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RASTREAMENTO TECNOLOGIAS E ISNTALAÇÃO EM 

UMA MOTOCICLETA
INTRODUÇÃO

. Desde a antiguidade sempre esteve presente no ser humano a percepção que saber sua localização ou de

algum objeto em um determinado local ou período era de grande valor. Iniciando com as estrelas, passando

pela bussola até chegar a modernos dispositivos eletrônicos. A tecnologia de rastreio vem a dar maior

segurança a bens e pessoas.

CONCLUSÃO

Atualmente é grande a quantidade de furtos e

roubos de veículos e cargas, bens de grande valor

responsáveis por investimentos por parte de

seguradoras, empresas de rastreamento ou até

mesmo do proprietário evitando na medida do

possível este prejuízo. Neste contexto as

tecnologias de rastreamento vem auxiliar os

proprietários e empresas de seguros com uma

maior eficiência na recuperação e um desincentivo

ao furto e roubo. Segundo reportagem vinculada no

Paraná Portal 2015, o Paraná é o quinto colocado

no ranking de furtos e roubos de veículos, e o índice

de veículos recuperados ficou em 46,89%. Algumas

das tecnologias disponíveis atualmente para

geolocalização são: GPS (Global Positioning

System), GPRS (serviço de Radio de Pacote Geral),

GSM(Sistema Global para comunicações moveis) e

Via Radio, ao serem utilizadas em conjunto tem

uma grande precisão em localizar o aparelho que

esta sendo rastreado. Com o Rastreador

Bloqueador Localizador veicular GPS GSM TK

103b, instalado em uma motocicleta CB300r que

conta com um modulo eletrônico, um servidor

instalado em um micro computador com um sistema

operacional livre junto com um Smartphone

androide com o APP GPS2OpemGTS.

DESENVOLVIMENTO
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Com softwares livres e equipamentos de baixo custo

foi possível instalar em uma motocicleta um sistema

de rastreamento e alarme onde com uma mensagem

SMS é possível bloquear, gerenciar e localizar o

veiculo. O aparelho foi instalado de modo a simular

uma das opções de bloqueio do modulo que é a do

cavalete lateral baixo, em conjunto com uma ligação

junto ao botão de stop, com dois relês independentes

um para cada sistema, figura 2, onde um trabalha com

o negativo e o outro com o positivo. Sendo possível

varias atuações junto ao veiculo.
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