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RESUMO 
A difusão dos dispositivos móveis e os contínuos avanços da indústria automotiva têm 

fomentado os estudos para integração dessas duas realidades. A aplicação e o 
desenvolvimento das soluções tornam-se cada vez mais orientadas ao cliente e, 
consequentemente, o bom levantamento de requisitos torna-se um fator determinante para a 
qualidade e funcionalidade dos produtos. Uma das demandas da indústria automotiva é a 
necessidade do monitoramento das baterias automotivas de forma preventiva. Este trabalho 
foi elaborado visando à implantação de um protótipo que permita o monitoramento das 
condições da bateria por meio de um dispositivo móvel. O método de prototipagem utilizado 
permitiu melhor avaliação dos requisitos e interação inicial do cliente com o produto ainda 
numa fase inicial de projeto. 
 
 
Palavras Chave: Arduino, MIT App Inventor, Bluetooth, Bateria. 



 
 

ABSTRACT 
The diffusion of mobile devices and the continuous advances in the automotive 

industry have fostered studies for the integration of these two realities. The application and 
development of solutions become increasingly oriented to the client and, consequently, good 
survey requirements becomes a determining factor for the quality and functionality of the 
products. One of the automotive industry demands is the need of monitoring the automotive 
batteries in a preventive manner. This work was developed aiming at the deployment of a 
prototype that allows monitoring the battery condition by mean of a mobile device usage. The 
prototyping method allowed a better assessment of the requirements and a customer initial 
interaction with the product, yet, at an early stage of design. 
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Capítulo 1 Introdução 
O consumo de aparelhos smartphones no Brasil tem crescido exponencialmente. 

Somente no segundo trimestre de 2014, foram vendidas 13 milhões de unidades desse tipo de 
telefone móvel no país segundo dados da consultoria Internacional Data Corporation (IDC).  

 
No varejo, entre abril e junho do último ano foram vendidos mais de 100 smartphones 

por minuto, de acordo com a IDC enquanto o mundo ultrapassa a marca de 300 milhões de 
smartphones vendidos no mesmo período. 

 
Os números apontam que mesmo a instabilidade e baixo crescimento da economia 

brasileira não afetaram a categoria de smartphones. Enquanto os smartphones crescem em 
vendas, os celulares (chamados de feature phones) tiveram queda de 16% no mesmo período 
do ano passado. 

 
A facilidade de se conectar a internet e ter acesso na palma da mão aos mais diversos 

serviços como agências bancárias, sistemas de pagamento, lojas virtuais, livrarias, mapas, 
guias gastronômicos e turísticos a qualquer momento tudo em um único eletroeletrônico têm 
sido o forte atrativo para o consumidor adquirir esse tipo de aparelho. 

 
Dentre os chamarizes há ainda a facilidade de participar de redes sociais pelo 

smartphone e compartilhar o conteúdo que o próprio dono do aparelho produz justamente com 
a ajuda dos recursos acoplados a esses telefones inteligentes.  

 
Atrelado à alta na compra de smartphones está também o crescimento do uso de 

aplicativos desenvolvidos especialmente para esses dispositivos. São pequenos programas 
feitos sob demanda para funcionar especialmente nesse tipo de celular e que oferecem uma 
gama infinita de utilidades que passam de jogos de diversão a gerenciadores de batimentos 
cardíacos e solicitadores de viagens de táxi, por exemplo. 

 
O aumento pela procura de aplicativos está relacionado à busca do dono do 

smartphone em dar funcionalidades cada vez maiores ao aparelho. Quanto mais aplicativos se 
baixa, mais serviços disponíveis o aparelho ganha. Para isso, as empresas de informática 
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dedicam lojas virtuais próprias para o download de aplicativos, caso do Google Play para o 
sistema operacional Android, e, Apple Store, para o sistema Apple iOS.  

 
Desde que a Apple liberou a parte de jogos da App Store no Brasil, em abril de 2015, 

as receitas do site cresceram 80%. No entanto, mesmo com tantos consumidores, o País é 
responsável por apenas 1,4% dos aplicativos produzidos no mundo, segundo a plataforma de 
medição de dados AppleGeyser. 

 
Na tabela abaixo, Google e Apple dividem a mesma relação de aplicativos mais 

baixados no ano de 2014 em suas lojas virtuais. Em comum, todos são programas gratuitos: 
 
Aplicativos por categoria 
 Educação: Duolingo 
 Saúde: MyFitnessPal 
 Música: Pandora 
 Fotografia: Flipagram 
 Rede Social: Facebook 
 Entretenimento: Netflix 
 Esportes: NFL Mobile 
 Viagem: Trip Advisor 
 
De olho nesse movimento interligado entre consumo crescente de smartphones e 

aplicativos, os desenvolvedores desses pequenos sistemas têm encontrado pela frente os mais 
variados cenários de públicos dispostos a ter um aplicativo para chamar de seu, ou seja, que 
executem tarefas que facilitem seu dia a dia seja em termos práticos ou na busca facilitada por 
entretenimento.  

 
No Brasil, grandes marcas como os bancos de primeira linha como Caixa Econômica 

Federal, Bradesco e Itaú, lojas de departamento como C&A e Marisa, redes de supermercado 
como Pão de Açúcar e uma infinidade de outras empresas dos mais diversos ramos têm 
lançado aplicativos com serviços para facilitar a vida dos clientes cada vez mais conectados. 
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Diz-se que a geração Z (jovens com até 20 anos) – com idade próxima de ingressar no 

mercado econômico e, dessa forma, prestes a ter poder de compra – fará quase 85% das 
atividades em ambiente virtual, sem fios, sem complicações e em qualquer lugar.  

 
Como os jogos encabeçam as listas de aplicativos mais baixados, há entre os 

desenvolvedores de sistemas a tendência da “gamificação” que é adaptar, torna a tecnologia 
mais atrativa, ao modo dos games. A técnica pode incentivar os usuários a realizar tarefas 
consideras chatas como completar pesquisas, fazer compras, ou ler sites, etc. 

1.1. Aplicativos da Indústria Automotiva 
No caso especifico da cadeia automotiva todas as grandes marcas entre Ford, 

Mercedes Benz, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, BMW, Chrysler, Kia, Toyota possuem 
aplicativos para smartphone. São em geral, guias e manuais para o proprietário de veículos 
das marcas, notícias corporativas e redes sociais das empresas.  

 
Destaque para Fiat e seu aplicativo eco: Drive que calcula consumo de combustível ao 

analisar as rotas do motorista e avalia taxa de emissão de Co2 com conteúdo em português e 
Ford cujo aplicativo oferece notificador de revisões veiculares e GPS para localização do 
carro, porém, o conteúdo é estrangeiro. 

 
O ponto deficitário é que a maioria dos aplicativos da indústria automotiva é em 

idioma inglês ou espanhol não adaptado ao consumidor brasileiro e tratam sumariamente de 
manuais de instruções que já existiam off-line agora adaptados à tela do smartphone de modo 
ainda rudimentar.  

 
Esse panorama resumido do que são os aplicativos das montadoras aponta para o fato 

de que há uma seara fértil de novas funcionalidades a serem desenvolvidas e assim aproveitar 
um potencial ainda não explorado entre consumidores de automóveis em termos de 
aplicativos. As marcas que apostarem em aplicativos cada vez mais modernos e úteis 
agregarão ainda mais valor às suas marcas e, se souberem trabalhar mercadologicamente a 
existência do aplicativo a seu favor, converterão vendas para a marca. 
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1.2. Motivação 
Diante deste cenário de oportunidades e motivados pelas aulas de Sistemas de 

Conforto Conveniência e Segurança, ministrado na FATEC Santo André, o conhecimento na 
área de desenvolvimento de software, em especial aplicativos, tornou-se objetivo para os 
integrantes do grupo. 

 
Com o a aproximação do fim do curso de Eletrônica Automotiva, os autores deste 

trabalho foram motivados também a contribuir com algo relevante para instituição de ensino 
bem como para a sociedade. 

 
Inicialmente, as pesquisas e trabalho foram iniciados com o intuito de desenvolver um 

aplicativo para monitoramento dos códigos de falha da ECU automotiva por meio do terminal 
OBD2. Durante o decorrer dos trabalhos, o professor orientador Me. Murilo Zanini de 
Carvalho sugeriu ao grupo que desenvolvesse um aplicativo para estimar a autonomia do 
veículo de competição da corrida energética da FATEC Santo André. A ideia foi aceita e um 
novo objetivo traçado: desenvolver um sistema que monitore as condições de uma bateria de 
chumbo por meio de um dispositivo móvel. 

1.3. Justificativas 
Espera-se que com o desenvolvimento deste trabalho, além da contribuição com a 

instituição de ensino e à sociedade, novas oportunidades na área de aplicativos sejam 
identificadas e permitam a geração de propriedade intelectual. 

 
Durante o desenvolvimento deste trabalho, uma seguradora demonstrou interesse na 

presente pesquisa, enfatizando ainda mais a necessidade de prevenção de falhas de baterias de 
forma inesperada pelo usuário. 

 
Espera-se também que, uma vez que as informações de um sistema automotivo sejam 

transmitidas para um dispositivo móvel, as mesmas possam ser transmitidas para a web, caso 
esse seja o desejo do usuário. Isso poderia alavancar pesquisas sobre integração de sistemas 
embarcados com a web.  
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1.4. Objetivo 
Desenvolver um protótipo de um sistema que monitore as condições da bateria por 

meio de dispositivo móvel. A palavra protótipo foi incrementada ao objetivo que nos motivou, 
pois, durante os estudos realizados neste trabalho, foi identificada uma necessidade de uma 
fase de testes de alta velocidade antes da implementação final. Com o objetivo de realiza-los 
de forma mais organizada, este trabalho atém-se a fase de prototipagem. 

 

1.5. Organização da Monografia 
Este trabalho descreve os conceitos e metodologias abordadas e fundamenta os 

objetivos propostos sendo dividido em seis Capítulos descritos como se segue. 
 
O Capítulo 2 trata da fundamentação teórica necessária para compreensão dos 

trabalhos realizados. 
 
No Capítulo 3 é descrita a metodologia empregada para o alcance dos objetivos. 
 
O Capítulo 4 relata o desenvolvimento dos elementos que compõem o sistema 

proposto. 
 
No Capítulo 5 estão relatados os resultados obtidos e sua avaliação. 
 
No Capítulo 6 constam as considerações finais da pesquisa e sugestões para futuros 

trabalhos. 
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Capítulo 2 Fundamentação Teórica 
O desenvolvimento de um protótipo de um sistema para monitoramento de baterias de 

chumbo por meio de dispositivos móveis requer conhecimentos em áreas específicas de 
software e hardware. Informações como sistema operacional, ferramenta de desenvolvimento 
de software, transmissão de dados sem fio, bem como princípios básicos de funcionamento de 
baterias são necessárias para compreensão do protótipo proposto. 

 
Neste capítulo, pretende-se fundamentar os principais tópicos do trabalho: Baterias de 

Chumbo, Arduino, Android, MIT AppInventor, Bluetooth e Desenvolvimento de Softwares. 

2.1. Baterias de Chumbo-Ácido 
As funções básicas da bateria para aplicação em um automóvel são fornecer energia 

inicial para o ciclo de partida e ignição, fornecer energia suplementar para sistemas elétricos, 
funcionar como capacitor promovendo uma alta capacitância e armazenar energia química 
para fornecer energia elétrica durante a transformação. 

 
A bateria tipo Chumbo-Ácido foi inventada pelo Frances Gaston Francé em 1859 e 

desenvolvidas mais tarde para aplicações automotivas em 1881 por Emile Alphonse Fauré. 
São basicamente compostas por um conjunto de duas placas de diferentes composições 
químicas e imersas em líquido apropriado são separadas e isoladas por um separador de 
material isolante, porém poroso de modo que seja possível a passagem de íons e 
consequentemente de corrente elétrica. 

 
O material ativo que constitui a placa positiva é o peróxido de chumbo PbO2. A placa 

negativa é composta por chumbo metálico Pb em forma esponjosa. O eletrólito é composto 
por uma mistura de ácido sulfúrico SO4H2 e água H2O. 

 
A dissimetria entre as placas com diferentes composições químicas gera uma diferença 

de potencial (ddp) entre elas de aproximadamente 2 volts em repouso elevando-se em tensão 
quando carregada ou descarregada com uma carga. A baterias ou acumuladores utilizados em 
veículos de passeio fornecem ao veiculo 12 Volts e são constituídas por 6 células enquanto 
em utilitários a tensão é de 24 Volts (duas baterias 12 Volts ligadas em série). 
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2.1.1. Características das Baterias 

 
Capacidade: É a quantidade de corrente em A.h que pode ser fornecida sob determinadas 
condições. É reduzida com a elevação da corrente de descarga e diminuição de temperatura. 

 
Capacidade Nominal K20: Definida como a quantidade de carga que pode ser fornecida pela 
bateria por um período de 20 horas até uma tensão de descarga de 10.5 V (1,74 V por célula) 
com uma corrente de descarga constante a 25oC. A capacidade é dependente da quantidade de 
material ativo utilizado e pouco influenciável pela quantidade de placas. 

 
Corrente de Teste a Frio ICC: Determina a capacidade de fornecimento de corrente elétrica 
em baixas temperaturas. Conforme norma DIN EN a tensão fornecida com Icc e -  ser igual 
ou maior que 7,5 V (1,25 V / célula) 10s após o inicio de descarga. Fatores determinantes para 
o comportamento de curto tempo caracterizado por Icc é a quantidade e características das 
placas e a resistência interna imposta pela bateria. 

2.1.2. Tipos de Bateria 
 
Bateria Livre de Manutenção: Em função da grande redução do teor de antimônio na liga de 
chumbo utilizada na construção das grades, a perda de água em regimes de carga é reduzida 
consideravelmente. Passa a ser dispensada a verificação e controle de nível de eletrólito. As 
baterias são seladas possuindo apenas aberturas para evacuação de gases. Apresentam 
também baixo nível de autodescarga possibilitando sua estocagem por longos períodos. 
 
Bateria Resistente a Cargas Cíclicas: São baterias construídas com separadores modificados 
que possuem mantas de fibra de vidro que atuam apoiando a massa ativa contida nas placas 
relativamente espessas e resistentes a descargas cíclicas evitando a desagregação prematura da 
massa. A vida útil em ciclo de carga e descarga é aproximadamente o dobro da de baterias 
comuns. 
Bateria Resistente a Vibrações: Possui seus blocos fixados com resina e/ ou plástico a fim 
de eliminar a movimentação em relação à caixa da bateria. A bateria resistente a vibrações 
designada como bateria “Rf” é utilizada principalmente em veículos utilitários, tratores, 
máquinas de construção, etc. 



17 
Capítulo 2 – Fundamentação Teórica 

Bateria HD: Apresenta a soma das características das baterias resistentes a cargas cíclicas e 
“Rfs” amplamente utilizada em veículos utilitários submetidos a altas vibrações e cargas 
cíclicas. Designada como “HD”. 
 
Bateria “Kt”: Semelhante à bateria resistente a ciclos repetitivos, porem. Possui placas mais 
espessas e em menor quantidade e potencia de partida inferior a de baterias de mesmo porte. 
Utilizada em aplicações de altas cargas cíclicas e para fins de tração. 

 
Figura 1: Esquema de um elemento de 2 V 

Fontes: BROSSET, 1997 
 
Ao aplicar uma carga entre os terminais da bateria e estabelecer uma corrente elétrica 

pelo circuito o material das placas é transformado parcialmente em sulfato de chumbo SO4Pb. 
O eletrólito perde parte do ácido sulfúrico enquanto a proporção de água se eleva, tendo sua 
densidade reduzida. 

Tabela 1: Carga em Função da Tensão 

 
Fontes: BROSSET, 1997 
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Abaixo, ilustração dos estados da bateria: 

 
Figura 2: Realização de um Ciclo Carga/Descarga 

Fontes: BROSSET, 1997 
 

As reações químicas da bateria seguem: 
 

Na placa negativa temos: 

 
Figura 3: Reação na placa positiva em descarga 

Fontes: KITANI, 2013 
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Na placa positiva temos: 
 
 

 
Figura 4: Reação na placa negativa em descarga. 

Fontes: KITANI, 2013 
 
 
A reação total é: 
 
 

 
Figura 5: Reação total. 
Fontes: KITANI, 2013 

 
 
O produto na placa positiva é dado por: 
 
 

 
Figura 6: Resultado em placa positiva. 

Fontes: KITANI, 2013 
 
 
O produto na placa negativa é dado por: 
 
 

 
Figura 7: Resultado em placa negativa. 

Fontes: KITANI, 2013 
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Representado em forma de imagem, podemos representar as reações químicas da 

seguinte forma: 
 

 
Figura 8: Bateria Carregada 
Adaptado de: KITANI, 2013 

 
. 

 
Figura 9: Bateria em Descarga 

Fontes: KITANI, 2013 
 

 
Figura 10: Bateria Descarregada 

Fontes: KITANI, 2013 
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Figura 11: Bateria em Carga 
Adaptado de: KITANI, 2013 

A dissimetria inicial entre as placas se altera até que não exista mais corrente elétrica e 
a bateria chegue ao estado de “descarregada”. Nesse processo ocorre o fenômeno de 
transformação de energia em forma química em energia elétrica. 

 

2.1.3. Autodescarga 
As baterias sofrem descargas mesmo quando não submetidas a uma carga, ou seja, não 

instaladas em um consumidor. Baterias modernas com baixo teor de antimônio em sua 
composição perdem aproximadamente 0,1...0,2% da carga diariamente quando novas. Com o 
envelhecimento este valor pode chegar a 1% ao dia devido ao deslocamento de antimônio 
para a placa negativa e outras impurezas, até que a bateria deixe de operar. A variação de 
temperatura também influencia este fenômeno. Uma regra de aproximação determina que a 
cada 10oC de aumento da temperatura duplica-se o nível  de descarga. Baterias chumbo-cálcio 
apresentam níveis de autodescarga bastante inferiores (fator 1/5) praticamente constante 
durante toda a vida útil. 

 

2.1.4. Falhas de bateria 
Falhas causadas por danos a componentes internos da bateria (p. ex. curtos-circuitos, 

perda de massa ativa, interrupção de conexões de células, entre outras.), geralmente não 
podem ser reparadas. A bateria deve ser substituída. 

 
Se nenhum defeito for encontrado, e a mesma apresentar descarga permanente ou 

sobrecarregada pode haver uma falha na rede de bordo. Em baterias descarregadas por longos 
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períodos ocorre o aumento de cristais de PbSO4 na massa ativa dificultando o processo de 
recarga. 

2.2. Comunicação Bluetooth 
 O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio que permite que computadores, 
smartphones, tablets e dispositivos móveis troquem dados entre si a curtas distâncias e se 
conectem a mouses, teclados, fones de ouvido, impressoras e acessórios que estejam próximos 
um do outro de forma rápida utilizando para isso ondas de rádio. 
 A combinação de hardware e software utilizada na tecnologia Bluetooth é o que 
permite que a troca de informações ocorra entre os mais diversos tipos de aparelhos. A 
radiofrequência em que a tecnologia é baseada permite que um dispositivo detecte outro desde 
que ambos estejam dentro do limite de proximidade (PRABHU, REDDI, 2014).  
 O apelo positivo ao uso do Bluetooth  se dá pelo fato de ser possível a transmissão de 
dados sem ajuda de fios entre dispositivos fixos e móveis que estejam a pequenas distancias, 
além de facilitar a comunicação de dados e voz e ativar redes ad hoc e fornecer sincronização 
automática entre vários dispositivos compatíveis com a tecnologia.  
 Para possibilitar o atendimento aos variados tipos de dispositivos, o alcance máximo 
do Bluetooth é dividido nas três classes seguintes: 

 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. 

 A escala sugere que um aparelho que possua Bluetooth Classe 3 somente conseguirá 
se comunicar com outro se a distância entre ele for menor que um metro, por exemplo. Esta 
distância pode parecer inutilizável por ser curta, mas é suficiente para conectar um fone de 
ouvido a um telefone celular que esteja no bolso de alguém. Vale dizer que dispositivos de 
classes diferentes podem se comunicar respeitando o limite do que possuir alcance menor. 
 Sobre a velocidade de transmissão de dados no Bluetooth, ela é relativamente baixa. 
Até a versão 1.2 da tecnologia, a taxa pode alcançar, no máximo, 1 Mb/s (megabit por 
segundo), na versão 2.0, o valor passou para até 3 Mb/s e na 3.0 para 24 Mb/s, ou seja, a 
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busca por velocidades maiores para tecnologia é uma meta para seus desenvolvedores. 
Embora esses valores sejam curtos, são suficientes para conectar satisfatoriamente a maioria 
dos dispositivos. (BRAY, STURMAN, 2011) 
 A história do Bluetooth teve inicio em 1994 quando a companhia sueca Ericsson 
começou a pesquisar a viabilidade de desenvolver uma tecnologia que permitisse a 
comunicação entre telefones celulares e acessórios utilizando sinais de rádio de baixo custo 
em vez dos tradicionais cabos (BRAY, STURMAN, 2011).  
 
 A pesquisa da Ericsson se baseou em um projeto que investigava o uso de mecanismos 
de comunicação em redes de telefones celulares e que resultou em um sistema de rádio de 
curto alcance batizada de MC-Link, cujo principal atrativo era oferecer uma implantação mais 
fácil e barata. 
 Com a evolução do projeto, em 1997, ele passou a despertar o interesse de outras 
companhias que uniram esforços pelo crescimento e fortalecimento do Bluetooth e criaram 
um consórcio, o Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group), formado especialmente 
pelas companhias Ericsson, Intel, IBM, Toshiba e Nokia, além de outra dezena de empresas.     
 Assim, ao final dos anos 1990, o Bluetooth começou a ser uma realidade no mercado, 
inclusive sob este nome, uma homenagem ao rei dinamarquês Harald Blåtand. Há duas 
versões para que se chegasse ao nome Bluetooth: a de que Harald Bluetooth (Haroldo Dente-
Azul) era a forma como o monarca foi conhecido ou ainda Bluetooth é como seu sobrenome é 
pronunciado no Ocidente.  
 Um dos grandes feitos do rei Harald foi ter unificado a Dinamarca e a Noruega e é em 
menção a este fato que o nome Bluetooth foi escolhido como alusão ao fato dessa tecnologia 
proporcionar a unificação de variados dispositivos. Assim, o logotipo da tecnologia Bluetooth 
é a união de dois símbolos nórdicos que correspondem às iniciais de Harald Blåtand. 
 A frequência de rádio em que o Bluetooth é baseado não foi escolhida aleatoriamente 
e sim visando uma tecnologia para funcionar no mundo todo já que a radiofrequência é 
disponível em quase toda parte do planeta. A faixa ISM (Industrial, Scientific, Medical), que 
opera à frequência de 2,45 GHz, é a que me mais se aproxima desta necessidade, sendo 
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utilizada em vários países, com variações que vão de 2,4 GHz a 2,5 GHz. (PHRABU, REDDI, 
2004). 
 Como a faixa ISM é aberta, o que significa que ela pode ser usada por qualquer 
sistema de comunicação, é necessário garantir que não haja interferências no sinal do 
Bluetooth e também que o próprio não gere esse tipo de ruído indesejado de comunicação. A 
proteção contra esse tipo de ocorrência dá-se pelo uso do esquema de comunicação FH-
CDMA (Frequency Hopping - Code-Division Multiple Access) que divide a frequência em 
vários canais como modo de segurança tal como explica Bray e Sturman (2001):  

O dispositivo que estabelece a conexão muda de um canal para outro de maneira 
bastante rápida. Este procedimento é chamado "salto de frequência" (frequency 
hopping) e permite que a largura de banda da frequência seja muito pequena, 
diminuindo sensivelmente as chances de interferência. No Bluetooth, pode-se 
utilizar até 79 frequências (ou 23, dependendo do país) dentro da faixa ISM, cada 
uma "espaçada" da outra por intervalos de 1 MHz. (BRAY, STRUMAN, 2001, p. 
133).  

 
Figura 12: Transmissão por Salto de Frequências 

Fontes: CAMPOS, 2011 
. 

 
 Por meio do Bluetooth, um dispositivo pode tanto receber quanto transmitir dados 
(chamado modo full-duplex). A transmissão é alternada entre slots para transmitir e slots para 
receber em um esquema denominado FH/TDD (Frequency Hopping / Time Division Duplex). 
Os slots são canais divididos em períodos de 625 µs (microssegundos) e cada salto de 
frequência deve ser ocupado por um slot de modo a fazer com que se tenha 1600 saltos em 
um segundo. 
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 Sobre o chamado enlace ou a ligação entre o emissor e o receptor, o Bluetooth usa, 
primordialmente, de dois padrões: SCO (Synchronous Connection-Oriented) 
e ACL (Asynchronous Connection-Less). O primeiro estabelece um link sincronizado entre o 
dispositivo emissor e o dispositivo receptor, separando slots para cada um.  
 
 Assim, o SCO é utilizado principalmente em aplicações de envio contínuo de dados, 
tal como transmissão de voz.  Esse modo de funcionamento não permite que o SCO faça 
retransmissão de pacotes de dados perdidos. Por exemplo, se ocorre perda em uma 
transmissão de áudio, o dispositivo receptor acaba reproduzindo um som com ruído. 
 
 O padrão ACL, por sua vez, coloca um link entre o dispositivo que inicia e gerencia a 
comunicação e os demais que estão em sua rede. Este link é assíncrono, já que utiliza slots 
previamente livres. Ao contrário do SCO, o ACL permite o reenvio de pacotes de dados 
perdidos, garantindo a integridade das informações trocadas entre os dispositivos. Assim, este 
padrão acaba sendo útil para aplicações que envolvam transferência de arquivos, por exemplo. 
(ALECRIM, 2013, s/p). 
 
 Quando dois ou mais dispositivos se interconectam por uma conexão Bluetooth, 
forma-se uma rede chamada de piconet. Neste modo de comunicação, o dispositivo que 
começou a conexão assume o papel de master (mestre), enquanto os demais dispositivos 
tomam o papel de slave (escravos). Ao master cabe a tarefa de regular a transmissão de dados 
na rede e permitir a sincronicidade entre os aparelhos. 
 
 Cada rede piconet pode suportar até oito dispositivos, sendo um master e sete slaves. 
Entretanto, é possível aumentar este número já que é possível fazer a sobreposição de 
piconets. As piconet podem se comunicar desde que estejam dentro do limite de alcance 
(assim como a filosofia de funcionamento do Bluetooth), um esquema chamado de scatternet. 
Um dispositivo slave pode fazer parte de mais de uma piconet ao mesmo tempo, mas, um 
master não, ele só assume posição em uma única piconet. 
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Figura 13: Piconet e Scatternet 

Fonte: <http://www.infowester.com/bluetooth.php, acessado em junho de 2015>. 
 Um método de identificação é necessário para que cada dispositivo reconheça quais 
outros fazem parte de sua piconet. Para isso ocorrer, um dispositivo que deseja se conectar a 
uma piconet já existente pode emitir um sinal chamado de Inquiry. Os dispositivos que 
recebem esse sinal respondem com um pacote FHS (Frequency Hopping Synchronization) e 
informam sua identificação e dados de sincronização da piconet. Com base nesses dados, o 
dispositivo pode assim emitir um sinal chamado Page para estabelecer uma conexão com 
outro aparelho. 
 
 O Bluetooth é uma tecnologia conhecida por também oferecer entre suas vantagens o 
baixo consumo de energia e por isso um terceiro sinal, o Scan, é usado para fazer com que os 
dispositivos que estiverem ociosos entrem em modo stand-by para assim poupar eletricidade. 
Aparelhos neste estado são obrigados a "acordar" de tempos em tempos para verificar se há 
outros dispositivos tentando estabelecer conexão. 
  
 Como em qualquer outro tipo de tecnologia de comunicação, o Bluetooth necessita de 
uma série de protocolos para funcionar que atendam a finalidades particulares. Os mais 
importantes são nomeados de protocolos núcleo ou protocolos de transporte e são 
basicamente divididos nas camadas a seguir: 
 

 RF (Radio Frequency): camada que lida com os aspectos relacionados ao uso de 
radiofrequência; 
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 Baseband: camada que ordena como os dispositivos localizam e se comunicam com 
outros aparelhos via Bluetooth. É aqui, por exemplo, que se define como dispositivos 
master e slave se conectam em uma piconet, sendo também onde os padrões SCO e 
ACL atuam; 

 LMP (Link Manager Protocol): responde por aspectos da comunicação em si e lida 
com parâmetros de autenticação, taxas de transferência de dados, criptografia, níveis 
de potência, etc; 

 HCI (Host Controller Interface): disponibiliza uma interface de comunicação com 
hardware Bluetooth, proporcionando interoperabilidade entre dispositivos diferentes; 

 L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol): esta camada serve de 
ligação com camadas superiores e inferiores, lida com parâmetros de QoS (Quality of 
Service - Qualidade de Serviço), entre outros. 

 É possível ainda encontrar os chamados protocolos middleware, que tornam possível 
compatibilidade com aplicações já existentes por meio do uso de protocolos e padrões de 
outras entidades, entre eles, o IP (Internet Procotol), o WAP (Wireless Application Procotol), 
o PPP (Point-to-Point Protocol) e o OBEX (Object Exchange). 
 
 Há ainda um grupo chamado protocolos de aplicação que faz referência ao uso do 
Bluetooth em si pelos dispositivos e, para fins de compatibilidade e interoperabilidade, estes 
protocolos são divididos em perfis. Cada perfil Bluetooth determina como um equipamento 
deve implantar a tecnologia.  
 
 Quanto ao hardware Bluetooth, todos os dispositivos que implementam a 
especificação Bluetooth devem possuir minimamente seis componentes de hardware a seguir:  
 

 Host Controller: responsável pelo processamento de código de alto nível, tanto de 
aplicações quanto de algumas camadas inferiores da pilha de protocolos Bluetooth – 
controle de link lógico, L2CAP, RFComm e outras funcionalidades;  

 Link Control Processor: um microprocessador responsável pelo processamento das 
camadas mais baixas da pilha de protocolos como Link Manager e Link Controller. 
Em algumas aplicações embarcadas, pode estar combinado com o Host Controller em 
um único chip;  
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 Baseband Controller: bloco lógico responsável pelo controle do transceiver de rádio 
frequência (RF);  
 

 Transceiver RF: contém o sintetizador de rádio frequência, filtros Gaussianos, 
recuperação de clock e detector de dados;  

 
 RF Front-End: contém o filtro de banda passante da antena, amplificador de ruídos e 

amplificador de energia. É responsável pela troca de estados emissor / receptor.  
 

 Antena: pode ser interna ou externa e pode estar integrada em componentes de 
terceiros. 

 
Figura 14: Diagramas de blocos de hardware e software Bluetooth 

Fonte: SIQUEIRA, 2006. 
 
 A maioria dos desenvolvedores de dispositivos via Bluetooth assumem uma 
abordagem de projeto multi-chip e usam componentes CMOS para o núcleo de gerenciamento 
de banda e microprocessadores para processamento de sinais de radiofrequência. Embora esse 
procedimento simplifique o design do chip, algumas desvantagens, como o alto número de 
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componentes, espaço de placa incorreto e questões de integração podem aumentar os custos 
da implementação. 

 
Figura 15: Esquema de multi-chip de dispositivos Bluetooth 

Fonte: SIQUEIRA, 2006. 
 

 
Figura 16: Nordic Semiconductor nRF800 

Fonte: Nordic semi.com, 2013. 
 
 Por outro lado, alguns desenvolvedores de dispositivos Bluetooth têm adotado uma 
abordagem diferente da anterior e implementam toda a especificação em um único chip como 
na figura abaixo. Assim, todos os componentes, microprocessador, baseband e rádio, são 
implementados inteiramente em um único componente CMOS cuja principal vantagem é 
reduzir custos na fabricação do dispositivo. 
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Figura 17: Esquema de Abordagem de um Único Chip 

Fonte: SIQUEIRA, 2006. 

 
Figura 18: CI CC2560 Bluetooth Sigle-Chip 

Fonte: Texas Product Bulletin, 2013. 
 
 O Bluetooth é um tipo de tecnologia que está em evolução constante dados as novas 
necessidades tecnológicas e assim suas especificações são alteradas com a aparição de novas 
versões. A seguir, um panorama das versões disponíveis do Bluetooth: 
Bluetooth 1.0: A versão 1.0 (e a versão 1.0B) são as primeiras especificações do Bluetooth. 
Nela, os fabricantes ainda encaravam problemas que dificultavam implementação da 
tecnologia e a interoperabilidade entre dispositivos via Bluetooth. A velocidade padrão é de 
721 Kb/s. 
Bluetooth 1.1: A versão 1.1 marcou o estabelecimento do Bluetooth como o padrão IEEE 
802.15. onde muitos problemas encontrados na versão anterior foram solucionados e o 
suporte ao RSSI (Received Signal Strength Indication), sistema que mede a potência de 
recepção de sinal foi oferecido. Mas, a velocidade foi mantida em 721 Kb/s. 
Bluetooth 1.2: Lançada em 2003, a versão 1.2 do Bluetooth tem como principais novidades 
conexões mais rápidas, melhor proteção contra interferências, suporte aperfeiçoado a 
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scatternets e processamento de voz mais avançado. O limite de transferência de dados ficou 
inalterado. 
Bluetooth 2.0 + EDR: Em 2004, surgiu o Bluetooth 2.0 com importantes aperfeiçoamentos 
como a diminuição do consumo de energia, o aumento na velocidade de transmissão de dados 
para até 3 Mb/s (2.1 Mb/s efetivos), correção das falhas existentes na versão 1.2 e melhor 
comunicação entre os dispositivos. 

A velocidade maior desta versão é na prática opcional porque o Bluetooth 2.0 passou a 
contar com o padrão EDR (Enhanced Data Rate), que consegue triplicar a taxa de 
transferência de dados da tecnologia, mas, um dispositivo Bluetooth 2.0 não necessita 
obrigatoriamente do EDR para funcionar. Neste caso, todas as características desta versão 
estão presentes, mas a sua velocidade se mantém em até 721 Kb/s. 
Bluetooth 2.1 + EDR: Surgida em 2007, a versão 2.1 do Bluetooth tem como principais 
destaques o acréscimo de mais informações nos sinais Inquiry (permitindo um processo de 
seleção apurado dos dispositivos antes de estabelecer uma conexão), melhorias nos 
procedimentos de segurança (como nos recursos de criptografia) e melhor gerenciamento do 
consumo de energia. A sua velocidade é a mesma do Bluetooth 2.1. 
Bluetooth 3.0 + HS: A versão de 2009 tem como principal atrativo altas taxas de velocidade 
de transferência de dados. Dispositivos compatíveis podem atingir a marca de 24 Mb/s de 
transferência. Outra vantagem é o controle inteligente do consumo de energia exigido para as 
conexões. As velocidades mais altas do Bluetooth 3.0 só podem ser alcançadas em 
dispositivos compatíveis com as instruções HS (High Speed), característica equivalente à 
relação entre o Bluetooth 2.0 (ou 2.1) e o EDR. 
Bluetooth 4.0: Essa versão, do final de 2009, tem seu principal diferencial a economia de 
energia: este padrão é capaz de exigir muito menos eletricidade quando o dispositivo 
encontra-se em stand-by, uma função interessante, por exemplo, para telefones smatphones e 
dispositivos móveis que consomem muita energia quando o Bluetooth permanece ativo sem 
ser usado. O foco do Bluetooth 4.0 são os telefones móveis e alguns tipos de aparelhos ainda 
mais exigentes. 
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Figura 19: Sony SmartWatch é exemplo de conexão com smartphones via BT 3.0 

Fonte: Sony, 2014. 
 
 O futuro do Bluetooth foi posto em xeque com a popularização das redes Wi-Fi e o 
mercado ficou em dúvida sobre sua utilização. Ainda assim, houve aumento expressivo de 
aparelhos compatíveis com Bluetooth e a aposta nele ainda é bastante vigorosa. 
 Isso porque o objetivo do Bluetooth é permitir a comunicação de dispositivos 
próximos sob a filosofia de fazer o menor consumo possível de energia já que muitos dos 
aparelhos que a sociedade faz uso dependem de uma bateria que, com uma utilização mais 
sustentável, não precisa ser frequentemente abastecida.  Assim, o Wi-Fi ficou na verdade no 
posto de concorrente das redes de computadores com fio tradicionais (de maioria no 
padrão Ethernet) e não ocupa a ideia trazida pelo Bluetooth. 
 Em 2015, o Bluetooth celebra dezessete anos no mercado e tudo leva a crer que a 
expansão é inevitável a julgar que em 1998, o grupo de empresas envolvidas no projeto 
contava apenas com cinco integrantes e atualmente elas passam de dez mil. 

2.3. Arduino 
O Arduino 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. 
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Nascida em 2005, o Arduino 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 Arduino 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.  

 
A versatilidade do Arduino 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 Arduino 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 Arduino 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, um fototransistor, e que, depois de 
passar por uma etapa de processamento, o microcontrolador, poderá movimentar um atuador, 
por exemplo, tal qual um solenoide.  

 
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 faz interface com circuitos 
elétricos, com a possibilidade de acolher ou mandar informações/tensões neles. 
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Na figura, abaixo, é possível identificar os elementos principais do circuito por meio 

de um diagrama em blocos. 
 

 
Figura 20: Diagrama de Blocos de Arduino 

 
 

Para configurar a etapa de processamento com o uso do Arduino, vale lembrar que o 
mesmo é baseado em um microcontrolador ATmega o que significa que ele é logicamente 
programável permitindo assim o desenvolvimento de programas fazendo uso de uma 
linguagem própria baseada e C/C++, que, depois de implementadas, fazem  com que o 
hardware realize determinadas ações.  

 
A concepção por trás da ideia do Arduino, como mencionado acima, é a melhoria de 

produtos em que haja a aplicação desse tipo de placa reiterando seu ideal open-source, ou 
seja, o de que qualquer desenvolvedor com conhecimento de programação possa altera-lo e 
ampliar a aplicação de acordo com a necessidade.  

 
A própria comunidade envolvida em projetos ligados ao Arduino divulga seus feitos e 

códigos de aplicação a fim de aprimorar os trabalhos da comunidade como um todo e esse é 
um grande paradigma bastante diferencial (McROBERTS, 2011).   

 
O Arduino foi projetado a fim de ser permitir o fácil entendimento de quem o 

manuseia, programa e aplica, além de ser multiplataforma, o que significa que o projetista tem 
a liberdade de configura-lo em ambientes Mac OS, Windows e GNU/Linux. 

 
Suas facilidades permitem ainda seu uso até por usuários que não tenham 

necessariamente conhecimento específico em eletrônica. Por deter o conceito open-source, a 
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atenção de técnicos de eletrônica foi trazida para perto do equipamento a fim de serem feitas 
aplicações mais complexas. 

2.3.1. Características do Arduino Uno 
Conforme explicam Fonseca e Beppu (2010), o Arduino Uno é uma placa 

fundamentada no microcontrolador ATmega328 com 14 pinos de entrada ou saída digital (dos 
quais 6 podem ser utilizadas como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um oscilador de 
cristal 16 MHz, controlador USB, uma tomada de alimentação, um conector ICSP, e um botão 
de reset. Para utiliza-lo, é suficiente conecta-lo a um computador com um cabo USB ou 
associá-lo com um adaptador AC para DC ou bateria. 

2.3.2. Especificações Técnicas 
O Arduino UNO apresenta as seguintes propriedades: 

Tabela 2: Características Básicas do Arduino UNO 
Microcontrolador ATmega328 
Tensão operacional 5 V 
Tensão de alimentação (recomendada) 7 -12 V 
Tensão de alimentação (limites) 6 – 20 V 
Pinos I/O digitais 14 (dos quais 6 podem ser saídas PWM) 
Pinos de entrada analógica 6 
Corrente contínua por pino I/O 40 mA 
Corrente contínua para o pino 3.3V 50 mA 
Memória Flash 32 KB (0.5KB utilizados para o bootloader) / 16 KB 
SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 
Frequência de Clock 16 MHz 

Fonte: Universidade Federal Fluminense, 2010 
2.3.3. Alimentação 
 A alimentação do Arduino UNO pode ser feita pela conexão USB ou por 

qualquer fonte de alimentação externa sendo que a fonte de alimentação é automaticamente 
selecionada. 

 
Quando a alimentação não USB ela pode ser tanto de uma bateria ou de fonte.  
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A fonte pode ser conectada com um plug de 2,1mm (centro positivo) no conector de 

alimentação. Cabos conectados a uma bateria podem ser instalados nos pinos GND (terra) e 
Vin (entrada de tensão) do conector de alimentação (Power). 

 
A placa é dimensionada para operar com alimentação externa de 6 a 20 V, entretanto, 

se a alimentação for inferior a 7 V, o pino 5 V pode não fornecer tensão suficiente causando 
instabilidade do circuito. Ao aplicar uma tensão de alimentação superior a 12 V, um 
superaquecimento do regulador de tensão pode ocorrer danificando a placa. Tendo estes 
parâmetros em vista, recomenda-se a utilização de tensão de alimentação de 7 a 12 V. 

 
Os pinos de alimentação são: 

 
 Vin: dedicado para utilização de uma fonte externa. O desenvolvedor do projeto pode 

prover alimentação por este pino ou, utilizando o conector de alimentação (plug 
2,1mm), ter acesso a alimentação; 

 5 V: fonte de alimentação para o microcontrolador e demais componentes da placa. 
Pode advir do pino Vin por meio de um regulador on-board ou ser fornecido pelo USB 
ou outra fonte de 5 V; 

 3.3 V: alimentação de 3.3 V fornecida pelo circuito integrado FTDI (controlador 
USB). A corrente máxima suportada é de 50 mA; 

 GND (ground): pino terra. 

2.3.4. Memória 
 O ATmega328 tem 32KB de memória flash (armazenamento de software), 

2KB de SRAM (armazenamento das variáveis) e 1KB de EEPROM (lida e escrita por meio 
da biblioteca EEPROM e armazenamento de dados de maneira permanente mesmo que a 
placa seja desligada). A memória SRAM (apagada toda vez que desligado o circuito). 

2.3.5. Entradas e saídas 
 Cada um dos 14 pinos digitais do Arduino UNO pode ser usado como entrada ou saída 
utilizando as funções pinMode( ), digitalWrite( ) e digitalRead( ). Eles operam com 5 V. Cada 
pino pode receber ou no máximo 40 mA e tem resistor pull-up interno (desconectado por 
padrão) de 20-50kΩ. Alguns têm tarefas especializadas: 
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 Serial: 0 (RX) e 1 (TX). Usados para receber (RX) e transmitir (TX) dados serias 

TTL. Estes pinos são conectados aos pinos respectivos do chip serial FTDI USB-to-
TTL. 

 PWM: 3, 5,6, 9, 10 e 11. Fornecem uma saída analógica PWM de 8-bit com a função 
analogWrite(). 

 SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Suporte para comunicação SPI, 
embora combine com o hardware, não está inclusa na linguagem do Arduino. 

 LED: 13. Diodo emissor de luz  montado e conectado ao pino digital 13. 
 
O Arduino UNO possui seis entradas analógicas e cada uma está ligada a um 

conversor analogico-digital de 10 bits, ou seja, transformam a leitura analógica em um valor 
dentre 1024 possibilidades (exemplo: de 0 a 1023). De modo padrão, elas medem de 0 a 5 V, 
embora seja possível alterar o limite maior utilizando o pino AREF e códigos de baixo nível. 

 
Complementarmente alguns pinos têm funcionalidades especializadas: 

 I2C: 4 (SDA) e 5 (SCL). Suportam comunicação I2C (TWI) usando a biblioteca Wire. 
 AREF: Referência de tensão para entradas analógicas. Utilizados com 

analogReference(). 
 RESET: Envia o valor LOW para reiniciar o microcontrolador. Habitualmente 

utilizados para adicionar um botão de reset aos Shields (placas que podem ser 
plugadas ao Arduino para aumentar suas capacidades) que impedem o que há na placa. 

2.3.6. Comunicação 
Com o Arduino UNO a comunicação com um computador, com outro Arduino ou com 

outros microcontroladores é bastante simples. O ATmega 328 permite comunicação serial no 
padrão UART TTL (5 V), que está disponível nos pinos digitais 0 (RX) e 1 (TX). Um chip 
FTDI FT232RL na placa envia esta comunicação serial por meio da USB e os drivers FTDI 
(incluído no software Arduino) oferecem uma porta virtual para o software no computador. 

 
O software Arduino contém um monitor serial que possibilita que dados simples de 

texto sejam enviados e recebidos à placa Arduino. Os LEDs RX e TX da placa são acionados 
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quando os dados são transferidos para computador pelo chip FTDI e há conexão USB (mas 
não quando há comunicação serial pelos pinos 0 e 1). 

 
A biblioteca SoftwareSerial aceita comunicação serial por qualquer um dos pinos 

digitais do UNO. 
 

2.3.7. Reset automático 
Algumas versões anteriores do Arduino requerem um reset físico (pressionando botão 

reset instalado na placa) antes de carregar um sketch (programa a ser compilado). O Arduino 
UNO foi desenvolvido para permitir que isto seja feito por meio do software que esteja 
rodando no computador conectado. Uma das linhas de controle de hardware (DTR) do 
FT232RL está conectada ao reset do ATmega328 via um capacitor de 10 microFaraday.  

 
Quando esta linha é colocada em nível lógico baixo, o sinal cai por tempo suficiente 

para reiniciar o chip. O software Arduino usa esta propriedade para permitir carregar o 
programa simplesmente pressionando o botão “upload” no ambiente Arduino. Isto quer dizer 
que o bootloader pode ter um timeout menor, já que a ativação do DTR (sinal baixo) pode ser 
bem coordenada com o começo do upload. 

 
Tais configurações têm outras implicações: quando o UNO está conectado a um 

computador com sistemas Mac OS X ou GNU/Linux, ele reinicia sempre que a conexão é 
realizada por software via USB. No seguinte meio segundo aproximado, o bootloader rodará 
no UNO. Ao considerar que é programado para ignorar qualquer ação a não ser um upload de 
um novo código, ele interceptará os primeiros bytes de dados sendo enviados para a placa 
após a conexão ser aberta.  

 
Se um sketch em andamento na placa recebe configurações de uma vez ou outros 

dados ao iniciar, é preciso assegurar que o software esteja comunicando e aguarde um 
segundo após aberta a conexão antes de enviar esses dados. O auto reset pode ser inativado ao 
conectar um resistor de 110Ω dos 5 V até o sinal de reset. 
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2.3.8. Proteção contra sobrecorrentes USB 
 O Arduino UNO possui um polifusível responsável pela proteção da porta USB 

do computador utilizado contra a ocorrências de sobrecorrente e curto-circuito. Embora a 
maioria dos computadores possua proteção interna, o fusível proporciona segurança extra. 
Quando mais de 500 mA são aplicados na porta USB, o fusível automaticamente interromperá 
a conexão até o curto ou a sobrecarga serem interrompidos (BLUM, 2013). 

 

2.3.9. Linguagem de referência  
 

Os programas para o Arduino têm como referência na programação a linguagem C++, 
sob a preservação da sua sintaxe clássica na declaração das variáveis, nos operadores, nos 
ponteiros, nos vetores, nas estruturas e em varias outras características desta linguagem. 
Importante tomar nota das referências da linguagem que podem ser separadas em três partes 
principais: as estruturas, os valores (variáveis e constantes) e as funções. 

 
As estruturas de referência são: 

 Estruturas de controle (if, else, brake, etc...). 
  Sintaxe básica (define, include, ; , ...) 
  Operadores aritméticos e de comparação (+, -, =, ==, !=, ...) 
  Operadores booleanos (, ||, !) 
  Acesso aos ponteiros (*, ) 
  Operadores compostos (++, -, +=, ...) 
  Operadores de bits (|, ,, ...) 

 
Os valores de referências são: 

 Tipos de dados (byte, array, int, char, ...) 
 Conversões (char(), byte(), int(), ...) 
  Variável de escopo e de qualificação (variable scope, static, volatile, ...) 
 Utilitários (sizeof(), aponta o tamanho da variável em bytes) 
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O software contido no Arduino já provê diversas funções e constantes a fim de 

facilitar a programação. 
 Setup () 
 Loop () 
 Constantes (HIGH | LOW, INPUT|OUTPUT , ...) 
 Bibliotecas (Serial, Servo, Tone, etc…) 

 

2.3.10. Funções 
 As funções são referencias essenciais para o desenvolvimento de um projeto 

que utilize o Arduino, sobretudo para aqueles principiantes no tema. Essas funções já 
implementadas e disponíveis em bibliotecas guiam e exemplificam as funcionalidades básicas 
do microcontrolador. Como funções básicas e de referências temos as seguintes funções: 
 

 Digital I/O 
pinMode() digitalWrite() digitalRead() 

 Analógico I/O 
analogReference() analogRead() analogWrite() – PWM 

 Avançado I/O 
tone() noTone() ShiftOut() pulseIn() 

 Tempo 
millis() micros() delay() delayMicroseconds() 

 Matematica 
min() max() abs() constrain() map() pow() *** só do C/C++ sqrt() *** só do C/C++ 

 Trigonométrica 
sin() *** só do C/C++ cós() *** só do C/C++ tan() *** só do C/C++  

 Números aleatórios 
randomSeed() random() 

 Bits e Bytes 
lowByte() highByte() bitRead() bitWrite() bitSet() bitClear() bit() 

 Interrupções externas 
attachInterrupts() detachInterrupt() 

 Interrupções 
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Interrupts() noInterrupts() 
 Comunicação Serial 

2.3.11. Bibliotecas 
 O uso de bibliotecas dá ao desenvolvedor um horizonte de programação 

bastante diverso e amplo se comparado à utilização apenas de estruturas, valores e funções. 
Essa afirmação é palpável ao ser analisados os assuntos que são abordados por cada biblioteca 
especificamente. É importante ressaltar que, para usar uma biblioteca, ela deve estar instalada 
na máquina do criador do projeto. 

  
Existem as seguintes bibliotecas de referência: 

 EEPROM – leitura e escrita de “armazenamento” permanente. 
 Ethernet – para conexão a uma rede Ethernet usando o Arduino Ethernet Shield. 
 Firmata – para comunicação com os aplicativos no computador usando o protocolo 

Firmata. 
 LiquidCrystal – para controlar telas de cristal líquido (LCDs). 
 Servo – para controlar servo motores. 
 SPI – para comunicação com dispositivos que utilizam barramento Serial Peripheral 

Interface (SPI). 
 SoftwareSerial – para a comunicação serial em qualquer um dos pinos digitais. 
 Stepper – para controlar motores de passo. 
 Wire – Two Wire Interface (TWI / I2C) para enviar e receber dados por meio de uma 

rede de dispositivos ou sensores. 
 
Há como referência ainda o uso de bibliotecas mais específicas, o que é de extrema 

importância ao se fazer o uso do Arduino com enfoque em uma determinada área como nos 
exemplos que seguem: 
 
Comunicação (Rede e Protocolos) 

 Messenger – Para processamento de mensagens de texto a partir do computador. 
 NewSoftSerial – Versão melhorada da biblioteca SoftwareSerial. 
 OneWire – Dispositivos de controle que usam o  protocolo One Wire. 
 PS2Keyboard – Ler caracteres de um PS2 teclado. 
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 Simple Message System – Enviar mensagens entre o Arduino e um computador. 
 SSerial2Mobile – Enviar mensagens de texto ou e-mails usando um telefone celular. 
 Webduino – Biblioteca que cria um servidor Web (para uso como Arduino Ethernet 

Shield). 
 X10 – Envio de sinais X10 nas linhas de energia AC. 
 XBee – Para se comunicar via protocolo XBee. 
 SerialControl – Controle remoto através de uma conexão serial. 

 
Sensoriamento 

 Capacitive Sensing – Transformar dois ou mais pinos em sensores capacitivos. 
 Debounce – Leitura de ruídos na entada digital. 

 
Geração de Frequência e de Áudio 

 Tone – Gerar ondas quadradas de frequência de áudio em qualquer pino do 
microcontrolador. 

 
Temporização 
 DataTime – Uma biblioteca para se manter informado da data e horas atuais do 

software. 
 Metro – Ajuda ao programador a acionar o tempo em intervalos regulares. 
 MsTimer2 – Utiliza o temporizador de 2 de interrupção para desencadear uma ação a 

cana N milissegundos. 
 
Utilidades 

 TextString (String) – Manipular Strings. 
 PString – Uma classe leve para imprimir em buffer. 
 Streaming – Um método para simplificar as declarações de impressão. 

 
 

2.4. Android 
 Há seis anos no mercado, o sistema operacional batizado de Android para 

dispositivos móveis da Google, conquistou o posto de plataforma mais popular entre os 
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usuários de tecnologia mobile no mundo o que o colocou nessa pouco mais de meia década de 
vida obrigatoriamente na mira de qualquer um que pretenda desenvolver aplicativos de 
qualquer tipo.  

 
 Segundo dados da Net Aplicattions (2014), empresa norte americana que 

analisa e mede acessos na rede mundial de computadores, o Android desbancou o sistema 
operacional iOS, pertencente à empresa Apple, e até então o mais popular. Em números de 
usuários no planeta, 44,62% usam Android contra 44,19% do segundo colocado, o iOS.  

 
 Para Kleina (2014), o fato se deve a alta quantidade de produtos (aplicativos) 

lançados recentemente para a plataforma da Google e também ao fato de as fabricantes mais 
populares de smartphones do mundo como LG, Sony, Samsung, Motorola  apresentaram ao 
mercado mais de um modelo de celular baseado em Android com bom desempenho em 
vendas.  

 
 O Android foi originalmente criado em 2003 pela empresa Android Inc., uma 

companhia independente dos demais players do mercado fundada por Andy Rubinera, Nick 
Sears e Chris White e instalada em Palo Alto, na Califórnia, Estados Unidos. 

 
A Android Inc. nasceu com o objetivo de desenvolver um sistema operacional 

avançado para câmaras digitais, contudo, o mercado para esse tipo específico de produto 
mostrou-se não tão promissor e foi aí que o negócio passou a ser direcionado para o mercado 
de sistemas operacionais para smartphones. 

 
Mesmo que para o usuário final o universo dos sistemas operacionais para 

smartphones seja um tema relativamente novo, o Android  como plataforma para mobiles já 
chegou sob a mira de concorrentes sendo os mais importantes à época o Symbian, 
desenvolvido pela Nokia, e Windows Mobile, da Windows.  

 
Hoje, o Symbian é considerado ultrapassado e obtém somente 2,57% da fatia de 

mercado e o sistema de Bill Gates se esforça pelo terceiro lugar entre os usuários com seus 
2,49%, um número ainda bastante abaixo do porte da empresa e também do outro 
concorrente, sistema Java que angaria 4,19% do mercado. 
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O Android não teria chegado ao ponto em que chegou não fossem os investimentos 

externos no projeto conforme trecho abaixo de Gleyser Guimarães: 
 Dois anos mais tarde, em 17 de agosto de 2005, a Google comprou a 
companhia (Android Inc.) e colocou todo seu time de desenvolvedores, liderados por 
Andy Rubinera, que passou a integrar o corpo de membros da empresa, para 
trabalhar em uma plataforma móvel baseada em Linux. Foram os primeiros passos 
que, em 2007, culminaram no lançamento do projeto intitulado Android cujo 
objetivo era desenvolver um sistema para dispositivos móveis sob o padrão aberto. 
(GUIMARÃES, 2013, p. site). 
 

 O projeto do Android está ligado à Open Handset Alliance, um consórcio de 
empresas de tecnologia encabeçado pela Google e que conta ainda com Sony, Samsung, 
operadores de telefonia e fabricantes de dispositivos. 

 
O primeiro aparelho com o sistema Android foi o HTC Dream, lançado nos Estados 

Unidos em 2008. Hoje, o Android está em sua versão 4.3. De acordo com a Google, cerca de 
500 milhões de aparelhos e mais de 600 dispositivos diferentes usam o sistema atualmente em 
todo o mundo o que lhes garante possuir 75% do mercado (GOOGLE, 2012). Ainda segundo 
a fabricante, o Android ganha um milhão de novos usuários todos os dias. 

 

 
Figura 21: Primeiro aparelho com o sistema Android da história, o HTC Dream 

Fonte: Universidade Federal de Campina Grande 
 

 Em sua linha evolutiva, cada versão do Android recebeu nomes de sobremesas 
ao longo dos anos, manobra que ajudou inclusive a aproximar o sistema operacional da 
cultura pop, um lugar que a concorrente Apple já era um ícone consagrado. Em 2009, a versão 
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1.5 do Android  recebeu o nome de “Cupcake” e introduziu a correção automática de textos e 
os famosos widgets (pequenos aplicativos que flutuam na área de trabalho), tidos como uma 
das melhores funções do sistema.  

 
 A versão seguinte no mesmo ano, 1.6 ou “Donut”, foi atualizada com busca 

online automática a partir da página inicial dos smartphones. Ainda em 2009, a versão 2.0 ou 
“Eclair” permitiu o uso de múltiplas contas do Google em um mesmo aparelho, ou seja, o 
usuário ganhou a funcionalidade de acessar e-mails e contatos.  

 
 Em 2010, a versão 2.2 ou “Froyo”, trouxe a possibilidade de transformar o 

dispositivo em um ponto de acesso via wi-fi usando a rede 3G e também trouxe o Flash (plug-
in de navegador com recursos avançados) no navegador como forma de enfrentar o 
concorrente  iPhone. Ainda em 2010, a versão 2.3 "Gingerbread" trouxe pela primeira a 
tecnologia VOIP, que permite o uso de aplicativos para chamadas de voz como o Skype e 
Google Hangouts.  

 
Em 2011, com o Android 3.0  ou "Honeycomb” , foi possível usar o sistema em telas 

maiores e  melhores gráficos. No final do mesmo ano, o Android 4.0 ou “Ice Cream 
Sandwich” trouxe toda a interface da plataforma reformulada e tornou possível a criação de 
pastas na tela principal do smartphone e permitiu ao usuário decidir quais aplicativos devem 
iniciar o funcionamento quando o aparelho for ligado. Nesse período o Android atingiu o 
status de sistema mais usado no mundo.  

 
Figura 22: A evolução do Sistema Operacional Android 

Adaptado de: Universidade Federal de Campina Grande   Em 2012, a versão 4.1 ou “Jelly Bean” incluiu novos elementos internos e um 
novo mecanismo de pesquisa. A atualização seguinte, 4.2 (ainda Jelly Bean), ficou por conta 
da segurança, tido como um dos pontos mais vulneráveis do Android. Na evolução do 
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sistema, falhas e vulnerabilidades diversas foram encontradas na plataforma que a tornaram 
alvo comum de vírus e malwares.  

 
A atualização 4.3, a “Key Lime Pie”, trouxe a permissão para que múltiplos usuários 

usem o sistema em conjunto com restrições de uso diferentes para cada um. A 4.4 foi batizada 
de “Kit Kat” e a mais recente, a versão 5.0, ou “Lollipop”, chegou a alguns aparelhos no 
início de 2015 e trouxe suporte para dual-SIM, voz HD para dispositivos compatíveis e 
proteção para dispositivos entre outras melhorias. Uma versão 5.1 do “Lollipop” já está nos 
planos da Google. 

2.5. App Inventor 
 De olho na expansão do mercado de aplicativos, a Google passou a mirar os 

desenvolvedores desses programas para smartphones e lançou em 2010 o Google App 
Inventor, uma plataforma para criar aplicações de software para o sistema 
operacional Android. A ferramenta tem código aberto com o objetivo de tornar a programação 
e a criação de aplicativos acessíveis a uma grande variedade de públicos. 

 
A ideia é oferecer praticidade para o criador do projeto que com um conjunto de 

ferramentas básicas e muitos recursos visuais pode fazer a ligação de uma série de blocos e 
assim criar um aplicativo. O sistema, baseado na linha da informática educativa, é gratuito e 
oferecido por download (MIT, 2013).  

 
A aposta da Google na simplicidade de uso do App Inventor visa o crescimento ainda 

maior da quantidade de aplicações para o Android. Para facilitar a distribuição de tudo o que é 
criado, a empresa também lançou o Android Market, um centro de distribuição de aplicativos 
para Android onde qualquer pessoa pode distribuir livremente suas criações (MIT, 2015). 

 
Para criar uma linguagem visual dos blocos, o aplicativo de edição de bloco usa a 

biblioteca aberta Blocks Java. Essas bibliotecas são distribuídas pelo Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, sob uma licença livre (MIT License). Quando 
ao compilador que traduz a linguagem visual blocos para aplicação no Android, a linguagem 
de programação usada é a Kawa. Ele é distribuído como parte do sistema operacional GNU, 
da Free Software Foundation. 
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A criação de uma aplicação simples com o App Inventor pode ser feita em cerca de 

uma hora, conforme promete a criadora do programa, sendo que, para aplicativos mais 
complexos, o App Inventor ajuda o desenvolvedor a trabalhar em menos tempo do que em 
plataformas tradicionais baseadas em texto. 

 
O App Inventor foi desenvolvido inicialmente pelo professor do MIT, Hal Abelson, e 

uma equipe da Google Educação. Nos primórdios, o programa começou sendo executado 
como um serviço web gerenciado pela equipe do MIT Center for Mobile Learning e por isso a 
designação MIT App Inventor também é usada para a plataforma.  

O App Inventor tem atualmente quase três milhões de utilizadores ao redor de 195 
países e traz a facilidade de oferecer suporte a toda a comunidade. Para se ter uma ideia, 
somente os 100 mil usuários mais ativos da ferramenta já construíram cerca de sete milhões 
de aplicativos para Android.  

 
O App Inventor tem chamado a atenção de diversos nichos tais como educadores que 

usam a plataforma para ensinar programação e também para desenvolver seus próprios 
aplicativos de apoio ao ensino ou na didática de provas e pesquisadores, que com a plataforma 
desenvolvem aplicativos que facilitam a coleta de dados de pesquisa. 

 
Governos e terceiro setor também têm encontrado no App Inventor facilidades para 

suas atividades como, por exemplo, para alertar sobre a iminência de desastres naturais em 
uma cidade por meio de aplicativos tudo sem a obrigatoriedade de contar com um gerente de 
produto web profissional.  

 
 Para empreendedores, o App Inventor tem sido uma maneira rápida e de baixo 

custo para colocar no mercado suas ideias tais como jogos para celular. Como possui um 
sensor GPS, permite mais exemplos de uso como a montagem de um aplicativo que lembra 
onde um carro foi estacionado ou que mostra a localização de amigos em um show. Há ainda 
maneiras de coligar o aplicativo desenvolvido com sites favoritos do usuário, como Twitter. 

 
Há ainda funcionalidades como a de transformar comando de voz em texto tornando 

possível fazer perguntas ao telefone em voz alta o que possibilita a criação de aplicativos 
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capazes de enviar mensagens programadas para familiares como “sinto sua falta” ou avisos de 
“não posso atender no momento, estou dirigindo” ou que leia em voz alta recados recebidos.  

 
O App Inventor permite o desenvolvimento de aplicativos para smartphones com 

Android usando, para isso, um navegador da web quer seja conectado a um telefone ou por 
meio de um emulador de telefone na tela do computador.  Os servidores dos App Inventor 
guardam o trabalho desenvolvido e ajudam a manter o controle dos projetos desenvolvidos 
pelos técnicos responsáveis pela criação do aplicativo. Para usa-lo é preciso configurar o 
computador e instalar o App Inventor pelo pacote de instalação no seguinte link: 
http://explore.appinventor.mit.edu/content/setup. 
 

 
Figura 23: Interface do AppInventor 

Fonte: MIT, 2013. 
 

 É possível construir aplicações trabalhando com as ferramentas do App Invetor 
como o “App Inventor Designer”, que permite escolher os componentes para o aplicativo em 
desenvolvimento e o “App Inventor Blocks Editor”, que permite montar blocos de programas 
que especificam como os componentes devem se comportar (MIT, 2013). 

 
As ferramentas do App Inventor foram pensadas de modo a facilitar ao máximo a 

montagem de programas de maneira prática e visual como se o desenvolvedor estivesse 
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montando um quebra-cabeça. O passo-a-passo do desenvolvimento do aplicativo aparece no 
telefone e assim é possível testar o trabalho na medida em que ele é construído.  

 
O App Inventor foi desenvolvido para suportar ambientes Mac OS X, GNU/Linux e 

Windows e sistemas operacionais de vários modelos de telefones populares com Android. 
Aplicativos criados com o App Inventor podem ser instalados em qualquer tipo de telefone 
com Android. 

 
A programação do App Inventor descreve como o telefone deve responder a 

determinados eventos tais como um botão que foi pressionado, que o telefone está sendo 
balançado ou que o usuário está arrastando o dedo sobre uma tela. Isto é especificado por 
blocos chamados de “manipulador de eventos” baseados na palavra “quando”. Por exemplo: 
“quando Button 1 – Click” e “quando AccelerometerSensor1 – Balançar”.  

 
Quando um evento ocorre no telefone e o “manipulador de eventos” entende isso, é 

sinalizado o comando de disparo (fire) para que seja executada aquela sequencia de 
comandos. A ordem dos comandos, também entendida como fluxo de controle, é importante 
quando um desenvolvedor cria um aplicativo. Ele deve ter certeza sobre qual ação virá 
primeiro. 

 
O App Inventor pode dar e definir propriedades de componentes do aplicativo 

desenvolvido por meio de blocos como dito anteriormente. A figura abaixo exemplifica como 
manipular blocos para mudar a cor das áreas (ou label) de um aplicativo em desenvolvimento. 
“Getter blocks”, que aparecem na imagem, são expressões que têm o valor atual da 
propriedade e “Setter blocks” são comandos que alteram o valor associado à propriedade. 
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Figura 24: Manipulação de blocos no AppInventor 

Fonte: MIT, 2013. 
 
  Para facilitar o trabalho do desenvolvedor, é possível modificar os nomes padrões dos 
componentes para o que melhor se adequar ao projeto. Por exemplo, “NarrowerButton”  é 
mais significativo do que “Button2”.  

 
Há no App Inventor a função “caixa de texto” (TextBox) para desenvolvedores mais 

avançados inserirem linhas de números ou texto e não se guiarem apenas pelos blocos de 
imagens oferecidos como padrão pela plataforma. Na função “PaintPot”, o desenvolvedor 
encontra o componente “Canvas” que permite desenhar ou animar algum aspecto e evento do 
aplicativo. 

 
O criador de um aplicativo pode fazer upload de algumas funcionalidades como para 

manipular eventos do relógio e do timer (o “TimerTest”). O componente do relógio tem um 
timer que consegue fazer ações específicas como, por exemplo, programar que o timer toque 
um som e vibre o telefone obedecendo a algum evento.  
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2.6. Desenvolvimento de Softwares 
A utilização de dispositivos com poder computacional já é considerada uma realidade 

trivial nos dias de hoje. Desde equipamentos de uso doméstico até transações monetárias, 
computadores, smartphones, tablets e sistemas industriais estão presentes em quase tudo. 

 
Contudo, o hardware somente é incapaz de realizar tais atividades. O software é 

necessário também. 
 
Embora exista muitos processo para produção de hardware confiável, o mesmo não se 

pode dizer para o software. Contudo, mesmo sem uma teoria para desenvolvimento de 
softwares, é necessário que o mesmo se comporte de maneira previsível. Por esta razão, o 
gerenciamento do desenvolvimento do software é requerido. 

 
A antiga técnica de “elaborar o código e testar”, não é suficiente. Pode ser boa para 

problemas simples, no entanto, para problemas mais complexos é necessário que o software 
tenha um grau de confiabilidade maior. 

 
2.6.1.  Aspectos importantes no desenvolvimento de softwares 
Alguns aspectos são necessários para se produzir um software de qualidade: 
 

Esforço de Equipe: O desenvolvimento de software exige uma equipe de especialistas, onde 
cada integrante ou equipe concentra-se num aspecto específico do problema e apresenta uma 
solução adequada para o mesmo. 

 
Metodologia: Existem dois tipos de metodologias de desenvolvimento de software: 
 Voltada para o procedimento 
 Voltada para o objeto 

 
Documentação: Uma documentação clara e objetiva dos componentes do processo de 

desenvolvimento é necessária para o sucesso do projeto de software. 
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Uma vez criado, inicia-se o ciclo de vida do software e durante o ciclo de vida o 

mesmo passa por várias mudanças. Uma documentação bem feita proporciona as alterações 
de forma eficaz. 

 
Planejamento: Após o levantamento dos requisitos do cliente, é necessário que todo 

esforço e prazo sejam estimados para atender as restrições de custo e prazo. 
 
Garantia da Qualidade: Além das garantias de retorno esperado pelo cliente, o software 

deve atender aos padrões de qualidade que podem ser em relação a desempenho ou segurança. 
 
Usuário leigo: Softwares muitas vezes precisam ser robustos uma vez que muitos dos 

usuários não são conhecedores de computação. 
 
Ferramentas de software: Documentações de softwares muitas vezes não são realizadas 

pois grande quantidade de trabalho é requerida. Existem ferramentas que são conhecidas 
como Ferramentas de Engenharia de Software Assistida por Computador (Computer Aided 
Software Engineering – CASE) que simplificam o processo de documentação. 

 
Conformidade com os padrões: Existem padrões como IEEE para especificações de 

requisitos, projetos etc. Eles garantem uma melhor documentação dos mesmos. É possível 
também que o cliente especifique os padrões. 

 
Reutilização: Os esforços do desenvolvimento podem ser reutilizados, proporcionando 

otimização de trabalhos futuros. 
 
Manutenção de software: Os softwares precisam ser atualizados periodicamente a fim de 

se adequar aos usuários. Muitas vezes é necessária uma equipe específica que dará esse 
suporte. 

 
Gerenciamento de alterações: É necessário que para toda mudança no software seja 

estudado seu impacto sobre outros componentes do software. Por exemplo, sempre que 
modificamos uma variável global, todas as funções que a utilizam serão impactadas. 
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Controle de versão: É necessário que o usuário obtenha sempre a última versão, mas no 
caso de falha deve existir a possibilidade de recorrer à versões anteriores. 

 
Gerenciamento de riscos: O desenvolvimento de software está sujeito a riscos como, por 

exemplo, indisponibilidade de especialistas, tecnologia e recursos. É necessário avaliar 
constantemente esses riscos. 

2.6.2. Prototipagem 
A prototipagem é abordada normalmente separadamente do desenvolvimento de software. 

A prototipagem, é um método em que uma versão simplificada do projeto é produzida logo no 
início do projeto. Existem dois tipos de prototipagem: 

 
Protótipo descartável: Tem como objetivo entender os requisitos e as melhores 

metodologias de solução. Tem como foco principal a velocidade. Recorre-se, portanto a uma 
abordagem de desenvolvimento rápida e específica sem ênfase na qualidade. No entanto, uma 
vez atingido o objetivo, o código é descartado e um novo desenvolvimento se inicia com foco 
em qualidade. Uma vez entendidos os requisitos, pode-se usar a abordagem sequencial. 

 
Protótipo evolutivo: Tem como objetivo a qualidade desde o início é o protótipo é 

constantemente refinado em parceria com o cliente. 
 

A grande vantagem da prototipagem é que o cliente consegue ter uma visão do 
produto logo no início do projeto.  A prototipagem evolucionária é um modelo iterativo. Um 
modelo como esse pode ser caracterizado por fazer análise mínima, projeto, código, teste e 
por repetir o ciclo até a conclusão do produto. 
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Capítulo 3 Metodologia 
Neste capítulo serão abordados os métodos utilizados para o desenvolvimento do 

sistema. Os métodos utilizados tiveram como foco a viabilização da produção de um 
protótipo, uma fase inicial do processo de software, com foco no levantamento de requisitos e 
testes de uso em alta velocidade. 

 

3.1. Metodologia de Pesquisa 
Sabendo-se que o desenvolvimento do sistema envolve desenvolvimento de softwares 

e aplicativos de dispositivos móveis, foram iniciadas pesquisas nos ramos de engenharia de 
software.  

 
Foram realizados cursos on-line da Fundação Bradesco para compreensão dos 

princípios de desenvolvimento de aplicativos e software bem como a aplicação em telefonia 
móvel. 

 
As pesquisas e procura de ferramentas computacionais que possibilitariam a 

compilação de códigos do aplicativo resultou no melhor conhecimento dos sistemas 
operacionais e de suas particularidades. 

 
Os mestres da FATEC Santo André foram consultados e o método de prototipagem foi 

escolhido pelos autores deste trabalho tendo como principais objetivos: 
 
 Obter os requisitos mínimos para conectar um aplicativo a um hardware; 
 Realização de testes de alta velocidade para identificar possíveis melhorias no 

sistema; 
 Entender os requisitos a fim de evitar problemas no lançamento de um projeto 

piloto; 
 Permitir o reuso de elementos do software. 
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3.1.1. Diagrama de Blocos do Sistema 
Inicialmente foi feita a modelagem do problema por meio de um diagrama de blocos a 

fim de se identificar os sistemas a serem estudados. 
 
Graficamente, os blocos do sistema foram estabelecidos conforme figura abaixo. 

 
Figura 25: Diagrama de Blocos do Sistema 

 
3.2. Escolha dos principais componentes do sistema 

 
Com base nas pesquisas realizadas, para cada bloco do sistema com exceção do 

hardware de simulação de entrada, foram selecionadas duas das mais difundidas opções para 
o desenvolvimento do protótipo. 

 
 Sistema de Processamento: PIC e Arduino 
 Forma de Transmissão: Bluetooth e GSM 
 Sistema Operacional do Aplicativo 

 
A fim de se evitar problemas futuros, com base nos requisitos desejados para 

metodologia de prototipagem. Como o foco em realização de testes de alta velocidade em 
detrimento da qualidade, foram utilizadas matrizes de decisões para escolha de cada 
componente. 
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3.2.1. Escolha do Sistema de Processamento 
Para a escolha do Sistema de Processamento, foi realizada a comparação entre o PIC e 

o Arduino levando se em consideração os requisitos desejados conforme tabela abaixo. 
Tabela 3: Matriz de Decisão - PIC x Arduino 

Escolha do: Microcontrolador 
Requisito Peso PIC Arduino 
Simplicidade de Desenvolvimento 4   x 
Velocidade para testes 3   x 
Custo 2 X   
Tempo para construção e montagem 1   x 
Familiaridade 3 X   

RESULTADO 5 8 
 

Com resultado da análise, foi adotado o Arduino UNO para o desenvolvimento do 
protótipo.  

 

3.2.2. Escolha da Tecnologia de Transmissão de Dados 
De forma análoga à escolha do microcontrolador, o protocolo de transmissão de dados 

seguiu os mesmos critérios. 
 

Tabela 4: Matriz de Decisão - Bluetooth x GSM 
Escolha da: Tecnologia de Transmissão de Dados 

Requisito Peso Bluetooth GSM 
Complexidade 1 x   
Velocidade para testes 3 x   
Familiaridade 2 x   
Aplicação Final 4   x 

RESULTADO 6 4 
 

A análise demonstrou que a melhor opção seria a utilização do protocolo Bluetooth 
para o protótipo. 
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3.2.3. Escolha do Sistema Operacional do Aplicativo 
Da mesma forma que os demais blocos do sistema, a escolha do sistema operacional 

foi realizada por meio da comparação dos mais difundidos entre os dispositivos móveis. 
 

Tabela 5: Matriz de Decisão - Android x IOS 
Escolha do: Sistema Operacional 

Requisito Peso Android (Google) IOS (Apple) 
Segurança 3   x 
Tendência de Uso 2 x   
Simplicidade de desenvolvimento 4 x   
Ganho em conhecimento 2   x 
Simplicidade para publicação do APP 2 x   

RESULTADO 8 5 
 

Os resultados obtidos foram mais favoráveis para o Android, que foi o utilizado neste 
trabalho. 
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Capítulo 4 Desenvolvimento do Sistema 
Com base nos conceitos de desenvolvimento de softwares, optou-se por desenvolver 

um protótipo do tipo descartável (Fundação Bradesco, curso on-line). 
 
O objetivo deste protótipo descartável é entender os requisitos e as melhores 

metodologias de solução. A essência é velocidade. Desta forma, recorre-se a uma abordagem 
de desenvolvimento rápida e específica sem ênfase na qualidade (Fundação Bradesco, Curso 
on-line). Uma vez bem entendidos os requisitos, pretende-se possibilitar uma futura 
abordagem sequencial. 

 

4.1. Conceituação do Sistema 
Partindo-se do objetivo principal, utilizando-se a metodologia de desdobramento top-

down foram identificados os principais “entregáveis” e definido o diagrama de blocos do 
sistema. 

Tabela 6: Estrutura Analítica do Protótipo 
Tarefas Objetivo 
1 - Protótipo de Sistema de Monitoramento de Bateria por 
meio de Dispositivo Móvel: 

Estimar autonomia, condições de carga e consumo 
anormal. 

1.1 - Hardwares Converter grandezas físicas em informações digitais e 
enviar informações para os dispositivos móveis 

1.1.1 - Sistema de Simulação de Entradas Viabilizar testes com maior velocidade 
1.1.2 - Sistema de Processamento de Informações Receber informações, processar e enviar. 

1.2 - Softwares Promover troca de informações entre sistema 
embarcado e dispositivo móvel 

1.2.1 - Do hardware instalado Enviar informações da bateria para o dispositivo 
móvel 

1.2.2 - Aplicativo do Dispositivo Móvel Receber informações, processar e solicitar 
informações caso necessário. 

1.3 - Escolha do tipo de transmissão Definir protocolo de comunicação dos dois softwares. 
2 - Listas de Recomendações Futuras Avaliar uso do sistema e propor melhorias e correções. 
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4.1.1. Definição de Entradas e Saídas do Sistema 

 
Com base nas características das baterias de chumbo e dos conhecimentos sobre 

funcionamento de automóveis, foram definidas as seguintes entradas do sistema: 
 Tensão da Bateria: Leitura analógica 
 Corrente de Saída da Bateria: Leitura analógica 
 Status da Chave de Ignição (linha15): Leitura digital 

 
Como o objetivo é o monitoramento de baterias, a única saída do sistema foi definida 

como: 
 Mensagens de erros para o usuário 

 
O conjunto de entradas e saída do sistema determinou as principais variáveis do 

sistema. 
 

4.1.2. Discretização das Variáveis 
Avaliando-se a aplicação para o usuário, notou-se a necessidade de discretização das 

variáveis contínuas (analógicas).  
Levando em consideração o fato de que a determinação precisa do percentual de carga 

da bateria é algo quase que impossível e que, mesmo com a possiblidade, essa informação é 
irrelevante na aplicação em sistemas automotivos, foram estabelecidos pontos chaves 
relativos à tensão e corrente da bateria da seguinte forma: 

 
Tabela 7: Tabela de valores limites de variáveis de entrada analógicas 

Parâmetro Escalas Resolução Mínimo Máximo 
Corrente 0 A 10 A 9,78 mA 
Tensão 8,5 V 14 V 5,38 mV 

 
Foi adotada a resolução de uma escala em bits de 0 a 1023 para determinação da 

resolução e correspondência do valor analógico para o valor digital. 
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Tabela 8: Valores Digitas de Tensão 
Tensão da Bateria 

Valor Digital Valor Analógico (real) Descrição 
95 9,0108 V Queda aceitável durante a partida 

633 11,9032 V 0% 
652 12,0054 V 25% 
693 12,2258 V 50% 
718 12,3602 V 70% 
726 12,4032 V 75% 
763 12,6022 V 100% 
986 13,8011 V Bateria em carga 

 
Tabela 9: Valores Digitais de Corrente 

Corrente de saída da Bateria 
Valor Digital Valor Analógico (real) Descrição 

10 0,0978 A Consumo de corrente contínuo normal 
175 1,7107 A Consumo de corrente com consumidor acionado 

 
Tabela 10: Valores Lógicos da Chave de Ignição 

Status da Chave de Ignição 
Valor Digital Valor Lógico Descrição 

0 OFF Consumo de corrente contínuo normal 
1 ON Consumo de corrente com consumidor acionado 

 

4.1.3. Definição do Escopo do Protótipo 
Após os estudos sobre processos de desenvolvimento de softwares, uma das 

precauções ainda na fase de protótipo, foi o refinamento e estudo dos requisitos. 
 
 

Inicialmente foram definidos os seguintes requisitos iniciais: 
1. Monitoramento da Bateria com veículo fora de operação 
2. Monitoramento da Bateria na Partida 



61 
Capítulo 4 – Desenvolvimento do Sistema 

3. Monitoramento da Bateria com motor em operação 
Com base nos requisitos iniciais, foi realizada a Análise de Modo Efeito Potencial de 

Falhas (FMEA) para determinação das mensagens de erro para o usuário. Esta análise 
encontra-se no como Anexo deste trabalho. 

 
Durante a análise, percebeu-se que o requisito “3 – Monitoramento da bateria com 

motor em operação” não seria de grande relevância para esta solução, o que levou à 
eliminação dos mesmos para o sistema. 

 
Após essa etapa, foram determinados os requisitos finais do sistema, bem como as 

mensagens de erro para o usuário e suas respectivas condições da seguinte forma: 
 
Requisitos Finais: 
1. Monitoramento da Bateria com Veículo Fora de Operação 
2. Monitoramento  

 

4.2. Desenvolvimento do Hardware 
O desenvolvimento do hardware do sistema foi dividido em duas etapas.:  

 A elaboração de um sistema de simulação de entradas  
 Condicionamento do Arduino UNO.  

 
Foi escolhido um transmissor Bluetooth compatível com o Arduino UNO. 

4.2.1. Sistema de Simulação de Entradas 
Tendo como base as informações obtidas sobre baterias de chumbo-ácido e suas 

condições de carga em função da tensão existente entre seus polos positivo e negativo, 
utilizamos este dado a fim de desenvolver o sistema de monitoramento.  

 
O processo de carga e descarga de uma bateria em boas condições demanda um longo 

tempo para ser realizado, o que dificultaria e tornaria longo o processo de desenvolvimento. 
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Para otimização do processo foi construído um sistema de simulação das variações de 

tensão de uma bateria assim como a corrente elétrica drenada e o status da chave de ignição. 
 
O circuito simulador é composto basicamente por fontes de tensão contínua ajustáveis 

e amplificadores operacionais. As fontes de tensão promovem o ajuste preciso das variáveis 
de entrada enquanto os amplificadores condicionam os sinais do tipo analógico para serem 
conectados aos conversores analógico-digital do microcontrolador.  

 
A implementação de amplificadores operacionais no circuito contribui também para a 

proteção da plataforma Arduino uma vez que esses componentes apresentam a característica 
de possuírem alta impedância de entrada. 

 
Abaixo está representado o esquema elétrico. 

 
Figura 26: Diagrama Elétrico do Sistema de Simulação de Entradas 
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4.2.2. Bluetooth HC-05 
É um dispositivo 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 
Arduino via comunicação serial RS232 TTL e velocidade padrão de 9600 bps. 

 
Figura 27: Principais Componentes do HC-05 
Adaptado de: Degu mini driver & HC05, 2015. 

 
 

O pino RX do módulo HC-05 é conectado ao pino TX do microcontrolador e o pino 
TX do módulo é ligado ao pino RX do microcontrolador. 

 
Figura 28: Ligação do Arduino UNO ao HC-05 

 
4.2.3. Condicionamento do Arduino 
A plataforma Arduino Uno é um sistema de entradas e saídas. Possui 14 portas digitais 

que podem ser configuradas como entradas ou saídas e 6 portas de entrada analógica. 
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Para construção do protótipo foram utilizadas duas portas analógicas para o 

recebimento das variáveis: Tensão da Bateria (Analog in porta A0) e Corrente da Bateria 
(Analog in porta A1). Para a transmissão e recebimento dos dados via comunicação Bluetooth 
foram utilizadas duas portas digitais: Digital 0 (RX) e Digital (TX). 

 
O esquema abaixo representa as ligações do Arduino UNO com o Sistema de 

Simulação de Entradas. Detalhas deste esquema encontram-se nos Anexos. 
 

 
Figura 29: Montegem final do Hardware 

 
4.3. Desenvolvimento dos Softwares 

Foi necessário o desenvolvimento de dois softwares para o sistema, um para exercer a 
função de Server do sistema e outro para atuar como Client. 

 
Neste trabalho, exerce a função de Server, o conjunto de software e hardware que faz a 

interface com a bateria, ou seja, o sistema de simulação de entradas e o Arduino UNO. Neste 
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trabalho, o Client Bluetooth é todo dispositivo móvel que se conecta ao Server por meio do 
aplicativo desenvolvido neste trabalho. 

4.3.1. Server: Arduino UNO (Programação em C++) 
O desenvolvimento do software do Arduino UNO foi realizado com base nos estudo 

de requisitos realizados na Análise de Modo e Efeito Potencial de Falhas (FMEA), descritos 
nos Anexos. 

Foi utilizado o compilador padrão (Arduino), para digitação do código em C++. Este 
programa encontra-se detalhado nos Anexos deste trabalho. 

 
Visando a rápida modificação de parâmetros com maior facilidade, foram realizadas 

definições em diretivas. 
 

4.3.1.1. Variáveis Globais 
Foram utilizadas variáveis globais para elaboração do sistema com a finalidade de que 

o processamento das mesmas possam ser realizadas em qualquer uma da sub-funções do 
programa. As variáveis globais utilizadas foram as estabelecidas na Seção 4.1.1 – Definição 
de Entradas e Saídas do Sistema.  

 
 int Valor_Tensao = 0; 
 int Valor_Corrente = 0; 
 int Valor_Linha15 = 0; 
 String Estado_Bateria_Tensao = ""; 
 String Estado_Bateria_Corrente =""; 
 String Estado_Linha15 = ""; 
 String Estado_Sistema = ""; 
 
As variáveis do tipo String são as responsáveis em armazenar as mensagens a serem 

enviadas para o dispositivo móvel. 
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4.3.1.2. Definições e Parâmetros 
Para permitir maior reuso e rápidas modificações de parâmetros, foram realizadas 

definições para o desenvolvimento do código. Desta forma, não foram necessárias grandes 
alterações no código conforme as alterações no hardware eram realizadas. Espera-se que estas 
definições auxiliem no reuso do software para um possível projeto piloto. 

Para os valores de tensão, foram utilizadas as informações da Tabela 1 – Carga em 
função da Tensão para estimativas. Foi definido pelo grupo um ponto adicional referente a 
70% de carga por meio da interpolação. 

 
Adotando-se uma tensão mínima de 8,5 V e máxima de 14 V, foram feitas as seguintes 

definições: 
 
#define BATERIA_PARTIDA_DEFICIENTE        95   //  T=8,50  V  
#define BATERIA_DESCARREGADA              633  // T=11,90 V 
#define BATERIA_25                          652  // T=12,00 V 
#define BATERIA_50                           693  // T=12,20 V 
#define BATERIA_70                           718  // T=12,36 V 
#define BATERIA_75                           726  // T=12,40 V 
#define BATERIA_100                         763  // T=12,60 V 
#define BATERIA_CARREGANDO                986  // T=13,80 V 
 

Essas definições levaram em consideração a resolução necessária para leitura. 
Outro fator importante levado em consideração, foi a tensão mínima a ser detectada. 
 

Para os parâmetros de corrente, forma adotados os seguintes parâmetros: 
 
#define BATERIA_COM_FUGA_DE_CORRETE     10   // I=97,8 mA 
#define BATERIA_COM_CONSUMIDOR_LIGADO     175  // I=1,7 A  
#define LINHA_15_LIGADA                       1    // Ligado 
#define LINHA_15_DESLIGADA                  0    // Desligado 
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Apesar de a corrente de consumo do carro desligado ser tipicamente inferior a 50, foi 

adotado valor de 97,8 mA como valor limite pois os ajustes para simulações se tornaram 
imprecisos. 

Outras definições importantes foram as definições de pinos utilizados no programa. 
Durante o desenvolvimento do trabalho algumas modificações de pinos para leitura das 
variáveis foram realizadas e, para facilitar as alterações no programa, todas as funções que 
utilizavam esses valores utilizaram essas definições. 

 
Definições de Pinos dos Hardwares 
#define PINO_LINHA_15                   6 
#define PINO_TENSAO                     A0 
#define PINO_CORRENTE                A1 
SoftwareSerial mySerial(10, 11);       //Define os pinos para a serial RX, TX 
 

4.3.1.3. Funções do Programa 
O programa foi desenvolvido em funções a fim de se permitir a realização de 

programações em paralelo e facilitar as modificações. 
 

4.3.1.3.1. Função Loop() 
A fim de se facilitar a programação, a função principal do programa foi escrita com a 

chamada de sub-funções auxiliares. Cada sub-função realiza uma etapa do processo de forma 
sequencial. 

 
Desta forma, o grupo pode realizar a programação simultaneamente onde, cada 

integrante do grupo trabalhou em uma das subfunções. 
As principais subfunções são: 

 Ler Entradas 
 Definir Estado do Sistema 
 Verificar Comandos do Android 
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A função principal do programa é uma sequencia de sub-funções principais conforme 

fluxograma abaixo. 

 
Figura 30: Fluxograma da Função Principal - Loop() 

 
4.3.1.3.2. Função Ler Entradas() 

A função de leitura das variáveis tem como finalidade carregar as variáveis globais de 
entrada com as informações lidas elementos sensores do sistema. 
 

 
Figura 31: Fluxograma da Função Auxiliar - Ler Entradas() 
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4.3.1.3.3. Função Definir Estado Tensão() 
Com base na leitura das variáveis, a variável global “Estado_Bateria_Tensao” é 

atualizada. 

 
Figura 32: Fluxograma da Função Auxiliar – Definir Estado Tensão() 
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4.3.1.3.4. Função Definir Estado Corrente() 
Após a leitura das variáveis, ocorre a atualização da variável 

“Estado_Bateria_Corrente” por meio desta função. 
 

 
Figura 33: Fluxograma da Função Auxiliar – Definir Estado Corrente() 

 
4.3.1.3.5. Função Definir Estado Linha 15() 

Esta função modifica o status da variável global “Estado_Linha15” conforme a leitura 
das entradas. 

 

 
Figura 34: Fluxograma da Função Auxiliar - Definir Estado Linha 15() 

 
4.3.1.3.6. Função Definir Estado Sistema() 

Esta função foi elaborada com a finalidade de determinar o estado em que o sistema se 
encontra em função das variáveis de entrada. Foram utilizadas as informações do diagrama de 
causa e efeito para elaboração da função. 

Para cada erro detectado, uma determinada mensagem é enviada para o dispositivo 
cliente. 
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Tabela 11: Mensagens de Erros 
Erro Mensagem para dispositivo móvel 
ERRO 1 e 6  Queda de tensão anormal na partida detectada. É possível que a bateria esteja atingindo sua vida útil. 

MANUTENÇÃO RECOMENDADA 
ERRO 2 e 10  Tensão crítica atingida. Bateria Arriada. RECOMENDA-SE A TROCA DA BATERIA 

ERRO 3  Bateria com menos de 50% da carga. Problemas na partida serão mais frequentes. MANUTENÇÃO 
RECOMENDADA 

ERRO 4 e X  Alto consumo de corrente detectado. Possível consumidor acionado mesmo com motor desligado. Verifique!!!“ 

ERRO 5 e 7  Tensão Zero detectada. Possível falha do sensor de tensão da bateria. VERIFIQUE 

ERRO 8  Fuga de corrente detectada. MANUTENÇÃO RECOMENDADA 

ERRO 9  Alto consumo de corrente detectado. Possível consumidor acionado mesmo chave fora do contato. 
VERIFIQUE 

 
Com base nos estados da chave de ignição, da tensão da bateria e a corrente detectada, 

uma verificação de estrutura if then else foi estabelecida. 
 
Foi estabelecido um sistema de códigos para o estado de cada uma das variáveis 

conforme tabela abaixo: 
Tabela 12: Códigos das Variáveis de Monitoramento 

Variável Código Descrição Valor 
Estado Bateria Tensão 

E_B_T_ZER Tensão zero T=0 V 
E_B_T_PDF Tensão inferior a 8,5V durante partida T=8,50  V 
E_B_T_DES Bateria descarregada T=11,90 V 
E_B_T_025 25% de carga T=12,00 V 
E_B_T_050 50% de carga T=12,20 V 
E_B_T_070 70% de carga T=12,36 V 
E_B_T_075 75% de carga T=12,40 V 
E_B_T_100 100% de carga T=12,60 V 
E_B_T_CAR Bateria carregando T=13,80 V 

Estado Bateria Corrente 
E_B_C_NOR Corrente normal I=0 mA 
E_B_C_FDC Fuga de corrente I=97,8 mA 
E_B_C_CCL Consumidor Ligado I=1,7 A 

Estado Linha15 E_L_15_OFF Linha 15 Desligada 0 
E_L_15_ON Linha 15 Ligada 1 
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A figura abaixo representa o fluxograma do programa de forma simplificada. A 

determinação do estado em que o sistema se encontra fica armazenado na variável global 
“Estado_Sistema” em forma de string com toda mensagem de erro. 

 

"E_L_15_ON"&&("E_B_T_DES"||"E_B_T_PDF")

"E_L_15_OFF"&&"E_B_C_CCL"

"E_L_15_ON"&&"E_B_T_PDF"

"E_L_15_ON"&&("E_B_T_050"||"E_B_T_025"

"E_L_15_ON"&&"E_B_C_CCL"&&!="E_B_T_CAR"

"E_L_15_ON"&&"E_B_T_ZER"

"E_L_15_OFF"&&("E_B_T_050"||"E_B_T_025")

"E_L_15_OFF"&&"E_B_T_ZER"

"E_L_15_OFF"&&"E_B_C_FDC"

"E_L_15_OFF"&&"E_B_C_CCL"

"E_L_15_OFF"&&"E_B_T_DES"

Erro X

Erro 1

Erro 2

Erro 3

Erro 4

Erro 5

Erro 6

Erro 7

Erro 8

Erro 9

Erro 10
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Figura 35: Fluxograma da Função Auxiliar - Definir Estado Sistema () 
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4.3.1.3.7. Função Verifica Comandos Android 
Após a determinação do estado do sistema, o envio de informações ocorre conforme as 

solicitações do Client Bluetooth da seguinte forma: 
 

CASO ‘3'

CASO ‘1'

CASO ‘2'

CASO ‘S’

Enviar via BT - Estado Tensão

INÍCIO

FIM
S

S

S

S

N

N

N

N

Serial.available()

Comando =  Serial.read()

Enviar via BT - Estado Corrente

Enviar via BT - Estado Linha15

Enviar via BT - Estado Sistema

 
Figura 36: Função Auxiliar - Verifica Comandos Android() 

 
4.3.2. Client: Android (Aplicativo desenvolvido pelo AppInventor) 
Utilizamos a ferramenta MIT AppInventor para o desenvolvimento do aplicativo para 

o Android. Como objetivos para o  aplicativo, foram estabelecidos: 
 

 Realizar a Conexão com o Server (Arduino UNO) 
 Apresentação das variáveis de forma interativa 
 Verificação das Mensagens de Erro 
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4.3.2.1. Designer do Aplicativo 
Por meio do Designer Editor, a seguinte tela foi elaborada. 

 

 
Figura 37: Designer Editor do Aplicativo 

 
4.3.2.1.1. Descrição dos Principais Elementos 

 
Tabela 13: Elementos do Aplicativo 

Elemento Tipo Nome da Variável Função 

 

 Label  Label_Dispositivo 
 Apresentar qual dispositivo está 
pareado 

 

 Button 
 Botao_Conectar 
  Realizar Conexção com server 

 

 Button  Botao_Selecionar Dispositivo 
 Selecionar dispositivo de uma lista 
de dispositivos pareados 

  Label  Label_Monitor_Tensao 
 Apresentar o valor da variável 
interna de tensão 
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 Label  Label_Monitor_Chave 
 Apresentar o valor da variável 
interna da chave da linha 15 

  Label  Label_Monitor_Corrente 
 Apresentar o valor da variável 
interna de corrente. 

 

 Image  Imagem_Bateria 
 Representação gráfica do status de 
tensão 

 

  Image   Imagem_Chave 
 Representação gráfica do Status da 
linha 15 

 

  Image  Imagem_Led 
 Representação Gráfica do Status de 
corrente 

 

 Button  Botao_Verificar_Sistema 

 Verificar qual mensagem de erro o 
server está calculando e parar 
monitoramento 

 

 Button  Botao_Voltar_Monitoramento  Voltar a monitorar o sistema 

 

 Label  Label_MSG_Usuario 
 Mostrar a mensagem de erro 
detectado. 

 

 Notifier  Notifier1 
 Apresentar mensagens de erros de 
conexão e pareamento 

 

 BluetoothClient  BluetoothClient1  Possibilitar conexão com server 

 

 Player  Player1 
 Funções para sons e toques em casos 
de alerta 

 

 TinyDB  Memoria 
 Banco de memórias necessário para 
armazenamento de informações 

 

 Clock  Timer  Timer configurado com 250 ms 
 

4.3.2.2. Atualização das Variáveis de Entrada 
De forma gráfica, os valores de tensão, corrente e status da linha 15 são apresentados 

por meio da troca da imagem por outras já pré-estabelecidas.  
Através da configuração do Blocks Editor, a troca das imagens foi programada para 

ocorrer quando as variáveis recebem valores diferentes: 
 
Abaixo seguem as imagens com seus respectivos códigos descritos. 
Imagem_Bateria: 
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Figura 38: Imagens de Monitoramento de Tensão e seus Respectivos Códigos 

Imagens Adaptadas de Bamboobox.com Acesso em 03/05/2015 
 
 
Imagem_LED: 

 
Figura 39: Imagens de Monitoramento de Corrente e seus Respectivos Códigos 

Imagens Adaptadas de <http://www.clker.com/> Acesso em 03/05/2015 
 
 
Imagem_Chave: 

 
Figura 40: Imagens de Monitoramento da Chave de Ignição e seus Respectivos Códigos 

Imagens Adaptadas de <https://pixabay.com/> Acesso em 03/05/2015 
4.3.2.3. Descrição dos Eventos 

No Block Diagram, foram estabelecidos os seguintes códigos: 
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4.3.2.3.1. Declaração de Variáveis 
Algumas variáveis globais foram definidas a fim de se permitir a realização das tarefas 

do aplicativo. 
 São responsáveis para coordenar o envio de comandos para o Arduino, receber 

informações do Bluetooth, atualizar as imagens das variáveis de controle e dos textos 
recebidos. 

 
Figura 41: Blocks Editor – Declaração das Variáveis Globais 

 
4.3.2.3.2. Inicialização do Aplicativo 

Uma rotina de Inicialização de tela ocorre assim que o aplicativo é aberto. Esta rotina 
realiza a atualização da label “Label_Dispositivo”, que contém o endereço do dispositivo 
pareado. Caso esteja pareado, o usuário é notificado pelo aplicativo. 

 
Figura 42: Blocks Editor - Inicialização do Aplicativo 
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4.3.2.3.3. Seleção de Dispositivo Pareado 
Por meio do botão “Botao_Selecionar_Dispositivo”, o aplicativo abre uma lista de 

dispositivos pareados. Caso o usuário selecione um dispositivo, o endereço é salvo para 
possibilitar a conexão.  

 
Figura 43: Blocks Editor - Seleção de Dispositivo Pareado 

 
4.3.2.3.4. Estabelecimento de Conexão com Server 

A conexão com o server ocorre paralelamente a verificação de status da conexão após 
o acionamento do botão “Botao_Conectar”. Em casos de falhas de conexão, mensagens de 
erros são enviadas para o usuário, juntamente com um sinal de vibração do dispositivo móvel. 

 
Figura 44: Blocks Editor - Conexão com Server 
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4.3.2.3.5. Monitoramento de Variáveis 
Por meio de uma estrutura de lógicas “if then else”, os códigos enviados pelo Arduino 

são verificados e, caso coincidam com as variáveis de imagens, ocorre a mudança da mesma. 
 
Devido à velocidade de processamento e o atraso durante a transmissão, a atualização 

da imagem ocorre após a etapa de comparação no estouro seguinte do timer. Neste protótipo, 
foi adotado 250 ms para tempo de timer. 

 
Desta forma, as variáveis globais “ImagemBateria”, “ImagemLED” e “ImagemChave” 

são carregadas pelos valores contidos na variável “DadosRecebidos” da seguinte forma: 
 

 ImagemBateria: Durante atualização de Imagem_LED 
 ImagemLED: Durante atualização de Imagem_Chave 
 ImagemChave: Durante atualização de Imagem_Bateria 

 
Esta solução foi necessário pois não foi estabelecido um protocolo próprio de 

comunicação entre Client e Server BT. Sendo assim, as informações são passadas pelo Server 
independentemente do recebimento correto do Client. 

 
Por se tratar de um protótipo de software optou-se por não estabelecer este protocolo a 

fim de se ganhar tempo em desenvolvimento. 
 
O método de limpeza contínua das informações contidas na variável “Dados 

Recebidos”, foi necessária a para reduzir a concatenação dos códigos enviados pelo server. 
 
Pelo Blocks Diagram, foi descrito o código que segue. 
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Figura 45: Blocks Editor - Monitoramento das Variáveis 
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4.3.2.3.6. Verificação de Mensagens de Erro 
A verificação de mensagens de erros da bateria ocorre com o acionamento do botão 

“Botao_Veificar_Sistema”. O Aplicativo envia para o Arduino o código “S” e logo em 
seguida, atualiza a “Label_MSG_Usuario” com os as informações recebidas via Bluetooth.  

 
Como o monitoramento das variáveis é realizado continuamente, informações 

referentes ao monitoramento de variáveis poderão ser carregados nessa Label, portanto, a 
interrupção do monitoramento é necessária e o botão deve ser acionado mais de uma vez. 

 
Figura 46: Blocks Editor - Verificação de Mensagens de Erro 
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Capítulo 5 Resultados e Discussões 
Após a elaboração do hardware e dos softwares, foram realizados testes utilizando ou 

Tablet com Android. 
 
Esses testes envolveram simulação de variações de tensão, corrente e status da chave e 

testes de conexão e verificação de pareamento. 
 

 
Figura 47: Tela do Aplicativo em Funcionamento 

 
5.1. Resultados das Simulações do Sistema 

De forma geral, o sistema realiza as funções propostas por este trabalho. 
Foi possível realizar o monitoramento das variáveis: tensão, corrente e chave. Todos 

os erros foram simulados e apresentados de forma coerente. 

5.1.1. Relatório de Falhas Durante Testes com o Protótipo 
 

Por meio da simulação de uso com o protótipo, foram realizados testes para 
compreender melhor o sistema. Estes testes tiveram como objetivo simular condições diversas 
de uso tais como: tentativas de conexão, uso em condições gerais e lógica de funcionamento. 
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Após os testes, os erros encontrados foram listados no relatório abaixo. 
 

Tabela 14: Recomendações Finais após Testes com o Protótipo 
Teste Realizado Resultado Recomendações 
Testes de Conexão: 
Simulação de 
rompimento de cabos de 
transmissão 

Constatou-se o travamento de 
mensagem de erro reportada 
pelo Android. E não pelo 
aplicativo. A mensagem levou 
um longo período para sumir 
mesmo depois da conexão 

Atualizar etapa de conexão, 
prevendo tratamento após 
Screen1 inicializada. 

Teste de Funcionamento: 
Simulação de todas as 
Mensagens de Erro 

Constatou-se a necessidade de 
determinação de Prioridades 
para falhas. 

Corrigir estrutura if then else 
das funções de determinação 
de estado conforme valor de 
NPR 

Teste de funcionamento: 
Simulação de uso 

Constatou-se a necessidade de 
determinação de momentos 
ideais para envio de mensagem. 

Criar uma função que 
determine o envio de 
mensagens. Requer estudos de 
usos. 

Constatou-se a necessidade de 
tratamento de feedback do 
usuário em situações em que o 
consumo de corrente é 
proposital 

Criar estruturas que recebam o 
feedback do usuário e 
identifiquem um padrão de uso 
e atualize a frequência de envio 
de mensagens. Recomendamos 
estudos baseados em redes 
neurais para isso. 

Constatou-se a necessidade de 
correção do monitoramento da 
queda de tensão durante a 
partida. O atual sistema detecta 
este evento, com tudo como 
este fenômeno ocorre de forma 
rápida, não poderá ser 
mostrado de forma simples. 

Atualizar o programa de forma 
que, por meio de sistema de 
flag, seja identificada a partida 
e assim, em caso de queda 
anormal de tensão, o valor seja 
gravado numa variável que não 
seja atualizada logo em 
seguida. 
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5.2. Oportunidades de Melhoria e Observações 
Durante a realização dos testes, foi percebido que o monitoramento da corrente através 

de sensores não é um requisito de grande importância para essa aplicação, dado que esta 
informação poderia ser estimada pela queda de tensão em função do tempo. Com isso, uma 
simplificação de hardware poderia ser promovida sendo possível a utilização de um hardware 
mais simples e de fácil instalação. 

 
 Como este trabalho teve início com estudos relacionados à diagnose por meio de 

scanner plugado na porta OBD2, recomenda-se esta simplificação pois a mesma possibilitaria 
a avaliação da bateria por meio da tensão e da chave de ignição de forma eficaz e 
possibilitaria também a avaliação dos erros reportados pela ECU do veículo.  
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Capítulo 6 Considerações Finais 
Neste capítulo, serão descritas as conclusões finais em relação aos resultados 

apresentados na análise realizada e sugestões para trabalhos futuros. 
 

6.1. Conclusões 
Com base nos efeitos apresentados no Capítulo 5, resultados e discussões, conclui-se 

que o a metodologia empregada para o desenvolvimento da solução foi bem sucedida. 
 
Na metodologia empregada com foco em velocidade de testes e avaliação de 

requisitos, constatou-se que há a possibilidade de utilização de hardwares padrões como 
scanners Bluetooth conectáveis ao sistema OBD2 dos veículos, sem a necessidade de 
implementação de hardware mais complexos. Desta forma, o tempo e energias gastos para o 
desenvolvimento do hardware foram compatíveis com a solução final, pois, pouco tempo de 
desenvolvimento foi empregado.  

 
Somando-se a isso, conclui-se também que os testes com o protótipo permitiu a 

identificação de falhas que poderiam ocorrer no produto final e, portanto, qualidade foi 
agregada ao processo de software. 

 
Deve-se ressaltar também que o monitoramento das condições da bateria foi realizado 

de forma eficaz e estudos de falhas mais complexos podem ser realizados. 
 
A conclusão deste trabalho comprova a possibilidade de integração de outros 

hardwares automotivos, além dos mais difundidos como sistema de som e GPS. Uma vez que 
informações do veículo possam ser passadas para um dispositivo móvel, o mesmo pode passar 
para análise em servidores conectados a web, podendo ser analisados por seguradoras, 
instituições de ensino dentre outras, caso seja a intensão do usuário. 
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6.2. Trabalhos Futuros 
Com base nos resultados obtidos, e nas observações dos integrantes do grupo, os 

encaminhamentos futuros são os seguintes: 
 Implementação de um projeto piloto; 
 Publicação do Aplicativo já finalizado; 
 Protótipo para monitoramento da ECU por meio do sistema OBD2; 
 Transmissão das informações coletadas via web 

6.2.1. Implementação de um Projeto Piloto 
 

Com base nas informações contidas no Capitulo 5 – Resultados e Discussões, seria 
possível a realização da nova etapa de implementação de projeto de software, a 
implementação do projeto piloto. 

A metodologia de prototipagem visa a compreensão dos requisitos e a alta velocidade 
de testes. A apresentação do protótipo para um cliente potencial, iniciaria novos estudos para 
o lançamento do produto. 

6.2.2. Publicação do Aplicativo já Finalizado 
 
Este trabalho não foi publicado na Google Play, atual loja virtual de aplicativos. 

Apesar das facilidades para publicação, recomenda-se estudos para viabilizar esta etapa, bem 
como avaliar a aceitação no mercado. 

6.2.3. Protótipo para Monitoramento da ECU por meio do Sistema 
OBD2 

 
Este trabalho teve início com estudos para o monitoramento dos dados da ECU através 

do par scanner Bluetooth & dispositivo móvel. As funções implementadas no aplicativo 
podem ser facilmente adaptadas para que isso seja possível, e informações ainda mais 
relevantes poderão ser analisadas pelo dispositivo móvel.  
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6.2.4. Publicação do Aplicativo já Finalizado 
 
Sabe-se que por meio do MIT APP Inventor é possível ainda que, as informações 

obtidas pelo dispositivo móvel, sejam publicadas numa página da web. A grande vantagem de 
se obtê-las por meio de um dispositivo móvel, é a facilidade com que essas informações 
podem ser enviadas pela internet. Desta forma, espera-se que sistemas de monitoramento on-
line sejam viabilizados e empresas como, seguradoras, instituições de ensino e mercado 
possam utilizá-las e analisa-las remotamente. 
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