
 

Autores: Prof. Cláudio Oliveira / Prof. Humberto Zanetti 
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – Deputado Ary Fossen 
 

 

Desafio 5 – Sistema de estacionamento (parking sensor system) 
 

O objetivo deste projeto é criar um sistema de estacionamento para carros (conhecidos também 
como parking sensor system). Esse sistema auxilia o motorista no momento de estacionar seu carro 
em vagas que exijam manobras em marcha ré. Na traseira do carro existem sensores (em nosso 
projeto será APENAS UM SENSOR) que medem a distância de objetos e/ou carros estacionados, 
mostrando ao motorista a distância em centímetro, além de sinais luminosos e sonoros. O projeto 
deverá ter as seguintes especificações: 

• Um sensor ultrassônico HC-SR04 será usado para medir a distância entre o carro e o 
obstáculo. Para uma visualização dessa distância, terá que ser feita uma medição em 
centímetros, pois terá o valor sendo exibido em um display e utilizado para conferência de 
vários status do sistema.  

• Três LEDs irão representar o status de proximidade com obstáculos: o LED vermelho será 
acesso quando o objeto estiver a uma distância menor do que 5 cm do sensor; o LED amarelo 
quando o obstáculo estiver em uma distância maior ou igual a 5 cm até igual a 10 cm de 
distância do sensor; e o LED verde acesso indicará uma distância ainda segura, acima de 10 
cm de distância do sensor. 

• Um buzzer irá dar os sinais sonoros de proximidade. Quanto mais perto do obstáculo mais 
curto será o intervalo dos “bips” emitidos pelo buzzer. Por exemplo, se o obstáculo estiver à 
10 cm de distância, serão emitidos “bips” a cada 1000 ms (emite um “bip” – aguarda 1000 ms 
– emite um “bip” – aguarda 1000 ms -...). O intervalo dos “bips” irá diminuir quanto mais 
próximo o obstáculo estiver do sensor. Se distância for de 9 cm o intervalo será de 900ms, se 
for 8 cm será de 800 ms, e assim por diante. Quanto menor o intervalo da emissão de som, 
mas alerta o motorista terá que ficar, pois indicará uma possível colisão. Esse sinal sonoro só 
se iniciará quando a distância for menor ou igual a 10 cm. 

• Será utilizado um display LCD 16x2 para mostrar todos os estados do sistema. Quando o LED 
verde estiver acesso o display mostrará “SEGURO: XX cm”. Caso o LED amarelo esteja acesso, 
o display terá que mostrar “ATENCAO: XX cm”. E quando o LED vermelho estiver acesso e a 
distância for maior que 2 cm, mostrará “CUIDADO: XX cm”. E por fim, se o LED vermelho 
estiver acesso e a distância for menor ou igual a 2 cm, o display mostrará “PARE!!!”. 
 

 
 


