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RESUMO 

 

 

Este documento apresenta o desenvolvimento de um sistema de análise qualitativa 

de estradas, capaz de detectar buracos e anomalias das vias urbanas utilizando um 

conjunto de hardware e software responsável pela identificação, controle e envio das 

informações juntamente com a geolocalização para um servidor de aplicações pela rede 

celular. 

Os fatores que motivaram a realização deste projeto foram a necessidade de 

mostrar as condições das vias brasileiras que não se encontram em bom estado de 

conservação, visando proporcionar maior controle de manutenção e consequente conforto 

para os seus usuários, além de colaborar com os órgãos competentes com a 

geolocalização das irregularidades de infraestrutura rodoviária para que sejam sanadas e 

também auxiliar aos frotistas e fabricantes dos componentes automotivos para estimar o 

tempo de vida útil de seus produtos, degradados pela má condição das estradas. 

Os conceitos de aceleração, controle, suspensão veicular, redes de comunicação 

celular e geolocalização também serão abordados neste trabalho bem como projetos 

semelhantes no mundo que utilizam diferentes critérios de avaliação para o mesmo 

propósito, embasamento necessário para este desenvolvimento, dos quais foram 

realizados testes práticos na suspensão dianteira do veículo modelo sedan Prisma da 

fabricante General Motors. 

Em seguida, serão apresentados os cálculos, gráficos com os sinais captados 

durante os ensaios realizados especificamente nas imediações da Faculdade de 

Tecnologia Santo André e a estratégia idealizada para classificar a categoria de cada 

oscilação como grave, moderada ou leve. 

 

Palavras-chave: Infraestrutura rodoviária; Mobilidade urbana; Telemetria; 

Suspensão inteligente.  



ABSTRACT 

 

 

This paper presents the development of a qualitative road metering system capable 

of detecting urban roadways and anomalies using a setup of hardware and software 

responsible for identifier, controlling and sending information along with geolocation to an 

application server over the cellular network. 

The factors that motivated the project were the need to show the conditions of 

Brazilian roads that are not in good condition, aiming to provide a greater control of 

maintenance and consequent comfort for its users; Collaborate with the competent 

companies with the geolocalization of road infrastructure irregularities so that they are 

remedied and assist the fleet owners and manufacturers of components of the vehicle to 

estimate the useful life of their products, degraded by the poor condition of the roads. 

The concepts of acceleration, control, vehicular suspension, cellular communication 

networks and geolocation will also be approached in this work as well as similar projects 

in the world that use different evaluation criteria for the same purpose, bases necessary 

for development of the project and its applications, which practical tests were performed 

on the front suspension of the General Motors sedan model Prisma. 

Next, the calculations will be presented, graphs with the signals captured during the 

tests carried out specifically in the vicinity of the Institute of Technology at Santo André 

and the strategy idealized to classify the category of each oscillation as severe, moderate 

or light. 

 

 

Keywords: Road infrastructure; Urban mobility; Telemetry; Intelligent suspension. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os automóveis introduziram novas exigências para a construção de estradas e 

rodovias em todo o mundo. Além disso, o crescimento da produção industrial automotiva 

obrigou diversos países a investirem uma parcela considerável do orçamento de obras 

públicas na melhoria da pavimentação e expansão do sistema rodoviário, bem como 

estabelecerem as sinalizações adequadas para a segurança da sociedade (Fonte: 

www.cepa.if.usp.br). 

As vias públicas em má condições têm ocasionado transtornos aos cidadãos que 

sofrem com o desgaste do solo. Desta forma, com o excesso de veículos nas grandes 

cidades, motoristas e pedestres necessitam prestar atenção no perigoso trânsito e se 

manterem atentos com a estrutura física da via na qual se locomovem. 

Geralmente, o condutor se adequa a esse tipo de solo, por exemplo, reduzindo a 

velocidade por conta da trepidação sentida no veículo para evitar a avaria precoce de seus 

componentes de suspensão, como pivôs, terminais, buchas, bandejas, amortecedores, 

molas, rodas e pneus, sendo quase que obrigatório promover revisões com maior 

frequência para garantir que seu veículo obtenha a vida útil esperada. 

Figura 1 - Componentes de suspensão veicular 

 

Fonte: www.cartecmecanica.com.br 
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O desgaste do solo é um processo proveniente da progressão de outros defeitos já 

existentes no pavimento como fissuras, escamação, lasqueamento e desgaste superficial, 

o que muitas vezes pode ser pelo emprego de matéria prima de baixa qualidade (Fonte: 

DNIT: Manual de Pavimentação, 2006). 

Por definição, serão entendidos como anomalias, os problemas que causam 

desconforto ao motorista e comumente encontradas nas estradas como bueiros 

desnivelados, buracos e pedregulhos soltos. 

Figura 2 - Bueiro desnivelado 

 

Fonte: www.autoentusiastas.com.br 

Figura 3 - Panela ou Buraco 

 

Fonte: www.uol.com.br 

Figura 4 - Pedregulhos soltos 

 

Fonte: www.santaterezinhahoje.wordpress.com 
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Já as oscilações serão consideradas pelos componentes que fazem parte do 

projeto ou reparação da via, tais como valetas, tartarugas e remendos. 

Figura 5 - Valeta 

 

Fonte: www.correio.rac.com.br 

 Figura 6 - Tartaruga 

 

 Fonte: www.onsv.org.br 

Figura 7 - Remendos 

 

Fonte: gcn.net.br 

 

1.1. Objetivos e Motivação 

 

 

Em face da ocorrência de acidentes por conta da atual deficiência rodoviária, percebe-se 

que uma maior divulgação e reflexo acerca desse tema são de extrema importância. Assim, vê-se 
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necessário a criação de um sistema de segurança de tal modo que reduza consideravelmente o 

número de acidentes e adicione qualidade de vida para a sociedade, evitando os custos de 

manutenção veicular, estresse, cansaço e fadiga excessiva no motorista. (Fonte: PEIXOTO Lênora 

Santos; SILVA Aurélia C. Q.: Acidentes decorrentes de vias públicas urbanas danificadas: a 

responsabilidade civil do município, 2011) 

Figura 8 - Possíveis consequências ao trafegar em estradas irregulares 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 9 - Grave acidente decorrente de um buraco na estrada 

 
Fonte: www.radioguaiba.com.br 

 

1.2. Oportunidades 

 

 

Dentre as diversas oportunidades de empregabilidade deste sistema, podemos 

ressaltar as principais: 

ACIDENTE

↑ REPARO

↓ VIDA ÚTIL ↑ ESTRESSE

↑ R$
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a) Serviço de Manutenção Rodoviária: Auxiliam as empresas deste segmento a 

reduzirem latências do serviço prestado ao Estado, apontando os locais onde mais 

necessitam de cuidados; 

b) Fabricante de Autopeças: Verificam onde seu produto está sendo aplicado e estima 

com maior precisão a sua vida útil para a promoção de garantias; 

c) Transporte Coletivo e Frota: Semelhante a fabricante de autopeças, possibilita o 

controle de qualidade, monitorando o modo de operação de seus veículos em uso. 

Figura 10 - Manutenção rodoviária 

 

Fonte: www.seinf.to.gov.br 

Figura 11 - Autopeça 

 

Fonte: www.carros.uol.com.br 

Figura 12 - Frota veicular 

 

Fonte: www.lidercar.com.br 
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1.3. Sistema Proposto 

 

Este projeto objetiva criar um sistema passivo de telemetria que identifica, monitora 

e grava as posições das oscilações sofridas pelo veículo, categorizando as vias urbanas 

e possibilitando ao motorista, com essas informações, escolher qual é o melhor trajeto a 

ser seguido em relação ao conforto que a viagem pode lhe prover. 

Este monitoramento é visto como um sistema de segurança, uma vez que parte 

dos acidentes são decorrentes das estradas danificadas por desgaste do asfalto, 

resultando em anomalias. 

Figura 13 - Trepidação medida, categorizada e localizada 

 

Fonte: www.landrover.com 

O sistema é passivo pois o veículo irá registrar a qualidade da via após passar 

pelas anomalias e oscilações. Sistemas ativos com o tema abordado podem ser 

desenvolvidos em trabalhos futuros para a melhoria contínua do projeto. 

Um exemplo de sistema ativo é do Ford Fusion Sport, onde os componentes do 

seu amortecimento são continuamente controlados, considerando os sinais emitidos a 

partir de doze diferentes sensores posicionados próximos às rodas dianteiras, capazes de 

rastrear as condições do piso a cada dois milissegundos. Com isso, ao detectar um buraco 

a frente, o sistema informa a unidade de controle, que ajusta os amortecedores dianteiro 

e traseiro para uma configuração mais rígida, evitando que as rodas passem por completo 

dentro de um buraco, reduzindo significativamente o impacto e, consequentemente, 

evitando maiores danos ao veículo. 



19 
 

Figura 14 - Ford Fusion Sport com sistema ativo de detecção de buracos 

 

Fonte: www.quatrorodas.abril.com.br 
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2. CONCEITOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Metodologia para análise das condições das vias brasileiras 

 

 

O transporte rodoviário é realizado nas vias de rodagem pavimentadas ou não para 

transporte de mercadorias e pessoas, sendo realizados por veículos automotores (ônibus, 

caminhões, veículos de passeio, etc.). Como possui, na maioria dos casos, preço de frete 

superior ao hidroviário e ferroviário, é adequado para o transporte de mercadorias de alto 

valor ou perecíveis, produtos acabados ou semiacabados. As características do transporte 

rodoviário de carga no Brasil são: (Fonte: www2.transportes.gov.br) 

a) Possui a maior representatividade entre os modais existentes; 

b) Baixo custo inicial de implantação; 

c) Alto custo de manutenção; 

d) Muito poluente com forte impacto ambiental; 

e) Maior flexibilidade com grande extensão da malha; 

f) Os custos se tornam altos para grandes distâncias; 

g) Baixa capacidade de carga com limitação de volume e peso; 

h) Integra todos os estados brasileiros. 

Figura 15 - Modais de transporte no Brasil 

 

 Fonte: Adaptada de www.ilos.com.br 
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Com o objetivo de realizar um diagnóstico das condições das rodovias 

pavimentadas brasileiras (incluindo rodovias federais e estaduais), a Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) desenvolveu uma metodologia para avaliar as três 

principais características da malha rodoviária: Pavimento, Sinalização e Geometria. 

Essas características são analisadas segundo os níveis de conservação e 

segurança. O resultado da avaliação é divulgado de forma qualitativa, categorizado por 

meio do Modelo CNT de Classificação de Rodovias como Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou 

Péssimo. 

Figura 16 - Classificação das estradas no Brasil pelo modelo CNT 

 

 Fonte: www.sinicesp.org.br 

 

O método de coleta de dados da pesquisa é baseado em normas do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e em outras referências técnicas. As 

principais normas utilizadas são: 

a) Norma DNIT nº 005/2003 – TER: Define os termos empregados em defeitos que 

ocorrem nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos; 

b) Norma DNIT nº 006/2003 – PRO: Estabelece condições exigíveis para a avaliação 

objetiva da superfície de pavimentos rodoviários flexíveis e semi-rígidos; 

c) Norma DNIT nº 008/2003 – PRO: Institui procedimentos para o levantamento visual 

contínuo, exigíveis na avaliação da superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos; 

d) Norma DNIT nº 009/2003 – PRO: Fixa procedimentos para a avaliação subjetiva da 

superfície de pavimentos flexíveis e semi-rígidos com base no seu valor de serventia 
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atual, indicando o grau de conforto e suavidade ao rolamento proporcionado pelo 

pavimento ao usuário. 

Outras referências adotadas são o Manual para Identificação de Defeitos de 

Revestimentos Asfálticos de Pavimentos (MID) e o Highway Capacity Manual (HCM). 

O MID apresenta nomenclaturas, definições, conceitos e métodos de levantamento 

referentes aos principais defeitos de revestimentos asfálticos. Já o HCM traz definições 

importantes de aspectos relacionados às características das rodovias, assim como 

métodos de análise da capacidade e da qualidade operacional de sistemas de transporte. 

Com base nesses aspectos teóricos, a metodologia CNT adota os seguintes critérios: 

a) Os dados são coletados e registrados em formulário a partir do deslocamento do 

pesquisador ao longo das rodovias, em um veículo trafegando com velocidade máxima 

de 50 km/h, desde que respeitada a velocidade mínima da via (metade da velocidade 

máxima); 

b) Cada rodovia é avaliada conforme a observação visual das características em 

segmentos com extensão equivalente a uma unidade de pesquisa, que é um segmento 

rodoviário com extensão de até 10 km, podendo ter de 1 a 10 km, devido às quebras 

de formulário (motivadas pelo início de um novo trecho de pesquisa, pelo 

comprometimento das condições de visibilidade, pela existência de desvio na pista, 

entre outros). Assim, sempre que houver motivo para interrupção do formulário, a 

unidade de pesquisa será necessariamente encerrada naquele ponto, podendo, neste 

caso, ser inferior a 10 km; 

c) O avaliador é treinado para realizar a inspeção de maneira contínua e identificar 

quando determinada variável de Pavimento, Sinalização ou Geometria da via será 

considerada predominante em uma unidade de pesquisa; 

d) A coleta de dados ocorre apenas quando há luz natural e boas condições de 

visibilidade por, no máximo, 8 horas diárias. Dessa forma, em situações adversas, 

como chuva ou neblina, a análise é suspensa até que as condições ideais de pesquisa 

sejam restabelecidas. Se ao longo do segmento avaliado for observada a existência 

de ponto crítico, o avaliador identifica o tipo de situação encontrada, fotografa o local 

e registra a sua localização por meio das coordenadas fornecidas pelo receptor GPS. 
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Em 2015, os dados foram coletados por 17 equipes de pesquisa, sendo cada uma 

delas formada por um pesquisador e um motorista. Cada equipe é alocada em uma rota, 

recebendo as instruções específicas para o seu trajeto. Além das equipes de pesquisa, 

há uma equipe de checagem, responsável pela validação das informações coletadas, e 

duas equipes de apoio, que prestam suporte operacional e auxiliam os pesquisadores em 

campo. 

Cabe ressaltar que as informações levantadas pela equipe de checagem não são 

contabilizadas nos resultados finais da pesquisa, pois são trechos redundantes. Contudo, 

se verificadas inconsistências, outra equipe é encaminhada ao local para refazer a coleta. 

No decorrer da pesquisa, a avaliação dos diversos aspectos das rodovias é 

realizada de três formas: Presença, Pior caso ou Predominância. As formas de avaliação 

são aplicadas de acordo com a variável analisada: 

a) Presença: Utilizada nas variáveis em que se observa a presença ou a ausência de um 

item específico ou uma situação pontual. Exemplos de variáveis registradas quanto à 

presença são: pontos críticos, pontes e viadutos, faixa adicional de subida, curvas 

perigosas, placas de indicação, placas de velocidade e infraestruturas de apoio; 

b) Pior caso: Refere-se, para fins de avaliação, à situação mais grave entre aquelas 

ocorridas na unidade pesquisada, independentemente da predominância. Exemplos 

de variáveis registradas como pior caso são: condições das curvas perigosas e placas 

de interseção; 

c) Predominância: Relacionada à incidência de determinado aspecto em maior 

quantidade que os demais em uma unidade de pesquisa. Algumas das variáveis 

coletadas quanto à predominância são: tipos de rodovia, perfil da rodovia, 

acostamento, pavimento do acostamento, condições de superfície do pavimento, 

faixas centrais e laterais e visibilidade e legibilidade das placas. 

Estabelecidos os critérios para a avaliação das rodovias, a pesquisa é desenvolvida 

em cinco etapas: planejamento, treinamento da equipe de campo, coleta de dados, 

análise de dados e apresentação dos resultados. (Fonte: pesquisarodovias.cnt.org.br). 
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2.2. Operação Tapa-Buraco na cidade de São Paulo 

 

 

A operação Tapa-Buraco consiste em recompor a camada de asfalto onde os 

buracos aparecem. A Superintendência de Usina de Asfaltos (SPUA) e as subprefeituras 

estão aprimorando este serviço com novos métodos para realizar este procedimento como 

o acompanhamento técnico antes e depois da operação, avaliação da quantidade de 

massa necessária e o requadramento do espaço em volta do buraco. (Fonte: 

www.prefeitura.sp.gov.br) 

Figura 17 - Operação Tapa-Buraco na cidade de São Paulo 

 
Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br 

 

2.2.1. Legislação 

 

 

As legislações que regulamentam o serviço são: 

a) Decreto Municipal nº42.239/2002:  Responsabilidade das subprefeituras para 

execução do serviço; 

b) Diário do Município de 5/5/1989, Folha 37: Ordem Interna SAR nº08/1989 - 

especificações técnicas do serviço;  

c) Portaria Intersecretarial SMT/SMSP nº01/2005: Operação Tapa-Buraco; 

d) Portaria SMSP nº28/2014: Rastreamento dos veículos utilizados pelo Tapa-Buraco. 
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2.2.2. Principais etapas do serviço 

 

 

a) O serviço é solicitado por meio dos canais de atendimento da prefeitura e chega à 

Supervisão Técnica de Manutenção (STM) da subprefeitura; 

b) O responsável técnico da STM da subprefeitura realiza vistoria no local indicado e 

programa o serviço do Tapa-Buraco de acordo com a urgência do atendimento; 

c) O encarregado recebe a ordem de serviço da STM e leva até o local a equipe da 

empresa contradada pela subprefeitura para execução do conserto no asfalto; 

d) É realizado recorte e retirada do asfalto em volta do buraco e a área é raspada para 

deixá-la pronta para receber o asfalto novo, que é aplicado no local logo após o recorte 

do asfalto. 

 

2.2.3. Informações adicionais 

 

 

a) O serviço é gratuito e a prefeitura possui o prazo de 60 dias para a sua prestação. 

Para requisitar é necessário entrar em contato com a prefeitura pelo telefone 156, na 

praça de atendimento da subprefeitura, pelo portal web de atendimento SP156 

(sp156.prefeitura.sp.gov.br) ou pelo aplicativo celular SP156; 

b) Os usuários podem solicitar o serviço quando identificar um buraco no asfalto que deva 

ser tapado para evitar acidentes ou danos a veículos; 

c) Caso o buraco tenha sido aberto pela SABESP, COMGÁS ou outra concessionária de 

serviços públicos, a responsabilidade por fechar o buraco e fazer o conserto do asfalto 

é dessas instituições e por isso a solicitação será encaminhada para a própria 

concessionária no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC); 

d) Caso o buraco resulte de problema em galeria subterrânea que conduz água da chuva, 

será realizado o conserto da galeria pela STM antes da execução do Tapa-Buraco; 

e) Para garantir a qualidade do serviço, não é realizado em dias chuvosos, o que pode 

resultar em alterações na programação; 
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f) O Tapa-Buraco não substitui o recapeamento da rua, que pode ser necessário nos 

casos em que não se trata de apenas um ou alguns buracos isolados. Neste caso 

também deve ser solicitado o recapeamento da rua. 

 

2.3. Equipamentos de Medição 

 

 

Contrário ao método CNT, em que as condições da via são observadas por 

pesquisadores, alguns veículos são dedicados para a medição das imperfeições 

rodoviárias, desenvolvidos para suprir as necessidades dos engenheiros na obtenção de 

medidas automáticas e de alta precisão da irregularidade superficial. Dentre eles podemos 

citar dois principais: 

a) Pavement Scanner: Usa linhas de projeção de laser, câmeras de alta velocidade e 

óptica avançada para adquirirem alta definição do perfil 3D da rodovia. Permite 

avaliação automática do estado do pavimento, seja ele asfáltico ou de concreto, além 

disso, adquire dados de imagem em 3D e 2D da superfície da rodovia com resolução 

de 1 mm sobre uma largura de 4 m em pista com velocidades de até 100 km/h; 

Figura 18 - Scanner de pavimento 

 

Fonte: www.dynatest.com.br 
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Figura 19 - Função de análise 3D do Scanner de pavimento 

 

 Fonte: www.dynatest.com.br 

b) Perfilômetro: Obtém medidas contínuas, em velocidade de tráfego, dos perfis 

longitudinais e transversais. As medidas são realizadas com referências lineares. 

 

Figura 20 - Perfilômetro 

 

Fonte: www.dynatest.com.br 

 

Figura 21 - Irregularidade rodoviária para análise do Perfilômetro 

 

Fonte: www.dynatest.com.br 
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2.4. Suspensão Veicular 

 

 

A função da suspensão é manter os pneus do veículo em contato com o solo 

gerando melhor estabilidade no veículo e consequentemente proporcionar maior 

dirigibilidade. Seu objetivo é gerar maior conforto para os ocupantes do veículo, 

absorvendo os impactos ocasionados pelas irregularidades dos pavimentos. Sob a força 

da gravidade, a suspensão pode se chocar com o solo, desta forma, é necessário que um 

sistema absorva a energia da roda, permitindo que o chassi e a carroceria permaneçam 

idealmente inalterados enquanto as rodas seguem as ondulações do pavimento. (Fonte: 

www.carrodegaragem.com) Para a realização deste projeto, foi estudado 2 tipos de 

suspensão: 

a) Tipo MacPherson: Em um sistema de suspensão dianteira, as rodas podem se mover 

independentemente. A coluna MacPherson, desenvolvida em 1947 por Earle S. 

McPherson, da General Motors, é o sistema de suspensão dianteira mais utilizado. 

Esta coluna combina um amortecedor e uma mola helicoidal numa mesma peça. Isso 

faz com que o sistema de suspensão seja mais compacto e leve, podendo ser usado 

em veículos com tração nas rodas dianteiras; 

Figura 22 - Suspensão tipo MacPherson 

 

Fonte: Adaptada de www.howstuffworks.com 
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b) Tipo Eixo Rígido: Suspensões sólidas ou rígidas são aquelas em que as rodas 

laterais são montadas sobre uma mesma barra e qualquer movimento de uma roda é 

transmitido a roda oposta. São usadas como suspensão traseira na maioria dos 

veículos de passeio e veículos comerciais. 

Figura 23 - Suspensão tipo Eixo Rígido 

 

Fonte: Adaptada de www.kuruma-maniacs.blogspot.com.br 

 

2.4.1. Movimento Harmônico Simples (MHS) 

 

 

Um movimento é oscilatório quando o móvel se desloca periodicamente sobre uma 

mesma trajetória em relação a uma posição média de equilíbrio. Esta posição é o ponto 

sobre a trajetória para o qual a resultante das forças que agem sobre o móvel é nula. O 

movimento de um pêndulo ou de um corpo preso a extremidade de uma mola, por 

exemplo, podem ser definidos como MHS. (Fonte: www.mar.mil.br) 

Sua análise completa calcula a velocidade, aceleração e força atuante em pontos 

distintos da trajetória. Entretanto, utiliza-se também dois termos adicionais, sendo: 

a) Elongação: Distância em que o móvel se encontra do ponto de equilíbrio; 

b) Amplitude: Máxima elongação, isto é, a maior distância que o móvel alcança da 

posição de equilíbrio em sua oscilação. 

A figura 24 mostra um corpo, apoiado em um plano horizontal, preso à extremidade 

de uma mola, onde o ponto 0 representa a posição de equilíbrio. 
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Supondo que o movimento já está em desenvolvimento e, analisando a partir do 

momento em que o móvel passa pelo ponto 0, é após este instante que a mola passará a 

exercer uma força sobre o corpo (força restauradora) de caráter elástico. 

Figura 24 - Movimento harmônico simples 

 

Fonte: www.ebah.com.br 

 

Na medida em que m se afasta do equilíbrio, aumentando as elongações, a força 

restauradora e a aceleração crescem. A velocidade do móvel decresce até atingir valor 

zero quando o móvel chega à posição A, onde a força restauradora será máxima. 

Partindo de A, o móvel começa o retorno com velocidade crescente, porém, 

conforme diminuam as elongações, a força atuante e a aceleração sobre ele diminuem. 

Observa-se que de A para 0, os vetores força, aceleração e velocidade têm todos a 

mesma orientação, contrária à do eixo. 
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Ao atingir o ponto 0 a velocidade do corpo será máxima e, como aí a força é nula, 

em função da inércia o corpo passa dessa posição indo em direção à -A. De 0 para -A a 

força restauradora cresce, assim como a aceleração, sendo máximas em -A. A 

velocidade, neste trajeto, decresce até atingir valor nulo no extremo da trajetória. De -A 

para 0, os vetores velocidade, aceleração e força têm o mesmo sentido do eixo. Porém, 

enquanto a força e a aceleração decrescem, o valor da velocidade aumenta na medida 

em que o corpo aproxima-se de 0. 

Se o móvel oscila em torno de sua posição de equilíbrio por ação de uma força que 

seja proporcional às elongações, então o movimento oscilatório é dito harmônico simples. 

Assim, o corpo deslocado "x", do equilíbrio, por ação de uma força restauradora F dada 

por: 

𝑭 =  −𝒌 ⋅ 𝒙 1 

 

Sendo: 

a) 𝒌: Constante elástica da mola; 

b) 𝒙: Elongação. 

O sinal negativo indica que o sentido da força será contrário ao deslocamento. 

Observa-se que a força restauradora é sempre dirigida para a posição de equilíbrio, por 

isso, algumas vezes, chamada força central. 

 

2.4.2. Movimento Harmônico Amortecido (MHA) 

 

 

Em um oscilador real, como a suspensão veícular, existem forças externas, como 

forças de atrito, por exemplo. Se a suspensão começa a se movimentar com uma 

amplitude ao longo do tempo, esta amplitude diminui, ou seja, a amplitude da oscilação 

se anulará gradativamente. 

A amplitude é representada em função do tempo e começa com o valor A e diminui 

exponencialmente até 0. Esse fenômeno é representado conforme a figura 25. 
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Figura 25 - Movimento harmônico amortecido 

 

Fonte: www.fisica.net 

 

No âmbito automotivo, do qual este projeto é integrado, os fenômenos físicos de 

MHS e MHA acontecem principalmente na suspensão, onde o seu modelo simplificado é 

mostrado na figura 26 e, neste exemplo, nota-se o amortecimento do veículo por dois 

componentes essenciais, sendo o próprio componente do amortecedor e o pneu. 

Figura 26 - Modelo simplificado de 1/4 do veículo 

 
Fonte: Alterada de YAMAGATA, Paulo H.; BRABOSA, Roberto S.: Modelagem de Sistema de 

suspensão e Baja SAE com software de dinâmica multicorpos, p. 1, 2012 
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2.5. Acelerômetros e suas aplicações 

 

 

Os acelerômetros calculam a aceleração de forma indireta, ou seja, uma massa 

interna a sua estrutura se move quando submetida a uma força inercial, e assim a variação 

de sua posição pode ser mensurada. A unidade apropriada para a medida da aceleração 

é metros por segundo ao quadrado (m/s²), mas apesar de não fazer parte do Sistema 

Internacional de Unidades (SI), a unidade G (aceleração da gravidade terrestre: 9,788 

m/s²) é amplamente utilizada por fabricantes e especialistas da área para indicar níveis 

de aceleração. (Fonte: FIGUEIREDO, Lígia J.; GAFANI, Ana R.; LOPES, Gustavo S.; 

PEREIRA, Rúben: Aplicações de acelerômetros, p. 1, 2007) 

No decorrer dos anos e com a evolução da tecnologia de produção de dispositivos 

eletrônicos, fenômeno conhecido pelo termo inglês Very Large Scale Integration (VLSI), 

os acelerômetros passaram a ser denominados de sensores MEMS (Micro Electro 

Mechanical Systems) com a diminuição de seu tamanho e adição de circuitos para 

otimizar seu funcionamento e, de acordo com a aplicação, existe um sensor MEMS 

adequado, levando em conta, dentre outros parâmetros, a sua frequência de operação, 

os limites da sensibilidade e a sua topologia (analógico ou digital). 

Tabela 1 - Aplicações que utilizam acelerômetros e suas configurações de frequência, resolução e 
alcance recomendadas 

APLICAÇÃO BANDA RESOLUÇÃO ALCANCE DINÂMICO 

Air Bag 0 - 500 Hz < 500 mg ± 100 g 

Controle de Estabilidade 0 - 500 Hz < 10 mg ± 2 g 

Navegação Inercial 0 - 100 Hz < 5 µg ± 1 g 

Hospitalar 0 - 100 Hz < 10 mg ± 100 g 

Vibração 1 kHz - 100 kHz < 100 mg ± 10⁴ g 

Realidade Virtual 0 - 100 Hz < 1 mg ± 10 g 

Microgravidade 0 - 10 Hz < 1 µg ± 1 g 

Munição Inteligente 10 Hz- 100 kHz 1 g ± 10⁵ g 

Monitoramento de pacotes frágeis 0 - 1 kHz < 100 mg ± 10³ g 

Fonte: Adaptada de BEEBY et al. 2004 
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Em resumo existem três estruturas de acelerômetros: 

a) Piezoresistivos: Utilizam materiais piezoresistivos nas suas molas. Com o 

movimento, a resistência do material piezoresistivo varia, possibilitando que a 

aceleração seja deduzida. Esse tipo de acelerômetro foi o primeiro a ser desenvolvido. 

Apesar da simplicidade, consomem bastante energia e são muito suscetíveis a ruídos 

e temperatura; 

b) Piezolétricos: Utilizam transdutores piezoelétricos para medir o deslocamento da 

massa de prova. A grande vantagem na sua utilização é a banda larga que esses 

dispositivos possuem. Este acelerômetro possui sensibilidade em torno de 320 mV/G 

e uma resposta de frequência entre 1 Hz e 200 kHz. A sua desvantagem é que não 

respondem em baixas frequências ou parados por conta da pequena carga inicial que 

os materiais piezoelétricos necessitam para funcionar; 

c) Capacitivos: A massa de prova fica localizada entre duas placas paralelas formando 

dois capacitores, como mostrado nas figuras 27 e 28. A aceleração então pode ser 

estimada de acordo com a capacitância entre as placas que varia com a posição da 

massa de prova. 

Os acelerômetros do tipo capacitivo são os mais utilizados devido ao seu baixo 

custo, baixo consumo de energia e baixa suscetibilidade a ruído. Uma desvantagem desse 

tipo de acelerômetro é a sua sensibilidade a campos magnéticos, por isso é preciso blinda-

lo durante a fabricação ou na utilização. 
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Figura 27 - Imagem microscópica da estrutura capacitiva do acelerômetro 

 

Fonte: Adaptada do Application Note NXP AN3461 

Figura 28 - Simplificação do modelo e esquema elétrico 

 

Fonte: Adaptada do Application Note NXP AN3461 

 

2.6. Telemetria 

 

 

A palavra telemetria tem origem grega onde tele significa “remoto”, e metron 

significa “medida”, ou seja, a telemetria é a medição e análise de dados a distância, em 

locais onde um sistema de cabeamento, por exemplo, não chegariam. Esta tecnologia é 
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utilizada em pontos geograficamente remotos ou que estão em constante movimento 

(como os automóveis), coletando as suas informações e transmitindo para uma central de 

controle, que tem a função de gerenciar esses dados por meio de sinais de rádio ou 

satélite. (Fonte: www.teleco.com.br) 

Atualmente, conhecida por Internet das Coisas ou simplesmente pela sigla IOT 

(Internet Of Things), a telemetria é composta por aplicações M2M (Machine to Machine), 

termo do qual se refere a projetos de comunicação entre máquinas. O seu funcionamento 

pode ser projetado sob diversas tecnologias wireless como Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, rede 

celular, dentre outras. 

Figura 29 - Diagrama conceitual da comunicação sem fio no segmento automotivo 

 

Fonte: www.trackvix.com.br 

Entre as diversas aplicações da telemetria, o uso em veículos automotores é uma 

das principais aplicações, principalmente durante corridas e competições, que necessitam 

de constante monitoramento de cada um dos componentes do veículo, e também no caso 

de frotas que buscam monitorar as condições do veículo ou a maneira como ele vem 

sendo conduzido pelo motorista. 

A necessidade de mensurar grandezas físicas para o gerenciamento de 

equipamentos eletromecânicos faz com que os sensores e atuadores sejam componentes 

essenciais para um sistema de gerenciamento autônomo tendo em vista que os dados 

disponibilizados por estes dispositivos podem ser tratados eletronicamente e utilizados 

para o controle de periféricos. 
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2.7. GNSS 

 

 

Sistemas de navegação por satélite estabelecem o posicionamento geoespacial 

autônomo através do uso de satélites artificiais. Estes sistemas permitem que receptores 

sobre a superfície terrestre possam determinar a sua localização, tempo e velocidade em 

comparação com os sinais dos satélites, adquirindo sua posição em um sistema de 

referência espacial conveniente. (Fonte: www.inpe.br) 

A acurácia da localização será dada conforme o tipo de técnica de posicionamento 

utilizado. Quando um sistema de navegação por satélite possui a capacidade de oferecer 

posicionamento em qualquer ponto da superfície terrestre, adota-se a nomenclatura de 

Sistema de Navegação Global por Satélite ou pela sigla GNSS (Global Navigation Satellite 

System). Inicialmente os sistemas de navegação foram desenvolvidos para fins militares. 

Posteriormente, as necessidades de posicionamento para uso civil nos diversos 

segmentos como agricultura de precisão e sistemas de transportes levaram ao surgimento 

de aplicações específicas neste sentido. 

Figura 30 - Constelação de satélites do sistema GPS 

 

Fonte: www.gpscenter.com.br 

O termo GNSS foi utilizado pela primeira vez em 1991 pela Associação 

Internacional de Aviação Civil ICAO (International Civil Aviation Organization) para 

designar os sistemas de posicionamento por satélites artificiais com cobertura mundial. 

Considera-se que para obter cobertura global, uma constelação de satélites deve possuir 
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no mínimo 24 satélites posicionados de forma que um determinado receptor sobre a 

superfície terrestre possa ter ao menos quatro satélites disponíveis. 

Figura 31 - Número de satélites disponíveis 24 horas por dia 

 

Fonte: www.inpe.br 

 

Três satélites são suficientes para determinar as coordenadas do receptor, 

enquanto o quarto satélite é utilizado para sincronizar o tempo. Até a presente data, 

apenas dois sistemas GNSS são considerados plenamente operacionais e com alcance 

global: O sistema Estadunidense Navstar GPS (Navigation System with Timing and 

Ranging GPS) e o sistema Russo GLONASS (Global Navigation Satellite System). 

Outros sistemas de geolocalização em desenvolvimento incluem o sistema 

Europeu European Union’s Galileo e o sistema Chinês Compass/Beidou Navigation 

System. É importante salientar que os sistemas Navstar GPS, GLONASS e 

Compass/Beidou não possuem garantias de operação. Isto significa que o sinal dos 

sistemas pode ser bloqueado ou degradado conforme a necessidade política-militar dos 

países que os mantém. Este problema levou ao surgimento de técnicas de combinação 

de sinal entre múltiplos sistemas (se uma constelação possui ruído no sinal, outra 

constelação garante o posicionamento) e propostas de sistemas de navegação para uso 

civil (como Galileo) que possuam garantias de operação. 

No Brasil, desde 2007, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), está 

trabalhando no plano de expansão e modernização da Rede Brasileira de Monitoramento 

Contínuo do Sistema GPS (GPS-RBMC), o qual proporcionará uma maior cobertura 

nacional e novas características de operação. Parte deste plano já foi concluída com a 
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instalação de 29 novas estações e a troca de equipamentos em 13 estações da RBMC. 

Outra iniciativa foi a promoção da comunicação por satélite nas estações localizadas nas 

áreas mais remotas do país, facilitando a disponibilidade dos dados para os usuários. 

Informações adicionais sobre o serviço prestado e tipos de transmissão geoespacial no 

Brasil podem ser encontradas no site do IBGE (www.ibge.gov.br). 

 

2.8. GSM/GPRS 

 

 

Global System for Mobile Communications (GSM) é um protocolo de comunicação 

para dispositivos sem fio elaborado em 1982, destinado a homogeneizar as tecnologias 

usadas nos países europeus que, anteriormente, eram puramente nacionais. Em 1992, 

no entanto, a tecnologia despertou interesse global (HEINE, 1999). A arquitetura da rede 

GSM utiliza uma estrutura celular onde cada célula, em cujo centro localiza-se uma 

Estação Rádio Base (ERB), utiliza uma faixa de frequência de maneira que células 

vizinhas não utilizem a mesma faixa, como ilustrado pela figura 32. 

Figura 32 - Esquema de rede de telefonia móvel 

 

Fonte: www.teleco.com.br 

O alcance de cada ERB é o menor possível, para que frequências escassas sejam 

reusadas mais vezes. Vale lembrar que as faixas de frequência em que estações móveis 
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operam sofrem bastante com a atenuação por serem, geralmente, emissores de baixa 

potência. Por isso, distâncias entre ERB’s e estação móvel de até 5 km são admitidas. 

A estrutura celular também possui suas desvantagens, como o alto custo de 

infraestrutura para se obter grande área de cobertura celular. Quando uma estação móvel 

se desloca, ela pode sair das fronteiras de uma célula e entrar noutra, por isso, se faz 

necessária uma outra chamada para a nova estação base, um processo conhecido como 

handover. 

O General Packet Radio Service (GPRS) tem o propósito de facilitar a interconexão 

entre redes móveis e redes de comutação de pacotes e, principalmente, prover acesso à 

internet (SEURRE et al., 2003). Esta tecnologia abriu espaço para uma gama de novos 

serviços, entre eles, o SMS e serviços de ação a distância como sistemas de 

monitoramento eletrônico. 

Diferentemente do conceito de chamada usado na telefonia, redes GPRS utilizam 

o modelo cliente-servidor existente em redes de computadores. 

Figura 33 - Equipamento Serial envia e recebe dados do Servidor de Aplicações por meio de um 
Modem de Telemetria 

 

Fonte: www.robustel.com 

O dispositivo pode ser configurado em modo client, que faz requisições a um 

servidor, este podendo estar localizado dentro de uma intranet ou internet. No entanto 

existe uma configuração menos comum, onde o móvel pode aceitar requisições para 

monitoramento por telemetria, neste caso funciona em modo server, em que o dispositivo 

precisa ser configurado para processar uma requisição e respondê-la ao seu recipiente. 

Os comandos enviados ao modem são constituídos por apenas uma string de texto 

(geralmente ASCII), iniciados pelo cabeçalho “AT”, seguidos por um comando e alguns 
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parâmetros. Todo comando AT é enviado como uma requisição, que é tratado e é 

devolvida uma resposta no mesmo formato ao emissor, com alguma mensagem de 

confirmação ou dados. Esse comportamento é similar ao encontrado em arquiteturas 

client-server, e de fato, modems sempre dependem de um host que gerencie sua 

operação em alguma aplicação específica (LIBERALQUINO, 2010). Os comandos AT 

permitem quatro tipos de operação (HOME, 2010): 

a) Teste: Verifica se determinado comando é suportado pelo dispositivo; 

b) Configuração: Modifica configurações no modem para determinadas tarefas; 

c) Leitura: Verifica configurações de determinada operação no modem; 

d) Execução: Realiza uma ação ou retira informações de status sobre a execução do 

modem ou dispositivo móvel. 

O padrão GSM define um conjunto de comandos que seja comum a todos os 

dispositivos que se conectem à rede celular, independente de fabricantes 

(LIBERALQUINO, 2010). O standard AT é uma linguagem de comandos orientados por 

linhas. Cada comando é constituído por três elementos:  

a) Prefixo: Consiste nos caracteres “AT”; 

b) Corpo: Constituído por caracteres individuais, que serão descritos mais à frente; 

c) Caractere delimitador: Este caractere é o Carriage Return “<CR>” (0x0D). 

Podem ser combinados vários comandos na mesma linha. Um comando que esteja 

sendo processado pode ser interrompido por qualquer caractere que chegue ao módulo. 

Consequentemente, os comandos seguintes devem esperar que uma 1 resposta do 

modem seja recebida, caso contrário o comando em execução será cancelado. 

 

2.9. Sistemas SCADA 

 

 

O sistema de Controle Supervisório e Aquisição de Dados SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition) servem como interface entre o operador e processos de 

diferentes topologias, como máquinas industriais, controladores automáticos e sensores. 

Com sistemas SCADA são construídos desde aplicativos simples de sensoriamento e 
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automação, até painéis de controle em empresas de geração e distribuição de energia 

elétrica, centrais de controle de tráfego e assim por diante. (Fonte: www.scadabr.org.br) 

Um SCADA típico deve oferecer drivers de comunicação com os equipamentos, 

um sistema para registro contínuo de dados (datalogger) e uma interface gráfica para 

usuário, conhecida como Interface Homem-Máquina (IHM). Na IHM podem ser 

disponibilizados elementos gráficos como botões, ícones e displays, representando o 

processo real que está sendo monitorado ou controlado. Entre as funções mais utilizadas 

em sistemas SCADA estão: 

a) Geração de gráficos e relatórios com o histórico do processo; 

b) Detecção de alarmes e registro de eventos em sistemas automatizados; 

c) Controle de processos incluindo envio remoto de parâmetros e set-points, 

acionamento e comando de equipamentos; 

d) Uso de linguagens de script para desenvolvimento de lógicas de automação. (Manual 

do software, SCADABR, 2010). 

Figura 34 - Exemplo de aplicação SCADA 

 

Fonte: www.mckautomacao.com.br 
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2.10. Projetos semelhantes no Mundo 

 

 

2.10.1. Pothole Patrol 

 

 

Pothole Patrol (Patrulha dos Buracos) é um estudo que utiliza uma plataforma 

computadorizada (Soekris 4801 com o processador SC1100 da AMD com Linux 

embarcado, considerado um computador para aplicações de rede e comunicação) para 

detectar a condição da superfície das estradas e relatá-la para um supervisório. O sistema 

utiliza os periféricos ligados externamente: um sensor acelerômetro e o receptor GPS. Os 

valores são coletados (localização, velocidade, direção e aceleração triaxial) e a detecção 

é executada no próprio dispositivo em tempo real. 

A figura 35 apresenta o Hardware da plataforma e a figura 36 descreve o algoritmo 

do sistema que consiste em machine learning (aprendizado de máquina). Os valores do 

eixo Z (vertical) e do eixo X (horizontal) são processados de acordo com a velocidade do 

veículo para se obter a validação das medições. 

A detecção bem sucedida é enviada por conexões Wi-Fi que o veículo faz ao longo 

do percurso ou por meio de rede celular, quando disponível. Na eventualidade de não 

haver conexões de internet, o protótipo armazena as informações num sistema de 

arquivos do processador interno e assim que a conexão é restaurada, as informações são 

enviadas para o supervisório, que promove o tratamento dos dados, capaz de produzir a 

categorização das estradas, incluindo buracos e outras anomalias. 
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Figura 35 - Computador de bordo Soekris 4801 

 

 Fonte: Adaptada de www.soekris.com 

Figura 36 - Algoritmo do projeto Pothole Patrol 

 

Fonte: JAKOB et al. 2008 
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Este sistema foi implantado em 7 táxis para testes que juntos percorreram um total 

de 9730 km e identificaram 48 anomalias com 90% de confiabilidade das medições. 

 

2.10.2. Pothole Detection using Android Smartphones with Accelerometers 

 

 

Real Time Pothole Detection System (Sistema de detecção de buracos em tempo 

real) utiliza o celular com o sistema operacional Android e seu próprio sensor acelerômetro 

para detectar buracos com diferentes técnicas de tratamento dos dados. 

Figura 37 - Diferentes técnicas para a detecção de anomalias 

 

 Fonte: Adaptada de MEDNIS et al. 2012 

Diversos tipos de irregularidades foram coletados por 4,4 km, tais como buracos 

grandes, médios, pequenos, fendas e remendos. 

Tabela 2 - Avaliação das medições em diferentes algoritmos 

CLASSE THRESH DIFF ZERO-THRESH DIFF-EXT  

Buracos Grandes 3 (100%) 3 (100%) 3 (100%) 3 (100%)  

Buracos Médios 15 (83%) 16 (89%) 16 (89%) 14 (78%)  

Buracos Pequenos 0 - 100 Hz < 5 µg ± 1 g   

Fendas 0 - 100 Hz < 10 mg ± 100 g   

Vibração 1 kHz - 100 kHz < 100 mg ± 10⁴ g   

Fonte: Adaptada de MEDNIS et al. 2012 
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Em média, este sistema obteve 81% de confiabilidade entre os algoritmos. Assim, 

a conclusão do estudo prevê um trabalho em que algoritmos possam funcionar juntos e 

com novas funções como machine learning. 

 

2.10.3. A mobile application for road surface quality control: UNIquALroad 

 

 

O estudo UNIquALroad tem como objetivo monitorar a qualidade da estrada 

utilizando os dados do sensor acelerômetro de dispositivos móveis. O sistema consiste 

em uma aplicação móvel independente que, após o valor de aceleração, aplica filtros em 

sequência. O algoritmo utiliza a informação do eixo Z para detectar o movimento 

perpendicular do veículo em relação ao solo, e os eixos X e Y, as informações para a 

reorientação usando ângulos de Euler. As anomalias são primeiramente analisadas 

manualmente e os valores característicos do acelerômetro são definidos. 

Figura 38 - Oscilação identificada: M*: Valor Médio; S*: Desvio Padrão 

 

Fonte: Adaptada de ASTARITA et al. 2012 

A Figura 38 mostra a mudança do eixo Z ao longo do tempo para uma típica 

oscilação sob diferentes velocidades do veículo. Com esta consideração, o algoritmo 

implementado possui os seguintes filtros: Low-Frequency Filter (LFF - filtro de baixa 

frequencia), Speed Filter (SP - filtro de velocidade) e Small Peaks Filter (SPF - filtro de 

pequenos sinais). 
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Figura 39 - Resultado dos testes 

 

Fonte: ASTARITA et al. 2012 

A aplicação desenvolvida foi testada numa distância total de 8 km. Os testes foram 

realizados com uma velocidade de condução entre 25 km/h e 40 km/h. Foram utilizadas 

duas frequências do acelerometro: 5 Hz e 100 Hz. 

A avaliação do estudo mostra que um nível razoável de taxas de detecção de 

anomalias mais de 90 % verdadeiro positivo são alcançados com a aplicação. No entanto, 

o método de detecção de buraco desenvolvido é considerado pobre com a baixa taxa de 

detecção de buracos, sendo 65%. 
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3. METODOLOGIA E IMPLEMENTAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1. Desenvolvimento 

 

 

Tendo em vista a variedade de tecnologias embarcadas neste projeto foi definido 

os testes dos periféricos por partes com o propósito de verificar o total funcionamento de 

cada circuito antes de integrá-los no sistema. A sequência dos testes obedece a ordem 

decrescente da Tabela 3, ou seja, foram realizados os testes iniciais com o 

microcontrolador e os últimos testes feitos com o projeto integrado. 

Tabela 3 - Tecnologias embarcadas no projeto, seus responsáveis diretos e as descrições de cada 
uma em ordem sequencial dos testes 

TECNOLOGIA RESPONSÁVEL DESCRIÇAO 

Controle 
MKL25Z128VLK4 

NXP 
Microcontrolador 

48MHz / 128 kB Flash / 16 kB SRAM 

Sensor MEMS 
MMA8451Q 

NXP 
Acelerômetro Triaxial Digital 
I2C, ± 2 / 4 / 8 g, 8 / 14 bits 

GSM/GPRS GL865 Télit 
Módulo Celular Quad-band 

850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 

GNSS JN3 Télit Módulo GNSS: GPS L1-band / A-GPS 

Servidor TCP/IP TCP/IP Builder 
Software que cria conexões TCP/IP (Sockets) 

podendo agir como client ou server 

Projeto Integrado Autoria Própria 
Integração dos kits FRDM-KL25Z, RefDes e 

Supervisório 

 Fonte: Autoria própria 

 

3.2. Controle 

 

 

Com o kit de desenvolvimento da NXP Freedom Board FRDM-KL25Z, que oferece 

um conjunto de software e ferramentas de hardware para avaliação e desenvolvimento de 

um projeto, foi feita a prototipagem da aplicação de modo que o sistema seja validado. 
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Figura 40 - Freedom Board FRDM-KL25Z 

 

Fonte: Datasheet Freedom Board FRDM-KL25Z NXP Freescale 

O desenvolvimento do programa é baseado em linguagem C e compilado pelo 

Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE - Integrated Development Environment) 

Codewarrior da NXP, que disponibiliza ferramentas de alto nível para a prototipagem de 

projetos eletrônicos embarcados. Entre as principais, podemos ressaltar a ferramenta 

Processor Expert, que possibilita adicionar periféricos como: I/O, I2C, UART ao código, 

selecionando-os numa biblioteca de hardware pré-definida. 

Diferentes literaturas podem definir essa ferramenta como HAL (Hardware 

Abstraction Layer). 
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Figura 41 - IDE Codewarrior com o projeto Road_Quality_v05 aberto 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Inicialmente, ativamos a opção Debugger Console entre as opções do I/O Support: 

Esta ferramenta imprime os valores que chamamos no programa pelas funções printf e 

scanf (além das demais contidas na biblioteca stdio.h) no console da própria IDE com o 

intuito de depurar o programa em momentos diferentes de execução, identificando 

possíveis falhas no código. 
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Figura 42 - Janela de configuração de novo projeto 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O que não se esperava era que, com esta configuração, o código produzido para o 

projeto não funcionaria sem que o kit estivesse ligado ao gravador Open-SDA, localizado 

na própria placa de circuito impresso (PCI), ou seja, alimentando o kit por outra fonte de 

energia, o programa não inicializa. 
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Para contornar este impasse, houve a necessidade de promover novas 

configurações, tais como a alteração na propriedade do projeto, de ewl_hosted (Debugger 

Console) para ewl (UART) na aba Model como indicado na figura 43. 

Figura 43 - Alteração da função I/O Support nas propriedades do projeto 

 
Fonte: Autoria própria 

 

As informações de I/O Support são encontradas no documento EWL C Reference 

que a NXP fornece junto com a IDE Codewarrior. 

Outras fabricantes de chip oferecem pilhas completas de software para facilitar o 

desenvolvimento que incluem drivers de dispositivo de hardware, protocolos de 

comunicação, pilhas gráficas, bibliotecas utilitárias, etc. O problema é que eles são 

fabricantes de chip e a qualidade do software, muitas vezes, reflete a ocorrência de algum 

bug ou erros inesperados. 

Boa parte das situações de erro em código-fonte podem ser prevenidas com uma 

ferramenta de análise estática de código, é o que explica o desenvolvedor de sistemas 

embarcados e sócio fundador da Embedded Labworks Sergio Prado em seu blog. 
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3.3. Sensor MEMS 

 

 

O acelerômetro utilizado no projeto (MM8451Q) faz parte do kit de desenvolvimento 

Freedom Board FRDM-KL25Z. O dispositivo se destaca pelo baixo consumo de corrente 

(6 µA à 165 µA) e disponibilidade de configuração para diferentes modos de 

funcionamento. Seu encapsulamento possui a dimensão de 3x3x1 mm. 

Os dados de aceleração deste sensor MEMS devem ser acessados pelo protocolo 

de comunicação I2C, possibilitando promover uma interface direta com 

microcontroladores e configura-lo para uma determinada especificação de projeto e 

melhor desempenho. Além disso, o dispositivo dispõe de duas saídas de interrupção que 

podem acionar um alarme de acordo com programado em seus registradores, por 

exemplo. 

Figura 44 - Acelerômetro Triaxial MMA845xQ 

 

Fonte: Datasheet MMA8451xQ 

A medição passiva da anomalia se dá pelo deslocamento do veículo em relação ao 

solo, ou melhor, o deslocamento do eixo das rodas. Para esta medição, o sensor MEMS 

triaxial pode estimar a gravidade do impacto de acordo com a variação da velocidade e 

apresentar os dados digitais por meio do protocolo de comunicação I2C. Os principais 

testes do acelerômetro no projeto são realizados pelas funções a seguir, implementadas 

no programa: 

a) void Accel_Init(void): Habilita a comunicação I2C entre MCU e Acelerômetro e inicia 

o modo de transmissão de dados; 
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b) void Accel_Read(uint8_t Register, int8_t *Data): Lê o registrador definido em 

Register e salva o valor (byte) na variável Data; 

c) void Accel_Write(uint8_t Register, uint8_t Data): Escreve um byte (proveniente da 

variável Data) no registrador definido em Register; 

d) void AccelConfig(void): Configura o modo de operação do sensor. 

A figura 45 apresenta os principais parâmetros que foram configurados no 

acelerômetro. Para isso, o microcontrolador configura o MMA8451xQ, o lê e envia estes 

dados pela UART, onde pode-se verificar no terminal de comunicação Realterm. 

Figura 45 - Principais parâmetros configurados no acelerômetro e as medidas dos eixos X, Y e Z, 
respectivamente 

 
Fonte: Autoria própria 

Neste teste, após a configuração do sensor MEMS, foram plotados os valores de 

aceleração dos eixos X, Y e Z, respectivamente. A principal informação que será 

considerada para este projeto será a do eixo Z, que apresentou o valor 15, significando 

que o protótipo está com a aceleração da gravidade e parado. 

Informações detalhadas sobre a configuração do acelerômetro serão vistas no 

tópico 4 deste documento. 

 

3.4. GSM/GPRS 

 

 

O módulo GSM/GPRS utilizado (GL865-QUAD) é fabricado pela Télit e integrado 

no kit Reference Design (RefDes) da ITech. Este módulo inclui várias funcionalidades, 

como pilha TCP/IP, multiplexador serial e execução de comandos AT, que são essenciais 

para programação de modems. 



55 
 

Figura 46 - Módulo GSM/GPRS GL865-QUAD da empresa Télit 

 

Fonte: Datasheet GL865-QUAD Télit 

Possui também, oito portas I/O, saídas de áudio analógico e digital, dois 

conversores A/D e um D/A. Internamente, possui 1 MB de memória RAM e um 

interpretador de scripts Python com 1,9 MB de memória não volátil para o seu 

armazenamento, o que permite a programação de rotinas e otimização de hardware no 

projeto, inibindo ao módulo GL865-QUAD ser dependente de microcontroladores. Essas 

funções podem ser ativadas ou desativadas na configuração do módulo. 

Figura 47 - RefDes GSM/GPRS + GNSS 

 

Fonte: www.grupoitech.com.br 

O RefDes foi desenvolvido pela empresa ITech para facilitar o desenvolvimento 

com os módulos Télit e os acessórios necessários em uma aplicação rápida. Desta forma, 
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o desenvolvedor que pretende criar um produto utilizando o módulo GSM/GPRS GL865-

QUAD e o GPS JN3 pode seguir fielmente o seu diagrama, lista de componentes e 

inclusive o layout utilizado. 

Para a verificação do funcionamento do módulo celular, enviamos os comandos AT 

de configuração típica de conexão com a operadora, com a finalidade de autenticar seus 

dados perante a ISP (Internet Service Provider) e para validar a conexão de dados GPRS. 

Para isso, fez-se o uso do software da Télit AT Controller. 

Figura 48 - Comandos enviados ao módulo celular pelo software Telit AT Controller 

 

Fonte: Autoria própria 
 

3.5. GPS 

 

 

O módulo GPS utilizado (JN3) é fabricado pela Télit e faz parte do kit de 

desenvolvimento RefDes da empresa ITech. O dispositivo se destaca pelo bom 
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desempenho em relação ao baixo consumo de corrente (10 mA à 32 mA), dimensão de 

16x12,2x2,4 mm e velocidade de inicialização, definido pelo TTFF (Time to First Fix), que 

é o tempo necessário para que o módulo faça sua primeira aquisição de posição. 

Figura 49 - Módulo GPS JN3 da empresa Télit 

 

Fonte: Datasheet JN3 Télit 

Por padrão, o módulo JN3 se comunica utilizando o protocolo NMEA (National 

Marine Electronics Association) com as mensagens de saída periódicas GGA (Global 

Positioning System Fix Data), GSA (GNSS DOP and Active Satellites) e RMC 

(Recommended Minimum Specific GNSS Data) uma vez por segundo e a mensagem GSV 

(GNSS Satellites in View) uma vez a cada cinco segundos. 

O teste inicial do módulo GPS é semelhante ao do módulo celular, contudo, como 

o módulo JN3 é somente um receptor, ou seja, somente adquire sinais dos satélites, 

qualquer software terminal conectado a sua UART, terá os comandos GPS mostrados no 

padrão NMEA. 

A fabricante Télit dispõe de um software dedicado para os testes de seus módulos 

GNSS, transferindo os dados que chegam serialmente para tabelas, planilhas e gráficos: 

Figura 50 - Mensagens do módulo GPS plotadas no software TélitView 

 

Fonte: Autoria própria 
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Pesquisando os dados de latitude e longitude no mapa pelo site opencellid.org, 

pode-se observar o local onde foram feitos os testes de validação do módulo no projeto. 

Figura 51 - Consulta dos dados latitude e longitude no site opencellid.org 

 

Fonte: Adaptada de www.opencellid.org 

 

3.6. Servidor 

 

 

O Servidor utilizado foi o software TCP/IP Builder, uma ferramenta de testes de 

conexões TCP/IP (Socket), do qual pode ser adquirido livremente, de acordo com a 

licensa GNU GPL (General Public License) da Free Software Foundation no site da DRK, 

desenvolvedora de softwares livres multiplataformas. 

Dentre inúmeras funcionalidades deste software, podemos citar as principais: 

a) Agir como client ou server; 

b) Construir sockets TCP ou UDP; 

c) Detectar o endereço IP e a porta remotas em pacotes UDP de entrada; 

d) Exibir dados de entrada em representação hexadecimal. 
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Figura 52 - Software TCP/IP Builder 

 

Fonte: www.drk.com.ar 

Os procedimentos para as configurações dos softwares TCP/IP Builder e Realterm 

são: 

1. Configurar o endereço IP, porta e protocolo da máquina que irá receber a conexão 

(modo Listenning); 

2. Criar o Socket; 

3. Ativar o modo Listen; 
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Figura 53 - Configuração do TCP/IP Builder como Servidor 

 
Fonte: Autoria própria 

4. Endereçar o servidor pelo IP e Porta (neste caso, o endereço IP Público onde o TCP/IP 

Builder está instalado); 

5. Ativar a conexão em Open; 

6. Verificar o Status da conexão. 

Figura 54 - Configuração do Realterm para a conexão com o TCP/IP Builder 

 
Fonte: Autoria própria 

Uma vez criado o Socket, os dados podem ser enviados em modo bidirecional 

representando uma comunicação transparente. 

Figura 55 - Mensagem do servidor TCP/IP Builder para o cliente Realterm 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 56 - Mensagem do cliente Realterm para o servidor TCP/IP Builder 

 
Fonte: Autoria própria 

 

3.7. Projeto Integrado 

 

 

O intuito da integração entre o kit NXP e o kit ITech é a possibilidade de enviar os 

dados das anomalias e oscilações para um supervisório através da rede celular, podendo 

assim, criar uma espécie de banco de dados de qualidade da via com a estrutura 

idealizada na figura 57 e os componentes responsáveis por cada bloco podem ser vistos 

na figura 58. 

Figura 57 - Fluxo dos dados até o supervisório 

 

Fonte: Autoria Própria 

Figura 58 - Diagrama de blocos com os componentes responsáveis 

 

Fonte: Autoria própria 
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Com diferentes características de alimentação entre módulo celular GL865-QUAD 

(3,4 a 4,2V), GPS JN3 (2,9 a 3,6V) e o microcontrolador KL25Z (1,71 a 3,6V), vê-se a 

necessidade de regular a tensão do kit FRDM-KL25Z para maior confiabilidade do 

hardware. 

A estratégia foi utilizar o mesmo componente regulador de tensão do GPS JN3 

integrado ao kit RefDes para suprir o FRDM-KL25Z, tendo em vista que a tensão de 

alimentação é de 3,0VDC, ambos em sua tensão normal de operação. 

Figura 59 - kit RefDes customizado para suprir a tensão do kit FRDM-KL25Z 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 60 - kit FRDM-KL25Z customizado para a alimentação, comunicação com os módulos 
GL865-QUAD e JN3 e indicação visual por LED’s 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 61 - kit RefDes customizado para a comunicação com o microcontrolador, indicação visual 
por LED’s e conexão das antenas por conector SMA 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 62 - Fixação dos kits por parafuso, porca e espaçador isolante 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 63 - kits FRDM-KL25Z e RefDes integrados 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 64 - Visão superior e inferior do gabinete metálico utilizado 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 65 - Visão frontal e traseira do projeto encaixado no interior do gabinete aberto 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 66 - Visão frontal e traseira do projeto encaixado no interior do gabinete fechado 

 
Fonte: Autoria própria 

Com o projeto integrado, o teste de conexão e envio de dados ao servidor foi feito 

lendo as informações de GPS pelo comando do padrão NMEA $GPRMC, do qual contém, 

em seu conteúdo, os dados de Latitude e Longitude. 

Figura 67 - Protótipo conectado e autenticado com o servidor enviou a mensagem de $GPRMC 
após ter lido o módulo JN3 com sucesso 

 

Fonte: Autoria própria 

Este teste comprovou o íntegro funcionamento do módulo celular e GPS, bem como 

o microcontrolador que lê e interpreta as mensagens provenientes deste módulo, filtrando 

somente a informação $GPRMC que contém as informações mínimas recomendadas 

para geolocalização. 
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3.8. Fluxograma do Projeto 

 
Figura 68 - Fluxograma geral do projeto 

 
Fonte: Autoria própria 

Por definição, serão categorizados os níveis de gravidade de cada anomalia e 

oscilação da via conforme as observações feitas pela equipe deste projeto, sendo 

consideradas categorias leve, moderada e grave. 

 

3.9. Instalação do Projeto no veículo 

 

 

Em virtude de a suspensão obter maior absorção aos impactos decorrentes nas 

irregularidades da via, o local definido para a instalação do protótipo foi a bandeja da 

suspensão dianteira direita. 

Uma observação importante no decorrer da instalação foi a distância entre o 

protótipo e o pneu que, ao esterçar o volante, a proximidade entre ambos aumenta, 
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tornando o risco de choques eminente. Assim, vê-se necessário o afastamento do 

protótipo em relação ao pneu, chegando a distância aproximada de 3 cm no máximo 

esterçamento. 

Figura 69 - Vistas da instalação do protótipo na bandeja dianteira do veículo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Porém, como a análise da primeira instalação, mostrada a esquerda da figura 70, 

foi feita com o veículo no elevador hidráulico automotivo, em que o carro estava suspenso 

e sem nenhuma pressão agindo sobre o solo (do qual seu próprio peso é o responsável), 

ocorreu o imprevisto de choque entre pneu e cabo USB quando o veículo fez a primeira 

curva, rompendo o conector da PCI. 

Figura 70 - Choque sofrido no conector do protótipo e danos consequentes 

 
Fonte: Autoria própria 

 

O problema da primeira instalação foi resolvido girando o protótipo, tornando o 

conector USB contrário em relação ao pneu, evitando novos choques e mantendo o eixo 

Z do acelerômetro como referencial para as análises. 
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Após finalizada a depuração do projeto no decorrer dos testes, o cabo USB pode 

ser removido, reduzindo a quantidade de fios na instalação, ficando como nas figuras 71 

e 72. 

Figura 71 - Protótipo fixado na suspensão dianteira direita 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Figura 72 - Distribuição de alimentação e antenas do protótipo 

 
Fonte: Autoria própria 
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3.10. Acessórios utilizados 

 

 

3.10.1. Antena GPS 

 

 

Aproximadamente 90% das antenas à disposição no mercado vêm da Ásia e as 

demais são montadas nos Estados Unidos e Europa (Fonte: www.mundogeo.com). 

A antena GPS utilizada, modelo BR-5001, é fabricada pela Wavekey e é uma 

antena ativa. Isso quer dizer que, para ampliar o seu ganho de sinal, ela recebe uma 

alimentação de 3,3 VDC. Esta funcionalidade é interessante quando o módulo receptor 

está afastado de sua antena. 

Suas especificações técnicas são: 

a) Comprimento do cabo: 5 m; 

b) Conector: SMA 90º; 

c) Alimentação: 3,3 VDC; 

d) Ganho: 27 dB; 

e) Fixação: Base magnética. 

Figura 73 - Antena ativa GPS BR-5001 Wavekey 

 
Fonte: Autoria própria 
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3.10.2. Antena GSM/GPRS 

 

 

A antena GSM/GPRS utilizada, modelo TC-102, é fabricada pela Evercom 

Communications e suas especificações técnicas são: 

a) Comprimento do cabo: 3 m; 

b) Frequência: 850/900/1800/1900 MHz; 

c) VSWR: < 1,5:1; 

d) Polarização: Vertical; 

e) Impedância: 50 Ω; 

f) Potência máxima: 50 W; 

g) Conector: SMA; 

h) Ganho: 3 dB; 

i) Fixação: Base magnética. 

Figura 74 - Antena GSM/GPRS TC-102 Evercom 

 
Fonte: Autoria própria 
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3.10.3. Cabo USB 

 

 

O cabo USB utilizado é do padrão A-miniB e foi customizado para alcançar o 

comprimento de 3 metros com a junção de um extensor USB A-A e outro cabo A-miniB. 

Por ser dados digitais sendo trafegados, não é aconselhável alongar a linha de 

comunicação. Para atenuar o impacto do ligeiro aumento de impedância no cabo e 

consequente perda de sinal, foi configurado uma velocidade de transmissão relativamente 

baixa (9600 bps) para a depuração do protótipo quando instalado ao veículo. 

Figura 75 - Cabo USB A-miniB 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Por conta da depuração do código e da metodologia de prototipagem abordada em 

execução nos testes, o gabinete do projeto onde foi ajustado o conector USB Debug 

(figura 66) permaneceu aberto, sem qualquer vedação contra água e sujeira. Sendo 

assim, nas situações em que o clima aparentou chuva ou neblina, os ensaios foram 

cancelados.  

 

3.10.4. Conector de Alimentação miniFit 

 

 

Para a alimentação do circuito, foi customizado um cabo com conectores garra 

jacaré e miniFit para conexão entre a bateria veicular e o protótipo, respectivamente. 
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Figura 76 - Cabo de alimentação miniFit-Jacaré 

 
Fonte: Autoria própria 

 

3.10.5. Fonte AC/DC 12V/1A 

 

 

Para a programação e simulação do funcionamento do protótipo em bancada, foi 

customizada uma fonte AC/DC 12V/1A com o conector miniFit e uma chave seletora. 

 

Figura 77 - Fonte AC/DC 12V/1A 

 
Fonte: Autoria própria 
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4. COLETA DOS DADOS 

 

 

De acordo com os testes posteriormente detalhados, os componentes de 

suspensão sofrem vibrações com aceleração de até 8G em condições moderadas de 

operação. Assim, a configuração do acelerômetro foi definida como na figura 78. 

Figura 78 - Resolução dos dados do acelerômetro de acordo com a sensibilidade definida 

 
Fonte: Datasheet MMA8451xQ 

Além da sensibilidade e resolução, a velocidade com que os dados são coletados 

do acelerômetro (Output Data Rate - ODR) também pode ser configurado e, neste projeto, 

utiliza-se a sua maior capacidade, sendo 800Hz, que equivale a 800 leituras por segundo.  

Tabela 4 - Equivalência entre a sensibilidade do acelerômetro e as unidades do SI e binária 

SENSIBILIDADE (G) UNIDADE NO SI (m/s²) UNIDADE BINÁRIA 

1 9,8 0000 1111 

0,0625 0,6125 0000 0001 

Fonte: Autoria própria 

De acordo com a tabela 4, a cada step da contagem, considera-se a aceleração 

sendo incrementada ou decrementada em 0,6125 m/s². Sabendo a aceleração de um 

corpo, pode-se calcular a sua velocidade instantânea em um intervalo de tempo Δt 

infinitamente pequeno, ou seja, quando este intervalo tender a zero. Derivando a equação 

do deslocamento em movimento uniformemente acelerado em função do tempo temos: 

𝓿 = 𝓿𝟎 + 𝒂 ∙ 𝒕 2 

Neste protótipo, o programa que calcula a velocidade não foi embarcado, contudo foram 

criados os arquivos Speed.c e Speed.h para facilitar o desenvolvimento deste parâmetro 

em projetos futuros. 
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4.1. Primeira Coleta 

 

 

Para verificar o comportamento do projeto nas diversas configurações de 

aceleração, inicialmente, os testes foram feitos com sensibilidade do acelerômetro em 2G. 

Figura 79 - Aceleração do eixo Z ao passar num bueiro rebaixado moderado ultrapassa o limite 
superior de resolução 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Contudo, nota-se, pela figura 79, que o veículo sofreu uma força maior do que 2G 

em sua suspensão dianteira com anomalias medias e ultrapassou a faixa de resolução 

definida de 8 bit, que varia entre -127 e +127, comprovando a impossibilidade da utilização 

do acelerômetro nesta configuração. 
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Figura 80 - Aceleração do eixo Z ao passar num buraco moderado ultrapassa o limite superior de 
resolução 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.2. Segunda Coleta 

 

 

A segunda coleta foi feita com o acelerômetro configurado em 8G de sensibilidade 

e resolução de 8 bit, proporcionando que o protótipo suporte maiores impactos e consiga 

mensurá-los. Nesta fase, o projeto integrado foi instalado no veículo para, não somente 

ler os dados de aceleração, mas também os enviar ao servidor juntamente com as 

informações de localização. 

A maioria dos dados lidos são plotados negativos por conta de ter sido instalado 

com o kit FRDM-KL25Z de ponta-cabeça. 
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Figura 81 - Aceleração do eixo Z ao passar em remendos leves 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 82 - Anomalia leve detectada e enviada ao servidor junto com a mensagem de localização 
pelo comando $GPRMC 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 83 - Aceleração do eixo Z ao passar num bueiro e remendos moderados 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 84 - Anomalia moderada detectada e enviada ao servidor junto com a mensagem de 
localização pelo comando $GPRMC 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 85 - Aceleração do eixo Z ao passar num buraco grave 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 86 - Anomalia grave detectada e enviada ao servidor junto com a mensagem de localização 
pelo comando $GPRMC 

 
Fonte: Autoria própria 

Mapeando os dados provenientes do protótipo no Open Cell ID, podemos verificar 

a localização das anomalias com precisão média de 10 metros. 

Figura 87 - Mapa da anomalia leve detectada 

 
Fonte: Adaptada do site www.opencellid.org 

Figura 88 - Mapa da anomalia moderada detectada 

 
Fonte: Adaptada do site www.opencellid.org 
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Figura 89 - Mapa da anomalia grave detectada 

 
Fonte: Adaptada do site www.opencellid.org 

 

4.3. Terceira coleta 

 

 

Durante uma hora com o projeto instalado e enviando os dados para o servidor, a 

terceira coleta apresentou resultados adicionais para estimar a qualidade de detecção de 

buracos pelo conjunto de hardware e software desenvolvidos. 

Ao contrário dos ensaios anteriores, o propósito desta etapa foi verificar o 

funcionamento do protótipo em stand alone, ou seja, ligar o protótipo e deixa-lo seguir as 

rotinas automaticamente de conexão e envio das anomalias ao servidor, sem depuração. 

Figura 90 - Mapa das anomalias detectadas durante uma hora de testes próximo a FATEC Santo 
André adaptado do www.opencellid.org de acordo com as leituras no servidor de teste 

 
Fonte: Adaptada do site www.opencellid.org 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS E ESTRATÉGIA ADOTADA 

 

 

Para identificar anomalias e categoriza-las como leve, moderada ou grave foi 

adotada a estratégia lógica a seguir: 

Figura 91 - Estratégia adotada para categorização de anomalias 

 
Fonte: Autoria própria 

Na maioria dos testes, quando o veículo passa por uma anomalia ou oscilação da 

via, o acelerômetro sofre comportamentos semelhantes, sendo que o maior impacto é 

registrado em torno de 20 a 30 leituras de aceleração, como vemos na figura 91, que 

registrou os valores máximo e mínimo de 44 e -104 respectivamente entre as posições 

217 e 232. 
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O microcontrolador então, que está recebendo estes dados continuamente, foi 

programado para separar as informações de aceleração de 40 em 40 leituras num vetor 

e verificar seus valores máximos e mínimos nesta mesma rotina de leitura, da qual está 

embarcada no arquivo Accel.c na função void AnomalyCompare(void) constante neste 

documento em Apêndice B. 

Os resultados foram adquiridos com o veículo com velocidade média de 50 km/h e 

foram promissores, contudo, com algumas ressalvas: 

a) A equipe aferiu que grande parte de anomalias (por volta de 40%) que o veículo passou 

com a roda por cima não foram identificadas pelo projeto. Assim, estas anomalias reais 

e não registradas são consideradas como falso negativo, ou seja, mesmo tendo 

irregularidade na via, o projeto não o acusa. 

b) Quando o veículo passou por anomalias consideradas leves, como remendos por 

exemplo, o projeto enviou informação de categoria moderada, o que pode-se 

considerar sobredimensionamento da anomalia e falso positivo. 

c) Quando o veículo passou por cada anomalia que foi registrada, o protótipo enviou mais 

do que uma informação, neste caso, enviou até três vezes a sua categoria, o que pode-

se considerar sendo três anomalias diferentes ao invés de uma, sendo assim mais 

uma indicação de falso positivo. Este imprevisto, no entanto, pode ser filtrado pelo 

servidor, uma vez que quando enviado os dados de até três anomalias no mesmo 

ponto de geolocalização, o supervisório pode definir que se trata de uma apenas. 

De modo geral, nota-se baixa eficiência do sistema proposto, tendo em vista que 

identificou somente 60% das anomalias que passou, contudo, uma vez que o hardware 

está pronto para a integração ao veículo, tal rendimento pode ser otimizado 

consideravelmente pelo software embarcado ao microcontrolador.  
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Apesar da complexidade de se lidar com as diversas tenologias aqui abordadas, os 

resultados apresentados foram positivos, funcionais e de grande valia para futuros 

desenvolvimentos, dos quais podem ser otimizados para gerar maior confiabilidade nas 

informações de qualidade rodoviária tendo em vista o crescente mercado automotivo e 

consequente necessidade de infraestrutura rodoviária. 

O trabalho demonstrou também a robustez dos componentes eletrônicos utilizados, 

uma vez que para o segmento automotivo este parâmetro é de suma importância, criando 

diversas oportunidades de empregabilidade do sistema como auxiliar as instituições 

competentes a obterem maior controle de suas rodovias, aos fabricantes de autopeças e 

frotistas com a possibilidade de estimar a vida útil de seus produtos, reduzindo o custo 

total operacional. 

Além disso, tendo em vista que as condições precárias das vias urbanas brasileiras 

podem ocasionar desconforto, estresse, dentre outros sintomas, este projeto visa a 

melhoria continua da saúde pública. 
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7. PROPOSTAS FUTURAS 

 

 

O estudo e desenvolvimento do protrótipo abre um grande leque de oportunidades 

para a melhoria continua do tema abordado, dos quais serão apresentados nos tópicos 

seguintes as principais propostas idealizadas. 

 

7.1. Placa de circuito impresso (PCI) dedicada 

 

 

Projetar e executar um sistema de telemetria baseado no tema deste documento, 

com o desenvolvimento de PCI dedicada, sem a utilização de kits para referência, 

possibilitando a redução considerável do tamanho do protótipo e consequentemente maior 

facilidade de empregabilidade e instalação no veículo. 

O responsável deste tópico pode optar na utilização de componentes com 

tecnologia mais recente e certificados para o segmento automotivo (ISO/TS 16949), já 

que as fabricantes possuem uma divisão especializada para este setor. 

Alguns exemplos de componentes dedicados para o segmento automotivo são: 

a) Módulo Celular + GPS ATOP 3.5G 

Figura 92 - Módulo celular + GPS ATOP 3.5G 

 
 Fonte: Datasheet ATOP 3.5G Télit 
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b) MCU STMicroelectronics STM8A 

Figura 93 - MCU STM8A dedicado para segmento automotivo com diversos tipos de package 

 
Fonte: Datasheet STM8A ST Microelectronics 

Para diminuir consideravelmente o dead-line do projeto, existem fabricantes 

especializadas nesta confecção, desde placas convencionais (simples face) a placas 

profissionais (dupla face) e em alumínio (metal core – MCPCB). 

Figura 94 - Exemplos de PCI 

 
Fonte: www.tec-ci.com.br 

 

7.2. Progressão dos testes 

 

 

Diante das diversas configurações possíveis dos periféricos deste projeto, o 

responsável por este tópico pode aprofundar os estudos de cada tecnologia para obter 
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maior abrangência e adquirir maior rendimento do protótipo. Neste caso, alguns 

indicativos podem ser o estudo de: 

a) Acelerômetro configurado em 4G de sensibilidade; 

b) Realizar testes na suspensão tipo Eixo Rígido que, como é peça única, a ação em um 

dos seus lados interfere no lado oposto. Por isso pode ser necessário criar nova 

estratégia de software para detecção de anomalias; 

c) Microcontrolador gravar os dados de anomalias e coordenadas GPS em sua memória 

não volátil enquanto o protótipo não adquire conexão com o servidor, criando um tipo 

de datalogger; 

d) Adicionar um Sim Card ao kit Reference Design para obter redundância entre 

operadoras de internet. 

 

7.3. Sensor MEMS em todos os eixos 

 

 

Melhorar a precisão de aquisição passiva de anomalias da estrada usando 

acelerômetro em todos os eixos do veículo. 

 

7.4. Integração com a rede CAN 

 

 

Integrar o projeto com a rede CAN para apresentar informações adicionais do 

veículo, além das anomalias da via urbana. 

 

7.5. Programação diretamente no módulo celular 

 

 

O módulo celular utilizado (GL865-QUAD) da fabricante Télit disponiliza 

ferramentas de desenvolvimento para programação diretamente do módulo em linguagem 

Python. Esta possibilidade inibe a necessidade de um sistema de controle, como é 
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utilizado neste projeto com o microcontrolador MKL25Z, já que o módulo pode seguir as 

rotinas pré definidas em sua lógica de programação. 

 

7.5.1. Python 

 

 

Python é uma linguagem de alto nível (VHLL - Very High Level Language), de 

sintaxe moderna, orientada a objetos, interpretada via bytecode, com tipagem forte (não 

há conversões automáticas) e dinâmica (não há declaração de variáveis e elas podem 

conter diferentes objetos), modular, multiplataforma, de fácil aprendizado e de 

implementação livre. A linguagem foi criada por Guido Van Rossum (Fonte: python.org.br). 

Figura 95 - Logotipo Python 

 
Fonte: www.python.org.br 

Deve-se atentar ao limite de tamanho para o código a ser gravado, e além disso, o 

módulo celular prioriza mais a conexão wireless do que a execução das rotinas 

programadas, sendo assim necessário estudar a viabilidade e eficácia desta proposta. 

 

7.6. SCADA customizado 

 

 

Desenvolver um servidor customizado para a aplicação de monitoramento de 

estradas podendo ser via browser ou mesmo aplicativo para celulares como o Waze, por 

exemplo, que atualiza a melhor trajetória do veículo conforme informações provenientes 

de outros usuários do serviço automaticamente ou pela ação do motorista. 

Neste caso, no entanto, um fator impactante que merece um estudo mais bem 

detalhado é a viabilidade de um aplicativo, justamente pela necessidade que possui da 

intervenção do motorista para a atualização de seus dados, podendo tornar-se numa 

distração ao invés de uma ferramenta para segurança e conforto da viagem. 
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Como o projeto deste documento propõe o envio das informações da via 

automaticamente de acordo com as medições do sensor, este fator não será impactante. 

Contudo, existe a necessidade de identificar, no servidor, as anomalias que já tiverem sido 

reparadas, sendo assim, o responsável por este tópico pode aprofundar as abordagens 

da análise de sistema da informação, do qual culmina no termo em inglês utilizado 

atualmente como Big Data. 

 

Figura 96 - Mensagem de ‘Buraco na via’ no aplicativo Waze reportado por um usuário 

 

Fonte: Autoria própria 
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7.6.1. Big Data 

 

 

Big Data é o termo que descreve grande volume de dados que impactam os 

negócios no dia a dia. O importante não é a quantidade de dados, e sim o que as empresas 

fazem com os dados que realmente importam. 

Embora o termo seja relativamente novo, o ato de recolher e armazenar grandes 

quantidades de informações para análise de dados é bem antigo. O conceito ganhou força 

no início dos anos 2000, quando um analista famoso deste setor, Doug Laney, articulou a 

definição de big data como os 3 V’s: (Fonte: www.sas.com) 

a) Volume: Organizações coletam dados de uma grande variedade de fontes, incluindo 

transações comerciais, redes sociais e informações de sensores ou dados transmitidos 

de M2M; 

b) Velocidade: Os dados fluem em uma velocidade sem precedentes e devem ser 

tratados em tempo hábil. Tags de RFID, sensores, celulares e contadores inteligentes 

estão impulsionado a necessidade de lidar com imensas quantidades de dados em 

tempo real; 

c) Variedade: Os dados são gerados em todos os tipos de formatos, de dados 

estruturados, numéricos, até documentos de texto não estruturados, e-mail, vídeo, 

áudio, dados de cotações, dentre outros. 
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9. APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Arquivo principal do software embarcado 

 

 

/* ################################################################### 
 **     Filename    : main.c 
 **     Project     : SAQE 
 **     Processor   : MKL25Z128VLK4 
 **     Version     : Driver 01.01 
 **     Compiler    : GNU C Compiler 
 **     Date/Time   : 2016-03-06, 23:20, # CodeGen: 0 
 **     Abstract    : 
 **         Main module. 
 **         This module contains user's application code. 
 **     Settings    : 
 **     Contents    : 
 **         No public methods 
 ** 
 ** ###################################################################*/ 
/*! 
 ** @file main.c 
 ** @version 01.01 
 ** @brief 
 **         Main module. 
 **         This module contains user's application code. 
 */          
/*! 
 **  @addtogroup main_module main module documentation 
 **  @{ 
 */          
/* MODULE main */ 
 
/****************************************************** 
 * SEQUENCIA DOS LEDS 
 *  
 * ON | GSM | ACCEL | RSSI | GPS-FIXED | 
 *  |     |     |       |        | 
 *  |     |     |       |        Quando Sinal GPS stiver ATIVO: Pisca a cada segundo 
 *  |     |     |       RSSI Forte: Asceso Continuamente 
 *  |     |     |       RSSI Mediano: Piscando 
 *  |     |     |       RSSI Fraco: Apagado 
 *  |     |     ACCEL_OK: Ascende 
 *  |     |     ACCEL_NOK: Apagado 
 *  |     Modulo GSM_OK: Ascende 
 *  |     Modulo GSM_NOK: Apagado             
 *  Ao ligar o equipamento:Ascende 
 *****************************************************/ 
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/* Including needed modules to compile this module/procedure */ 
#include "Cpu.h" 
#include "Events.h" 
#include "Acelerometro.h" 
#include "AS1.h" 
#include "ASerialLdd1.h" 
#include "BaseTimer.h" 
#include "TimerIntLdd1.h" 
#include "TU1.h" 
#include "AS2.h" 
#include "ASerialLdd2.h" 
#include "Tap1.h" 
#include "ExtIntLdd1.h" 
#include "LedGSM.h" 
#include "BitIoLdd1.h" 
#include "LedRSSI.h" 
#include "BitIoLdd2.h" 
#include "LedAccel.h" 
#include "BitIoLdd3.h" 
#include "AS3.h" 
#include "ASerialLdd3.h" 
/* Including shared modules, which are used for whole project */ 
#include "PE_Types.h" 
#include "PE_Error.h" 
#include "PE_Const.h" 
#include "IO_Map.h" 
 
/* User includes (#include below this line is not maintained by Processor Expert) */ 
#include "Configuracao.h" 
#include "Accel.h" 
#include "SerialGL.h" 
#include "SerialJN.h" 
#include "SerialDebug.h" 
 
extern uint8_t estado; 
extern int16_t Accel_XM; 
extern int16_t Accel_YM; 
extern int16_t Accel_ZM; 
extern int16_t Vetor_ZM[]; 
extern int16_t Accel_XL; 
extern int16_t Accel_YL; 
extern int16_t Accel_ZL; 
extern uint16_t delay_count; 
extern char BufferRcv[]; 
extern char BufferRcv_GNSS[]; 
extern char GNSS_Err_flag; 
 
/*lint -save  -e970 Disable MISRA rule (6.3) checking. */ 
int main(void) 
/*lint -restore Enable MISRA rule (6.3) checking. */ 
{ 
  /* Write your local variable definition here */ 
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  /*** Processor Expert internal initialization. DON'T REMOVE THIS CODE!!! ***/ 
  PE_low_level_init(); 
  /*** End of Processor Expert internal initialization.                    ***/ 
 
  /* Write your code here */ 
  /* For example: for(;;) { } */ 
   
  delay_count = 0; 
  init_leds(); 
  estado = /*GL865;*/ MEMS; /*JN3;*/ /*DEBUG;*/ 
 
  for(;;){ 
      switch (estado){ 
 
      case GL865:{ 
        estado = RESET; //inicia a comunicação dando um soft reset no módulo 
        GL865Config();  //rotina para adquirir conxeão com a ISP e servidor 
        estado = MEMS;  //em seguida, o programa irá configurar o acelerômetro 
        break; 
      } 
 
      case MEMS:{ 
        AccelConfig(); 
        for(;;){ 
            uint8_t indexACC;  
            for(indexACC = 0; indexACC <= (VECTOR_ACC_LENGHT - 1); indexACC ++){ 
                Accel_Read(OUT_Z_MSB, &Vetor_ZM[indexACC]); 
            } 
            AnomalyCompare(); 
        } 
      } 
 
      case DEBUG:{ 
        AccelConfig(); 
        while(1){ 
            Accel_TriRead(); 
            //SerialDebugSendInt(Accel_ZM); 
            SerialDebugSend(int_to_ascii(Accel_XM)); 
            SerialDebugSend(","); 
            SerialDebugSend(int_to_ascii(Accel_YM)); 
            SerialDebugSend(","); 
            SerialDebugSend(int_to_ascii(Accel_ZM)); 
            SerialDebugSend("\r\n"); 
        } 
      } 
 
      case JN3:{ 
        SerialDebugSend("GNSS MODULE INITIALIZE\r\n\r\n"); 
        //AS2_EnableEvent(); 
        while(1){ 
            /*            if(GNSS_Err_flag){ 
                //AS2_DisableEvent(); 
                delay_ms(100); 
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                //AS2_EnableEvent(); 
                GNSS_Err_flag = 0; 
            }*/ 
            if(StringCompareGNSS(GPRMC, &BufferRcv_GNSS) != 0){} 
            else{ 
                //AS2_DisableEvent(); 
                SendNMEASentenceToServer(); 
            } 
        } 
      } 
      } 
  } 
  /*** Don't write any code pass this line, or it will be deleted during code generation. ***/ 
  /*** RTOS startup code. Macro PEX_RTOS_START is defined by the RTOS component. DON'T MODIFY THIS CODE!!! 
***/ 
  #ifdef PEX_RTOS_START 
    PEX_RTOS_START();                  /* Startup of the selected RTOS. Macro is defined by the RTOS component. */ 
  #endif 
  /*** End of RTOS startup code.  ***/ 
  /*** Processor Expert end of main routine. DON'T MODIFY THIS CODE!!! ***/ 
  for(;;){} 
  /*** Processor Expert end of main routine. DON'T WRITE CODE BELOW!!! ***/ 
} /*** End of main routine. DO NOT MODIFY THIS TEXT!!! ***/ 
 
/* END main */ 
/*! 
 ** @} 
 */ 
/* 
 ** ################################################################### 
 ** 
 **     This file was created by Processor Expert 10.3 [05.09] 
 **     for the Freescale Kinetis series of microcontrollers. 
 ** 
 ** ################################################################### 
 */ 
 

APÊNDICE B – Arquivo de configuração do acelerômetro 

 

 

/* 
 * Accel.c 
 * 
 *  Created on: Mar 6, 2016 
 *      Author: wesley 
 */ 
 
#include "Accel.h" 
#include "Util.h" 
#include "SerialJN.h" 
 
int16_t Accel_Result = 0; 
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int16_t Accel_XM = 0; 
int16_t Accel_YM = 0; 
int16_t Accel_ZM = 0; 
int16_t Vetor_XM[40] = {0}; 
int16_t Vetor_YM[40] = {0}; 
int16_t Vetor_ZM[VECTOR_ACC_LENGHT] = {0}; 
int16_t Accel_XL = 0; 
int16_t Accel_YL = 0; 
int16_t Accel_ZL = 0; 
extern uint16_t delay_count; 
extern char BufferRcv_GNSS[BUFFERRCV_GNSS_SIZE]; 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        AnomalyCompare 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: save the higher and lesser value of a vector 
 *              and estimate the road anomaly from it. 
 *              Then, send the anomaly category and GNSS Data 
 *              to a control server unit 
 **********************************************************/ 
void AnomalyCompare(void){ 
  int8_t menor = Vetor_ZM[0]; 
  int8_t maior = Vetor_ZM[0]; 
  int8_t i; 
  for(i = 1; i <= (VECTOR_ACC_LENGHT - 1); i++){ 
      if((Vetor_ZM[i] < Vetor_ZM[i - 1]) && (Vetor_ZM[i] <= menor)){ 
          menor = Vetor_ZM[i]; 
      }else if((Vetor_ZM[i] > Vetor_ZM[i - 1]) && (Vetor_ZM[i] >= maior)){ 
          maior = Vetor_ZM[i]; 
      } 
  }  
  if(((maior-menor) >= 30) && ((maior-menor) <= 49)){ 
      LedAccel_NegVal(); 
      SerialDebugSend("\r\nANOMALIA LEVE\r\n"); 
      //SendANOMALIA_LEVE(); 
/*      while(StringCompareGNSS(GPRMC, &BufferRcv_GNSS) != 0){} 
      SendNMEASentenceToDebug();*/ 
      //SendNMEASentenceToServer(); 
  } 
  if(((maior-menor) >= 50) && ((maior-menor) <= 69)){ 
      LedGSM_NegVal(); 
      SerialDebugSend("\r\nANOMALIA MODERADA\r\n"); 
      //SendANOMALIA_MODERADA(); 
/*      while(StringCompareGNSS(GPRMC, &BufferRcv_GNSS) != 0){} 
      SendNMEASentenceToDebug();*/ 
      //SendNMEASentenceToServer(); 
  } 
  if((maior-menor) >= 70){ 
      LedRSSI_NegVal(); 
      SerialDebugSend("\r\nANOMALIA GRAVE\r\n"); 
      //SendANOMALIA_GRAVE(); 
/*      while(StringCompareGNSS(GPRMC, &BufferRcv_GNSS) != 0){} 
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      SendNMEASentenceToDebug();*/ 
      //SendNMEASentenceToServer(); 
  }    
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_Init 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function enables Accelerometer 
 *              Device to I2C Communication  
 **********************************************************/ 
void Accel_Init(void){ 
  I2C_PDD_EnableDevice(Acelerometro_DEVICE, PDD_ENABLE); 
  I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK; //Modo TX 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_TriRead 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function reads 3-Axis of 
 *              Accelerometer (X, Y & Z) for values been saving 
 *              in Accel_-M and Accel_-L buffers which are: 
 *               
 *              Accel_-M: Most significant byte 
 *              Accel_-L: Lowest significant byte 
 **********************************************************/ 
void Accel_TriRead(void){ 
  Accel_Read(OUT_X_MSB, &Accel_XM); 
  Accel_Read(OUT_Y_MSB, &Accel_YM); 
  Accel_Read(OUT_Z_MSB, &Accel_ZM); 
  Accel_Read(OUT_X_LSB, &Accel_XL); 
  Accel_Read(OUT_Y_LSB, &Accel_YL); 
  Accel_Read(OUT_Z_LSB, &Accel_ZL); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_Read 
 * INPUT:       Register: A register to be read 
 *              Data: A variable to be filed with 
 *                    Register contents 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function reads a register from 
 *              Accelerometer by I2C Communication 
 **********************************************************/ 
void Accel_Read(uint8_t Register, int8_t *Data){ 
  I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK;  //START Bit 
  I2C0_D = DEVICE_ADDR_WRITE;  //Envia Device Address em modo Escrita 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_D = Register;   //Envia Registrador a ser lido 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_C1 |= I2C_C1_RSTA_MASK;          //Repeat START 
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  I2C0_D = DEVICE_ADDR_READ;  //Envia Device Address em modo Leitura 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_C1 &= (~I2C_C1_TX_MASK);         //Modo RX 
  I2C0_C1 |= I2C_C1_TXAK_MASK;         //Configura NACK 
  *Data = I2C0_D;   //Limpa Registrador do resultado 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_C1 &= (~I2C_C1_MST_MASK); //STOP Bit 
  *Data = I2C0_D;   //Captura resultado 
  I2C0_C1 &= (~I2C_C1_TXAK_MASK); //Habilita Ack 
  I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK;  //Modo TX 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_Write 
 * INPUT:       Register: A register to be write 
 *              Data: A variable with data to be filed 
 *              in Register 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function writes a data to Register 
 *              that intends to configure 
 **********************************************************/ 
void Accel_Write(uint8_t Register, uint8_t Data){ 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x00); //Coloca em modo Standby 
  Accel_Write_SingleReg(Register, Data);//Configura Registrador 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x01); //Coloca em modo Active 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_Write_SingleReg 
 * INPUT:       Register: A register to be write 
 *              Data: A variable with data to be filed 
 *              in Register 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function writes a data to Register 
 *              that intends to configure 
 **********************************************************/ 
void Accel_Write_SingleReg(uint8_t Register, uint8_t Data){ 
  I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK; //START Bit 
  I2C0_D = DEVICE_ADDR_WRITE; //Envia Device Address em modo Escrita 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_D = Register; //Envia Registrador a ser gravado 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_D = Data; //Envia Dado a ser gravado 
  Wait_Flag(); 
  I2C0_C1 &= (~I2C_C1_MST_MASK);        //STOP Bit 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Wait_Flag 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function waits a flag from 
 *              accelerometer for indicate a completed 
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 *              data transmission 
 **********************************************************/ 
void Wait_Flag(void){ 
  delay_count = 0; 
  while((!((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK) >> I2C_S_IICIF_SHIFT)) && (delay_count <= 5000)); 
  if(delay_count >= 5000){ 
      SerialDebugSend("\rI2C_Timeout\r\n"); 
       
      /*proximo desenvolvedor deve acrescentar o tratamento deste erro para otimizar 
       * o desempenho do codigo... 
       * Este erro ocorre por conta de eventual falha na comunicação entre MCU e ACC 
       * no momento de depuração e/ou em desligamento repentino da fonte do protótipo. 
       */ 
       
  } 
  //delay_ms(10); //AN3468 
  I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; //Limpa Flag IICIF 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_TapConfig 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function configures the Accelerometer 
 *              to TAP function which meaning that Device'll 
 *              indicate an interrupt flag when it's 
 *              detect a TAP (High Frequency) variation of 
 *              G-Force. 
 * REFERENCES:  AN4072 DIRECTIONAL TAP DETECTION  
 **********************************************************/ 
void Accel_TapConfig(void){ 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x00); //Coloca em modo Standby + 800Hz ODR 
  Accel_Write_SingleReg(0x21, 0x15); //Enable x,y,z Single Pulse 
  Accel_Write_SingleReg(0x23, 0x30); //X_Threshold 
  Accel_Write_SingleReg(0x24, 0x30); //Y_Threshold 
  Accel_Write_SingleReg(0x25, 0x30); //Z_Threshold 
  Accel_Write_SingleReg(0x26, 0x50); //TimeLimit for TapDetection to... 
  Accel_Write_SingleReg(0x27, 0xF0); //Latency Time to... 
  Accel_Write_SingleReg(0x2D, 0x08); //Enable Pulse Interrupt 
  Accel_Write_SingleReg(0x2E, 0x08); //Route Pulse to INT1 HwPin 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x01); //Coloca em modo Active 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_TransientConfig 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: - 
 * REFERENCES:  AN4071 TRANSIENT DETECTION 
 **********************************************************/ 
void Accel_TransientConfig(void){ 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x00); //Coloca em modo Standby + 800Hz ODR 
  Accel_Write_SingleReg(0x1D, 0x18); //Enable Z flag 
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  Accel_Write_SingleReg(0x1F, 0x04); //Threshold to 8 counts 
  Accel_Write_SingleReg(0x20, 0x05); //Debounce Counter for 50ms 
  Accel_Write_SingleReg(0x2D, 0x20); //Enable Transient INT_function 
  Accel_Write_SingleReg(0x2E, 0x20); //Route the INT to INT1 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x01); //Coloca em modo Active 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        Accel_MotionConfig 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: - 
 * REFERENCES:  AN4070 MOTION & FREEFALL DETECTION 
 **********************************************************/ 
void Accel_MotionConfig(void){ 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x18); //Coloca em modo Standby + 100Hz ODR 
  Accel_Write_SingleReg(0x15, 0xD8); //Enable Motion Detection 
  Accel_Write_SingleReg(0x17, 0x30); //Threshold Motion Detection of > 3g 
  Accel_Write_SingleReg(0x18, 0x0A); //Debounce Counter for 100 Hz 
  Accel_Write_SingleReg(0x2D, 0x04); //Enable Motion INT_function 
  Accel_Write_SingleReg(0x2E, 0x04); //Route the INT to INT1 
  Accel_Write_SingleReg(0x2A, 0x01); //Coloca em modo Active 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        PrintAccelConfig 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function prints configurations 
 *              parameter of Accelerometer on Serial Debug 
 **********************************************************/ 
void PrintAccelConfig(void){ 
  SerialDebugSend("\r\n\r\n###########################\r\n"); 
  SerialDebugSend("ACCELEROMETER CONFIGURATION"); 
  SerialDebugSend("\r\n###########################\r\n\r\n"); 
   
  Accel_Read(XYZ_DATA_CFG, &Accel_Result); 
  if (Accel_Result == 0x00){ 
      SerialDebugSend("Sensibility\t2G\r\nHPF\t\tDISABLED\r\n"); 
  }else if (Accel_Result == 0x01){ 
      SerialDebugSend("Sensibility\t4G\r\nHPF\t\tDISABLED\r\n"); 
  }else if (Accel_Result == 0x02){ 
      SerialDebugSend("Sensibility\t8G\r\nHPF\t\tDISABLED\r\n"); 
  }else if (Accel_Result == 0x10){ 
      SerialDebugSend("Sensibility\t2G\r\nHPF\t\tENABLED\r\n"); 
  }else if (Accel_Result == 0x11){ 
      SerialDebugSend("Sensibility\t4G\r\nHPF\t\tENABLED\r\n"); 
  }else if (Accel_Result == 0x12){ 
      SerialDebugSend("Sensibility\t8G\r\nHPF\t\tENABLED\r\n"); 
  }else{ 
      SerialDebugSend("Sensibility\tERROR\r\nHPF\t\tERROR\r\n"); 
  } 
  delay_ms(1000); 
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  Accel_Read(CTRL_REG1, &Accel_Result); 
  if (Accel_Result == 0x00){ 
      
SerialDebugSend("Operation\tSANTBY\r\nReading\t\tNORMAL\r\nNoise\t\tNORMAL\r\nData_Rate\t800HZ\r\n"); 
  }else if (Accel_Result == 0x01){ 
      
SerialDebugSend("Operation\tACTIVE\r\nReading\t\tNORMAL\r\nNoise\t\tNORMAL\r\nData_Rate\t800HZ\r\n"); 
  }else{ 
      SerialDebugSend("Operation\tERROR\r\nReading\t\tERROR\r\nNoise\t\tERROR\r\nData_Rate\tERROR\r\n"); 
  } 
  //Next User could implement more commands here to Debug. 
  delay_ms(1000); 
   
  Accel_Read(WHO_AM_I, &Accel_Result); //Device_ID = 00011010 
  SerialDebugSend("Accel_Address\t1D\r\n"); 
  delay_ms(1000); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        AccelConfig 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function Configures accelerometer 
 *              parameters for accelerometer of FRDM-KL25Z  
 **********************************************************/ 
void AccelConfig(void){ 
  Accel_Init(); 
  LedAccel_ClrVal(); 
  Accel_Write(XYZ_DATA_CFG, SENSITIVITY_8G | HPF_DISABLE); 
  Accel_Write(CTRL_REG1, ACTIVE_MODE | DATA_RATE_800HZ | NORMAL_READ_MODE | 
NORMAL_NOISE_MODE); 
  PrintAccelConfig(); 
  //Accel_TapConfig(); 
} 
 

APÊNDICE C – Arquivo de configuração da porta serial de depuração UART3 

 

 

/* 
 * SerialDebug.c 
 * 
 *  Created on: Jun 21, 2016 
 *      Author: wesley 
 */ 
 
#include "SerialDebug.h" 
#include "Util.h" 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        SerialDebugEnable 
 * INPUT:       none 
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 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function enables a serial port for 
 *              project debugging  
 **********************************************************/ 
void SerialDebugEnable(void){ 
  AS3_Enable(); 
  AS3_EnableEvent(); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        SerialDebugDisable 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function disables serial debugger 
 **********************************************************/ 
void SerialDebugDisable(void){ 
  AS3_DisableEvent(); 
  AS3_Disable(); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        SerialDebugSend 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function sends an ASCII data 
 *              to serial port 
 **********************************************************/ 
void SerialDebugSend(char *msg){ 
  uint16_t index; 
  for(index = 0; msg[index] != '\0'; index++){ 
      AS3_SendChar(msg[index]); 
      while(!((UART0_S1 & UART_S1_TC_MASK) >> UART_S1_TC_SHIFT)){} 
  } 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        SerialDebugSendInt 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: This function sends an integer data to 
 *              serial port 
 **********************************************************/ 
void SerialDebugSendInt(short int msg){ 
  AS3_SendChar(msg); 
} 
 

APÊNDICE D – Arquivo de configuração do módulo celular 
 
 
/* 
 * SerialGL.c 
 * 
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 *  Created on: Mar 8, 2016 
 *      Author: wesley 
 */ 
 
#include "SerialGL.h" 
#include "Util.h" 
 
char BufferRcv[BUFFERRCV_SIZE] = {0}; 
extern uint16_t delay_count; 
extern uint8_t estado; 
uint8_t IndexStart = 0; 
uint8_t IndexStop = 0; 
 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        SendToGL865 
 * INPUT:       Msg: AT Command 
 * OUTPUT:      MsgSize: Size of AT Command 
 * DESCRIPTION: This function sends an AT command to 
 *              cellular module 
 **********************************************************/ 
uint8_t SendToGL865(char *Msg, uint16_t MsgSize){ 
  uint16_t index; 
  for(index = 0; index < MsgSize; index++){ 
      if(AS1_SendChar(Msg[index]) != ERR_OK){ 
          return -1; 
      } 
      while(!((UART1_S1 & UART_S1_TC_MASK) >> UART_S1_TC_SHIFT)){} 
  } 
  if(AS1_SendChar('\r') != ERR_OK){ 
      return -1; 
  } 
  return 0; 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        - 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: - 
 **********************************************************/ 
void SendANOMALIA_LEVE(void){ 
  SendToGL865(SSEND, strlen(SSEND)); 
  delay_ms(100); 
  SendToGL865(ANOMALIA_LEVE, strlen(ANOMALIA_LEVE)); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
  delay_ms(100); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        - 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
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 * DESCRIPTION: - 
 **********************************************************/ 
void SendANOMALIA_MODERADA(void){ 
  SendToGL865(SSEND, strlen(SSEND)); 
  delay_ms(100); 
  SendToGL865(ANOMALIA_MOD, strlen(ANOMALIA_MOD)); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
  delay_ms(100); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        - 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: - 
 **********************************************************/ 
void SendANOMALIA_GRAVE(void){ 
  SendToGL865(SSEND, strlen(SSEND)); 
  delay_ms(100); 
  SendToGL865(ANOMALIA_GRAVE, strlen(ANOMALIA_GRAVE)); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
  delay_ms(100); 
} 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        - 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: - 
 **********************************************************/ 
void SendCONNECTED(void){ 
  SendToGL865(SSEND, strlen(SSEND)); 
  delay_ms(100); 
  SendToGL865(CONNECTED_MSG, strlen(CONNECTED_MSG)); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
  delay_ms(100); 
} 
 
/*void SendCONNECTED(void){ 
  AS1_SendChar('C'); 
  AS1_SendChar('O'); 
  AS1_SendChar('N'); 
  AS1_SendChar('N'); 
  AS1_SendChar('E'); 
  AS1_SendChar('C'); 
  AS1_SendChar('T'); 
  AS1_SendChar('E'); 
  AS1_SendChar('D'); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
}*/ 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        - 
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 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: - 
 **********************************************************/ 
void SendFATECSA(void){ 
  SendToGL865(SSEND, strlen(SSEND)); 
  delay_ms(100); 
  SendToGL865(FATECSA, strlen(FATECSA)); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
  delay_ms(100); 
} 
 
/*void SendFATECSA(void){ 
  AS1_SendChar('F'); 
  AS1_SendChar('A'); 
  AS1_SendChar('T'); 
  AS1_SendChar('E'); 
  AS1_SendChar('C'); 
  AS1_SendChar('S'); 
  AS1_SendChar('A'); 
  AS1_SendChar(0x1A); 
}*/ 
 
/********************************************************** 
 * NAME:        GL865Config  
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: Configures main parameters of cellular 
 *              module, network and server connection  
 **********************************************************/ 
void GL865Config(void){ 
  SerialDebugSend("CELLULAR MODULE CONFIGURATION:\r\n\r\n"); 
  int nTries = 0; 
  while(estado != CONNECTED){ 
      LedGSM_SetVal(); //apaga led_GSM 
      switch(estado){ 
      case SHUTDOWN:{//VERIFICAR SE COMANDO EH SUPORTADO NO MODULO... 
        SerialDebugSend("SW_REBOOT -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(SW_REBOOT, strlen(SW_REBOOT)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rSW_REBOOT -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("SW_REBOOT -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                    //IMPLEMENTAR HW_RESET 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
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                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = RESET; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case RESET:{ 
        SerialDebugSend("AT -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(ATZ, strlen(ATZ)); 
            delay_ms(500); //recommended delay 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rAT -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("AT -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = SIMCARD; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case SIMCARD:{ 
        SerialDebugSend("SIMCard -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(CPIN, strlen(CPIN)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rSIMCard -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("SIMCard -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = NETWORK; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
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      case NETWORK:{ 
        SerialDebugSend("Network -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(CREG, strlen(CREG)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rNetwork -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("Network -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = GPRS; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case GPRS:{ 
        SerialDebugSend("GPRS -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(CGREG, strlen(CGREG)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rGPRS -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("GPRS -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = ATTACH; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case ATTACH:{ 
        SerialDebugSend("Attaching -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(CGDCONT, strlen(CGDCONT)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            SendToGL865(SGACT, strlen(SGACT)); 
            delay_ms(500); //saffety 
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            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rAttaching -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("Attaching -> Error: Socket ShutDown\r\n"); 
                    estado = SOCKCLOSE; //SGACT=1,0 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = SOCKET; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case SOCKCLOSE:{ 
        SerialDebugSend("Socket Down -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(SH, strlen(SH)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rSocket Down -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("Socket Down -> Error: Reset module\r\n"); 
                    estado = RESET; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = DEATTACH; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case DEATTACH:{ 
        SerialDebugSend("Deattaching -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(SGDEACT, strlen(SGDEACT)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 5000)); 
            if(delay_count >= 5000){ 
                SerialDebugSend("\rDeattaching -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("Deattaching -> Error: ShutDown module\r\n"); 
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                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = RESET; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case SOCKET:{ 
        SerialDebugSend("SocketDial -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(SD, strlen(SD)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(SRING, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 10000)); 
            if(delay_count >= 10000){ 
                SerialDebugSend("\rSocketDial -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("SocketDial -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = AUTHRECV; 
                //estado = FINAL; 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case AUTHRECV:{ 
        SerialDebugSend("Acknowledge -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendToGL865(SRECV, strlen(SRECV)); 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 10000)); 
            if(delay_count >= 10000){ 
                SerialDebugSend("\rAcknowledge -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("Acknowledge -> Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                //SerialDebugSend("OK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                SerialDebugSend("OK\r\n"); 
                estado = AUTHSEND; 
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                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      case AUTHSEND:{ 
        SerialDebugSend("Authenticate -> "); 
        for(nTries = 1; (nTries <= 4); nTries++){ 
            SendFATECSA(); //OK 
 
            //SE RECEBE 0X06 = ACK 
 
            delay_ms(500); //saffety 
            delay_count = 0; 
            while((StringCompare(AT_OK, &BufferRcv) != 0) && (delay_count <= 10000)); 
            if(delay_count >= 10000){ 
                SerialDebugSend("\rAuthenticate -> Timeout\r\n"); 
                //SerialDebugSend("NOK [%d] Tries\r\n", nTries); 
                if(nTries >= 4){ 
                    SerialDebugSend("Authenticate -> Acknowledge Error: Shutdown module\r\n"); 
                    estado = SHUTDOWN; 
                } 
            }else{ 
                SerialDebugSend("\r\nCloud Connected\r\n"); 
                estado = CONNECTED; 
                delay_ms(500); 
 
                LedGSM_ClrVal(); //ascende Led_GSM 
                SendCONNECTED(); 
 
                delay_ms(500); //saffety 
                break; 
            } 
        } 
        break; 
      } 
      } 
  } 
} 
 
 

APÊNDICE F – Arquivo de códigos utilitários para funções comuns 
 
  
/* 
 * Util.c 
 * 
 *  Created on: Mar 6, 2016 
 *      Author: wesley 
 */ 
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#include "Util.h" 
#include "SerialGL.h" 
#include "SerialJN.h" 
 
/************************************************ 
 * VARIABLES TO GENERAL PURPOSES 
 ************************************************/ 
uint16_t delay_count; 
uint8_t estado; 
 
/************************************************ 
 * NAME:        delay_ms 
 * INPUT:       0 to 65536 value 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: general purpose delays  
 ************************************************/ 
void delay_ms(uint16_t time){ 
 delay_count = 0; 
 while(delay_count <= time){} 
} 
 
/************************************************ 
 * NAME:        init_leds 
 * INPUT:       none 
 * OUTPUT:      none 
 * DESCRIPTION: indicate initialization of project 
 *              by 3 LED's. It's delayd 500ms as 
 *              recommended on GL865_HWUserGuide  
 ************************************************/ 
void init_leds(void){ 
  LedGSM_ClrVal();      //ascende LED GSM 
  LedAccel_ClrVal();    //ascende LED Accel 
  LedRSSI_ClrVal();     //ascende LED RSSI 
  delay_ms(1000);       //recommended at least 0,5s from GL865_HardwareUserGuide - pg16 
  LedGSM_SetVal();      //apaga LED GSM 
  LedAccel_SetVal();    //apaga LED Accel 
  LedRSSI_SetVal();     //apaga LED RSSI 
} 
/************************************************** 
 * NAME:        int_to_ascii 
 * INPUT:       integer number: -127 to +127 
 * OUTPUT:      returns an character wich 
 *              represents an ASCII of INPUT number 
 * DESCRIPTION: ASCII representatives of a number 
 *              for printing final variable on 
 *              serial terminal for example. 
 **************************************************/ 
char *int_to_ascii(int num){ 
  static char str[11]; 
  char *ptr = &str[10]; 
  if(!num)  
    *--ptr = 0x30; 
  else{ 
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      if((num >> 7) & 0x01){ //signal verify 
          num = (~num) & 0x00FF; 
          for(;num;num/=10){ 
              *--ptr = 0x30 + num%10; 
          } 
          *--ptr = 0x2d; //put the '-' signal 
      }else{ 
          for(;num;num/=10){ 
              *--ptr = 0x30 + num%10; 
          } 
      } 
  } 
  return ptr; 
} 
 
/************************************************** 
 * NAME:        StringCompare 
 * INPUT:       2 pointers 
 * OUTPUT:      return 0 if these pointers are equal; 
 *              return -1 if thes pointers aren't equal 
 * DESCRIPTION: String Compare for general purposes 
 **************************************************/ 
uint8_t StringCompare(char *Str1, char *Str2){ 
  int8_t Index; 
  for(Index = 0; Str1[Index] || Str2[Index] != '\r'; Index++){ 
      if (ByteCompare(Str1[Index], Str2[Index]) != 0) 
        return -1; 
  } 
  return 0; 
} 
 
/************************************************** 
 * NAME:        ByteCompare 
 * INPUT:       2 characters 
 * OUTPUT:      return 0 if these chars are equal; 
 *              return -1 if these chars aren't equal 
 * DESCRIPTION: Byte Compare for general purposes 
 **************************************************/ 
uint8_t ByteCompare(char x, char y){ 
  if(x == y) 
    return 0; 
  else 
    return -1; 
} 
 
/************************************************ 
 *      FUNCTIONS CREATED FOR CHANGE CONSOLE 
 *      ISSUE TO MAKE A DEBUG TROUGHT AS3-SERIAL 
 ************************************************/ 
void InitializeUART(void){} 
void ReadUARTN(void){} 
void WriteUARTN(void){} 
void sys_exit(void){} 
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