significa que o pulso está sendo gerado pela região 

“normal” fora da falha.  

 

Figura 45 - Processo de detecção da falha pelo programa. 

 

Após a detecção da falha, conforme figura 46, na próxima transição de nível alto para 

nível baixo do sinal, ativa-se o temporizador responsável pela contagem do tempo base de 

5ms. A partir desse momento até os 5ms é realizada uma contagem de cada transição de nível 

do sinal. O total do número de bordas contados é que determina a rotação desenvolvida pelo 

motor.  

 

Figura 46 - Processo de determinação da rotação do motor pelo programa. 
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3.4 Instrumentos Utilizados 

 

Os instrumentos utilizados para a realização dos testes no projeto são: 

 Osciloscópio Tektronic de 4 canais; 

 Multímetro; 

 Fonte de alimentação Simétrica de 12V / 30A; 

 Gerador de sinais.  
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1 Introdução 

Neste capítulo, faz-se a apresentação dos resultados obtidos dos testes efetuados no 

sistema constituinte deste trabalho. 

Vale ressaltar que durante a realização dos testes, o principal objetivo foi à procura de 

resultados que demonstrassem claramente o comportamento funcional do sistema, verificando 

sempre a eficiência do mesmo em gerenciar variáveis relativas às diferentes situações na qual 

um veículo e o seu MCI se encontram e, também, a eficácia do projeto em realizar o seu 

objetivo. 

Uma questão a ser enfatizada nesse capítulo, é que devido a algumas adversidades e ao 

cronograma para a entrega do trabalho, foi decido pela não realização do testes do Sistema  

de Gerenciamento da Partida Remota Veicular em um Mock-up (plataforma de testes) ou 

um veículo, mas sim em uma bancada com circuitos eletrônicos simuladores das condições de 

um veículo e MCI. O sistema desenvolvido trabalha paralelamente ao próprio sistema de 

partida do veículo, então, para realizar testes num Mock-up ou num veículo bastaria apenas 

realizar as devidas conexões (para os sinais de entrada e saída) entre ambos, ficando então 

essa implementação como proposta futura do projeto. 

Dessa forma, os testes foram realizados em cima apenas do módulo de gerenciamento 

da partida a distância, simulando os sinais necessários ao correto funcionamento do sistema 

que são: 

 Sinal de nível de combustível; 

 Sinal de tensão da bateria; 

 Sinal de presença de chave no contato; 

 Sinal de acionamento do freio de estacionamento; 

 Sinal de posição da alavanca de câmbio; 

 Sinal de rotação do motor; 

 Sinal de ativação da linha 15 pela chave no comutador. 
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As entradas de sinais do projeto foram conectadas a circuitos eletrônicos que realizam 

a emulação de todos os sinais importantes, e assim, seguindo uma série de combinações, o 

sistema foi testado. 

Os circuitos eletrônicos responsáveis pela emulação das diversas condições de um 

veículo e seu MCI são apresentados na figura 47. 

 

Figura 47 - Circuitos de Emulação dos sinais importantes ao Sistema de Gerenciamento para Partida Remota. 



82 

 

Como pode ser visto na ilustração acima, esses sinais simulados no projeto 

desenvolvido são gerados por meio de chaves ou botões; potenciômetros; reguladores de 

tensão controláveis; e no caso do sinal de rotação, este é simulado através de um programa 

gravado em um microcontrolador separado usado apenas para esta função, na qual envia 

sinais semelhantes aos gerados e condicionados da roda fônica para o microcontrolador do 

Módulo de Gerenciamento, conforme podemos observar no comparativo entre a figura 48 A e 

B. 

 

A 

 

B 

Figura 48 - A. Sinal real e condicionado gerado pelo sensor de relutância magnética obtido em osciloscópio; B. 

Sinal simulado da rotação gerado através de programação em microcontrolador. 

 

 

 

A 

 

B 

Figura 49 - Sinal simulado da rotação - A. Pulso “normal” de 1ms; B. Pulso na falha de 3ms. 

 

Para emular o sinal gerado pela roda fônica por software, foi realizada uma análise do 

sinal real. Nessa análise foi verificado que o período do pulso gerado pela ausência de 2 

dentes na roda fônica é três vezes maior que o período do pulso gerado pela região onde se 

encontram os dentes em sequência, como podemos ver na região delimitada pelas duas barras 

verticais na figura 49 A e B. Assim, por programação, basicamente é criado 1 pulso de 3 

unidades para cada 58 pulsos de 1 unidade. 
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4.2 Resultado dos testes de determinação da rotação pelo Módulo 

de Gerenciamento da Partida Remota 

 

A figura 50 mostra o gráfico de um sinal na qual se quer determinar a rotação. Nela 

pode-se observar que o período do pulso delimitado pelas duas barras verticais é de 1ms. 

Como existem teoricamete 60 dentes, uma volta completa da roda fônica tem a duração de 

60ms ou a frequência de 16,67RPS, que resulta em aproximadamente 1000RPM;  

Foram realizados diversos testes variando em cada o período dos pulsos para que 

determinasse diversos valores de rotação. Os resultados obtidos pelo Sistema de 

Gerenciamento para Partida Remota quando da necessidade de determinar a rotação do  

motor foram bastante satisfatórios, apresentando valores de RPM com variação de -100RPM/ 

+100RPM, ou seja, uma unidade de medida para mais ou para menos, uma vez que a rotação 

é medida em multiplos de 100. Como exemplo, o módulo de gerenciamento, quando da 

aquisição do sinal apresentado pela figura 50A, apresentou uma faixa de 1000 a 1100RPM. 

 

A 
 

B 

Figura 50 - A. Exemplo do sinal de rotação a 1000RPM gerado pelo microcontrolador; B. Exemplo do sinal de 

rotação a 600RPM gerado pelo microcontrolador. 

 

No outro exemplo, figura 50B, temos da mesma forma a obtenção da rotação de 600 

RPM pelo sistema, demonstrado pelo período do pulso de 1,7ms. 

 

4.3 Resultados obtidos nos testes dos demais sinais simulados 

 

Foram realizados, separadamente, para cada sinal na qual o sistema requisita quando 

acionado, testes sobre os circuitos responsáveis pelo condicionamento dos mesmos, ou seja, 
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foram atribuídos níveis correspondentes de tensão emulando os que são encontrados nos 

veículos nas respectivas entradas antes dos condicionadores. Após a passagem, os sinais, 

quando aferidos nas correspondentes entradas do microcontrolador, apresentaram os 

resultados esperados conforme foram descritos durante o capítulo 3 deste trabalho que estão 

em resumo na tabela 2 abaixo. 

 

Sinal Emulado Tensão entrada condicionador 
Tensão Saída 

condicionador 

 

Nível de combustível 

(Potenciômetro) 

 

Tensão de Entrada 

De 0,00 V a 8,96 V 

 

Para um Radj. de 2KΩ. 

 

Acima do limiar de 4.5V 

4,72 V 

Abaixo do limiar de 4,5V 

0,48 V 

 

Nível de bateria 

 

 

Tensão de Entrada 

De 0,00 V a 12,51 V 

 

Acima do limiar de 12,4V 

4,73V 

Abaixo do limiar de 12,4V 

0,47V 

 

d.d.p entre Tensão de 

Bateria e Alternador 

 

∆ de Tensão de Entrada 

De 11,7 V a 2,23 V 

 

Acima do limiar de 7,85V 

4,73V 

Abaixo do limiar de 7,85V 

0,47V 

Sinal presença de Chave 

Tensão Máxima de Entrada 

12,51V 

Tensão Mínima de Entrada 

0,00 V 

Tensão Máxima de Saída 

4,8V 

Tensão Mínima de Saída 

0,42 V 

 

Sinal de Freio de 

Estacionamento 

Tensão Máxima de Entrada 

12,51V 

Tensão Mínima de Entrada 

0,00 V 

Tensão Máxima de Saída 

4,78V 

Tensão Mínima de Saída 

0,45 V 

Sinal do Trambulador 

Tensão de alimentação do 

condicionador 

5,1 V 

Tensão Máxima de Saída 

4,96V 

Tensão Mínima de Saída 

0,11 V 

 

Tabela 2 – Relação de valores dos sinais de entrada e saída dos condicionadores do projeto. 

 

Vale ressaltar que os valores apresentados na tabela 2 são valores aproximados, ou 

seja, eles podem apresentar alterações durante as medições que, por sua vez, não 

comprometem o bom funcionamento do sistema deste projeto. 
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Dessa forma, uma vez que o microcontrolador recebe os sinais adequados para realizar 

as funções programadas, passou-se a execução dos testes sobre o Sistema de Gerenciamento 

para Partida Remota em relação ao seu funcionamento e atuação. Antes, porém, para que 

isso pudesse ocorrer, seria necessário originar um sinal remoto de ativação, sendo então 

realizados testes com dois sistemas de comunicação: um em RF e outro utilizando um módulo 

GSM. 

 

4.5 Considerações sobre a comunicação remota 

 

Como dito anteriormente, este trabalho conta com dois sistemas de comunicação 

wireless para o tráfego de informações entre usuário e projeto. 

No entanto, apesar de não haver as limitações físicas que a comunicação a fio pode 

trazer como: rompimento de cabos, instalação de cabos e plugs, mau-contato, entre outros 

problemas, a comunicação sem fio possui também suas limitações principalmente no alcance 

do sinal que pode ser transmitido e sua integridade.  Portanto, fica claro a necessidade da 

realização de testes sobre os módulos de comunicação a fim de se detectar e solucionar 

problemas com transmissão e recepção do sinal de informação.  Abaixo serão discutidos os 

resultados dos testes realizados com ambos. 

 

4.5.1 Comunicação RF 

 

O padrão de comunicação RF deste projeto é realizado por dois módulos híbridos de 

transmissão e recepção respectivamente da Spirit-ON. Para o teste de integridade da 

informação transmitida e de alcance, foram utilizados, para o transmissor e o receptor, uma 

alimentação de 5V e os mesmos tipos de antena (Omni-direcional) com comprimento 

designado pelo fabricante que é de 17,25 cm. 

Os testes foram feitos com o acionador remoto e o sistema em um mesmo ambiente 

com dimensões de 6,5m x 7m no primeiro instante e, em seguida, com o acionador e o 

sistema em ambientes separados por uma parede de 15 cm de espessura a aproximadamente 

10 metros de distância.  
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No primeiro caso foram realizados no total três testes onde foram coletados os 

seguintes resultados por meio da utilização de um osciloscópio.  

   A 1 metro de distância, observou-se que as informações de acionamento eram 

integralmente transmitidas ao receptor do projeto. Portanto a transmissão a 1 m de 

distância foi satisfatória. 

   A 3 metros de distância, também se observou que as informações de acionamento 

eram transmitidas normalmente ao receptor do projeto. Portanto a transmissão a 3 m 

de distância foi também satisfatória. 

   A 5 metros de distância, as informações de acionamento também não sofreram 

nenhuma distorção durante a transmissão chegando fielmente ao receptor do projeto. 

Portanto a transmissão a 5 m de distância foi satisfatória. 

Utilizando-se dessa antena e alimentação de 5V, os testes de integridade do sinal e 

alcance em um ambiente fechado foram satisfatórios logo nas primeiras tentativas sem a 

necessidade de alteração de antena ou tensão de alimentação. 

Já em ambiente distinto, foram realizados no total 2 testes onde se coletou os seguintes 

resultados: 

 Utilizando uma antena de 17,25 cm, observou-se que as informações transmitidas de 

acionamento não chegavam integralmente ao receptor do projeto. Portanto essa 

transmissão de distância não foi satisfatória. 

 Utilizando uma antena de maior comprimento, com 40 cm, notou-se que as 

informações de acionamento eram transmitidas ao receptor do projeto com 

fidelidade. Portanto essa transmissão a distância foi satisfatória. 

 

4.5.2 Comunicação GSM 

 

O padrão de comunicação GSM deste projeto é obtido por meio de um módulo 

rastreador/bloqueador. Este módulo, por trabalhar em padrão GSM, possui alcance de 

transmissão altíssimo, limitado apenas à existência ou não de receptoras de GSM na região. 

Para a realização do teste de acionamento/desacionamento a distância por 

comunicação GSM, utilizou-se um computador com acesso a internet e assim, através da web 
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page do servidor na qual o módulo rastreador/bloqueador está cadastrado, como pode ser 

visto na figura 51, efetuou-se o acionamento/desacionamento deste módulo. 

 

Figura 51 - Web page do servidor na qual o módulo rastreador /bloqueador está cadastrado. 

 

Para realizar o acionamento deste módulo, ou seja, efetuar o atracamento do relé de 

saída do mesmo, alguns passos foram necessários realizar:  

1. Abrir uma caixa de dialogo na home page da página do servidor e em  seguida 

selecionar “Envio de comando SIMRAV” como pode ser visto na figura 52. 

 

Figura 52 - Caixa de diálogo para de envio de comando. 
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2. Após selecionar “Envio de comando SIMRAV” é aberta outra caixa de diálogo para 

realizar o acionamento da saída do módulo, selecionando o comando “Desbloquear 

Veículo”, como pode ser visto na figura 53, e em seguida “Enviar Comando”. 

 

Figura 53 - Comando de acionamento do relé de saída do módulo e consequente desbloqueio do veículo. 

 

O acionamento da saída do rastreador/bloqueador foi realizado após envio do 

comando de desbloqueio do veículo, e assim, o sinal de acionamento de partida a distância foi 

enviado ao sistema de gerenciamento. Para que o rastreador /bloqueador gere a informação de 

acionamento do comando a distância, fisicamente é necessário que o pino 1 deste módulo 

esteja sendo alimentada constantemente pela tensão nominal da bateria.   

No entanto, se o relé de acionamento não for desacionado pelo usuário, o sinal de 

acionamento a distância estará sempre sendo enviado. Portanto, para realizar o 

desacionamento da saída deste módulo rastreador/bloqueador, é necessário realizar os 

seguintes passos: 

1. Abrir a caixa de diálogo na home page da página do servidor e selecionar “Envio de 

comando SIMRAV” já como visto. 

2. Uma caixa de diálogo se abre e em seguida, selecionar “Bloquear Veículo”, como 

pode ser observado na figura 54, então clicar em “Enviar Comando”. 
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Figura 54 - Comando de desacionamento do relé de saída do módulo e consequente bloqueio do veículo. 

 

No desacionamento do relé de saída do módulo, tem-se uma tensão de 5V em seus 

terminais devido ao pull-up projetado, o que faz o sistema de gerenciamento não acionar 

indesejavelmente  o sistema a distância. O desacionamento do relé de saída de fato ocorrerá 

quando for efetuado comando de bloqueio do veículo e em seguida for desligado o pino 1 do 

módulo rastreador/bloqueador.  

Neste teste, o acionador remoto (computador) encontrava-se no módulo receptor do 

projeto (módulo rastreador/bloqueador) a uma distância de 10 metros aproximadamente. 

Durante a realização do teste de acionamento a distância, percebeu-se que o módulo 

utilizado não apresenta flexibilidade quanto à realização do acionamento a distância do 

sistema, pois se faz preciso desligar manualmente a alimentação do pino 1 do módulo para 

que seja possível realizar o desligamento do relé de saída do mesmo, além de haver a 

necessidade de usuário ter que efetuar os comandos de acionamento e desacionamento do 

relé.  

Problemas também quanto a colocação da antena no ambiente foi observado, houve a 

necessidade de colocar a antena em um ambiente mais aberto, ou seja, em campo de visada, 
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pois em determinados ambientes fechados, o módulo de rastreamento/bloqueio não recebeu os 

comandos efetuados na web Page.  

 

4.6 Resultados obtidos sobre o Sistema de Gerenciamento para 

Partida Remota 

 

Para análise e coleta dos resultados, os testes foram divididos conforme as etapas e 

situações principais do funcionamento do sistema: situações de partida após sinal de 

acionamento remoto, situações pós-partida e situação de desligamento.  

Abaixo, faz-se a apresentação dos resultados obtidos dos testes efetuados no sistema 

constituinte deste trabalho. 

 

4.6.1 Teste 1- Situações de partida: Teste de verificação de veículo 

já em funcionamento e teste de segurança para possibilidade da 

partida remota 

 

O objetivo deste teste é fazer a certificação de que o Sistema de Gerenciamento para 

Partida Remota realiza as seguintes verificações logo ao receber o sinal de partida pelo 

acionador remoto: 

 Se o veículo já está ou não em funcionamento e; 

  A verificação das condições iniciais do veículo e MCI para permitir o acionamento 

da linha 15 (alimentação ECU do veículo) e consequentemente da linha 50 (motor de 

partida) para a partida remota.  

Para realizar o teste, o sistema projetado foi colocado em diversas condições iniciais 

diferentes por meio dos circuitos eletrônicos de emulação de sinal e desta forma foram 

colhidos os resultados.  

A tabela 3 abaixo apresenta os resultados do teste de verificação de veículo em relação 

ao seu estado de funcionamento: 



91 

 

Linha 15 Alternador 
Condição do 

Veículo 
Resultado 

Desligado 
Em não 

funcionamento 
Não funcionando 

Permite passagem 

para o teste de 

segurança 

(satisfatório) 

Ligado 
Em não 

funcionamento 

Alimentação elétrica 

do veículo apenas 

Não permite 

passagem para o teste 

de segurança 

(insatisfatório) 

Ligado Em funcionamento 
Veículo em pleno 

funcionamento 

Não permite 

passagem para o teste 

de segurança 

(insatisfatório) 
 

Tabela 3 - Relação de variáveis monitoradas para verificação da condição de funcionamento do veículo. 

 

As variáveis monitoradas para a verificação de funcionamento do veículo, quando 

satisfatórias, levaram o Sistema de Gerenciamento para Partida Remota a realizar o passo 

seguinte que consiste no teste de segurança para realização da partida do MCI. 

Na tabela 4 abaixo é apresentado o resultado desse teste: 

Nível de 

Bateria 

Nível de 

combustivel 

Presença de 

chave no 

comutador 

Freio de 

estacionamento 

Posição neutra 

do trambulador 

Resultado 

Obtido do 

Teste 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 
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Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Sem 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 
No Comutador Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Abaixo ou no 

Nível Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 
No Comutador Acionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Desacionado Na posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Fora da posição 

Partida não 

permitida 

Em 

Condições 

Acima do Nível 

Limite 

Fora do 

Comutador 
Acionado Na posição 

Partida 

permitida 

 

Tabela 4 - Valores monitorados para a realização de teste de segurança para efetuação da partida remota.  

 

Os resultados obtidos nestes testes mostraram conformidade com o projetado e 

apresentou em quais condições o veículo deverá inicialmente se encontrar para que o 

comando a distância da partida do MCI seja eficaz.  
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Portanto, o teste revela que o sistema projetado está apto apenas a realizar a partida 

(teste 2) caso as condições ideais estiverem presentes. Caso não, o sistema retorna para sua 

condição inicial de stand-by. Porém, mesmo em condições de partir, essa tarefa pode não 

ocorrer por eventuais problemas que não estão relacionados diretamente com o projeto, mas 

sim com os componentes do automóvel como o próprio MCI ou componentes que o auxiliam, 

como é o caso do motor de partida.  

 

4.6.2 Teste 2 - Situações de Partida: Partida do MCI 

  

 

  Figura 55 - Partida do MCI após sinal de acionamento remoto. 

 

O ensaio efetuado (respeitando as condições ideais para a realização da partida - 

teste1) consiste em verificar a atuação do sistema de potência e a aplicação da estratégia de 

partida do MCI considerando que este entre em funcionamento e assim permanecer graças ao 

processo de combustão (autonomia).   

Com os sinais adequados colocados nas entradas do projeto ocorreram o acionamento 

da linha 15 e após 2 segundos, conforme definido no programa, o acionamento da linha 50 



94 

 

pelo sistema através dos reles correspondentes. Após 2 segundos de atuação do motor de 

partida foi aplicado manualmente um sinal emulado da rotação (acima de 300 RPM) a fim de 

simular que o MCI entrou em estado de autonomia, ocorrendo então o desligamento da linha 

50.  

Na figura 55, como pode ser observado, tem-se os sinais de acionamento das linhas 15 

e 50 bem como o sinal de acionamento remoto realizado a uma distância convencional de 1m 

por um sistema RF.  

 Duas questões podem ainda ser observadas: a primeira é que o primeiro sinal de 

acionamento remoto e o sinal de acionamento da linha 15 parecem ocorrer ao mesmo tempo, 

porém existe um tempo na qual entre os dois processos ocorrem as verificações realizadas no 

teste 1, isto ocorre devido à velocidade de processamento do microcrontrolador e a escala de 

tempo utilizada no osciloscópio, 5 segundos, configurada para permitir a visualização do 

funcionamento do sistema num todo; a segunda é que permite ter a certeza de funcionamento 

dos circuitos de condicionamento e emulação dos sinais, uma vez que se não estivessem 

funcionando corretamente não permitiriam o acionamento/desacionamento das linhas 15 e 50. 

 

4.6.3 Teste 3 - Situações de partida: MCI não parte devido ao não 

alcance da rotação necessária ou a ausência de rotação  

 

  No teste realizado, simulou-se o acionamento a distância, porém o MCI não atinge 

uma rotação mínima satisfatória que demonstre ao sistema de gerenciamento o seu 

funcionamento somente pelo processo de combustão ou não há existência de rotação. 

Na figura 56 é apresentado graficamente a atuação do Sistema de Gerenciamento 

para Partida Remota durante a aplicação da estratégia de funcionamento para a situação.  

Observe que o sistema de gerenciamento, após receber um pulso de acionamento, realiza três 

tentativas de 4 segundos de acionamento da linha 50 para ligar o MCI em intervalos de 2 

segundos. Como o veículo não entrou em funcionamento após a ultima tentativa de 

acionamento, a linha 15 de alimentação foi desligada e o Sistema de Gerenciamento para 

Partida Remota passou às condições iniciais de stand-by para nova solicitação conforme 

esperado.  
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Figura 56 - Tentativas sem sucesso de acionamento do MCI pelo sistema de gerenciamento após acionamento 

remoto. 

 

4.6.4 Teste 4 – Situação pós-partida: MCI atinge brevemente a 

autonomia em uma das tentativas de partida 

 

Neste teste foi realizada a simulação de uma “pseudo-partida” do MCI, ou seja, ele 

entra em autonomia, porém “morre” alguns segundos depois. Como pode ser acompanhado na 

figura 57, após o acionamento da linha 50, o motor de partida consegue fazer com que o MCI 

entre em funcionamento, conforme visto no sinal de rotação gerada. A linha 50 é então 

desativada e o sistema inicia a contagem de um intervalo de tempo para nova verificação da 

rotação na qual, caso após 5 segundos não haja mais nenhum sinal, inicia-se uma nova 

tentativa de acionamento do MCI limitado a três tentativas.  

No caso simulado, o MCI parte, mas “morre” após 2,5 segundos aproximadamente 

perdendo o sinal de rotação. Como o sistema faz uma nova verificação da rotação após 5 

segundos e não há mais sinal, ele subtende que o MCI parou e realiza mais duas tentativas 

sem sucesso, desligando então a linha 15 conforme resultado esperado, uma vez que não foi 

mais atribuída sinal de rotação.  
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Figura 57 - Situação de problema de partida e pós-partida com MCI não voltando a funcionar. 

 

Assim como mostrado aqui o problema ocorrido na primeira tentativa de partida, 

foram realizadas tanto na segunda como na última, obtendo-se os resultados esperados. Em 

todos os casos o sistema retorna então ao estado inicial. 

 

4.6.5 Teste 5 - Situação pós-partida: MCI atinge brevemente 

autonomia e após outra(s) tentativa(s) atinge autonomia efetiva 

 

 Neste teste foi feito uma variação na simulação realizada no teste 4 anterior. Como 

pode ser acompanhado na figura 58, ocorre um breve funcionamento do MCI na primeira 

tentativa, delimitado pelas duas linhas verticais, após acionamento de 2 segundos do motor de 

partida; na segunda tentativa de 4 segundos de acionamento da linha 50 não houve respostas; 

e apenas na terceira e última tentativa ocorre o funcionamento efetivo do MCI conforme sinal 

de rotação apresentado.  
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Figura 58 - Situação de problema de partida e pós-partida com MCI voltando a funcionar em instante qualquer. 

 

Foram realizadas outras variações de testes dentro desse parâmetro, alternando os 

sinais nas tentativas, e os resultados alcançados foram todos como o esperado. 

 

4.6.6 Teste 6 – Situações de desligamento: Desligamento 

automático do veículo por tempo pré-definido 

 

Após realizar a partida a distância, o Sistema de Gerenciamento para Partida 

Remota tem como estratégia desligar o veículo após um determinado período de tempo em 

funcionamento para que assim, caso o usuário não vier a utilizar o veículo, evitar que este 

fique ligado desnecessariamente gastando combustível. 

Este teste visa verificar se o sistema de gerenciamento realiza após esse tempo o 

desligamento do veículo, através do corte da linha 15, logo depois da partida efetiva do MCI. 

Os resultados alcançados acorreram conforme o esperado como é demonstrado e destacado 

graficamente na figura 59.  
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Figura 59 - Situação de desligamento por estouro de tempo. 

  

O tempo determinado para efeito de simulação foi definido em 30 segundos de 

funcionamento para que o desligamento automático aconteça. Valendo ressaltar que este 

tempo pode ser alterado via software. A diferença de 5 segundos aproximadamente a mais 

determinadas pelas barras verticais (35seg.) e o tempo definido para simulação (30seg.)  se 

deve ao tempo destinado à nova verificação da rotação que, conforme dito, foi definido em 5 

segundos e são somados ao total do tempo de funcionamento. 

 

4.6.7 Teste 7 – Situações de desligamento: Desligamento do veículo 

forçado pelo usuário. 

 

Nesse teste com o veículo já em funcionamento, verificou-se a atuação do sistema em 

relação ao desligamento do veículo por meio do acionador remoto conforme desejo do usuário 

antes mesmo que ocorra o desligamento automático pelo tempo. 

Conforme a figura 60, podemos observar através da linha vertical esquerda o 

acionamento remoto e a ativação da linha 15. Com a partida efetiva do MCI após o breve 
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pulso da linha 50, esperou-se um certo tempo para a realização do desligamento do veículo e, 

conforme o esperado, podemos ver através da linha vertical à direita o sinal gerado pelo 

acionador remoto para desligamento e o respectivo desligamento do veículo pelo corte da 

linha 15, voltando então para o seu estado inicial em stand-by. 

 

 

Figura 60 - Situação de desligamento forçado pelo usuário. 

 

Vale ressaltar que o sistema projetado possui uma proteção que não permite que o 

usuário realize um desligamento ou uma nova partida dentro de uma faixa de tempo 

determinado. Isso foi desenvolvido para evitar desgastes ao sistema automotivo como bateria, 

motor de arranque e MCI. Então, mesmo que o usuário gere um trem de pulsos, como pode 

ser visto na figura acima, o sistema só irar interpretar um novo pulso oriundo do mesmo 

depois de passado o tempo determinado, na qual pode ser alterado via software. No caso para 

simulação foi definido um tempo de 15 segundos. 

 

4.6.8 Teste 8 – Situações de desligamento: Desligamento do veículo 

por parâmetros. 
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O Sistema de Gerenciamento para Partida Remota, após efetuar a partida, faz a 

monitoração de parâmetros relativos ao MCI e do automóvel antes de ser desligado pelo 

sistema de gerenciamento ou pelo próprio usuário. Se acaso, durante o monitoramento, algum 

parâmetro tem o seu valor alterado, o sistema de gerenciamento desliga o veículo por questão 

de segurança. 

 

 

Figura 61 - A. Desligamento forçado da alimentação do veículo após alteração do parâmetro de estado do 

trambulador; B. Desligamento forçado da alimentação do veículo após alteração do parâmetro de estado de nível 

do combustível. 

 

Na ilustração 61 acima, são apresentados graficamente os resultados obtidos onde 

parâmetros como posição do trambulador (figura 61A) e nível de combustível no tanque 

(figura 61B) foram alterados ocorrendo o desacionamento da linha de alimentação do veículo 

pelo sistema de gerenciamento conforme o esperado. 

Para a realização do teste de variação de estado por diminuição do nível de 

combustível, como visto na figura 61B, foi utilizado um potenciômetro com um valor de 1K, 

alimentado com uma tensão de 9V  na qual, a mudança da resistência  promove uma variação 

proporcional de tensão sobre esse potenciômetro que por sua vez é monitorado a todo instante 

por um condicionador. A variação manual da resistência elétrica deste potenciômetro simula a 

variação de combustível num tanque de um veiculo. 



101 

 

4.6.9 Teste 9 – Situações de Partida/Desligamento/Nova partida: 

Efetuação de uma nova partida após desligamento forçado. 

 

 

 

Figura 62 - Efetuação de uma nova partida após desligamento forçado. 

 

Neste último teste efetua-se primeiramente o acionamento a distância partindo o MCI, 

realiza em seguida o desligamento do mesmo e depois, é realizado uma nova partida como 

pode ser observado na figura 62. 

Para demonstrar a atuação do Sistema de Gerenciamento para Partida Remota em 

garantir a integridade do automóvel em não permitir partidas e desligamentos em sequências, 

foi gerado um trem de pulsos de acionamento pelo usuário na qual o sistema só atua após o 

esgotamento do tempo de proteção, como pode ser visto em destaque pelas linhas de cursor 1 

e 2 do osciloscópio na figura. Esse tempo pode ser definido através do software e os 

resultados foram os esperados não ocorrendo instabilidade durante os testes no sistema. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados alcançados com os testes realizados no sistema desenvolvido mostraram 

a capacidade deste projeto em realizar o gerenciamento das informações relativas ao veículo e 

ao seu MCI atendendo assim as expectativas geradas. 

O sistema desenvolvido atuou satisfatoriamente em resposta aos sinais produzidos 

pelos circuitos eletrônicos de emulação, gerindo com eficiência e eficácia as informações 

obtidas por suas entradas. 

Apesar dos ótimos resultados obtidos na realização dos testes, comprovando o bom 

funcionamento do sistema desenvolvido, as dificuldades encontradas com cronograma de 

entrega, impossibilitou este projeto a submeter-se a provas de verificação mais minuciosas 

como acoplamento em um veículo ou em um Mock-up.  

Realizando um panorama dos resultados deste trabalho com os objetivos iniciais 

propostos, pode-se observar que o sistema cumpre de fato com o objetivo proposto, efetuando 

a tomada de parâmetros, controlando apropriadamente os atuadores e realizando o 

acionamento a distância segundo qualquer meio de comunicação wireless. 

O desenvolvimento deste trabalho contribui bastante para pesquisas futuras nos 

campos de gerenciamento de sinais e atuação de sistemas, pois além de trazer conhecimentos 

que envolvem condicionamento de sinal (circuitos de interfaceamento) e programação, a 

flexibilidade do sistema permite o estudo de novas possibilidades de implementação de outros 

sinais como o de temperatura do motor e de outras formas de atuação com novas estratégias, 

segundo a situação monitorada. O trabalho ainda permite e incentiva o estudo de novos 

sensores para o projeto e outras formas de comunicação wireless. 

Por fim, quanto a trabalhos futuros para este projeto, ficam como sugestão os 

seguintes itens: 

 Implementação deste trabalho em uma plataforma de testes como um Mock-up  

ou um veículo; 

 Adoção de novos sinais para o gerenciamento da partida remota; 

 Implementação de sinais de resposta (feedback) ao usuário conforme atuação 

do sistema; 

 Controle do sistema de climatização do veículo visando conforto térmico; 
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 Estudo do impacto da “partida” sobre o sistema desenvolvido, devido ao 

grande consumo de energia durante esse processo; 

 Diminuição do consumo de energia pelo projeto em modo stand-by. 
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ANEXO A 

Circuito Elétrico Completo do Sistema 
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ANEXO B 

Fluxograma de funcionamento do sistema 
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ANEXO C 

Código fonte do programa do projeto 

 

// Nome do projeto: Sistema de gerenciamento da partida a distância. 

 

// Nome dos integrantes: Fabio Yoshiaki Teshima                    0910015 

//                                 Raphael de Oliveira Melo                 0911003 

 

// Versão do compilador: PCW 4.093 

 

// Tipo do microcontrolador: PIC 18F4550 

 

//**** DIRETIVAS E BIBLIOTECAS ***********************************************// 

#include "18F4550.h" 

#include "Inicializa_HW.h" 

#include "DisplayLCD.h" 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#use delay (clock = 20000000) 

#fuses HS, NOWDT, PUT, NOBROWNOUT, NOLVP, DEBUG 

 

//**** DEFINES ***************************************************************// 

// Partida Motor // 

#define PIN_ENT_START_STOP        pin_c1  // Pino de entrada sinal para ligar motor 

// Presenca de chaves // 

#define PIN_ENT_CHAVE                  pin_a1  // Pino de entrada sinal presenca de chave. 

// Sinal Roda Fonica // 

#define PIN_ENT_PULSO                   pin_b0  // Pino de entrada sinal condicionado roda fonica. 

// Linha 50 // 

#define PIN_SAI_LINHA_50               pin_b1  // Pino de saida para acionamento rele linha 50. 

// Linha 15 // 

#define PIN_SAI_LINHA_15               pin_a5  // Pino de saida para acionamento rele linha 15. 

// Freio Estacionamento // 

#define PIN_ENT_FREIO_ESTAC      pin_b2  // Pino de entrada sinal freio estacionamento ligado. 

// Alavanca de cambio // 

#define PIN_ENT_CAMBIO                pin_c7  // Pino de entrada sinal posicao alanvanca de cambio. 

// Tensao Bateria // 

#define PIN_ENT_TENSAO_BAT      pin_b3  // Pino de entrada nivel tensao bateria. 

// Nivel de Combustivel // 

#define PIN_ENT_NIVEL_COMB      pin_b4  // Pino de entrada nivel de combustivel. 
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// Botao Panico GSM // 

#define PIN_SAI_PANICO                      pin_c6  // Pino de saída para envio de sinal a entrada de pânico do gsm. 

// Monitor Linha 15 // 

#define PIN_ENT_MONIT_LINHA_15  pin_a0  // Pino de entrada para monitoramento da Linha15 

// Tensao Alternador // 

#define PIN_ENT_TENSAO_ALT          pin_a3  // Pino de entrada sinal de tensão no alternador. 

 

//**** DECLARACAO DE VARIAVEIS GLOBAIS ***************************************// 

char Fatec[] = "Remote Starter"; 

 

long int  T_Pulso = 0, 

              T_Pulso_Ref = 0, 

              Tempo_Deslig_Autom = 0, 

              Tempo_Espera_Nova_Partida = 0; 

 

short int Estado = 0, 

              Habilita_Linha_15 = 0, 

              Controle_Switch = 0, 

              Deslig_Autom = 0, 

              Monitor_Nivel_Comb = 0, 

              Monitor_Freio_Estac = 0, 

              Monitor_Alav_Cambio = 0, 

              Controle_Desligamento = 0; 

 

int      Interrup = 0, 

          Rpm = 0, 

          Ni = 0, 

          Duracao_Partida = 0, 

          Num_Tentativas = 0, 

          Identif_Rotacao = 0, 

          Unid = 0, 

          Dez = 0; 

 

//**** CONTROLE DE INTERRUPCAO EXTERNA ENTRADA RB0 ***************************// 

/*Descrição: Verifica se ocorre alguma interrupção externa gerada por mudança de nível no sinal da roda fônica, indicando 

que há movimento de rotação do motor.*/ 

#int_ext 

void trata_ext(void) 

{ 

   if(!Identif_Rotacao) Identif_Rotacao++; 

   if(Identif_Rotacao > 100) Identif_Rotacao = 0; 

} 
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//**** CONTROLE DE INTERRUPCAO TIMER0 ****************************************// 

/* Descrição: A interrupção do timer0 decrementa as variáveis das funções que utilizam base de tempo de 1ms.*/ 

 

#int_timer0 

void Trata_Timer0(void) 

{ 

   set_timer0(60536 + get_timer0()); // Timer definido em 1ms para controle dos tempos. 

} 

 

//**** CONTROLE DE INTERRUPCAO TIMER1 ****************************************// 

/* Descrição: A interrupção do timer1 decrementa as variáveis das funções que utilizam base de tempo de 100ms.*/ 

 

#int_timer1 

void Trata_Timer1(void) 

{ 

   set_timer1(3036 + get_timer1()); // Timer definido em 100ms para controle dos tempos. 

   if(Duracao_Partida) Duracao_Partida--; 

   if(Tempo_Deslig_Autom) Tempo_Deslig_Autom--; 

   if(Tempo_Espera_Nova_Partida) Tempo_Espera_Nova_Partida--; 

} 

 

//**** CONTROLE DE INTERRUPCAO DE TIMER2 *************************************// 

/* Descrição: Timer2 configurado para contagem até 5ms gerando sinal de interrupção. Responsável pela base de tempo para  

contagem do número de bordas do sinal da roda fônica que determina a rotação do motor.*/ 

 

#int_timer2 

void Trata_Timer2() 

{ 

  Interrup++;  // variável de controle ('Interrup') do tempo na qual são contadas as bordas do sinal da roda fônica. 

} 

 

// **** PROTOTIPO DE FUNCOES ************************************************ // 

void Escreve_Display(char *); 

void Start_Stop(void); 

void Verif_Estado(void); 

void Verif_Parametros(void); 

void Verifica_Rotacao(void); 

void Mostra_Rotacao(void); 

 

// **** PROGRAMA PRINCIPAL ************************************************** // 

/* Descrição: Inicializa configuração de hardware e chama função de partida ou desligamento do motor do veículo.*/ 
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void main(void) 

{ 

    Inicializa_HW(); // Inicializa configuração de hardware. 

    Escreve_Display(Fatec); // Escreve título no display. 

    output_high(PIN_SAI_PANICO); 

    output_low(PIN_SAI_ID_FALHA); 

             

    while (True) 

    { 

      Start_Stop(); // Chama função de partida ou desligamento do motor. 

    } 

} 

 

// **** FUNCAO PARA LIGAR/DESLIGAR O VEICULO ******************************** // 

//*Descrição: Responsável por monitorar os sinais provenientes do modulo gsm e pelo processo de partida ou desligamento 

do veículo.*/ 

 

void Start_Stop(void) 

{ 

   int Sinal_Start_Stop, 

        Sinal_Pres_Chave; 

 

   Sinal_Start_Stop = input(PIN_ENT_START_STOP); // Recebe sinal do módulo gsm. 

   Sinal_Pres_Chave = input(PIN_ENT_CHAVE); // Recebe sinal presença de chave. 

   Monitor_Nivel_Comb = input(PIN_ENT_NIVEL_COMB); // Monitora nível de combustível. 

   Monitor_Freio_Estac = input(PIN_ENT_FREIO_ESTAC); // Monitora freio de estacionamento. 

   Monitor_Alav_Cambio = input(PIN_ENT_CAMBIO); // Monitora posição câmbio. 

    

/** Recebe sinal para ligar ou desligar o motor. *******************************/ 

   if((!Sinal_Start_Stop) && (!Sinal_Pres_Chave) && (!Tempo_Espera_Nova_Partida)) 

   {   

      Verif_Estado(); // Chamada de função que verifica se o veículo esta ligado ou desligado. 

      Controle_Switch = 1; // Permite a entrada no Switch case de estado do veículo. 

      Controle_Desligamento = 1; // Habilita modos de desligamento. 

      Deslig_Autom = 0; // Faz o reset do contador de deslig. automático. 

      Tempo_Espera_Nova_Partida = 150; // Tempo para permitir nova partida. 

   }  

    

   /** Desliga o veiculo em um dos casos: automaticamente pelo temporizador, nível de combustível baixo, chave for 

colocada  

no contato, desacionamento do freio de estacionamento, mudança posição cambio.*/ 

   if(Controle_Desligamento) 

   { 
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      if((Deslig_Autom && !Tempo_Deslig_Autom) || (Sinal_Pres_Chave) ||(!Monitor_Freio_Estac) ||  

         (!Monitor_Nivel_Comb) || (Monitor_Alav_Cambio)) 

         { 

            output_low(PIN_SAI_LINHA_15); // Desliga linha 15 atuada pelo microcontrolador. 

            Controle_Switch = 0; // Não permite a entrada no Switch case de estado do veículo. 

            Controle_Desligamento = 0; // Desabilita modos de desligamento. 

            Deslig_Autom = 0; // Faz o reset do contador de deslig. automático. 

            Escreve_Display(Fatec); // Escreve título no display. 

         } 

   } 

 

/** Permite a entrada ou não no switch case ***********************************/ 

   if(Controle_Switch)  

   { 

      switch(Estado) // Estado = 0 - Desligado / Estado = 1 - Ligado 

      { 

         case 0: // Partir o veículo pois esta desligado. 

                Verif_Parametros(); // Chama função que verifica demais sinais necessários para a partida. 

                if(Habilita_Linha_15) // Permissão para entrada da linha 15. 

                { 

                    output_high(PIN_SAI_LINHA_15); // Aciona Linha 15. 

                    delay_ms(2000); // Espera pressurização linhas de comb. 

                    Num_Tentativas = 0; // Reseta numero de tentativas de partida. 

 

                    TENTATIVA: // Rotulo de retorno caso tentativa falhe. 

                    if(Num_Tentativas < 3) // Maximo de 3 tentativas. 

                    { 

                       Duracao_Partida = 40; // Inicializa contador, 4s de acionamento da linha 50. 

                       Identif_Rotacao = 0;  

                       output_high(PIN_SAI_LINHA_50); // Aciona linha 50, motor de partida. 

                       while(Duracao_Partida > 0) // Laco para verificacao se motor do veículo entra em funcionamento no período 

     // de 4 seg. 

                       {                                                                                                  

           if(Identif_Rotacao) // Verifica se há movimento do motor. 

                          { 

                              Verifica_Rotacao(); // Chama função que verifica rotação do motor do veículo. 

                              Mostra_Rotacao(); // Mostra no display rotação calculada. 

                              if((Rpm-1) > 3) // Se rotacao maior que 300, motor entrou em funcionamento, 

                              { 

                                  output_low(PIN_SAI_LINHA_50); // Deve-se fazer o retorno do pinhão do motor de partida. 

                                  delay_ms(5000); // Tempo de espera para verificar se motor continua em funcionamento. 

                                  identif_rotacao = 0; // Verifica se há moviemento do motor. 

                                  delay_ms(500);  
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                                  if(!identif_rotacao) // Realiza nova tentativa se motor “morreu”. 

                                  { 

                                     Num_Tentativas++; 

                                     delay_ms(2000); 

                                     goto TENTATIVA; 

                                  } 

                                  Tempo_Deslig_Autom = 300; // Após partida desliga motor depois de 1 min (para simulação). 

                                  Deslig_Autom = 1;  

                                  goto SAIR; // Vai para rótulo SAIR. 

                              } 

                          } 

                       } 

                       output_low(PIN_SAI_LINHA_50); // Se motor não pegou nos 4 seg. de acionamento, desliga motor de partida. 

                       delay_ms(2000); 

                       Num_Tentativas++; // Soma-se mais uma tentativa. 

                       goto TENTATIVA; // Retorna para rotulo TENTATIVA. 

                    } 

                    else if(Num_Tentativas >= 3) // Se numero de tentativas de partida atingiu 3 vezes. 

                    { 

                        output_low(PIN_SAI_LINHA_15); // Desliga linha 15 e espera novo comando. 

                        output_low(PIN_SAI_PANICO); // Retorna ao módulo gsm que motor veiculo não partiu. 

                        delay_ms(2000); 

                        output_high(PIN_SAI_PANICO); 

                        Controle_Switch = 0; 

                        Escreve_Display(Fatec);  

                        break;  

                    } 

 

                    SAIR: // Rótulo de saída. 

                    Controle_Switch = 0;  

                    Identif_Rotacao = 0; 

                    break;. 

                } 

                else if(!Habilita_Linha_15) // Ativação linha 15 negada. 

                { 

                    output_low(PIN_SAI_LINHA_15); // Desliga linha 15, segurança. 

                    output_low(PIN_SAI_LINHA_50); // Desliga linha 50, segurança. 

                    Controle_Switch = 0; // Não permite entrada no switch case de estado do veículo. 

                    Escreve_Display(Fatec); 

                    break;  

                } 

    

         case 1: // Desliga o veículo pois está em funcionamento. 
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                output_low(PIN_SAI_LINHA_15); // Desaciona linha 15, portanto a ECU. 

                Controle_Switch = 0 

                Escreve_Display(Fatec); 

                break; 

 

         default: 

                 output_low(PIN_SAI_LINHA_15); // Desaciona linha 15, portanto a ECU. 

                 Controle_Switch = 0;  

                 Escreve_Display(Fatec); 

                 break; 

      } 

   } 

} 

 

// **** FUNCAO INDICATIVO DE ESTADO****************************************** // 

// Descrição: Verifica se o veículo está ligado ou desligado através dos sinais monitorados da linha 15 e tensão do alternador. 

void Verif_Estado(void) 

{ 

   int Sinal_Monit_Linha_15, 

         Sinal_Tensao_Alt; 

 

   Sinal_Monit_Linha_15 = input(PIN_ENT_MONIT_LINHA_15); // Recebe sinal se linha 15 estiver ligado. 

   Sinal_Tensao_Alt = input(PIN_ENT_TENSAO_ALT); // Recebe sinal se alternador estiver em funcionamento. 

 

   if ((!Sinal_Monit_Linha_15) && (Sinal_Tensao_Alt)) 

   { 

      Estado = 0; // Desligado, pois não ha sinal em nenhuma das entradas. 

   } 

   else if ((Sinal_Monit_Linha_15) || (!Sinal_Tensao_Alt)) 

   { 

      Estado = 1; // Ligado, pois há sinais em umas das linhas. 

   } 

} 

 

// **** FUNCAO VERIFICADOR DE DEMAIS SINAIS ********************************* // 

// Descrição: Recebe parâmetros dos demais sinais necessários para que a partida do veículo possa ser realizado. 

 

void Verif_Parametros(void) 

{ 

   int Sinal_Freio_Estac, Sinal_Alav_Cambio, Sinal_Pres_Chave, 

        Sinal_Nivel_Comb, Sinal_Tensao_Bat; 

 

   Sinal_Pres_Chave  = input(PIN_ENT_CHAVE); // Verifica presença da chave no contado. 
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   Sinal_Freio_Estac = input(PIN_ENT_FREIO_ESTAC); // Recebe sinal freio estac. 

   Sinal_Alav_Cambio = input(PIN_ENT_CAMBIO); // Recebe sinal posição câmbio. 

   Sinal_Tensao_Bat  = input(PIN_ENT_TENSAO_BAT); // Recebe sinal tensão da bateria. 

   Sinal_Nivel_Comb  = input(PIN_ENT_NIVEL_COMB); // Recebe sinal nível de combustível. 

 

   if((Sinal_Freio_Estac) && (!Sinal_Alav_Cambio) && 

        (Sinal_Nivel_Comb) && (Sinal_Tensao_Bat) && 

        (!Sinal_Pres_Chave)) 

   { 

      Habilita_Linha_15 = 1; // Se todos os sinais estiverem de acordo, habilita linha 15. 

   } 

   else if((!Sinal_Freio_Estac) || (Sinal_Alav_Cambio) || 

           (!Sinal_Nivel_Comb) || (!Sinal_Tensao_Bat) || 

           (Sinal_Pres_Chave)) 

   { 

      Habilita_Linha_15 = 0; // Se todos os sinais não estiverem de acordo não habilita linha 15. 

   } 

} 

 

// **** FUNCAO PARA VERIFICACAO DA ROTACAO DO MOTOR ************************* // 

// Descrição: Função que faz a leitura do sinal proveniente da roda fônica 

// (60-2 dentes) e a partir da identificação da falha conta o número de bordas 

// dos pulsos num intervalo de 5ms. O número de bordas contabilizadas neste período 

// multiplicado por 100, indica a rotação do motor. 

 

void Verifica_Rotacao(void) 

{ 

// Verifica o primeiro pulso para criar tempo de referência 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 0); // espera borda de subida de nível. 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 1); // espera borda de descida para iniciar contagem do pulso em nível baixo. 

   set_timer0(0); // reseta timer para iniciar contagem do pulso. 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 0); // espera borda de subida de nível. 

   T_Pulso = get_timer0(); // a variável 'tempo' recebe o conteúdo obtido do timer0. 

   Volta1: 

   rotate_left(&T_Pulso, 2); // Dobra-se o valor da variável 'T_Pulso' p/ criar variável de referência. 

   T_Pulso_Ref = T_Pulso; // Variável 'T_Pulso_Ref' recebe o valor de 'T_Pulso'. 

 

// Comparação para os pulsos seguintes: 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 1 ); // Espera novamente borda de descida. 

   set_timer0(0); // Reseta timer para iniciar contagem do pulso. 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 0); // Espera borda de subida. 

   T_Pulso = get_timer0(); // Variável 'T_Pulso' recebe valor do timer0. 

   if (T_Pulso <= T_Pulso_Ref) // Compara tempos obtidos. 
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   { 

       goto Volta1; // Se o 'T_Pulso' é menor q 'T_Pulso_Ref' então é um pulso normal e vai pra volta1. OBS: a cada pulso dado       

                            // é criado uma nova referência de tempo. 

   } 

 

 // Nova aquisição de tempo do pulso para criar tempo de referência. 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 1); // Espera borda de descida para iniciar a contagem e voltar novamente ao fluxo  

    // de identificação de falha. 

   set_timer0(0); // Reseta timer para iniciar contagem do pulso. 

 

// Preparação para contagem de rotação 

   Interrup = 0; // Variável de controle do tempo zerado. 

   Rpm = 0; // Variável contadora de rotação zerado. 

   enable_interrupts(INT_TIMER2); // Habilita interrupção por estouro de timer2. 

   set_timer2(0); // Timer2 carregado para que dê um estouro a cada 5000us (196 pulsos de 26us). 

   Volta: 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 0); // Espera borda subir para somar RPM. 

   Rpm++;  

   if (Interrup > 1) goto Sair; // Verifica a variável de controle de tempo. Caso dê os 5ms, 'interrup' vai a 1 e sai da rotina. 

   while (input(PIN_ENT_PULSO) == 1); // Espera borda descer para somar RPM. 

   Rpm++; 

   if (Interrup > 1) goto Sair; // Verifica a variável de controle de tempo. caso dê os 5ms, 'interrup' vai a 1 e sai da rotina. 

   goto Volta; 

   Sair: 

   disable_interrupts(INT_TIMER2); // Desabilita interrupção por estouro de timer0. 

} 

 

//**** FUNCAO DE ESCRITA NO DISPLAY ******************************************// 

// Descrição: Recebe o string a ser impresso no display. 

void Escreve_Display(char *String) 

{ 

    int i,   // Variável contador. 

        NUM;  // Variável que recebe a quantidade de caracteres. 

 

    Preparacao_LCD(); // Chamada de função de preparação do Display LCD. 

    Comando(); 

    NUM = StrLen(String); // Conta quandos caracteres a string possui e guarda na variável. 

    for (i=0; i<NUM; i++) // Laço para impressão no display de cada caracter apontado. 

    { 

       output_d(*(String+i)); // Envia para as saídas da porta D, o valor do endereço apontado. 

       Escrita(); // Chama função para escrita. 

    } 

} 
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//**** FUNCAO DE CALCULO DA ROTACAO PARA ESCRITA NO DISPLAY ********************// 

//Descrição: Recebe o valor constante na variável Rpm e faz o tratamento necessário para mostragem no display. 

void Mostra_Rotacao(void) 

{ 

 Preparacao_LCD(); // prepara o LCD para mostrar no display. 

 Comando(); 

 Unid = (Rpm - 1) % 10; 

 Dez = (Rpm - 1) / 10; 

 output_d(0x52); /* 'R' */ 

 Escrita(); 

 output_d(0x50); /* 'P' */ 

 Escrita(); 

 output_d(0x4d); /* 'M' */ 

 Escrita(); 

 output_d(0x3d); /* '=' */ 

 Escrita(); 

 output_d(Dez + 0x30); 

 Escrita(); 

 output_d(Unid + 0x30); 

 Escrita(); 

 output_d(0x30); /* '0' */ 

 Escrita(); 

 output_d(0x30); /* '0' */ 

 Escrita(); 

} 

 

 

Tratamento do LCD 
 

//****************** FUNCOES PARA TRATAMENTO DO LCD ***************************// 

 

void  Comando() 

{ 

 output_low(pin_e0); 

 output_low (pin_e1); 

 delay_us(10); 

 output_high(pin_e1); 

 delay_us(30); 

 output_low(pin_e1); 

 delay_us(10); 

} 

 

void Escrita() 
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{ 

 output_high(pin_e0); 

 output_low(pin_e1); 

 delay_us(10); 

 output_high(pin_e1); 

 delay_us(30); 

 output_low(pin_e1); 

 delay_us(10); 

} 

 

void Preparacao_LCD() 

{ 

 delay_ms(15); 

 output_d(0x30); 

 comando(); 

 delay_ms(4); 

 comando(); 

 delay_us(100); 

 comando(); 

 delay_us(40); 

 output_d(0x38); 

 comando(); 

 delay_us(40); 

 output_d(0x01); 

 comando(); 

 delay_us(1800); 

 output_d(0x0c); 

 comando(); 

 delay_us(40); 

 output_d(0x06); 

 comando(); 

 delay_us(40); 

} 
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ANEXO D 

 

Imagens do projeto 

 

  

 
Figura 63 - Acionador remoto e elementos constituintes. 

 

 

 
A 

 
B 

 
Figura 64 - Módulo receptor RF com elementos constituintes (A) e módulo bloqueador/rastreador GSM (B). 

 

 
 

Figura 65 - Módulos de gerenciamento, potência e condicionadores. 
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Figura 66 - Visão geral do Sistema de Gerenciamento para Partida Remota. 


