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"EQUIPAMENTO E SISTEMA EMBARCADO DE 

MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA VEÍCULOS" 

Campo de aplicação 

[001] A crescente intensidade de tráfico nas 

grandes cidades tem provocado um aumento considerável de 

acidentes com veículos motores, o que resulta em gastos 

estratosféricos para as instituições administrativas por 

todo o mundo. Dados do IBGE demonstram que o trânsito no 

Brasil mata mais de 40mil pessoas por ano número três 

vezes maior que a guerra civil na Síria, ao mesmo tempo que 

outros milhares são internados anualmente (201.000 feridos 

hospitalizados em 2014) e indenizados pelo Seguro DPVAT (em 

2014, 52.200 indenizações por morte e 596.000 por 

invalidez). Para se ter uma ideia do custo resultante, só 

no Brasil, em dezembro de 2014, os gastos com saúde 

atrelados à acidentes no trânsito já representava 2% do PIB 

do país. Mas, o fenômeno não é exclusividade do nosso país, 

e já é visto pela ONU como uma epidemia que deve ser 

revertida com urgência. 

[002] Muitas iniciativas já estão sendo adotadas 

pela indústria automobilística para minimizar ou mitigar 

riscos do trânsito, porém, o campo de atuação ainda está 

muito exposto e há espaço para tecnologias que sejam 

capazes de reduzir a probabilidade de ocorrências ou 

acidentes e/ou seus eventuais resultados. 

[003] Outro campo para exploração é o 

monitoramento dos veículos para garantia da segurança 
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pública e privada. Muitos esforços estão sendo investidos 

em tecnologias que atuam no sentido de identificar as 

causas reais de um acidente, identificar culpados, ajudar 

companhias seguradoras a avaliar a culpa de seus segurados, 

ajudar autoridades a investigar eventuais situações de 

crime, entre outras atividades relacionadas à segurança da 

comunidade no trânsito. 

[004] Muito também se discute sobre o que as 

autoridades podem fazer para colaborar 

diminuição de ocorrências e despesas 

problemas de trânsito. 

ativamente com a 

resultantes dos 

[005] 

ativa/passiva 

FUNDAMENTOS DA INVENÇÃO 

Sistema 

do 

de monitoramento e 

transporte automóvel 

segurança 

para 

minimizar/mitigar os riscos resultantes de uma malha viária 

sobrecarregada e garantir um ambiente mais responsável no 

trânsito, em iniciativa alinhada a órgãos governamentais e 

empresas com interesse específico na indústria (ex: 

seguradoras) 

[o o 6] 

gravação e 

Dispositivo 

transferência 

de 

de 

alta resistência para 

informações sobre o 

posicionamento, trajetória, comportamento, som, imagens e 

outros dados importantes dos automóveis. Estão sendo 

consideradas duas plataformas de hardware para o projeto 

desta solução: l. Computador ll. Smartfone com sistema 

operacional Apple, Android ou outro. 
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[007] O sistema é mui to abrangente e totalmente 

parametrizável e tem por objetivo principal diminuir 

drasticamente o custo social e de saúde pública resultante 

dos acidentes de trânsito, assim como melhorar a segurança 

no trânsito dos condutores. Além disso, a ide ia é 

contribuir amplamente para a melhora da mobilidade urbana e 

com o aumento da eficiência de empresas de transporte de 

pessoas, cargas e mercadorias. O projeto se trata de um 

computador embarcado, que funciona: 

a) Como uma caixa preta, registrando e 

armazenando e transmitindo para servidores as informações 

do veículo (vídeo, sons, posição real, velocidade, data e 

hora, entre outras) de maneira a permiti r o tracking e o 

gerenciamento do automóvel em tempo real, assim como a 

avaliação 

acidente. 

e determinação das causas de um possível 

Além disso, essa caixa preta atua como 

dispo si ti vo de segurança do veiculo/ condutor, sendo capaz 

de monitorar assaltos, furtos e sequestros, solução de 

extrema utilidade para integração dos sistemas conectados à 

centrais de seguradoras e departamentos de segurança, 

auxiliando na coleta de dados para uma eventual 

investigação. 

b) Como um sistema de monitoramento do 

automóvel onde as informações são enviadas para um servidor 

de forma que sejam utilizadas para diversas aplicações como 

controle de frotas e com o objetivo de garantir a segurança 

do condutor; 
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c) Como um sistema de gerenciamento da 

malha viária, permitindo o controle de veículos, frotas e 

do fluxo de trânsito ao automatizar a identificação de 

irregularidades nas vias e a cobrança de multas, trazendo 

mais agilidade ao processo administrativo e aumentando a 

segurança no tráfego. 

DESCRIÇÃO DO ESTADO DA TÉCNICA 

[008] o documento W02014047695 descreve um 

sistema no qual o mesmo funciona como uma caixa preta para 

veículos e a mesma monitora as informações enviadas para um 

servidor central. Este dispositivo possui diversas 

funcionalidades como GPS, monitoramento do deslocamento, 

controle de velocidade, entre outros. Ainda, o sistema 

descrito possui diversas aplicações como, por exemplo, 

minimizar os erros resultantes de acidentes de trânsito e 

alertar as pessoas necessárias e autoridades quando houver 

o perigo. 

[o o 9] o documento KR20130113838 descreve uma 

caixa preta para veículos, utilizando um sistema embarcado 

com diversas aplicações como GPS, sistema de vídeo, sistema 

de áudio, Roteador Wi-Fi, entre outros. O sistema descrito 

tem por objetivo prevenir acidentes de trânsito. 

[0010] o documento KR20140028891 descreve um 

sistema para veículos que possui um sistema de vídeo em 

tempo real, um sistema de monitoramento e diagnóstico 

interno do veículo. Ainda, possui um sistema de comunicação 
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3G e funciona como um sistema de monitoramento onde as 

informações são enviadas para um servidor central. 

[0011] o documento KR20040016533 descreve um 

dispositivo que funciona como uma caixa preta para veículos 

na qual possui um sistema que controla o excesso de 

velocidade transmitindo as informações para um servidor 

comandado por autoridades reguladoras do trânsito. Sendo 

assim, um dos objetivos do sistema é evitar acidentes de 

trânsito. 

OBJETIVO DA INVEÇÃO 

[0012] A presente invenção visa contornar as 

desvantagens do estado na técnica na medida em que propõe 

as seguintes soluções: 

[0013] 

[0014] 

- Sistemas de multas: 

Os outros sistemas não possuem. Não se 

trata de algo trivial, uma vez que é necessário um sistema 

completo que atualize os dados de todas as vias públicas e 

verifique as peculiaridades de cada uma frente a ação do 

veículo e assim verifique se alguma infração foi ou não 

cometida. 

[0015] - Envio das informações de video e som para 

a central in real time, quando Wifi, 

tecnologia de banda larga está disponível. 

[0016] Na patente, o principal 

comunicação é o GSM. 

3G/4G ou outra 

mecanismo de 

[0017] Além de GSM nesta proposta outros são 

utilizados. 

Petição 870150006143, de 03/12/2015, pág. 12/33 



6/19 

[0018] O sistema verifica a disponibilidade de 

3G/4G, Wifi ou outra tecnologia de banda larga para enviar 

dados. Caso não disponível armazena em buffer para enviar 

quando houver disponibilidade. 

[0019] - Central monitorando o veículo em detalhes 

com comunicação bi-direcional entre a central e o veículo. 

DETALHAMENTO DE CADA MODO DE FUNCIONAMENTO 

1 . CAIXA PRETA 

[0020] Similar à caixa preta das aeronaves, é um 

sistema de coleta, armazenamento (por um período de tempo 

estabelecido) e transmissão de informações completas como 

posicionamento, deslocamento, velocidade, aceleração, 

desaceleração, movimentos laterais, imagens das cãmeras 

internas e externas, áudio, resposta de sensores 

periféricos, informações do computador do carro, etc; O 

objetivo é auxiliar na identificação, avaliação e 

determinação de causas em situações de acidentes, crimes e 

outros eventos, ao mesmo tempo que facilita o gerenciamento 

dos veículos de maneira holística e inteligente. O sistema 

teria uma estrutura de alta resistência e com autonomia de 

bateria para correto funcionamento e ampla confiabilidade. 

Público alvo: autoridades policiais, judiciais, per i tos, 

empresas seguradoras, famílias com intenção de proteger se 

mutuamente, usuários que valorizam a segurança, etc. 

Aplicações: 

• avaliação contínua e relativamente 

pouco onerosa do comportamento do condutor e do uso do 
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veículo, o qual é difícil de avaliar de outra forma - para 

diversos fins; 

• recolha de dados mais fiáveis e 

objetivos sobre a condução; 

2 . MONITORAMENTO DO AUTOMÓVEL 

[0021] Sistema que envia informações de um ou mais 

automóveis para um servidor, permitindo que possa se fazer 

o monitoramento do(s) condutor(es) e de uma frota como um 

todo, promovendo maior segurança e assertividade ao 

deslocamento. Ao ser possível determinar o comportamento do 

condutor, é possível utilizar os dados para configurar um 

novo programa de avaliação de risco atribuído aos 

motoristas, o que pode ser muito útil para empresas 

seguradoras, por exemplo. Além disso, o sistema passa a 

funcionar como um assistente de segurança, alertando ao 

servidor sobre alguma ocorrência de trânsito ou até mesmo 

criminal. 

[0022] Usuários: Autoridades policiais (190) f 

Resgate (192) f empresas de 

administradores 

familiares, etc. 

de frotas, 

segurança 

empresas 

particular, 

seguradoras, 

Aplicações: 

• Ferramenta que permite o monitoramento 

do condutor, no caso de gestão de frotas e automóveis de 

larga escala, aumentando a segurança e reduzindo a taxa de 

acidentes e custos operacionais para empresas privadas, 

cumprindo com as suas obrigações legais e ambientais, bem 
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como reduzindo a probabilidade de quaisquer multas de 

trânsito; 

Púb~ico-a~vo: Autoridades policiais (190), 

Resgate (192) f empresas de segurança 

empresas 

particular, 

seguradoras, administradores 

familiares, etc. 

de frotas, 

• Método mais eficaz para a avaliação dos 

prêmios de seguro a atribuir aos motoristas, se comparado 

com o atual método de avaliação baseado na idade ou gênero 

do motorista e outros indicadores relativos 

Púb~ico-a~vo: empresas seguradoras 

• Assistente de segurança: sistema que 

alerta automaticamente um servidor central pré-definido 

sobre uma eventual ocorrência de trânsito, para que este 

passe a monitorar a situação. O sistema também contará com 

um botão de pânico, com diversas funcionalidades, para 

informar acidentes próprios e de terceiros (com ou sem 

vitimas) , roubos, seqüestros, situações suspeitas, etc. de 

forma tal que o servidor central passe a monitorar as 

situações, assumindo inclusive o áudio e vídeo de veiculo 

para tomar as ações cabíveis. 

Púb~ico-a~vo: Autoridades policiais (190), 

Resgate (192) f 

administradores 

familiares, etc. 

empresas de 

de frotas, 

segurança 

empresas 

particular, 

seguradoras, 

• Monitoramento do condutor: dispositivo 

permite conectar diversos sensores que possam monitorar e 

detectar comportamentos do condutor, tais como sonolência, 
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dirigir sob o efeito de álcool ou substancias proibidas, 

etc. O sistema poderá ser parametrizado para que em cada 

situação seja executado uma plano de ação específico como, 

emitir um sinal sonoro, informar um servidor central ou até 

desligar e/ou bloquear o veículo. 

Púb~ico-a~vo: Autoridades policiais (190), 

empresas de segurança particular, administradores de 

frotas, familiares, etc. 

• SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA: O sistema 

repassa todas as informações para um servidor central pré

definido, que assume o controle total da frota, utilizando 

o sistema de comunicação, áudio e vídeo para o intercâmbio 

das informações entre o controlador e os veículos da frota. 

Púb~ico-a~vo: Administradores de 

empresas de transporte, 

mecânico, familiares, etc. 

empresas de ônibus, 

frotas, 

auxilio 

• SISTEMA MECÂNICO PREVENTIVO: Utilizando 

o sistema de diagnóstico do veículo, o sistema, além de 

informar por áudio e/ou vídeo ao motorista, envia para o 

servidor 

mecânico. 

central pré-determinado detalhes do defeito 

A central poderá iniciar medidas corretivas 

remotamente, pedir auxilio mecânico, acionar o seguro, o 

fabricante, a concessionária, etc. 

Púb~ico-a~vo: Motoristas, administradores 

de frotas, empresas asseguradoras, montadoras, etc. 

• SISTEMA MECÂNICO REATIVO: Pode ser 

acoplado um sensor de pressão nos pneus, informando o 

condutor (e a central) quando há algo de errado e é 
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necessária a troca dos mesmos. Também é possível 

identificar aumentos de temperatura no motor, indicando um 

plano de ação ou avisando a central. 

Púb~ico-a~vo: Motoristas, administradores 

de frotas, empresas asseguradoras, montadoras, etc. 

• SENSORES DE INCIDENTES DA NATUREZA: 

modo com sensores acoplados que indiquem situações de 

enchentes ou incêndios, avisando a central e o condutor e 

disparando um plano de ação parametrizável. 

Púb~ico-a~vo: Motoristas, administradores 

de frotas, empresas asseguradoras, montadoras, etc 

3 . GERENCIAMENTO DA MALHA VIÁRIA 

[0023] Sistema com funcionalidades que permitem o 

gerenciamento e monitoramento de grandes frotas 

automobilísticas, num universo muito mais amplo como seria 

de interesse de prefeituras, governos, etc. O objetivo é 

permiti r que as empresas especializadas em engenharia de 

tráfego possam gerir e administrar o tráfego de maneira 

mais segura e eficiente, minimizando as ocorrências que 

oneram os órgãos governamentais. A partir da coleta de 

dados específicos 

trânsito (traffic 

é possível 

analytics) 

identificar insights do 

para as mais diversas 

aplicações como, por exemplo, administração dos tempos de 

semáforos, criação de rotas alternativas, além de 

automatizar os processos de fiscalização e aplicação de 

multas aos veículos, entre outros. 

Aplicações: 
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• Automatização do sistema de multas e 

cobranças, agilizando a operação e aumentando o controle do 

trânsito, de forma a regulamentar o comportamento dos 

veículos e evita r acidentes recorrentes da má -conduta na 

direção, coibindo falhas e penalizando o infrator. 

• Ferramenta de controle dos condutores 

seja por normas impostas pela com menor experiência, 

própria Legislação; 

Púb~ico-a~vo: Autoridades reguladoras do 

trânsito, DETRAN, policia rodoviária, prefeituras, 

governos, etc. 

• Ferramenta de análise que permite 

recolher uma quantidade elevada de 

informação baseada em ocorrências da vida 

real, que possa ser utilizada na análise de pontos de 

elevado número de sinistros 

das autoridades; 

Púb~ico-a~vo: 

trânsito, DETRAN, policia 

governos, etc. 

• Ferramenta 

TRAFFIC ANALYTICS para uso 

Autoridades reguladoras do 

rodoviária, prefeituras, 

de análise que permite 

analisar o comportamento típico dos 

motoristas, permitindo elaborar alterações 

ao nível da formação dada aos mesmos - TRAFFIC ANALYTICS 

para uso das autoridades 

Púb~ico-a~vo: Autoridades reguladoras do 

trânsito, DETRAN, policia rodoviária, prefeituras, 

governos, etc. 
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• Controle de velocidade: o sistema 

monitora a velocidade de um veículo e compara com a 

velocidade permitida da via na qual o veículo se encontra. 

O sistema informa o motorista que está acima da velocidade 

permitida, por áudio e/ou vídeo e pede para abaixar a 

velocidade para a permitida em "X" segundos (parâmetro) . Ao 

permanecer mais dos "X" segundos acima do "Y"% (parâmetro) 

do limite permitido, o sistema comunica a um servidor pré

estabelecido a infração para que o mesmo emita uma multa 

eletrônica. O servidor pode informar ao motorista por áudio 

ou vídeo que acaba de ser multado por ter ultrapassado a 

velocidade de "Y" em "N" R$. 

Púb~ico-a~vo: Autoridades reguladoras do 

trânsito, DETRAN, policia rodoviária, prefeituras, etc. 

• Controle de outras infrações de 

trânsito: Além do controle de velocidade outras infrações 

podem ser aferidas automaticamente, como contra-mão, 

proibido virar a esquerda, proibido virar em U, ultrapassar 

dupla faixa amarela, e etc. Faz parte do escopo que as 

câmeras externas possam ser utilizadas para detectar 

infrações próprias (como por ex. : avançar farol vermelho) 

ou de terceiros (como por ex: conversão desnecessária). Em 

todos esses casos o sistema comunica a um servidor pré

estabelecido a infração para que o mesmo emita uma multa 

eletrônica. O servidor pode informar ao motorista por áudio 

ou vídeo que acaba de ser multado por ter cometido tal 

infração em "N" R$. Comunicação deve funcionar inclusive 

para avisar veículos terceiros. 

Petição 870150006143, de 03/12/2015, pág. 19/33 



13/19 

Púb~ico-a~vo: Autoridades reguladoras do 

trânsito, DETRAN, policia rodoviária, prefeituras, 

governos, etc. 

• Monitoramento de tráfego: O servidor 

central pré-definido recebe as informações da posição e 

velocidade de muitos ou todos os veículos, alimentando um 

sistema GIS Geographic Information System, de modo 

avaliar o fluxo do trânsito nas vias urbanas e rodoviárias. 

A idéia é que o sistema indique a velocidade mais adequada 

perante a situação do trânsito, de maneira a que o veículo 

se desloque continuamente evitando as ondas de "anda-pára", 

permitindo um fluxo mais inteligente nas vias. Além disso, 

o sistema pode indicar rotas alternativas, informar com 

exatidão o tempo para cada trajeto, e até gerenciar faróis, 

distribuição de guardas de trânsito, etc. Esta 

funcionalidade é bem apropriada para gestões de crise. 

Púb~ico-a~vo: Autoridades reguladoras do 

trânsito, da Mobilidade Urbana, DERSA, Prefeituras, 

Estados, União, Administradores de frotas, Empresas de 

logística, etc. 

• Sistema de controle do transporte 

público: O sistema repassa todas as informações para um 

servidor central pré-definido, que além de assumir o 

controle total da frota, publica as informações necessárias 

para que os usuários tenham acesso aos percursos, pontos de 

parada, tempo dos traje tos, tempo de espera no ponto e 

localização do transporte escolhido. 
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Púb~ico-a~vo: Empresas de transporte 

público, governos, prefeituras, etc. 

BREVE DESCRIÇÃO DAS FIGURAS 

[0024] A figura 1 mostra o fluxograma de 

funcionamento do sistema completo. 

[0025] A figura 2 ilustra o subsistema (A) que 

pode ser implementado substituindo o Computador embarcado 

(1) por um smartphone. 

DETALHAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

[0026] o sistema é composto por 

sistema embarcado, (B) Servidor principal, 

4 

(c) 

partes: (A) 

sistema de 

monitoramento e (D) servidor de SMS. 

[0027] O subsistema (A) é localizado no veículo e 

gerencia diversos dispositivos localizados nos veículos. 

Ele se comunica por meio de rede de computador quando em 

área que possui cobertura (3G, 4G, wifi e etc) ou então por 

SMS em áreas com cobertura restrita ao GSM. 

[0028] 

embarcado 

periféricos, 

microfones, 

o subsistema 

(1) que poderá 

como câmeras 

telas, antenas, 

(A) possui um computador 

ser conectado a vários 

externas e 

central 

internas 

multimídia 

( 2) f 

( 3) f 

computador do carro , sensores, etc. O subsistema (A) pode 

ser implementado substituindo o Computador embarcado (1) 

por um smartphone, conforme ilustra (A - smartphone). Neste 

caso, o smartphone será responsável pelo gerenciamento do 

subsistema (A) . 
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[0029] o subsistema (A) contará com conexão 

celular móvel e terá diversas funcionalidades, conforme 

descrito a seguir: 

-Geolocalização (8) GPS fornece 

informações sobre a localização do veículo, velocidade e a 

altitude; 

-Monitoramento do movimento e aceleração 

( 4)- Acelerômetro e giroscópio: Módulo que fornece 

informações sobre a aceleração, desaceleração, e movimentos 

laterais do automóvel; Permite analisar a forma como o 

veículo é conduzido e auxiliar em sinistros. 

-Controle de Velocidade - cruzar dados do 

veículo (velocidade atual) com os dados do mapa digital 

(velocidade máxima permitida nas vias) determinando se está 

acima ou dentro dos parâmetros estabelecidos 

(Funcionalidade realizada por (13) e (14); 

[0030] o controle de velocidade pode estar 

integrado com um sistema de multas alimentando outros 

sistemas relacionados ao controle público de trânsito. 

[0031] Além de armazenar a localização e a 

velocidade do veículo quando esteve acima da velocidade, o 

sistema informa o condutor que está acima do limite de 

velocidade. 

Vídeo: Sistema de câmeras internas e 

externas para armazenamento de imagens (2); 
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- Áudio: Sistema de áudio (bidirecional) 

no interior do veículo. Exterior opcional; 

- Comunicação - sistema de comunicação (7) 

criptografado com funcionamento parametrizável; 

compartilhamento de informações com servidor central (6) em 

sentido bidirecional; sistema compatível com GSM, (emitindo 

dados via mensagens SMS), 

outros); 

sistema 3G, 4G e wifi (ou 

-Co-piloto - emissão de avisos via áudio e 

vídeo na tela do automóvel e/ou na tela adicional. 

-Botão de Pãnico: Sistema para comunicar 

acidentes próprios, de terceiros, assaltos, 

etc; 

-Detecção de Sinistros (10) : 

sequestros, 

Sistema de 

avisos ao motorista e ao servidor central, provenientes da 

alarme do carro, e dos sensores de colisão, pressão dos 

pneus, enchente, incêndio, etc. 

-Sistema de Monitoramento e Diagnóstico 

Interno do Veículo (9): Interface com o sistema ODB (On

board diagnostics) do veículo; 

-Comunicação car to car sistema de 

chamadas veiculo a veiculo, permitindo chamadas pela placa 

dos veículos (através de empresas fornecedoras de serviços 
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de telefonia móvel). Parametrizável por motivos de 

segurança e preservação de privacidade; 

-Roteador Wi-Fi (7) - replicar sinal WI

FI para uso pessoal dentro do carro e/ou ampliar a 

infraestrutura de internet na cidade, através de parceria 

com provedoras de serviços de internet ou telefonia. 

internos e 

reconhecimento 

-Compatibilidade 

externos (lO) 

de placas 

por 

para 

com outros sensores 

exemplo, 

multar, 

sistema 

sensores 

de 

de 

estacionamento, entre outros. 

-Caixa Preta (5) Módulo para 

armazenamento de todos os dados do veículo. Ele é 

armazenado em um dispositivo resistente a colisão, incêndio 

e a prova d'água. Tem funcionalidade similar a caixa preta 

de aeronaves. 

[0032] O subsistema (B) é um servidor de dados que 

armazena e processa os dados provenientes dos veículos. O 

subsistema (B) está conectado à internet e além de receber 

os dados dos veículos, comunicar com o servidor de SMS (D) 

e com os clientes de monitoramento (D), ele pode estar 

conectado com outros sistemas, como sistema de controle de 

trânsito, de multas. (B) Possui um módulo de GIS (Sistema 

de informação geográfico, onde as informações a respeito de 

direção via única ou dupla e sentido) ( 11) e velocidade 

máxima das vias. Este módulo é atualizável automaticamente 
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e permite que limites máximos sejam atualizados por 

condições climáticas (ex: neblina) ou vias com acesso não 

permitido temporariamente. 

[0033] (B) - Conta também com um módulo de direção 

prudente e multas ( 12) . Ele confronta as informações do 

veículo com os dados de ( 11) e verifica se o veículo não 

está infringindo o limite máximo de velocidade ou a direção 

da via. O servidor poderá estar conectado com um sistema de 

trânsito público pela internet, permitindo o controle de 

trânsito, bem como multas. Também pode informar ao condutor 

do veículo sua situação irregular e enviar o limite máximo 

de velocidade para (A), de forma que o piloto automático 

fique dentro da velocidade permitida na via (ou rodovia) 

atual. 

[0034] 

monitoramento 

o 

dos 

subsistema 

veículos. É 

(C) é um sistema de 

conectado ao servidor 

principal e também aos veículos pela internet. Di versos 

clientes podem se conectar simultaneamente ao servidor. O 

cliente permite a comunicação bidirecional com o veículo, 

apresenta informações sobre os sensores do subsistema (A), 

bem como áudio interno e externo, vídeo interno e externo e 

imagens estáticas. Além disso pode receber notificações de 

sinistro e pânico, além de falhas mecânicas. A comunicação 

é bidirecional e podem ser enviadas mensagens (texto e/ ou 

som) e imagens/vídeo para o veículo. Em sua interface com o 

usuário também é apresentado um mapa ( 13) mostrando as 

trajetórias realizadas pelos veículos, sua posição atual e 

velocidade. Nele também está presente o sistema de direção 
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prudente e multas, que apresenta as posições onde o veículo 

infringiu a lei. As informações sobre do módulo ( 4) são 

utilizadas para registrar se o veículo está sendo bem 

conduzido e/ou se houve algum sinistro. 

[0035] O subsistema (D) é um servidor de SMS, ele 

recebe as mensagens processa e repassa ao subsistema (B) 

[0036] O invento aqui proposto não se limita as 

incorporações acima descritas, podendo ser consideradas 

outras incorporações, particularmente em vista de novas 

tecnologias para a mesma finalidade dos 4 subsistemas, 

sendo que as características das reivindicações a seguir 

estão cobertas pelo escopo da presente invenção. 
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R E I V I N D I C A Ç Õ E S 

1. "SISTEMA EMBARCADO DE MONITORAMENTO E 

SEGURANÇA PARA VEÍCULOS", caracterizado pelo sistema ser 

composto por 4 partes: (A) sistema embarcado, (B) Servidor 

principal, (C) sistema de monitoramento e (D) servidor de 

SMS, sendo que o subsistema (A) é localizado no veículo e 

gerencia diversos dispositivos localizados nos veículos, o 

subsistema (B) é um servidor de dados que armazena e 

processa os dados provenientes dos veículos, o subsistema 

(B) está conectado à internet e além de receber os dados 

dos veículos, comunicar com o servidor de SMS (D) e com os 

clientes de monitoramento (D), ele pode estar conectado com 

outros sistemas, como sistema de controle de trânsito, de 

multas, o subsistema (C) é um sistema de monitoramento dos 

veículos, conectado ao servidor principal e também aos 

veículos pela internet, diversos clientes podem se conectar 

simultaneamente ao servidor, o subsistema (D) é um servidor 

de SMS, ele recebe as mensagens processa e repassa ao 

subsistema (B) . 

2. "SISTEMA EMBARCADO DE MONITORAMENTO E 

SEGURANÇA PARA VEICULOS", de acordo com a reivindicação 1 

caracterizado pelo subsistema (A) se comunicar por meio de 

rede de computador quando em área que possui cobertura (3G, 4G, 

wifi e etc) ou então por SMS em áreas com cobertura restrita ao 

GSM, o subsistema (A) possui um computador embarcado (1) que 

poderá ser conectado a vários periféricos, como câmeras externas 

e internas ( 2), microfones, telas, antenas, central multimídia 
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(3), computador do carro , sensores, etc, sendo que o subsistema 

(A) pode ser implementado substituindo o computador embarcado 

(1) por um smartphone, conforme ilustrado (A smartphone) , 

neste caso, o smartphone será responsável pelo gerenciamento do 

subsistema (A), o subsistema (A) contará com conexão celular 

móvel e terá diversas funcionalidades, 

seguir: 

conforme descrito a 

-Geolocalização (8) GPS fornece 

informações sobre a localização do veículo, velocidade e a 

altitude; 

-Monitoramento do movimento e aceleração 

(4)- Acelerômetro e giroscópio: Módulo que fornece 

informações sobre a aceleração, desaceleração, e movimentos 

laterais do automóvel; permite analisar a forma como o 

veículo é conduzido e auxiliar em sinistro; 

-Controle de Velocidade - cruzar dados do 

veículo (velocidade atual) com os dados do mapa digital 

(velocidade máxima permitida nas vias) determinando se está 

acima ou dentro dos parâmetros estabelecidos 

(Funcionalidade realizada por (13) e (14)); 

Vídeo: Sistema de câmeras internas e 

externas para armazenamento de imagens (2); 

Áudio: Sistema de áudio (bidirecional) 

no interior do veículo, exterior opcional; 
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- Comunicação - sistema de comunicação (7) 

criptografado com funcionamento parametrizável; 

compartilhamento de informações com servidor central (6) em 

sentido bidirecional; sistema compat 1 com GSM, (emitindo 

dados via mensagens SMS), 

outros); 

sistema 3G, 4G e wifi (ou 

-Co-piloto - emissão de avisos via áudio e 

vídeo na tela do automóvel e/ou na tela adicional; 

-Botão de Pânico: Sistema para comunicar 

acidentes próprios, de terceiros, assaltos, 

etc; 

-Detecção de Sinistros (10) : 

sequestras, 

Sistema de 

avisos ao motorista e ao servidor central, provenientes do 

alarme do carro, e dos sensores de colisão, pressão dos 

pneus, enchente, incêndio, etc; 

-Sistema de Monitoramento e Diagnóstico 

Interno do Veículo (9): Interface com o sistema ODB (On

board diagnostics) do veículo; 

-Comunicação carocar - sistema de chamadas 

veículo a veículo, permitindo chamadas pela placa dos 

veículos (através de empresas fornecedoras de serviços de 

telefonia móvel), parametrizável por motivos de segurança e 

preservação de privacidade; 
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-Roteador Wi-Fi ( 7) replicar sinal WI-

FI para uso pessoal dentro do carro e/ou ampliar a 

infraestrutura de internet na cidade, através de parceria 

com provedoras de serviços de internet ou telefonia; 

-Compatibilidade com outros sensores 

internos e externos (10) 

reconhecimento de placas 

estacionamento, entre outros; 

por 

para 

exemplo, 

multar, 

sistema 

sensores 

de 

de 

-Caixa Preta (5) Módulo para 

armazenamento de todos os dados do veículo, ele é 

armazenado em um dispositivo resistente a colisão, incêndio 

e a prova d'água, tem funcionalidade similar a caixa preta 

de aeronaves. 

3. "SISTEMA EMBARCADO DE MONITORAMENTO E 

SEGURANÇA PARA VEÍCULOS", de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo subsistema (B), possuir um módulo de GIS 

(Sistema de informação geográfico, onde as informações a 

respeito de direção - via única ou dupla e sentido) (11) e 

velocidade máxima das vias, este módulo é atualizável 

automaticamente e permite que limites máximos sejam 

atualizados por condições climáticas (ex: neblina) ou vias 

com acesso não permitido temporariamente, sendo que o 

subsistema ( B) conta também com um módulo de direção 

prudente e multas ( 12), ele confronta as informações do 

veículo com os dados de GIS (11) e verifica se o veículo 

não está infringindo o limite máximo de velocidade ou a 
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direção da via, o servidor poderá estar conectado com um 

sistema de trânsito público pela internet, permitindo o 

controle de trânsito, bem como multas, também pode informar 

ao condutor do veículo sua situação irregular e enviar o 

limite máximo de velocidade para subsistema (A), de forma 

que o piloto automático fique dentro da velocidade 

permitida na via (ou rodovia) atual. 

4. "SISTEMA EMBARCADO DE MONITORAMENTO E 

SEGURANÇA PARA VEÍCULOS", de acordo com a reivindicação 1, 

caraterizado por o subsistema (C) o cliente permitir a 

comunicação bidirecional com o veículo, apresentando 

informações sobre os sensores do subsistema (A), bem como 

áudio interno e externo, vídeo interno e externo e imagens 

estáticas, além disso, pode receber notificações de 

sinistro e pânico, além de falhas mecânicas, a comunicação 

é bidirecional e podem ser enviadas mensagens (texto e/ou 

som) e imagens/vídeo para o veículo, em sua interface com o 

usuário também é apresentado um mapa ( 13) mostrando as 

trajetórias realizadas pelos veículos, sua posição atual e 

velocidade, nele também está presente o sistema de direção 

prudente e multas, que apresenta as posições onde o veículo 

infringiu a lei, as informações sobre do módulo ( 4) são 

utilizadas para registrar se o veículo está sendo bem 

conduzido e/ou se houve algum sinistro. 

5. "EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA 

PARA VEÍCULOS", caracterizado por compreender uma 
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pluralidade de concretizações físicas de acordo com a 

necessidade final do sistema. 
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RESUMO 

"EQUIPAMENTO E SISTEMA 

MONITORAMENTO E SEGURANÇA PARA VEÍCULOS" 

EMBARCADO DE 

Sistema 

do 

de monitoramento e segurança 

ativa/passiva transporte automóvel para 

minimizar/mitigar os riscos resultantes de uma malha viária 

sobrecarregada e garantir um ambiente mais responsável no 

trânsito, em iniciativa alinhada a órgãos governamentais e 

empresas com interesse específico na indústria (ex: 

seguradoras) . 

gravação e 

Dispositivo 

transferência 

de 

de 

alta resistência para 

informações sobre o 

posicionamento, trajetória, comportamento, som, imagens e 

outros dados importantes dos automóveis. Estão sendo 

consideradas duas plataformas de hardware para o projeto 

desta solução: l. Computador ll. Smartfone com sistema 

operacional Apple, Android ou outro. 
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