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RESUMO 
 

 

   

O índice de furto e roubo de veículos tem aumentado expressivamente à nível 

mundial, no Brasil o estado de São Paulo apresenta um dos índices mais elevado 

devido a frota de veículos ser muito grande. Observamos também o grande 

momento do android onde os aplicativos vêm beneficiando os usuários em diversos 

aspectos, sendo na praticidade, conforto, segurança e entretenimento. Então 

resolvemos trabalhar em cima de dois Trabalhos de Conclusão de Curso 

apresentados a Fatec Santo André, sendo eles: Ignição Biométrica e Monitoramento 

de Baterias. O principal objetivo desse projeto é trabalhar a parte do 

desenvolvimento desses dois trabalhos apresentados. Temos o sensor biométrico 

que irá comparar as digitais cadastradas e liberar a partida no veículo, onde o 

monitoramento é feito através do aplicativo android, que irá transmitir e receber 

dados pela comunicação serial do arduíno, onde se tem um módulo bluetooth 

instalado, o aplicativo possui a finalidade de cadastrar digitais e informar qual 

usuário está ativo e até mesmo se está sendo forçado a ligar o carro através da 

digital do pânico. 

 

Palavras chaves: biometria, arduíno, android, bluetooth, automóvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

The index of theft and theft of vehicles has increased significantly the nivel 

world, in Brazil the State of São Paulo has one of the highest indexes due to vehicle 

fleet be too large. We also note the android big moment where applications come 

benefiting users in many ways, being in practicality, comfort, safety and 

entertainment. Then we solved work on top of two works of conclusion of course 

presented the Fatec Santo André being them: Biometric Ignition and Battery 

Monitoring. The main objective of this project is to work the part of the development 

of these two papers presented. We have the sensor biometric that will compare the 

fingerprints indexed and releasing the start in vehicle, where the monitoring is done 

through the android application, which will transmit and receive data over the serial 

communication of the Arduino, where if you have a bluetooth module installed, the 

application has the purpose to register and inform which user is active and even if 

being forced to start the car through the digital panic. 

 

Key words: biometrics, Arduino, android, bluetooth, automobile. 
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1 Introdução 

 

Quando se fala em automóvel, logo se pensa no design, nas tecnologias que 

o veículo proporciona como conforto, segurança, praticidade e o grande desafio para 

os fabricantes hoje não é apenas atender e sim superar as expectativas do 

consumidor final.  

Vimos uma oportunidade de integrar a ignição biométrica junto com o 

dispositivo móvel android, fazendo o monitoramento do veículo através de um 

aplicativo, sabendo qual usuário está ativo e até mesmo se ele está sendo forçado 

ou não a dar partida no carro, através da digital do pânico.  

Em termos de evolução o sistema móvel acaba nos superando, vem se 

aperfeiçoando a cada vez mais e traz consigo diversos benefícios para os usuários. 

Ao olhar para o cenário mundial pode-se observar que o sistema android da Google 

vem dominando o mundo devido suas diversas aplicações e com esse mercado 

automotivo cada dia mais competitivo, faz com que os fabricantes busquem um 

diferencial para surpreender positivamente seu público alvo, isso foi um dos motivos 

que nos fez trabalhar fortemente no desenvolvimento desse projeto, onde o mesmo 

possa atuar em paralelo a esses dois mercados, automotivo e tecnológico. 

Como já visto o sistema android tem grande domínio frente aos demais 

sistemas móveis, como IOS, Windows Phone. E junto com essa evolução está a 

eletrônica embarcada, onde encontra-se diversas aplicações da mesma, é o 

elemento que mais se desenvolve nesse mercado mundial.  

Assim como a escolha do arduíno, apesar de não ter o recurso que o 

Raspberry Pi possui (minicomputador utilizado no projeto da Ignição Biométrica), foi 

excelente no desenvolvimento do nosso projeto, por ele ser flexível e atender as 

nossas condições. 

           Tendo em vista a preocupação com a Segurança e o conforto dos usuários, 

pensamos em uma maneira inteligente de proteger os veículos, pois sabemos que 

isso é um acontecimento mundial onde aqui no Brasil o estado de São Paulo possui 

uma frota de veículos é muito grande, e nem todos possuem condições de pagar um 

seguro para o seu carro. Onde o projeto minimiza esses dois acontecimentos 

deixando os usuários mais confortados e trazendo a segurança do veículo. 
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1.2 Motivação 

 
Uma das principais motivações foi o próprio conteúdo apresentado nas aulas 

teóricas podendo exercer na prática aquilo que foi proposto, onde surgiram ideias e 

melhorias, as disciplinas cursadas na grade do curso nos apoiaram muito no 

desenvolvimento desse projeto, devido a base ser muito forte. 

 

2 Fundamentação Técnica 
2.1 Sistema de Carga e Partida 

Responsável por gerar e fornecer energia elétrica para todos os componentes 

elétricos do carro, o sistema também é responsável por ligar o motor e mantê-lo 

ligado, junto aos demais sistemas que o veículo possui. Disciplina cursada durante o 

curso, onde nos ajudou a conhecer os componentes do sistema, suas 

funcionalidades e finalidades. (Material de Carga e Partida,2015). 

Principais componentes do sistema de carga e partida: 

 
• Bateria 
• Motor de partida 
• Bobina de ignição 
• Cabos de ignição 
• Velas de ignição 
• Alternador 

 

 

  

2.2 Bateria 
 

Dispositivo eletroquímico que transforma energia química em energia elétrica 

e vice-versa. Acontece também o processo de transformação reversível, o que 

significa que a bateria pode ser carregada por várias vezes, sendo uma unidade de 

armazenamento químico para a energia elétrica gerada pelo alternador e também é 

a mesma que fornece energia elétrica para todos os consumidores elétricos do 

veículo quando o mesmo não se encontra ligado. (Material de Carga e Partida). 

A ACDelco é uma marca líder mundial no fornecimento de peças automotivas, 

sendo a mesma que fornece peças que equipa o veículo Celta fabricado pela 
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GENERAL MOTORS utilizado no desenvolvimento desse projeto de monitoramento 

biométrico. Uma dessas peças é a própria bateria sendo de 45 Ah, que pelo 

fabricante a fuga máxima de corrente que o veículo pode ter com esse porte de 

bateria é de 20 mA. (Freedom,2012). 

 

 

2.3 Motor de partida ou Motor de arranque 
 

Um dos principais componentes comandado pelo nosso projeto 

transformando energia elétrica em energia mecânica, onde o seu principal objetivo é 

dar os primeiros movimentos no motor, para que o mesmo possa admitir a mistura 

ar/combustível, comprimir a mistura e em seguida gerar a combustão onde ocorre o 

único ciclo útil do motor, e por final o escape que é a emissão dos gases resultantes 

da queima do combustível, esses quatro tempos se repetem no motor de ciclo otto.      

Tudo isso começa quando o condutor gira a chave até a posição final no comutador 

de ignição, acionando o motor de partida até soltar a chave da posição atual, que 

por consequência se o veículo estiver em perfeitas condições com seus sistemas em 

ordem o motor entrará em funcionamento não dependendo mais do motor de partida 

em escala de 1500 a 1800 ms. (SLZ,2015) 

Na figura 1 ilustra o motor de partida onde apresenta os seus seguintes 

componentes. 

 

 
Figura 1 – Motor de partida e seus componentes. 

(Fonte: www.carrosinfoco.com.br) 
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Relé/Chave magnética 
 

Em sua extremidade traseira estão dois parafusos, um deles é conectado um 

cabo que está ligado diretamente no borne positivo da bateria, enquanto no outro é 

conectado um cabo que se liga ao próprio motor de partida. Quando o solenoide é 

energizado, o corpo metálico é atraído pelo campo magnético das bobinas, e entra 

no solenoide. Assim a haste ligada ao corpo metálico movimenta a alavanca de 

comando, que empurra o pinhão em direção a cremalheira do volante, e ao mesmo 

tempo fecha, internamente, contato com os dois parafusos do solenoide, enviando 

tensão para o motor de partida, que começa a girar. (Carros Infoco,2015). 

 

 

Impulsor 
 

Alavanca de comando que tem por finalidade de empurrar o pinhão, 

comandada pelo solenoide quando energizada, quase que imediato a haste de 

acionamento da alavanca de comando é puxada para dento, por consequência 

empurrará o pinhão. (Carros Infoco,2015). 

 

Pinhão 
 

Responsável por fazer o acoplamento e desacoplamento com o volante do 

motor para poder transmitir a rotação gerada pelo motor de partida. O pinhão de 

engrenamento possui um componente muito importante para seu funcionamento 

eficaz. A roda livre. Em todos os tipos de motor de partida é necessária para, permitir 

o acionamento do motor de combustão interna pelo pinhão e o desacoplamento do 

pinhão da cremalheira, evitando que o motor ao entrar em funcionamento acione o 

motor de partida e o destrua. (Carros Infoco,2015). 

 

Mola de retorno 
 

Tem por função de retornar o impulsor, quando a solenoide não se encontra 

mais energizada. (Carros Infoco,2015). 
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Escovas 
 

Responsável por transmitir a energia de carga negativa e positiva para o 

coletor, parte móvel do motor de partida. (Carros Infoco,2015). 

 

Coletor 
 

Componente móvel do motor de partida que recebe a corrente elétrica através 

das escovas, e alimenta as bobinas do induzido, que formam o campo magnético do 

induzido. (Carros Infoco,2015). 

 
Induzido 
 

Conjunto formado por um carretel cheio de ranhuras onde vai enrolados fios 

condutores em formato de espirais. Esse carretel é montado sobre um eixo que tem 

em uma de suas extremidades algumas estrias que se encaixam na parte interna do 

pinhão, na outra extremidade vai montado um coletor, onde vai ligado as 

extremidades dos fios condutores. O induzido dos motores de partida tem como 

função transformar energia elétrica em energia mecânica giratória. (SLZ,2015). 

 
2.4 Volante do Motor  
 

Componente do motor de combustão interna ligada na arvore de manivelas 

(virabrequim) onde recebe os movimentos transmitidos pelos pistões através de um 

conjunto, pistão, biela e virabrequim. O volante é ligado junto a caixa de velocidades 

(Câmbio), onde transmitira a rotação do motor para o sistema de transmissão. Mas 

para o motor entrar em funcionamento é necessário ser acionado pelo motor de 

partida onde dará os primeiros movimentos no motor de combustão interna, onde o 

volante do motor receberá a rotação do motor de partida transmitida pelo pinhão, 

esse acionamento acontece até o motor entrar em funcionamento, logo após o motor 

de partida é desligado pelo condutor. (Material de Carga e Partida). 
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2.5 Cilindro de Ignição 
 

No cilindro de ignição, onde se utiliza a chave para ligar o veículo possui 3 

estágios, sendo eles: 

 0 - Todas as linhas interrompidas pelo comutador. 

 I - Acionamento da linha 15 junto com a linha X. 

 II – Acionamento da linha 50. 

 
 

 
Figura 2 – Cilindro de ignição e seus 3 estágios.  

(Fonte: Autoria própria) 
 

 

 

 

 

2.6 Bobina de Ignição (Transformador) 

 

A bobina de ignição tem a função de transformar a tensão do sistema de 

alimentação do veículo, sendo em média de 12 a 14 V em uma tensão muito 

elevada na unidade de KV, dependendo da bobina pode chegar a 45.000 V. O 

sistema necessita dessa tensão para garantir o processo de combustão perfeito, 

onde é o único ciclo de trabalho do motor. (NGK, 2015). 
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2.6.1 Cabos de Ignição 

 

Os cabos de ignição têm por função de conduzir a corrente elétrica sob a alta 

tensão produzida pela bobina ou transformador até as velas de ignição, sem permitir 

fugas de corrente, garantindo uma ignição sem falhas. (NGK,2015) 

 

 

2.6.2 Velas de ignição 

 

A função da vela de ignição é conduzir a corrente elétrica de maneira 

totalmente isolada para o interior da câmara de combustão convertendo-a em uma 

centelha, assegurando assim, uma queima ideal da mistura ar/combustível para a 

locomoção do veículo. O seu perfeito desempenho está diretamente ligado a um 

conjunto, mistura estequiométrica, tensão e corrente elétrica necessária chegando 

até as velas de ignição isso tudo causa um rendimento no motor, resultando maior 

ou menor carga de poluentes nos gases direcionados ao escape. (NGK,2015). 

 

 

2.7 Alternador 

 

Dispositivo ligado na correia do motor onde só entra em funcionamento 

quando o motor está ligado, o mesmo tem o objetivo de transformar energia 

mecânica em energia elétrica recarregando a bateria e fornecendo energia elétrica 

para todos os componentes do carro. (Material de Carga e Partida). 
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2.8 Sistema de imobilizador 

 

Sistema de segurança utilizado na maioria dos veículos, o mesmo é ativado 

quando liga a ignição, nesse momento a unidade de comando do imobilizador libera 

uma tensão para a bobina em volta do canhão da fechadura, onde gera um campo 

magnético, alimentando o transponder (Chip da chave). Por consequência a chave 

passa a gerar um campo magnético, onde o mesmo é captado pela antena que 

envolve o canhão, a antena irá transportar sinais de radiofrequência emitidos em 

pulsos codificados para a unidade de comando do imobilizador. Quando a chave é 

correta, o código emitido será aceito e a chave recebe um novo código para a 

próxima partida, então o veículo comunica com a unidade de comando do motor e a 

mesma libera o sistema de alimentação de combustível para o veículo permanecer 

ligado. Esse sistema foi criado tendo o objetivo de reduzir os índices de furto de 

veículos. (Material de Diagnose) 

 

 
Figura 3 – Chave simples com transponder. 

(Fonte: Autoria própria) 
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Modulo do Imobilizador 

 

Responsável por identificar a codificação do transponder e se comunicar com 

a unidade de comando do motor, tendo a finalidade de liberar ou não a partida no 

veículo de acordo com a codificação processada. 

 

 
Figura 4 – Modulo do imobilizador no celta. 

(Fonte: Autoria própria) 
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2.9 Biometria 

 

Entre as tecnologias relacionadas com a segurança da informação, a 

biometria tem-se tornado a mais efetiva e forte candidata a fazer parte do futuro de 

todos os utilizadores que necessitam de uma autenticação, desde uma rede de 

computadores, até ao acesso a um determinado local ou item. (Sinfic, 2015). 

 

2.9.1 Características biométricas  

 
 

 

 

Figura 5 – Fluxograma das características biométricas 

(Fonte: http://www.sinfic.pt/SinficWeb/displayconteudo.do2?numero=25032) 

 

Teoricamente, qualquer característica humana (física ou comportamental) 

pode ser usada para a identificação de pessoas, desde que satisfaça os seguintes 

requisitos: 

 

• Universalidade – Significa que todas as pessoas devem possuir a 

característica; 

• Singularidade – Indica que esta característica não pode ser igual em pessoas 

diferentes; 

• Permanência – Significa que a característica não deve variar com o tempo; 

• Mensurabilidade – Indica que a característica pode ser medida 

quantitativamente. 
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Na prática, existem outros requisitos importantes que relacionam as 

exigências anteriores com algumas técnicas biométricas: 

 

• Desempenho – Refere-se à precisão de identificação, aos recursos 

necessários para conseguir uma precisão de identificação aceitável e ao 

trabalho ou fatores ambientais que afetam a pressão da identificação; 

• Aceitabilidade – Indica o quanto as pessoas estão dispostas a aceitar os 

sistemas biométricos;  

• Proteção – Refere-se à facilidade/dificuldade de enganar o sistema com 

técnicas fraudulentas. 

 

O mecanismo de autenticação por biometria funciona com base no registro e 

na verificação. Para a utilização inicial da biometria, cada utilizador deve ser 

registrado num sistema, que armazena uma característica biológica, física ou 

comportamental do utilizador (impressão digital, imagem da íris ou da face, gravação 

da voz, etc.) para ser utilizada posteriormente na verificação da identidade do 

utilizador. Os dispositivos biométricos são utilizados na verificação da identidade do 

utilizador. Quando este solicita a autenticação, a sua característica física é capturada 

pelo sensor. A informação analógica do sensor é então convertida para sua 

representação digital. Em seguida, a representação digital é comparada com o 

modelo biométrico armazenado. (Sinfic,2015). 

A biometria física utilizada no nosso projeto foi a impressão digital, o nível de 

segurança e o custo do leitor para a devida aplicação foi o essencial.  

 

2.9.2 Impressão digital 

 

A individualidade das impressões digitais é amplamente reconhecida, e tem 

sido usada desde o final do século XIX. É uma das tecnologias mais difundidas no 

mundo da biometria e necessita de um dispositivo capaz de capturar, com um bom 

grau de precisão, os traços que definem a impressão dos dedos. As imagens 

capturadas exigem um sistema que transforme essas imagens em informação para 

ser utilizada posteriormente no reconhecimento digital. 
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Na verificação de uma impressão, muitos sistemas analisam a posição de 

detalhes minuciosos, tais como terminações e bifurcações dos sulcos. Os sistemas 

modernos também verificam outras características para identificação única, tais 

como arcos e voltas que aparecem no dedo. 

Nos dispositivos de impressão digital, o leitor deve minimizar a rotação da 

imagem e compensar uma ligeira variação na imagem armazenada. Uma 

desvantagem da utilização da impressão digital tem a ver com as situações em que 

os utilizadores sofrem pequenos ferimentos nos dedos (causados por acidente, por 

exemplo), ambientes de trabalho com maior sujidade, ou quando a pele dos dedos 

fica seca. 

O reconhecimento por impressão digital tem sido bastante utilizado em várias 

aplicações (controlo de acesso, caixas automáticos de bancos, etc.). As principais 

vantagens são a rapidez e a confiança, aliada ao baixo preço, bem como a pequena 

dimensão dos leitores ópticos. Muitos utilizadores consideram que, de todos os tipos 

de biometria, a impressão digital é a menos intrusiva. (Sinfic, 2015). 

 

2.9.3 Leitor de impressões digitais FPM10a 

 

 Um sensor de impressão digital óptico desenvolvido especialmente para a 

criação de projetos, sendo capaz de realizar a leitura das impressões digitais dos 

dedos com o auxílio de um chip DSP de alta potência que possui grande precisão, 

além de proporcionar muita simplicidade para utilização.  Para que entre em 

operação, é necessário integrar o Leitor Biométrico em uma plataforma de 

prototipagem, entre elas, o Arduíno. Quando em funcionamento o Leitor Biométrico 

possui a capacidade de inscrever (salvar) uma diversidade muito grande de 

impressões dentro de sua memória flash onboard, chegando a gravar até 162 

impressões digitais. O Leitor Biométrico também possui um software bastante 

simples, que junto de sua compatibilidade com qualquer microcontrolador ou sistema 

TTL, o que o torna ideal para projetos profissionais ou estudantis. Na prática 

o Leitor Biométrico é utilizado comumente para dar maior segurança aos seus 

projetos, evitando a utilização de terceiros não autorizados. No caso da ignição 

biométrica só terão acesso a partida no veículo as pessoas cadastradas, com o 

objetivo de dar mais segurança em relação de furto de automóveis. O princípio de 
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funcionamento é simples, primeiramente ele faz a rapidamente a leitura das 

impressões digitais comparando as informações com o seu banco de dados, em 

seguida, caso a pessoa seja reconhecida, enviará sinais ao arduíno, onde será 

acionado o motor de partida por 1800ms. Mas infelizmente temos que conviver com 

o falso negativo e o falso positivo sendo características dos leitores de impressões 

digitais, acesso a partida serão negados mesmo que o usuário seja cadastrado (Erro 

Type 1) falso negativo. Acessos serão permitidos mesmo que o usuário não seja 

cadastrado (Erro Type 2) falso positivo. Leitores com nível de segurança 3 são mais 

seguros do que leitores com nível de segurança 4, por possuir uma menor 

quantidade de falsos negativos e falsos positivos. (Adafruit, 2015). 

 

2.9.4 Características do leitor biométrico: 

Falsa taxa de aceitação (Falso positivo): <0.001% (Nível de segurança 3). 

Falsa taxa de rejeição (Falso negativo): <1.0% (Nível de segurança 3). 

Tempo de imagem da impressão digital: < 1.0 segundo 

(Adafruit, Datasheet) 

 

 
 

Figura 6 – Leitor biométrico FPM10a 
(Fonte: Autoria própria) 
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2.10 Arduíno 

O arduíno é uma placa de criação italiana desenvolvida sob o prisma de permitir 

automatizar projetos eletrônicos e robóticos por profissionais e também amadores de 

forma ampla e facilitada e, por esse motivo, é baseada no conceito de hardware e 

software livres. Dessa forma, toda sociedade pode fazer uso desse recurso bem 

como imprimir suas próprias contribuições tecnológicas a ela ao longo do tempo. 

Nascida em 2005, o arduíno surgiu para servir à criação de dispositivos para 

controlar projetos e ou protótipos de uma forma menos dispendiosa do que outros 

sistemas proporcionados pelo mercado (FONSECA E BEPPU, 2010). 

O arduíno é uma plataforma de computação física fundamentada em uma 

placa de Entrada/Saída microcontrolada e desenvolvida sobre uma biblioteca que 

torna mais simples a escrita da programação na linguagem C/C++. Esse tipo de 

placa é baseado em sistemas digitais ligados a sensores e atuadores que permitem 

elaborar sistemas que percebam a realidade e respondem a ela com ações físicas 

concretas. (EVANS, 2013) 

A versatilidade do arduíno permite que ele possa ser usado na criação de 

elementos interativos stand-alone ou conectados ao computador por meio de 

programas como o Adobe Flash, SuperCollider, Max/MSP, Processing ou Pure Data. 

O arduíno pode ser conjugado com outros dispositivos, como por exemplo, os do 

tipo microprocessadores que podem ser programados para funções específicas para 

controlar ações e funções pretendidas pelo desenvolvedor do projeto.  

É possível explicar o arduíno como uma espécie de kit de desenvolvimento que 

permite interpretar variáveis ambientais e converte-las em sinal elétrico por meio de 

sensores ligados aos seus terminais de entrada e atuar no acionamento ou controle 

de outro elemento eletroeletrônico ligado ao terminal de saída. 

Em resumo, trata-se de uma ferramenta de controle de entrada e saída de 

dados, que pode ser posto em ação por um sensor, por exemplo, o sensor 

biométrico, onde depois do reconhecimento da impressão digital é liberado um sinal 

digital por um determinado período, comandando elementos afim de dar uma 

segurança maior para os devidos bens. (PEREIRA, 2010). 

É como pensar em um computador: a máquina tem como sensores de 

entrada o mouse e o teclado e, de saída, as caixas de som e impressoras, porém ele 
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faz interface com circuitos elétricos, com a possibilidade de acolher ou mandar 

informações/tensões neles. 

 

 

Figura 7 – Arduíno UNO 
(Fonte: Autoria própria) 

 

 

O principal motivo da escolha do arduíno foi devido ele ser mais flexível do 

que o Raspberry Pi para se trabalhar com sensores, aceitando entradas analógicas 

e digitais que trabalha com 5 V. O hardware precisava suprir as necessidades do 

projeto, tendo a principal característica de executar instrumentos a intervalos 

constantes de modo garantido. O software também influenciou na escolha, temos 

uma facilidade maior em trabalhar com o arduíno por ser uma linguagem C/C++. 

Uma das nossas propostas com o desenvolvimento desse projeto seria reduzir 

custos, onde obteve um peso maior em nossa tabela de decisão. 
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2.10.1 Escolha do Microcontrolador 

 
Escolha do: Microcontrolador 

Requisito Peso Raspberry Pi Arduíno 

Desenvolvimento de projetos 3 X 
 

Flexível 2   X 

Linguagem de programação 2 

 
 x  

Memória 2 x  
 

Custo 4 

 
x  

RESULTADO 5 8 

 Tabela 1 – Escolha do Microcontrolador  

 

 

O Raspberry Pi no requisito desenvolvimento de projetos possui mais 

vantagens que o arduíno, devido possuir um processador e por ser mais completo. 

No requisito memória é superior também possuindo até 512 de RAM. Porém, com a 

necessidade no nosso projeto o arduíno seria a melhor opção. 

 

2.11 Bluetooth 

 

Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de 

energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos, desde que um esteja 

próximo do outro. Uma combinação de hardware e software é utilizada para permitir 

que este procedimento ocorra entre os mais variados tipos de aparelhos. A 

transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que um 

dispositivo detecte o outro independente de suas posições, sendo necessário 

apenas que ambos estejam dentro do limite de proximidade (a princípio, quanto mais 

perto um do outro, melhor). 

Para que seja possível atender aos mais variados tipos de dispositivos, o 

alcance máximo do Bluetooth foi dividido em três classes: 



30 

 

• Classe 1: potência máxima de 100 mW (miliwatt), alcance de até 100 metros; 

• Classe 2: potência máxima de 2,5 mW, alcance de até 10 metros; 

• Classe 3: potência máxima de 1 mW, alcance de até 1 metro. 

Este índice sugere que um aparelho com Bluetooth classe 3 somente 

conseguirá se comunicar com outro se a distância entre ambos for inferior a 1 metro, 

por exemplo. Esta distância pode até parecer inutilizável, mas é suficiente para 

conectar um fone de ouvido a um telefone celular guardado no bolso de uma 

pessoa. É importante frisar, no entanto, que dispositivos de classes diferentes 

podem se comunicar sem qualquer problema, bastando respeitar o limite daquele 

que possui um alcance menor. 

A velocidade de transmissão de dados no Bluetooth é relativamente baixa: até 

a versão 1.2, a taxa pode alcançar, no máximo, 1 Mb/s (megabit por segundo). Na 

versão 2.0, esse valor passou para até 3 Mb/s. Embora essas taxas sejam curtas, 

são suficientes para uma conexão satisfatória entre a maioria dos dispositivos. 

Todavia, a busca por velocidades maiores é constante, como prova a versão 3.0, 

capaz de atingir taxas de até 24 Mb/s (Info Wester, 2015). 

2.11.1 Modulo Bluetooth HC-06 

 

Dispositivo utilizado no nosso projeto de baixo custo e simples 

implementação. Deve ser alimentado com tensão contínua de 3.6 V a 6 V e é capaz 

de realizar comunicação com o microcontrolador arduíno via comunicação serial 

RS232 TTL e velocidade padrão de 9600 bps. 

 

 

Figura 8 – Módulo Bluetooth HC-06 

(Fonte: Autoria própria) 
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O modulo tem por finalidade de enviar e receber informações via serial, a 

informação é transmitida e recebida pelo microcontrolador (Arduíno) e para o 

aplicativo (User_máquina) de acordo com a operação realizada, tudo através dos 

pinos RXD e TXD do módulo, os pinos GND e VCC são os pinos de alimentação do 

mesmo. 

 
 
2.12 Android 

 

O sistema android se tornou o mais popular e mais utilizado em todo o 

mundo, há 8 anos no mercado o mesmo passou por algumas atualizações desde a 

sua existência, tendo em vista a melhoria continua e aperfeiçoamento dos serviços 

já oferecidos, com custos acessíveis ele ajudou a definir o conceito de smartphone, 

alcançando o mundo em uma velocidade incrível, por carregar alta tecnologia e 

agregar valores antes pouco conhecido nos aparelhos. Embora não seja a 

preferência unânime dos usuários de smartphones (e é preciso respeitar isso!), 

possui a maior fatia de vendas do mercado e com dados maciços e palpáveis o 

serviço da Google tem grande importância na história e tecnologia inegável. 

(Lecheta, 2015). 

 

2.13 App Inventor 

Uma ferramenta desenvolvida pela Google que permite a criação de 

aplicativos para smartphones que rodam o sistema operacional Android, sem que 

seja necessário conhecimento em programação. 

Segundo Harold Abelson, um investigador do MIT que trabalhou nesse projeto, o 

objetivo de App Inventor é permitir que utilizadores sejam também criadores e não 

apenas consumidores. (TechTudo, 2015). 

Com uma interface simples e fácil de usar, o programa foge das linhas de 

programação normal e possibilita até mesmo usuários comuns de lançarem seus 

aplicativos, devido a programação ser simples e indutiva em forma de blocos. No 

desenvolvimento do aplicativo existem duas etapas onde a primeira seria o 

Designer, nele o desenvolvedor vai deixar a parte gráfica de acordo com sua 

preferência e sua necessidade. A segunda seria a programação em formas de 

blocos dando uma lógica para o aplicativo. 
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3 Materiais e Métodos 

3.1 Propostas do trabalho 

• Reduzir o número de veículos roubados. 

• Reduzir custos com a aplicação do Sistema de Segurança biométrico. 

 

3.2 Funcionamento do sistema 

 
Figura 9 – Fluxograma de funcionamento do projeto 

(Fonte: Autoria própria) 
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Ao ligar a ignição o sistema encontrará em modo de leitura, ao inserir a digital 

o leitor irá fazer uma comparação em seu banco de dados e mandar uma informação 

para o arduíno, sendo elas: usuário não cadastrado, usuário cadastrado, usuário 

ativou o modo do pânico e usuário desativou o modo do pânico, cada uma dessas 

informações possui uma operação a ser feita. 

 

 

Usuário não cadastrado  

Quando o sistema não identifica o usuário o sistema volta para o modo leitura 

esperando uma outra digital, e essa informação de usuário não cadastrado vai para 

serial onde encontra-se o módulo bluetooth que irá transmitir essa informação para o 

aplicativo, onde a informação aparecerá no label_informacao. 

 

Usuário cadastrado 

Quando o sistema identifica o usuário o leitor faz a comparação em seu banco 

de dados e ver qual usuário que está ativo, essa informação vai para serial do 

arduíno onde se encontra o módulo bluetooth que irá enviar a mensagem para o 

aplicativo onde aparecerá a mensagem no label_informacao, e por consequência 

quando o sistema reconhece a digital faz a liberação da linha 50, comandando o 

motor de partida em um período de 1800 ms. 

 

Modo do pânico 

Quando o sistema identifica modo do pânico, o sistema faz uma comparação 

se o usuário está inserindo a digital do pânico pela primeira vez onde a variável 

recebe 1, a central saberá que o usuário ativou o modo do pânico e o veículo irá 

funcionar para não ocorrer nenhuma suspeita ao assaltante, para desligar o modo 

do pânico o usuário terá que colocar a mesma digital onde a variável recebe o valor 

0 que por consequência limpará a informação e o sistema retorna para o modo 

leitura. 
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Alterar usuário 

Quando o sistema tiver operando também terá a opção de alteração de 

usuários onde será comandada pelo aplicativo, o aplicativo envia informação para a 

serial através de um botão pressionado no app e o sistema estando em modo leitura 

irá pedir ao usuário que insira a digital no leitor biométrico cadastrando 2 digitais, 

uma delas informar usuário ativo quando inserida e a outra que o usuário ativou o 

modo do pânico. 

 

3.3 Desenvolvimento do aplicativo 

 

Assim como mencionado na descrição do App Inventor, ao desenvolver um 

aplicativo por mais que seja simples sempre terá a parte gráfica e a parte lógica, na 

figura 10 temos a tela no app inventor onde é realizado o Designer, onde estávamos 

desenvolvendo o User_Máquina app utilizado no projeto, o aplicativo só possui uma 

tela onde aparecerá todas as informações que o aplicativo possui sendo elas, a 

função de conexão, o monitoramento do sistema e o campo de alterar usuários. 

 

 

Figura 10 – Desenvolvendo o aplicativo (Designer). 

(Fonte: Autoria própria) 
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No campo de desenvolvimento lógico apresenta todos os comandos 

necessários dependendo da finalidade do aplicativo, na figura 11 apresenta o campo 

de desenvolvimento lógico do User_Máquina, onde no app inventor mostrará a tela 

Blocks. 

 

 

Figura 11 – Desenvolvendo o aplicativo (Blocks) 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

3.3.1 Design final do aplicativo desenvolvido no app inventor 

 

Após ter concluído as duas etapas no desenvolvimento do aplicativo temos 

que transmitir o mesmo para o celular, no app inventor em sua parte superior da 

página possui uma opção chamada Build onde é gerado um QR code do aplicativo 

que será absorvido pelo celular através do MIT app inventor 2 aplicativo encontrado 

no Google play para download, Após ter instalado o aplicativo no celular ele estará 

pronto para uso, assim como o User_Máquina já com seu design final na figura 12 

pronto para ser usado. 
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Figura 12 – Aplicativo final (User_Máquina) 

(Fonte: Autoria própria) 

 
 

O aplicativo possui os botões de conectar e desconectar o bluetooth onde o 

aplicativo terá comunicação com o módulo bluetooth encontrado no shield, será 

responsável por informar se a ignição do veículo está ligada ou não através do led 

que se encontra no label_ignicao, e também informa se um dos quatro usuários está 

ativo e se o mesmo ativou o modo do pânico ou se o usuário não for cadastrado, 

todas informações aparecem no label_informacao. O aplicativo também possui os 

botões que altera os usuários cadastrados onde as informações de cadastramento 

também aparecem no label_informacao, sendo uma central de monitoramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

3.4 Circuito elétrico do Sistema de Segurança Biométrico 

 

O circuito possui o arduíno responsável por todo gerenciamento do sistema, 

temos o leitor biométrico, modulo bluetooth e o circuito que irá chavear 12 Volts 

todos encontrados no shield, sendo necessário para comandar o motor de partida 

em um período de 1800 ms, e por consequência a realização do monitoramento 

através da comunicação serial pelo módulo HC-06.  

Temos o circuito que alimenta a linha 15 e a linha x, tudo acontece quando o 

condutor aciona o botão amarelo no console. O shield manda 5 V para o circuito, a 

tensão entra pelo sinal do circuito e o relê chaveia 12V, assim alimentando as duas 

linhas. 

 

 
Figura 13 – Circuito de alimentação da linha 15 e da linha X 

(Fonte: Autoria própria) 
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3.5 Veículo utilizado no desenvolvimento do projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Veículo utilizado no desenvolvimento do projeto 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Marca: GENERAL MOTORS  

Modelo: Celta 1.0  

Ano/Modelo:  2009/2010 

Proprietário: Rodrigo Camilo. 
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4 Resultados 

4.1 Primeiro teste com o Leitor Biométrico 

 

O primeiro teste com o leitor biométrico, foi se suma importância pois 

estávamos conhecendo realmente o leitor, seu modo de comunicação, 

funcionamento, comparação de biometrias e pôr fim a segurança que ele nos 

proporciona, o teste foi feito com dois leds onde um ficava em nível logico alto 

(ligado) e o outro led encontrava em nível logico baixo (desligado), quando a digital 

cadastrada fosse reconhecida os níveis lógicos se invertia em um período de 1000 

ms, representando digital reconhecia pelo banco de dados do leitor biométrico. 

 

 

 

 

Figura 15 – Primeiro teste com o leitor biométrico FPM10a 

(Fonte: Autoria própria) 
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4.2 Primeiro teste com o módulo bluetooth 

 

 O primeiro teste do módulo bluetooth teve o objetivo de testar sua 

comunicação e observar sua velocidade de trabalho, tivemos ótimos resultados. 

Criamos um aplicativo no app inventor que comandava 3 saídas digitais do arduíno, 

nessas saídas colocamos leds para melhor ver o funcionamento do aplicativo em 

comunicação com o módulo bluetooth. A resposta de transmissão de dados era 

imediata. 

 

 

 

Figura 16 – Primeiro teste com o módulo bluetooth 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

 

 

A partir desses dois primeiros testes o próximo passo foi unir esses dois 

componentes. 
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4.3 Junção do leitor biométrico com o módulo bluetooth 

 

Depois de muitos testes na tentativa de juntar os dois equipamentos 

finalmente conseguimos e também integramos um botão no circuito com o objetivo 

de ligar e desligar a ignição em paralelo com o circuito do sistema de segurança 

biométrico. O projeto está em desenvolvimento, mas já se encontra em 

funcionamento. 

 

 

 

Figura 17 – Junção do leitor biométrico com o módulo bluetooth 

(Fonte: Autoria própria) 

 

 

 

 

 

O próximo passo foi realizar a confecção do shield para realmente aplicar no 

veículo usado no desenvolvimento do projeto. 
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4.4 Circuito impresso transmitido para placa 

O shield foi desenvolvido para otimizar espaço e integrar os componentes 

eletrônicos necessários para o funcionamento do projeto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Circuito transmitido para placa de fenolite 

(Fonte: Autoria própria) 

 

Shield desenvolvido para realizar o acionamento do motor de partida no 

veículo utilizado para desenvolvimento do sistema de segurança biométrico. 

 

 

Figura 19 – Arduíno e shield já finalizado 

(Fonte: Autoria própria). 

 

 

 



43 

 

4.5 Aplicação do projeto no veículo 

Após ter finalizado o shield o próximo passo seria fazer a instalação elétrica 

no veículo, apesar de não termos o esquema elétrico do veículo, não tivemos muitos 

problemas com esse fato, pois a linha que iremos comandar com o Sistema de 

Segurança Biométrico são as linhas do comutador de ignição, sendo elas: 

 

• Linha 15 

• Linha x 

• Linha 50 

 

As disciplinas cursadas que apresentam na grade do nosso curso assim como 

a de carga e partida nos ajudaram bastante para entender esse conceito, e 

principalmente fazer uma instalação elétrica de modo seguro sem prejudicar o 

circuito do automóvel. 

 
Figura 20 – Instalação elétrica do projeto no veículo 

(Fonte: Autoria própria) 
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Após realizar a instalação da caixa de fusíveis do projeto de modo separada 

da instalação original do carro, realizamos a montagem do veículo. 

 

 
Figura 21 – Circuito elétrico do veículo já finalizado 

(Fonte: Autoria própria) 

 

O console central foi o lugar escolhido para realizar a instalação do projeto, 

um lugar de fácil acesso ao condutor. 

 

 
Figura 22 – Sistema de segurança Biométrico instalado 

(Fonte: Autoria própria) 
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4.6 Teste de consumo do projeto 

4.6.1 Consumo por equipamento fornecido pelo fabricante 
ACDelco. 
 

 

Equipamento Consumo 
Computador de bordo 05 mA 
Alarme 10 mA 
Central de levantar vidros  05 mA 
Central de ignição 05 mA 
Central de injeção  05 mA 
Relógio digital 03 mA 
Rádio com sistema e código  03 mA 
Relógio analógico 07 mA 

Tabela 2 – Consumo por equipamento 
 

 

4.6.2 Fuga de corrente máxima permitida no veículo, fornecida pelo 
fabricante ACDelco. 
 

 

 

 

 

Tabela 3 – Fuga de corrente máxima permitida 

 

O veículo utilizado no desenvolvimento do projeto como já visto, veio 

equipado de fábrica com uma bateria de 45 Ah sendo o fabricante ACDelco, devido 

ser um veículo básico sem muitos consumidores. Hoje o mesmo possui acessórios 

instalados, como: Alarme, bloqueador e som com amplificadores, por consequência 

a fuga de corrente será maior devido aos acessórios instalados. A bateria de série 

original do veículo foi substituída por uma HELIAR 60 Ah, suportando uma fuga de 

corrente de até 40 mA. Antes desse projeto ser aplicado no veículo o mesmo 

possuía uma fuga de corrente de 50 mA já encontrando - se fora das especificações, 

depois da instalação do projeto passou a possuir uma fuga de corrente com uma 

variação de 180 mA à 220 mA, um ponto que está em desenvolvimento no projeto. 

Bateria Fuga de 
corrente 

Para baterias até 45Ah Até 20 mA 
Para baterias de 50 Ah até 75Ah Até 40 mA 
Para baterias de 90 Ah até 100 Ah Até 70 mA 
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4.7 Redução de Custos 

 

Com a aplicação do sistema de segurança biométrico, vimos que por ser um 

sistema bastante seguro e eficaz, pode até mesmo substituir o sistema de 

imobilizador que se encontra nos veículos fabricados no mercado e além do sistema 

do imobilizador eu não necessito de outros componentes ligados a ele sendo: 

 

• Chave de ignição 

• Cilindro 

• Comutador de ignição 

• Módulo do imobilizador  

 

4.7.1 Orçamento de peças 

 

Em um orçamento realizado pela Viamar, autorizada da General Motors. 

Levantamos os seguintes lavores em relação as peças não mais necessárias com a 

aplicação do nosso projeto. 

 

Orçamento de peças Viamar 

Peças Valor 

Módulo do imobilizador R$: 445,73 

Comutador de ignição R$: 188,98 

Cilindro R$: 607,02 

Chave Simples R$: 216,88 

TOTAL R$: 1.458,61 

Tabela 4 – Orçamento Viamar 
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Também fizemos o orçamento de peças utilizadas no nosso projeto onde 

obteve um valor bastante inferior do sistema que já existe no mercado. 

 

Orçamento de peças do Sistema Biométrico 

 

Peças Valor 

Leitor Biométrico R$: 259,90 

Módulo Bluetooth R$: 29,90 

Arduíno uno R$: 37,90 

Componentes Eletrônicos R$: 25,00 

Confeccionamento das placas R$: 9,50 

TOTAL R$: 362,20 

Tabela 5 – Orçamento do Sistema Biométrico 
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5 Conclusões  

 

O projeto encontra-se em desenvolvimento, mas pelos dados levantados 

concluímos que nossas duas propostas de concretizaram, pois vimos que a 

biometria humana ela é “Única“ de cada ser humano onde a impressão digital acaba 

sendo de forma bastante eficiente nesse quesito, e aplicando-se no automóvel terão 

acesso a partida apenas os usuários cadastrados, e os mesmo serão monitorados 

através de uma central de monitoramento. Em relação a redução de custos tivemos 

praticamente uma economia de R$: 1.100,00 em peças com a aplicação do nosso 

projeto, sendo esse valor no celta utilizado para desenvolvimento onde as peças 

costumam ser mais baratas do que outros veículos. 

Apesar do projeto não estar pronto para ser produzido comercialmente, seria 

uma grande aposta para as montadoras e seguradoras, pois através do 

monitoramento a seguradora saberá se o usuário foi forçado a ligar o veículo e isso 

sem causar nenhuma suspeita ao assaltante. 
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5.1 Sugestões de propostas futuras  

Fizemos um levantamento do que pode ser melhorado e o que pode ser 

proposto com o desenvolvimento do nosso projeto. 

 

• Melhorias de software, o projeto apesar de estar funcionando o sistema não 

está imprimindo todas as informações que deveria na central de 

monitoramento, as vezes imprime e as vezes não imprime. 

• Reduzir a fuga de corrente no veículo, devido a aplicação do projeto tivemos 

um aumento muito grande de fuga de corrente onde a mesma tem que ser 

eliminada. 

• Possibilidades de retirar a comunicação bluetooth e adicionar um outro meio 

de comunicação no sistema. 

• Possibilidades de substituir o microcontrolador utilizado no projeto. 

• Alternativas para usuários sem digitais, existem pessoas que possui 

dificuldades em acessar sistemas com impressões digitais devido por algum 

motivo ter perdido as mesmas.  

• Integração do GPS no projeto, proporcionalizando uma central de 

monitoramento a distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6 Referências 

 
Material do Curso se Carga & Partida. 

Material do Curso de Diagnose. 

NGK – Tabela de aplicação, Semana de Tecnologia na Fatec Santo André, Santo 

André 2015. 

Freedom, ACDelco – Catalogo de aplicações, 2012. 

Lecheta, Ricardo R. - Google Android, Aprenda a criar aplicações 

para dispositivos móveis com o Android SDK, EDITORA NOVATEC 2015. 

 

Newton, C Braga - Curso de Eletrônica volume 6, Eletrônica Automotiva, 

São Paulo 2015. 

 

Adafruit, Datasheet leitor biométrico FPM10a. 

 

EVANS, Martin, NOBLE, Joshua, HOCHENBAUM, Jordan. Arduino em ação. São 

Paulo: Novatec Editora, 2013.   

 

PEREIRA, Erika Guimarães, BEPPU, Mathyan. Apostila Arduino.  Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 2010.  

 

BLUM, Jeremy. Exploring Arduino: tools and tecniques for engeneering 

wizardry. Nova Jersey: Wiley, 2013.  

 

TechTudo, Google App Inventor; Disponível em: http://www.techtudo.com.br/tudo-

sobre/google-app-inventor.html; Acesso em: 17 de julho de 2015. 

 

Info Wester, Tecnologia bluetooth; Disponível em: 

http://www.infowester.com/bluetooth.php; Acesso em: 20 de julho de 2015. 

 

 



51 

 

ACDelco, Líder mundial no fornecimento de peças automotivas; Disponível em: 

http://acdelcobrasil.com.br/; Acesso em: 19 de agosto de 2015. 

 

SLZ, Montagem e Consultoria; Disponível em: 

http://slzmontagem.com/site/index.php/en/noticias/14-informacaosobre-motor-de-

partida; Acesso em 22 de agosto de 2015. 

 

 Carros Infoco, Funcionamento e componentes do motor de partida; Disponível em: 

http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2015/08/funcionamento-e-componentes-do-

motor-de-partida/; Acesso em: 22 de agosto de 2015. 

 

Adafruit, Optical fingerprint sensor; Disponível em: https://learn.adafruit.com/adafruit-

optical-fingerprint-sensor; Acesso em 03 de outubro de 2015. 

 

Sinfic, Características biométricas; Disponível em: 

http://www.sinfic.pt/SinficWeb/displayconteudo.do2?numero=25032; Acesso em: 10 

de novembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

    S586s 
            Silva, Allan Tiburcio da 

 
Sistema de segurança biométrico monitorado por um 
dispositivo móvel / Allan Tiburcio da Silva, Rodrigo 
Camilo da Rocha. - Santo André, 2015. – 51f: il. 

 
Trabalho de conclusão de curso – FATEC-Santo André. 
Curso de eletrônica automotiva, 2015. 

 
Orientador: Prof. Msc. Murilo Zanini de Carvalho 

 
1. Eletrônica 2. Automóveis 3. Furto 4. Sensor biométrico 
5. Ignição 6. Baterias 7. Aplicativo I. Rocha, Rodrigo 
Camilo da II. Sistema de segurança biométrico 
monitorado por um dispositivo móvel. 

 
621. 389 


