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1. Apresentação
Em Jun/2015 nós lançamos o Road Book Digital integrado ao Navegador e conectado ao Sensor Blue.

O Sensor Blue conecta-se à um Celular / Tablet Android.

O Sensor Blue, em seu formato original NÃO é adequado para uso em motos, em função dos detalhes destritos neste
documento.
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Além disso o uso em motos Off Road exige o uso de Celular / tablets com especificações e/ou adaptações especiais.

No entanto temos visto uma série de adaptações para uso desta solução em motos e listamos aqui algumas delas.

Além disso indicamos algumas soluções para fixação e proteção de Celulares e Tablets na moto.

2. Comentário Inicial – Sobre Road Book Digital Int egrado ao Navegador
O maior desafio para se criar um sistema tão fantástico como este certamente foi conceber o conceito, acreditar e
trabalhar 4 anos neste projeto e TUDO isto está funcionando.

É importante lembrar que os competidores de 4x4 já usam Road Book Digital, conectado ao Colosso Evo desde Março
de 2013.

Então Road Book Digital, Android, Bluetooth e etc são tecnologias que já tem 2 anos de funcionamento e são uma
tecnologia conhecida dentro da Totem. Estáveis e 100% funcionais nos carros 4x4.

A novidade agora é a integração do Navegador e Road  Book em um ÚNICO Celular / Tablet.

O tão sonhado Navegador com Road Book Digital integrado é uma realidade !!

Nós da Totem estamos orgulhosos de nosso trabalho e  do novo conceito que criamos. Desenvolvemos um
aplicativo que conecta-se ao Sensor Blue que por su a vez recebe sinal de sensor e sinal de botoeira.

Para uso em 4x4 o produto está funcional e resolvido.

Para uso em motos existem inúmeras soluções de tablet, suporte e etc espalhadas pelo mundo. Talvez o que vamos
discutir aqui é se o custo é viável ou não. A solução já existe.

Se você quer comprar um Tablet Android , robustecido, com gabinete de magnésio basta comprar um Panasonic B2. Mas
um tablet destes custa 1700 dolares nos Estados Unidos.

O que vamos discutir aqui são soluções para usar seu próprio Celular e/ou indicar Tablets funcionais e com custos
menores.

Na prática você pode usar Celular / Tablets que com eçam em ZERO reais (se você já tem um Android) até
R$7000,00 (um Panasonic A1 no Brasil).

Para uso em motos algumas adaptações serão necessárias. Mas você concorda que seria MUITA INGENUIDADE achar
que NINGUÉM nem NENHUMA EMPRESA no mundo tem soluções técnológicas para resolver os problemas
relacionados ao uso em moto?

Você REALMENTE acha que uma empresa pequena como a Totem, Brasileira (e portanto com poucos recursos
tecnológicos) e que fabricava um Colosso EVO, é a ÚNICA no mundo que sabe fazer um equipamento que funcione na
moto?

Acredite, o que vamos discutir aqui são detalhes. Nós somente criamos um novo conceito (nada parecido no mundo!!) e
você pode escolher o conceito de navegação que mais te agrada.

Neste momento existem mais perguntas do que respost as.

Já vimos comentários ingênuos como este: “Podemos afirmar categoricamente que nenhum dispositivo a venda
atualmente no mercado  consegue suportar as exigências do enduro de regularidade em motos”.

Te parece razoável? Se você tem interesse em usar este novo conceito em moto sugerimos continuar lendo este
documento. Participe ativamente desta evolução. Gere comentário. Gere sugestões. Discuta soluções.

Seja bem vindo à um novo conceito em navegação !!

3. Principais questões discutidas neste documento
Basicamente temos os seguintes tópicos a serem discutidos.
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� Sensor Blue – robustez à água
� Celular / Tablet - Autonomia de bateria
� Celular / Tablet - Robustez à impactos e vibração
� Celular / Tablet - Robustez à água, poeira, lama
� Celular / Tablet - Visibilidade na luz do Sol
� Celular / Tablet  - Suporte / Fixação / “case”
� Celular / Tablet – Qual tamanho escolher

4. Sensor Blue – robustez à água
� O Sensor Blue em sua versão atual não é a próva dágua mas é muito simples protegê-lo. O SensorBlue (caixinha

preta) normalmente fica atrás do “number plate” (carenagem do farol).

Você pode proteger o Sensor
Blue usando uma “luva

cirúrgica”.

Cortar as pontas de 3 dedos
da luva e então travar com fita

hellerman (“engasga gato”).

Você pode proteger o SensorBlue
usando um saquinho comum desde
que trave o saquinho em cima da

parte vermelha do conector ( a parte
vermelha é internamente colada e

portanto não permite a passagem de
água).

Na imagem o Sensor Blue colocado atrás da
carenagem do farol.

Cabe lembrar que o SensorBlue conecta-se por fio
ao Sensor, Botoeira e Cabo de energia.

A conexão com o Celular / Tablet é via bluetooth
(sem fio).

5. Celular / Tablet - Autonomia de bateria
Em função de displays grandes e baseados em luz interna, associado à CPUs de alta velocidade, os Celulares / Tablet
tem um alto consumo.

Equipamento de
navegação

convencional
Colosso Evo Celular 5 pol. Tablet 7 pol

Senter ST-907

Consumo 20mA/h

Bateria 800mA

Autonomia 40hrs

Consumo 4mA/h

Bateria 600mA

Autonomia de 150hrs

Consumo 500mA

Bateria 2600mA

Autonomia 5hrs

Consumo 900mA

Bateria 7000mA

Autonomia 7hrs

Você já deve ter percebido que seu celular não tem autonomia para ficar ligado muito mais do que 5 ou 6 horas.

Existem duas formas de resolver o problema de autonomia:

� Usar uma bateria externa (Power Bank) ou
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� Ligar o Celular / Tablet à bateria da moto.

Uso de Bateria Externa
� Você encontra baterias externas entre 3000mA até 30.000mAh.
� Estime que haja uma eficiência de 60% na transferência de energia.
� Se você usar uma bateria externa de 10.000mAh terá disponível mais 6.000mAh (60% de 10.000).
� Se seu celular tem uma bateria de 3.000mAh você terá então a autonomia original multiplicada por 3 (1 da bateria

interna + 2 x da bateria externa).

Exemplos de bateria externa:

10.000 mAh

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-657702721-
carregador-portatil-power-bank-pineng-10000mah-frete-

gratis-_JM

28.000 mAh

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-665425194-power-
bank-bateria-extra-portatil-usb-universal-28000mah-_JM

Uso de conversor 12V para 5V

� Para alimentar o Tablet com a bateria da moto.

� É necessário usar um conversor de 12V (bateria
do veículo) para 5V (voltagem do carregador).

� Indicamos o conversor CPT-05

� http://alltecc.com.br/store/conversor_12v_para_5
v

� http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-
662754669-cpt-c5-conversor-12v24v-para-5v-
_JM

A solução para o problema de bateria é alimentar co m bateria externa ou através da bateria da moto com  uso
de conversor.

6. Celular / Tablet - Robustez à impactos e vibraçã o
Vamos começar esta discussão fazendo algumas perguntas :

� Você sabia que dentro de uma caixa preta de avião existe um equipamento eletrônico? Mas porque suporta tantos
impactos?
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� A sua cabeça (com seu cérebro dentro) é a prova de impacto? Para que serve um capacete?
A sua cabeça certamente é algo muito frágil e para minimizar problemas de impacto você à coloca dentro de um
capacete. Basicamente um capacete é uma carapaça DURA , com um sistema de amortecimento interno. Só isso.

Então para evitar impactos e vibração no equipamento basta acondicioná-lo em um amortecedor, que pode ser por
exemplo um “berço” de silicone.

Exemplo de “berço” de silicone (peça vermelha)

     

Neste suporte a parte azul é um silicone
extremamente macio (quase uma

gelatina).

A solução para o problema de vibração e impacto é a condicionar o Celular / Tablet em um berço de silic one
bem macio (abaixo de 15 shore)

7. Comentários sobre impacto e vibração:

Agora todo o conjunto ficou MUITO menor e certament e ficará muito mais protegido, pois ficará praticam ente
“embutido” no guidão onde a incidência de impactos é muito menor.

Até então os equipamentos de
navegação eram transformados em

“pára-choque de road book
mecânico”,ou seja , eram os primeiros

à receber pancadas.

O navegador (Colosso Evo) ficava
completamente exposto.
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8. Celular / Tablet - Robustez à água , poeira, lam a
O problema de água e poeira pode ser resolvido de 3 maneiras:

� Usar um tablet construído para ser à prova dágua.
� Usar um “case” que protege o Celular / Tablet (procure por cases survivor ou lifeproof no Google)
� Usar um suporte que deixe o celular / tablet protegido de água.

Alguns modelos de Celular / tablet à prova dágua:

Panasonic B2

7 polegadas

Panasonic (grande marca)

http://business.panasonic.com/toughpad/us/rugged-
b2-android-tablet-overview.html

Video demonstrativo

https://youtu.be/VxGw3zr5u3M

Garmim Monterra

4 pol

Sim! A Garmim agora
fabrica tablets com

Android !!

Garmim (grande marca)

http://sites.garmin.com/en-US/monterra/geocacher/

Senter ST-907

7 pol

Senter

http://www.senter.cn/

 Vídeo

http://www.totemonline.com.br/temporario/TabletRobu
stecido.wmv

Nós aqui na Totem estamos usando este tablet de 7
polegadas, que pode ser comprado diretamente do

fabricante chines e recebido via DHL (correio
internacional). Para saber mais consulte-nos.

Celular Caterpilar S50

4.7 pol

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-666855276-
smartphone-caterpillar-s50-47-8gb-4g-lte-12x-sem-

juros-_JM#redirectedFromParent
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Suporte à prova dágua
Atualmente o aplicativo exige a operação através do vidro do Tablet.

Em breve as funções principais serão executadas pela botoeira.

Quando isso acontecer não será necessário “esfregar o dedo” no vidro e com isso a construção de suportes ficará mais
simples.

Neste caso o suporte vai precisar de uma chapa de policarbonato para proteger o Celular / tablet (exatamente a mesma
chapa de policarbonato que faz a função de proteger o display do Colosso Evo).

  

No suporte ao lado bastaria uma tampa com um acrílico
(de policarbonato) para tornar o suporte à prova dágua e

ainda proteger o visor do celular.

Então os suportes ficarão mais simples e
eficientes assim que o aplicativo realizar as

operações principais sem uso do vidro,
somente através da botoeira no guidão.

Celular / Tablet - Visibilidade na luz do Sol
� Hoje existem algumas tecnologias específicas para leitura na luz do Sol e os tablets com esta característica são

descritos como “Legíveis na luz do sol” (em inglês “sunlight readable”).
� Mesmo sendo legível na luz do sol existe um segundo problema que é o reflexo do Sol. Cabe lembrar que o Colosso

Evo também tem os MESMOS problemas com reflexo, pois o acrílico do Colosso Evo é polido como o vidro de um
tablet.

� Qualquer um dos equipamentos pode apresentar problemas momentâneos de visibilidade por conta da posição do
sol.

Nesta foto vemos que o
Colosso Evo também tem
problemas com reflexo.

Repare o reflexo da luz
(lâmpada) no visor de cima.

A solução para evitar reflexos é usar películas Ant i Reflexo (anti glare).

Garmin Monterra
� Especificado como “sunlight readable”

Comparativo na luz do sol

https://www.youtube.com/watch
?v=AfOKvwI39Mc

Este é um display, em nossa
avaliação, com nota 10

Mas é pequeno para uso com Road
Book Digital

Senter ST-907
� Especificado como “sunlight readable”

http://www.totemonline.com.br/t
emporario/TabletRobustecido.w

mv

Este é um display, em nossa
avaliação, com nota 8
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Proteção contra a luz do sol
Em muitos casos a solução definitiva é proteger o vidro da luz do sol criando uma “cabaninha” para o celular.
Nesta foto usamos uma chapa de policarbonato flexível (parecido com material usado em encadernação).

Na foto um Caterpilar S50

NUNCA use material rígido pois você
pode se machucar durante um tombo.

  

9. Comentário Display x alertas Sonoros
� A criação do Road Book Digital eleva a relação com seu equipamento à um nível diferente do que estávamos

acostumados.

Agora você tem avisos sonoros , alertas com voz e i ndicação de caminho por voz.

Vamos imaginar uma situação REAL de prova de moto:
� Você está no meio de uma trilha, em um “eucalipeiro”. Se está no “eucalipeiro” já não tem tanta incidência de sol e o

display do Colosso Evo e/ou Tablet vão funcionar muito bem.
� Aí você sai na estrada e tem que deslocar 2 Km até chegar na próxima trilha.

Como seria usando um Colosso Evo:
� Você tinha que ficar olhando o tempo todo para o hodômetro do Colosso Evo e ficar se lembrando do Km da entrada.

Por muitas vezes você gostaria de andar em pé na moto mas tinha que se sentar para conseguir enxergar o Colosso
Evo (em pé não cosegue olhar o visor). Então é um fato, você precisa de um equipamento com ótima visibilidade.

Como seria com o Road Book Digital com avisos de vo z:
� Você vai se deslocar em pé, vai “economizar bunda” e alguns metros antes da entrada receberá o aviso de voz: “Em

breve, direita”. Aí você se senta, dá aquela “corrigidinha” no hodômetro e cai para dentro da próxima trilha.
� Precisou olhar para o display durante o deslocamento debaixo do sol?
� Veja este vídeo à respeito de alertas sonoros: https://youtu.be/E-izzleexMk

Com o tempo os avisos sonoros ficarão mais eficient es e completos e cada vez menos será necessário olh ar
para o display.

10. Celular / Tablet  - Suporte
Vamos aqui comentar sobre suportes, sua função e opções de mercado.

Um pouco de história

Road Book mais antigo

   

Aproximadamente em 2000 existia um Road
Book chamado SN Racing que tinha uma

característica interessante:

O Navegador (na foto um Colosso Enduro)
ficava encaixado DENTRO do Road Book,
acondicionado em cima de uma espuma e

COMPLETAMENTE PROTEGIDO de
pancadas.

Nesta época o volume de manutenção nos
Totem Colosso era desprezível.
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Road Book Atual – Layout Mais usado
Hoje em dia o layout mais usado é com o
Road Book Mecânico abaixo e o Colosso

Evo mais acima e à frente.
Nesta configuração é o Colosso Evo quem

recebe toda pancada.

Cabe lembrar que o gabinete do Colosso
Evo é altamente resistente, mas o display
interno é feito de vidro (altamente frágil).

TODOS os displays de cristal líquido de
TODOS equipamentos de navegação são

de vidro. E NENHUM deles tem sistema de
amortecimento interno.

E ainda que o Colosso Evo seja muito
robusto, o volume de manutenção registrado

em nossa empresa cresceu mais de 10
vezes ( foi um dos motivos que definiu o fim

da fabricação do Colosso Evo).

Suporte para celular / Tablet -  Quando tudo aconte cer pela botoeira.
O suporte para fixação de um Celular / Tablet fica relativamenrte mais simples com a criação do Road Book Digital.

Antes era necessário fixar dois equipamentos (Colosso Evo + Road Book Mecânico) com tamanho muito maior e muito
mais pesado do que um único Tablet ou Celular.

Hoje está um pouco complicado fazer um suporte para o Celular / Tablet pois o aplicativo ainda exige operações durante
a prova executadas através do vidro do Celular / Tablet.

Em breve as principais funções serão executadas pel a botoeira no guidão e os suportes serão mais simpl es.
As funções de correção de hodômetro ( LAP ) JÁ são realizadas pela botoeira.

Comentário sobre a função do suporte
� Uma das funções do suporte é fazer a proteção do Celular / Tablet, exatamente como um capacete faz com sua

cabeça.

O suporte deve se comportar como um EXO-ESQUELETO d o Celular / tablet.
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Opções de suporte

Suporte Conceito – Não é vendido

Desenhamos este suporte conceito e enviamos para
uma empresa que corta acrílico no laser e/ou router.

Nesta peça usamos chapa de 25mm e de 8mm.

Peça adequada para uso com tablet Senter ST-907.

Suporte em Alumínio usinado em CNC

   

Suporte criado e fabricado por Rodrigo Maciel
usando chapa maciça de alumínio e processo de
usinagem CNC.

Berço de borracha ultra macia que funciona como
amortecedor (parte azul).

O suporte RAM (braço preto vertical) mostrado na
foto é opcional.

Contato Rodrigo Maciel

� (35)9975-0004

� rodrigo@rodrigomaciel.com

  

Este é o novo modelo
de suporte com película
protetora e suporte
para “cross bar”.

Adeauado para celular
de 5 polegadas.

Este é o desenho (em algumas semanas disponível)
para o tablet Senter 907 de 7 polegadas.



contatos@totemonline.com.br • www.totemonline.com.br    Fone/Fax.:(011) 4638.2049    Página 11 de 14
FAQ_AND_032_UsoSensorBlueEmMotos_AdaptacoesTecnicas_D18.doc

11. Celular / Tablet – Qual tamanho escolher
� Queremos te ajudar à responder a seguinte pergunta: Qual é o tamanho ideal de vidro?
� Nós não vamos te responder, mas após esta leitura você saberá escolher.

Tamanho de uma planilha de papel

Em 2007 lançamos o TotemPlanilha, programa para desenhar
pplanilha no Computador. E na época criamos a Planilha em
Bobina Térmica (usada em praticamente 100% dos Enduros).

A bobina de papel tem 57mm de larguram mas a parte
impressa útil tem aproximadamente 52mm.

Quantidade de referências dos Road Book Mecânicos.

Road Book Corona (4 Refs) Road Book SN1 (3 refs) Road Book para Rally Cross Country
( 2 Refs)

Tamanho dos dígitos

 

(display do Evo tem
12.7 mm de altura)



contatos@totemonline.com.br • www.totemonline.com.br    Fone/Fax.:(011) 4638.2049    Página 12 de 14
FAQ_AND_032_UsoSensorBlueEmMotos_AdaptacoesTecnicas_D18.doc

12. Display 4.7 polegadas (Caterpilar S50)

13. Display 5.0 polegadas (Samsung S4)

14. Display 7.0 polegadas (Senter ST-907)
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15. Fotos todos juntos

16. Conclusão e comentários
� Este documento não é definitivo e os tablets e nossas soluções tem evoluído diariamente.
� Nós temos a certeza de que este novo conceito de equipamentos é o que será o padrão nos próximos anos.

O Road Book Digital já está disponível para venda.

Veja este video https://www.youtube.com/watch?v=8e0GnCpdo7I .
� No caso do 4x4 o sucesso do Sensor Blue está definido, uma vez que já foram vendidos 250 peças em 7 semanas de

lançamento.

Se você quiser colaborar compartilhando experiência s conosco será bem vindo.

� Para moto, somente os mais interessados por tecnologia e aqueles que se dispõe à empenhar um tempo criando
adaptações é que neste momento, vão usar o Road Book Digital.

� Ainda há um tempo de maturação da idéia e de definição de acessórios, suportes, escolha pelo melhor tablet e etc.
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Mas o que usar agora?
� Se você já tem um Celular Android começe com ele. Baixe o aplicativo, configure a tela (você define o tamanho das

tulipas) e dê uma voltinha com sua moto simulando o uso.
� Se você quer já investir em torno de R$1600,00 (o mesmo preço de um equipamento de navegação CONVENCIONAL

que SÓ navega, sem road book) nós indicamos o Senter ST-907.
� O ST-907 é à prova dágua, robustecido e precida de adaptações mínimas para funcionar.
� Para saber mais sobre como comprar o Senter consulte-nos.

E você vai encarar esta evolução ou vai aguardar ?

Escrito em 30/Jun/2015.


