
1-Introdução 

 

Já existem no mercado soluções simples para segurança veicular, porém 

com funcionalidade muito básica, não permitindo ao proprietário ter um bom controle 

do sistema. Por outro lado também existem modelos com inúmeras funcionalidades, 

porém com um preço muito alto, ou simplesmente indisponível para aquisição avulsa.  

A idéia é justamente preencher essa lacuna, criando um produto moderno e 

mais funcional do que os modelos comuns, mas que não atinja um valor proibitivo 

como os modelos mais completos. 

O projeto sugere que um controle remoto possa abrir a trava elétrica de um 

automóvel simplesmente aproximando o controle da trava. Outra função é um alarme 

que monitora o movimento interno do automóvel e envia uma mensagem de alerta ao 

controle do proprietário em caso de disparo do sistema. O proprietário por sua vez 

também pode enviar comandos ao sistema através de seu controle. 
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2-Objetivos 

 

2.1 - GERAL: 

 

Com base nos programas de aprendizagem de física III, Sistemas Digitais I e 

Resolução de Problemas de Engenharia (RPE), construir um projeto que utilize integre 

essas disciplinas e traga uma segurança maior, das já existentes, para automóveis. 

 

2.2 - ESPECÍFICOS 

 

1. Estudar e testar o funcionamento dos sensores de ultra-som; 

 

2. Montar os circuitos: emissor e receptor; 

 

3. Produzir o programa para o funcionamento do projeto; 

 

4. Interligar os três módulos entre si: módulo alarme, chave e celular;  

 

5. Confeccionar uma caixa para ser colocado o projeto, quando finalizado; 

 

6. Propiciar uma melhor proteção para veículos; 

 

7. CD do projeto com fotos, vídeos, documentação e pagina para internet. 
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3 - MATERIAIS UTILIZADOS 

 

� Sensor ultra-som (emissor e receptor); 

� 4 Placas de fenolite; 

� Madeira (confecção da caixa – 15x20x30); 

� 1 Kit RFID; 

� 1 Kit trava elétrica comum para carro; 

� 1 Bateria 9v; 

� 2 Conectores RS232; 

� 1 Potenciômetro de 10k; 

� 1 Led; 

� 2 CI 555; 

� 2 CI LM324N; 

� 1 Relé de 12V; 

� 4 Diodo 4007; 

� 1 Transistor BC548; 

� 2 Capacitores de 100uF; 

� 1 Capacitor de 1uF; 

� 3 Capacitores de 100nF; 

� 3 Capacitores de 1nF; 

� 1 Capacitor de 10nF; 

� 2 Resistores de 2K2; 

� 2 Resistores de 1M; 

� 4 Resistores de 1k; 

� 1 Resistor de 470; 

� 1 Resistor de 15k; 

� 1 Cabo para celular; 
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4 - DESCRIÇÃO GERAL  

 

4.1 - HISTÓRIA DO PROJETO 

 

A idéia surgiu no intuito de abranger três tópicos que a equipe julgou no 

desenvolvimento do projeto ser mais importantes. O primeiro seria o fácil 

desenvolvimento, o segundo a abrangência de varias disciplinas do curso (Sistemas 

digitais, Circuitos Elétricos, Física, TAP – Técnicas Avançadas de Programação), o 

qual nos dá a possibilidade de aprendizagem em várias áreas e o terceiro tópico seria 

do projeto ter uma grande utilidade e uma grande capacidade de comercialização.  

Pois para esse último tópico os dados a seguir mostram que os roubos de 

carros estão cada vez mais frequêntes, segundo o site do escritor e Jornalista Fábio 

Campana, entre 1º de janeiro e 31 de março de 2009 foram roubados dois mil e 

quarenta e sete (2.047) carros em Curitiba. A média é de 23,9 carros por dia. Com 

tantos roubos assim o mercado de alarmes tende a ser mais procurado pelas pessoas 

para proteção de seus carros, e com isso a tecnologia nesse setor tende a 

acompanhar tais crescimentos. 

Hoje no mercado poucos alarmes disponibilizam uma proteção bem confiável 

e quando disponibilizam seus preços soão muito autos e seguros ficam cada vez mais 

caros, nesse intuito de fazer um produto confiável e ao mesmo tempo viável criamos o 

SAFV – Sistema Antifurto Veícular.  

O SAFV é composto de um chave (ou cartão) que abre a trava elétrica 

apenas com a aproximação do indivíduo, alarme que monitora a parte interna do 

veículo e envia uma mensagem de alerta ao celular do proprietário caso aja violação. 

Então são 3 módulos ligados entre si: 

Módulo Alarme – funciona como uma central, interligando os demais 

módulos. O ultrasom fica emitindo ondas ultrasonicas a uma frequência constante, 

caso haja uma variação, ou seja uma violação no automóvel, o alrme dispara e envia 

um alerta no celular do proprietário. Caso ele não seja violado, só será desativado 

através do módulo chave. 

Módulo Chave – é constituido de uma chip com uma codificação única, que 

ao ser aproximado da porta do carro automaticamente é destravada, para esse tipo de 



 5

sistema foi usado um sistema de radiofrequência RFID (radio frequency identification – 

identificação por radiofrequência). 

Módulo Celular – com a violação do módulo alarme, será mandado um sinal 

de alerta a um celular, que terá seu número pré programado no sistema. 

Abaixo o funcionamento quando a pessoa tranca e destranca seu automóvel: 

1) Acionar o sistema: 

 
  

Pessoa sai do automóvel Aproxima a chave da 

porta 

Sistema ativado 

Fig. 1 – acionamento do sistema 

i. Pessoa sai do automóvel; 

ii. Aproxima a chave da tranca da porta; 

iii. A partir desse momento a trava elétrica e o alarme são ativados. 

2) Desativar o sistema: 

 
  

Aproxima a chave da 

porta 

Se a chave for aceita, o 

sistema desarma 

Sistema desativado 

                 Fig. 2 – desativando o sistema 

i. Aproxima-se a chave do leitor; 

ii. O leitor receberá o código da chave; 

iii. Se a chave for aceita, o módulo desarma o alarme e a trava elétrica; 

iv. Caso contrário aguarda nova chave aproximar-se do leitor. 

Abaixo o funcionamento quando o sistema é violado: 
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     Fig. 3 – violação do sistema 

i. Violação do sistema; 

ii. Acionamento da Sirene; 

iii. Recebimento da mensagem de alerta; 

 Abaixo como ficaria a instalação do SAFV em um carro, com as três funções 

principais:  

SAFV - Sistema Antifurto Veicular

Central do 
alarme

Sensor 
Ultrasom

Sensor 
Ultrasom

Sirene do 
Alarme

Chave com
chip

Celular

 

 Fig. 4 – Instalação do sistema 

4.2 - HARDWARE 

O sistema ultra-som utilizado no módulo alarme é constituído de dois 

circuitos, sendo um o emissor e o outro o receptor.  



 7

A seguir o circuito emissor: 

 

Componentes usados no circuito acima: 

C1 Capacitor de 1nF 

C2 Capacitor de 10nF 

R1 Resistor de 1K 

R2 Resistor de 1K 

R3 Resistor de 15k 

R4 Resistor de 1k 

U1 CI 555 

LS1 Sensor Ultra-som emissor 

J1 Conector 
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Tabela 1 – Componentes circuito emissor. 

Montagem final do circuito emissor: 

Fig. 6 – Circuito Emissor na placa. 

Abaixo o circuito receptor: 

 

Componentes usados no circuito receptor: 
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C1 Capacitor de 100n 

C2 Capacitor de 1n 

C3 Capacitor de 1n 

C4 Capacitor de 100n 

R1 Resistor de 3k9 

R2  Resistor de 10K 

R3 Resistor de 1M 

R4 Resistor de 10K 

R5 Resistor de 100K 

R6 Resistor de 10K 

R7 Resistor de 10K 

U1 CI LM324N 

LSI Sensor Ultra-som Receptor 

D1 Diodo N4007 

D2 Diodo N4007 

J1 Conector 

Tabela 2 – Componentes circuito receptor. 

 

 

 

 

 

 

Montagem final do circuito receptor: 



 10

Fig. 8 – Circuito receptor na placa. 

O ultra-som funciona da seguinte maneira: o emissor emite as ondas ultra 

sônicas, as ondas sonoras propagam-se a aproximadamente 344 m/s, essas ondas 

são refletidas no obstáculo para onde elas estão direcionadas e voltam em direção do 

receptor, este processo demora um determinado tempo. Mas se enquanto ele estiver a 

emitir e de repente aparecer "uma pessoa" em frente a estas ondas, elas vão ser 

refletidas nele, isso quer dizer que vão demorar menos tempo a chegar ao receptor do 

que no instante anterior. Assim se sabe se houve alguma violação dentro do 

compartimento do automóvel. 

O emissor vibra a uma freqüência muito elevada e emite os tais ultra-sons. 

O receptor é um tipo de membrana que vibra com as ondas sonoras, e que 

por sua vez vai enviar os sinais a unidade de controle, nesse caso, do alarme. 

Para o acionamento da trava foi montado um circuito. 

 

 

 

 

 

Abaixo os componentes usados nesse circuito: 

 Relé de 12V 

 Diodo 4007 
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 Transistor BC548 

 Resistor de 470 Ohm 

Tabela 3 – Componentes do circuito que aciona a trava. 

Montagem final do circuito: 

 

 

Fig. 10 – Circuito de 

acionamento da trava 

finalizado. 

 

 

 

O acionamento da trava consiste num circuito para interpretar um sinal da 

porta paralela de modo a acionar a trava através de um relé. 

Também foi montado um circuito para a interpretação do sinal: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Circuito de 

interpretação do sinal. 

 

 

A seguir os 

componentes usados 

nesse circuito: 

LED Led 
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U1 CI LM324N 

R1 Resistor de 2K2 

R2 Resistor de 2K2 

R4 Resistor de 1K 

R5 Resistor de 1K 

R6 Resistor de 1M 

D1 Diodo 4007 

C1 Capacitor 100uF 

C2 Capacitor 100uF 

C3 Capacitor 100n 

C4 Capacitor de 1uF 

Tabela 4 – Componentes do circuito de interpretação do sinal. 

Montagem final desse circuito: 

 

 

 

 

 

 

         Fig. 12 – Circuito de 

interpretação finalizado. 

Esse circuito de interpretação consiste num circuito que recebe o sinal linear 

gerado pelo receptor, transforma este sinal em pulsos e amplifica através de um 

comparador-amplificador feito com o LM324. 

No módulo alarme foi usado, para identificação através de um cartão, o RFID 

(Radio-Frequency IDentification) em inglês que, em português, significa Identificação 

por Rádio Frequência. Trata-se de um método de identificação automática através de 

sinais de rádio, recuperando e armazenando dados remotamente através de 
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dispositivos chamados de tags RFID.  

Na figura abaixo o RFID utilizado no projeto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fig. 13 – RFID. 

Também foi usada uma trava comum de automóvel: 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig. 14 – Trava de Carro. 

 

Uma trava elétrica consiste basicamente de um sistema eletro-mecânico 

agregado à porta e acionado eletronicamente por um dispositivo de controle remoto. 

Para finalizar foi feita uma caixa para colocar todos os equipamentos 

utilizados nesse projeto. 

 

 

4.4 - SOFTWARE 
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5 – Problemas Apresentados 
 

PROBLEMAS APRESENTADOS  SOLUÇÕES ENCONTRADAS  

1º problema: Encontrar sensor ultra-som.  

 

Solução para o 1º problema: Entramos 

em contato com o Jean, que trabalha na 

Kaore, e ele conseguiu para nós. 

2º problema: Encontrar um circuito que 

fizesse a função de detecção de violação 

(ultra-som), isto é, esquema eletrônico 

para fazer funcionar os sensores. 

Solução para o 2º problema: Entramos 

em contato com o Jean Chu, que já havia 

usado este circuito antes, e nos passou o 

datasheet do sensor ultra-som que fazia 

um circuito de teste.  

3º problema: Circuito oscilador não 

funcionava corretamente, era feito a partir 

de portas NOT (Smith Trigger). 

Solução para o 3º problema: Foi feito um 

oscilador usando um CI 555 em modo 

estável. 

4º Problema: Ligados na mesma fonte o 

circuito oscilador criava muito ruído no 

sinal do receptor. 

Solução para o 4º problema: 

Alimentamos o receptor com uma bateria 

9v, “isolando” do outro. 

5º Problema: O sinal gerado pelo receptor 

era muito pequeno e linear, o que 

impedia de podermos comunicar com a 

porta serial do PL. 

 

Solução para o 5º problema: Com a ajuda 

do professor Afonso, desenvolvemos um 

comparador-amplificador (que chamamos 

de interpretador), que transformou a 

variação do receptor de pulso. 

6º Problema: O sistema ultra-som como 

um todo passou a funcionar de forma 

intermitente quando colocamos na caixa. 

Possivelmente pela pressão gerada no 

fechamento da porta (os sensores 

funcionam a partir da pressão geradas 

pela onda de som), ou pelo fato do 

oscilador emitir um sinal de 12 volts e o 

receptor funcionar com 9 volts. Dessa 

forma saturaria o receptor e ficaria 

Solução para o 6º problema: Colocamos 

um pedaço de fita isolante no speaker 

emissor, dessa forma a pressão gerada 

no fechamento da caixa fica sob a fita, se 

o problema fosse a intensidade do sinal 

do sinal saturada, a fita irá atenuar o sinal 

evitando tal fenômeno.  
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instável momentaneamente. 

7º problema: Tempo de intervalo entre os 

comandos da porta serial: Dispositivos 

ligados a porta serial necessitam de um 

tempo de espera entre um comando e 

outro, para que o dispositivo possa 

executá-lo 

Solução: Utilizar o comando Sleep() 

do C++. 

8º problema: Falta de um evento da porta 

paralela para ler o bit de violação do 

sistema: O sinal de violação do sistema é 

emitido pelo circuito através da entrada 

DCS da porta serial, no entanto não 

existe um evento do componente 

serialPort no C++ que execute algum 

código quando esse valor muda. 

Solução: Adicionar um contador e 

executar uma verificação desse bit a 

cada 100ms. 

Tabela 5 – Problemas apresentados. 
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6 – Tabela de Custos 

 

Objetos Observações Preço 

RFID Kit 27 dólares 

Trava Elétrica Kit 25 reais 

Madeira Montagem da Caixa 10 reais 

Bateria 9 Volts 4 reais 

Placa Fenolite  3 reais 

Potenciômetro  1 real 

2 CI 555; 

2 CI LM324N; 

50 centavos cada 2 reais 

Sensores Ultra-som Emissor e receptor 1 real 

 

 

Componentes  

em  

geral 

Capacitores 

Resistores 

Transistor 

Led 

Diodos 

Relé 

 

 

 

Menos de 10 reais 

Custo total do projeto  110 reais  

Tabela 6 – Custos do projeto 
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7 - Glossário  

 

Diodo : É o tipo mais simples de semicondutor. De modo geral, um semicondutor é um 

material com capacidade variável de conduzir corrente elétrica. A maioria dos 

semicondutores é feita de um condutor pobre que teve impurezas  (átomos de outro 

material) adicionadas a ele. O processo de adição de impurezas é chamado de 

dopagem . Nesse projeto é utilizado para impedir que a corrente que passa pelas 

bobinas volte, ou seja, passe pelos dois sentidos. 

Transistor : O transistor (ou transistor) é um componente eletrônico que começou a se 

popularizar na década de 1950 tendo sido o principal responsável pela revolução da 

eletrônica na década de 1960, e cujas funções principais são amplificar e chavear 

sinais elétricos. O termo vem de transfer resistor (resistor de transferência), como era 

conhecido pelos seus inventores. Nesse projeto é utilizado para receber o sinal vindo 

da placa altera e liberar corrente para uma bobina. Foram usados 3 transistores. 

Circuito Integrado : É abreviado por CI, é um dispositivo microeletrônico que consiste 

de muitos transistores e outros componentes interligados capazes de desempenhar 

muitas funções. Suas dimensões são extremamente reduzidas, os componentes são 

formados em pastilhas de material semicondutor. 

Placa Fenolite : É uma placa de plástico com cobre em uma de suas superfícies, é 

utilizada para a impressão de circuitos. 

Eagle : Programa utilizado para o desenho de circuitos para posteriormente serem 

impressos na placa de fenolite. 

Potenciômetro: Um potenciômetro ou potenciómetro é um componente eletrônico que 

possui resistência elétrica ajustável. Geralmente, é um resistor de três terminais onde 

a conexão central é deslizante e manipulável. Se todos os três terminais são usados, 

ele atua como um divisor de tensão. Foi utilizado para regular a frequência do clock da 

placa altera e assim regulando os tempos de envio do sinal para as bobinas. 
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8 - Conclusão 

 

Pode-se concluir que é possível desenvolver um projeto diferente e confiável, 

que pode gerar uma boa proteção para veículos. 

A idéia inicial, de desenvolver um projeto com três módulos interligados entre 

si foi executada com sucesso, sendo que cada função de cada sistema, no início 

apresentada, foram concretizadas no projeto.  

O projeto ajudou quanto ao aprendizado dos programas de aprendizagem 

envolvidos e trouxe mais conhecimentos aos integrantes.  
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