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RESUMO 
 

Este projeto tem como objetivo a construção de um dispositivo antifurto de 

veículo, constituindo um sistema de certificação do condutor ou proprietário. Os 

dados encontrados como a aplicação do sistema são apresentados junto da 

metodologia utilizada para avaliar seu desempenho. O objetivo principal do projeto é, 

por meio de um driver, realizar testes de segurança em um motor de partida, 

atestando o sistema de ignição por meio da digital, usando a autenticação 

biométrica. Para isso foram utilizados vários mecanismos, como a linguagem 

programação em Python do Raspberry Pi, módulo de GPS para indicar a 

localização do usuário, sistemas de ignição e motor de partida, além dos dados de 

início da história da biometria, suas características, requisitos e tecnologias do 

sistema. São apresentados todos os métodos e aplicações tanto de hardware como 

de software utilizados, assim como os resultados finais obtidos.  
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this project is the construction of a anti thef car device, 

constituting a certification system of conductor or proprietary. The data found like an 

application of the system are presented with the methodology used to evaluate this 

performance. The main purpose of this project is realize securities tests in a start 

engine using a driver, attesting the ignition system by biometric authentication. Then 

several mechanisms were used like the Python of Raspberry Pi programming 

language, GPS modules to indicate the user localization, ignition system, start engine 

and the starts data of biometry history, these characteristics, requirements and 

system technologies. Lists all methods and applications for both hardware and 

software used, as well as final results. 
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1 Introdução 

 

Segurança e praticidade é o desejo de todo condutor de um automóvel 

atualmente. O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) informa que houve 

476 mil roubos de veículos no Brasil em 2013.  

 

Apenas no Estado de São Paulo, a quantia de roubos e de furtos de veículos 

cresceu em 10,1% em 2013, chegando a 225 mil ocorrências, sendo o maior em 12 

anos. Mediante a este fato, há grande procura por equipamento de segurança, já 

que os dispositivos atuais não são suficientes. 

 

O projeto de ignição por biometria consiste em um sistema de validação de 

condutor, através de um leitor digital, que irá mandar o sinal para ativar o sistema de 

ignição. Assim, é liberado o funcionamento do motor somente quando o sistema 

liberar um condutor já cadastrado. 

 

Este projeto tem a finalidade de promover a segurança do veículo e do 

condutor, com a possível chance de reduzir a probabilidade de furto, através de 

certificação segura do condutor pela biometria. Hoje a biometria é usada em 

diversos segmentos, pois garante a legitimidade do usuário em diversos sistemas. 

 

O objetivo deste trabalho é principalmente modular uma nova forma de 

segurança física dos automóveis. Através deste dispositivo são grandes as 

possibilidades de reduzir o índice de furto de veículo. 

 

Com o auxílio do Raspberry Pi, funcionando como processador, será efetuada 

a leitura das digitais e comparação com o banco de dados para verificação do 

condutor. 

 

O uso da biometria foi escolhido por apresentar uma crescente utilização e 

eficiência em vários segmentos, como por exemplo, a rede bancária. Com este 
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projeto enriquecemos nosso conhecimento com a comunicação de um hardware 

com um software. 

 

Neste projeto, a criação de um software, juntamente com o leitor biométrico 

serão peças fundamentais para o dispositivo antifurto com a função de autenticação 

do condutor e ignição do veículo.  

 

O restante do trabalho está organizado nas seguintes seções: Fundamentação 

Teórica, onde são apresentadas as pesquisas dos mais renomados autores da área; 

e todos os sistemas envolvidos; Metodologia, onde a forma como o trabalho foi 

elaborado é apresentada; Desenvolvimento e Considerações Finais. 
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2 Fundamentação teórica 
 

Nesse capítulo, são apresentadas as técnicas mais recentes de biometria e 
processamento de sinais. 

 
 

2.1  História da biometria 
 

Segundo o Dicionário Aurélio (1986, p. 260), a biometria é “o ramo da ciência 

que estuda a mensuração dos seres vivos”. A palavra provém do Grego Bios (vida) e 

Metron (medida). Podemos defini-la como medida de vida, ou seja, que através da 

biometria é possível identificar mensurações fisiológicas e características singulares 

utilizadas para identificação de uma pessoa. 

 

Antes da existência da tecnologia de biometria automatizada, possível com o 

uso da computação, outros métodos não automatizados eram utilizados em até seis 

mil anos atrás. 

 

Para assinar documentos, os antigos assírios, babilônios, japoneses e chineses 

fazia uso da impressão digital. No leste da Ásia, artesãos da cerâmica usavam a 

impressão digital para usar como marca de seus produtos.  

 

No Egito antigo, negociantes, do vale do Nilo eram identificados pela cor dos 

olhos, altura, aparência; informação que ajudava a identificar negociantes que os 

mercadores haviam realizado negócios produtivos no passado.  

 

Para distinguir suas crianças, mercadores chineses pintavam pés e mãos de 

crianças com tinta e papel. 

 

O primeiro estudo moderno sobre a biometria foi feito por Johannes 

Evangelista Purkinje, um professor de anatomia da Universidade de Breslau, que 

sugeriu um sistema de classificação de impressões digitais.  

 

Em 1858 se iniciou o uso da biometria moderna, quando Sir William Herschel 

passou a coletar impressões digitais nas costas dos contratos. 



 

14 

 

Já em 1880, o Dr. Henry Faulds propôs que os detalhes das papilas são únicos 

e que as impressões digitais poderiam ser qualificadas e usadas na solução de 

crimes.  

 

O francês Alphonse Bertillon, que tentava solucionar um problema de 

criminosos reincidentes que davam nomes diferentes, criou um novo método de 

identificação baseado em medidas físicas do corpo humano; ele acreditava que elas 

não mudavam ao longo do tempo. Era um projeto complexo e caro, entretanto, 

Bertillon criou um banco de dados de criminosos e no mesmo ano conseguiu 

identificar um criminoso. 

 

No fim do século XIX, Sir Francis Galton fez uma nova classificação para as 

impressões digitais usando os 10 dedos da mão. Foi realizado um cálculo, de que 

para cada duas pessoas, a chance de se ter a mesma impressão era de um em 

sessenta e quatro bilhões. Através de uma pesquisa minuciosa, Galton determinou 

quais características que as impressões digitais poderiam ser reconhecidas. 

 

Na Inglaterra, em 1901, Sir Richard Henry realizou a primeira base de dados de 

impressões digitais. O FBI, em 1946 já tinha um banco com 100 milhões de fichas de 

impressões digitais arquivadas.  

 

Na década de 70, começaram a aparecer os primeiros sistemas biométricos 

automatizados. Em 1972 foi criado o Identimat, um tipo de dispositivo que media o 

dedo dos usuários, iniciando o controle de ponto. Foi criado um sistema 

automatizado de reconhecimento facial de íris, retina e assinatura – AFIS (Sistema 

de identificação de impressões digitais, automatizado e integrado). 

 

Nos anos 2000, acompanhamos a explosão de fornecedores e aplicações, o 

aprimoramento de algoritmos de reconhecimento, surgimento de padrões, indústria 

mais madura e um maior interesse do público e principalmente do governo.  
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O FBI é uma das corporações que mais utiliza sistemas de identificação, desde 

fotos e impressões, até a mais moderna tecnologia utilizada.  O FBI desenvolveu o 

AFIS  

 

Em comparação com o sistema anterior, a resposta evoluir de meses para 

minutos. Uma nova lógica está sendo implementada, no qual incluirá tatuagens, face 

e impressão das palmas das mãos.  O FBI também patrocinou o CODIS (Sistema de 

indexação combinada de DNA), que usava a genética para colocar se uma pessoa 

era culpada ou inocente em investigações criminais. 

 

No início do século XX, o Brasil adotou o sistema de impressão digital. O AFIS 

foi introduzido no em 1979 – Printak – de Thomas de La Rue, nos institutos de 

identificação da Bahia e de São Paulo.  

 

Ao contrário dos sistemas instalados nas polícias norte-americanas, o AFIS 

não obteve êxito no Brasil, devido à baixa qualidade das impressões digitais e sua 

escassa utilização nos casos policiais. No ano de 2004, a Polícia Federal implantou 

um AFIS interligado com o Sinic (Sistema de Informações Criminais) que deu origem 

ao SIN (Sistema de Identificação Nacional). Em 2007, o governo iniciou a emissão 

do passaporte biométrico, que coleta foto, assinatura. (1 - História da biometria) 

 

2.2  Princípio do sistema biométrico 
 

Um sistema de biometria é um conjunto de sistemas usados para reconhecer 

padrões de um propósito específico, que funciona através de processos 

automatizados de informações de um usuário; assim, será extraído um modelo com 

essas informações e realizada uma comparação com outros modelos que são 

armazenados em uma base de dados.  
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Qualquer característica humana, comportamental ou física pode ser usada no 

sistema de biometria, respeitando tais requerimentos: 

 

I) Universalidade: todos os indivíduos devem ter a característica a ser usada 

como medida; 

II) Singularidade: mostra que a característica usada não deve ser igual em 

pessoas diferentes; 

III) Permanência: a característica não deve variar com o tempo; 

IV) Mensurabilidade: pode ser medida quantitativamente, escolhendo uma 

característica como base;  

V) Precisão e desempenho: é a precisão que é realizada a identificação, 

recursos, trabalho e fatores ambientais que podem afetar a precisão no processo; 

VI) Aceitabilidade: sugere o nível de aceitação do sistema de reconhecimento da 

biometria por parte dos usuários; 

VII) Proteção: dificuldade ou facilidade dos usuários de fraudar o sistema. 

 

Para o sistema funcionar perfeitamente, todos os usuários devem ser 

cadastrados. O indivíduo fornece uma “amostra” da sua característica para se 

registrar, assim, será gerado um modelo biométrico.  

 

Em um sistema biométrico uma característica individual precisa ser registrada e 

a sua gravação é chamada de registro (enrollment). Esse registro está baseado na 

criação de um modelo (template), que é a representação digital de uma 

característica física. (CABALLERO, JUAN CARLOS SÁNCHEZ,2013) 

 

Normalmente o modelo é um externo conjunto de caracteres alfanuméricos que 

são baseados em algum tipo de algoritmo biométrico, que apresenta as 

características físicas de um indivíduo. Um algoritmo nada mais é que uma 

sequência limitada de instruções ou passos que um sistema computacional usa pra 

resolver um problema específico.  
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Em um sistema biométrico são utilizados diferentes tipos de algoritmos, para 

processamento de imagens, geração de templates, para comparação outros, com o 

objetivo de atender aos diferentes tipos de sistemas.  

 

Assim, o algoritmo biométrico pode ser visto como o tradutor da característica 

física em uma representação digital na forma de um modelo. O algoritmo também 

permite comparar o modelo registrado em um banco de dados biométrico com o 

modelo de um indivíduo que deseja se autenticar no sistema, chamado de “modelo 

vivo”.  

 

Quando os modelos são comparados, o sistema avalia a semelhança entre 

eles. Se a comparação for positiva, a pessoa será autenticada, caso contrário, seu 

registro será negado. 

 

Segurança da biometria 

 

Temos três propriedades fundamentais: 

 

I)  Confidencialidade: garante que a informação só seja revelada com a 

autorização adequada.  

 

II)  Integridade: garante que a informação só seja modificada com a autorização 

adequada. 

 

III)  Disponibilidade: garante que a informação seja acessível aos legítimos 

usuários, quando requisitados. 

 

Outras duas propriedades utilizadas atualmente: 

 

IV)  Autenticação: garante que cada pessoa seja aquela que afirma ser. 

 

V)     Não - Repúdio: garante que uma terceira parte neutra possa ser convencida de 

que um evento particular ocorreu ou não. 
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•  Componentes do Sistema Biométrico (2 - Sistema biométrico) 

 

 

I) Subsistema Interface de usuário (Sensor): é um conjunto de elementos que 

contém os dispositivos ou sensor que capturam a amostra biométrica do indivíduo 

e a converte em um formato apropriado para ser usado. O desempenho de todo o 

sistema é afetado pela qualidade da amostra fornecida e pelo desempenho do 

próprio sensor ou dispositivo de coleta. Aquisição; 

 

II) Subsistema Estação de Controle (Cérebro): é responsável pelas funções de 

controle dos dispositivos, inclui o hardware associado que pode estar dentro da 

própria máquina ou pode ser um computador conectado ao equipamento ao qual 

se encontram todos os recursos de programação, processamento e 

armazenamento da informação. É responsável por receber a amostra biométrica 

fornecida pelo subsistema de interface de usuário e convertê-la em uma forma 

adequada para o processamento pelo módulo de comparação. A extração é o 

ponto central dos sistemas de autenticação, que são baseados em impressões 

digitais, com várias implicações que influenciam o restante do sistema As 

abordagens existentes estão baseadas em três níveis: global, fina e local. A global 

irá descrever a formação geral das linhas; podendo ser observados um núcleo e 

mais de 2 deltas; assim, as formações singulares são utilizadas, como por exemplo 

os pontos de controle em que as linhas são organizadas. A abordagem local 

relaciona-se com detalhes marcantes das linhas (as minúcias), os detalhes mais 

utilizados são as linhas e bifurcações. A abordagem fina baseia-se nos detalhes de 

posição e formação dos poros.  

 

III) Subsistema Comparador (Comunicações e Processamento): esta etapa faz a 

comparação da amostra biométrica apresentada com o template da base de dados. 

Ele verifica se as amostras são similares para tomar a decisão que identifica que a 

amostra apresentada pertence ou não ao proprietário do template selecionado da 

base de dados. Para tomar essa decisão um limiar deve ser estabelecido para 
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poder delimitar até que valor de similaridade é considerado como uma amostra 

autêntica ou uma amostra falsa. Comparação; 

 

IV) Subsistema de Armazenamento (Banco de Dados): este módulo mantém os 

templates dos usuários cadastrados no sistema biométrico. Ele disponibiliza a 

adição, subtração ou atualização dos templates registrados, podendo conter para 

um único usuário apenas um template ou vários, dependendo para quais 

finalidades o sistema foi desenvolvido. Cada template é armazenado com um 

identificador do usuário que permita determinar a que individuo, ele pertence. 

(COSTA, LUCIANO – 2007) 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema biométrico 

(Fonte: Costa, Luciano. Um Modelo de Autenticação Biométrica Para Web Banking. 

Florianópolis, 2007) 

 

 

 2.3 Biometria digital 
 

As biometrias de digitais são amplamente conhecidas como um método 

preciso de identificação e verificação biométrica. A maior parte dos sistemas de 

digitais um - para muitos e um – para - um, analisa pequenos atributos únicos na 

imagem da digital, que são conhecidos como minúcias. Elas podem ser definidas 

como os contornos das linhas papilares ou bifurcações (ramificações das linhas 

papilares). Outros sistemas de impressões digitais analisam os pequenos poros no 

dedo que, assim como as minúcias, são posicionados de forma única para 

diferenciar uma pessoa de outra. A densidade da imagem digital ou a distância entre 

as linhas papilares também podem ser analisadas. 
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Outros tipos de biometria 

 

Voz: Apesar de ser uma característica, não se espera que seja somente ela a 

de permitir a identificação de um usuário, pelo fato de a voz poder ser afetada 

(resfriado, por exemplo), stress, além de outras pessoas poderem imitar vozes. 

Entretanto, em casos de escuta telefônica, pode ser considerada uma forma útil. 

 

Face: Um dos métodos que são mais comuns para reconhecerem usuários, 

porém, pode ser desafiador, pois é necessário desenvolver uma técnica de 

reconhecimento do rosto que tolere efeitos de reconhecimento, expressões faciais, 

posição do rosto em relação à câmera.  

 

Iris: Geralmente é capturada por meio de um processo sem contato físico. 

Uma câmera CCD faz a foto e a resolução da imagem sai em torno de 512 dpi. A 

probabilidade de erro por meio desta tecnologia é muito pequena.  

 

Datilografia: Trata-se de uma hipótese, de que cada pessoa digita em um 

teclado de uma forma distinta. Este tipo de biometria pode oferecer informações 

fundamentais para permitir a identificação e autenticação. 

 

Assinatura: O jeito como um indivíduo assina seu nome é considerada uma 

característica. Pode ser um tipo de biometria aceitáveis em governos e partes 

jurídicas como método de autenticação pessoal. (3 – Tipos de biometria) 

 

Certas condições podem afetar as impressões de diferentes indivíduos. Por 

exemplo, sujeira, dedos secos ou rachados podem reduzir a qualidade da captura da 

imagem. Idade, sexo e etnia também podem impactar a qualidade das imagens 

digitais. A maneira como um usuário interage com um scanner de digitais é outra 

consideração importante. Pressão muito forte na superfície do scanner, por exemplo, 

pode alterar uma imagem. Os fornecedores de leitores estão trabalhando para 

resolver esses problemas, tanto que alguns scanners são feitos para otimizar o 

processo de captura de impressões digitais. 
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Uma diferença essencial entre as várias tecnologias de digitais no mercado é 

a forma de captura da imagem. Sistemas de verificação um – para - um usam quatro 

técnicas principais de captura: óptica, termal, captação e ultra -som. Produtos um – 

para - muitos capturam imagens digitais usando a técnica óptica ou por varredura 

eletrônica das imagens de um papel. (BORGES, RODRIGO DE SOUZA, 2009) 

 

• Verificação da Imagem Digital 

O processo de verificação um- para - um: 

Captura: A técnica de imagem óptica normalmente envolve a geração de uma 

fonte de luz, a qual é refracionada através de um prisma, em cuja superfície de vidro 

o dedo é colocado A luz brilha na ponta do dedo e a impressão é feita pela imagem 

do dedo que é capturada. 

 

Técnicas termais utilizam uma sofisticada tecnologia de chip de silicone para 

obter os dados da imagem digital. O usuário posiciona um dedo no sensor que 

notará o calor ou a pressão do dedo e a informação será capturada. 

 

Já os sensores de captação de silicone medem as cargas elétricas e dão um 

sinal elétrico quando o dedo é colocado em sua superfície. Usando a captação, as 

ínfimas elevações e aprofundamentos das linhas papilares e os vales na ponta do 

dedo são analisados. Um sinal elétrico é dado quando as linhas papilares entram em 

contato com o sensor. Nenhum sinal é gerado pelos vales. Essas variações na carga 

elétrica produzem a imagem digital. 

 

A captura de imagem por ultrassom utiliza ondas de som abaixo do limite de 

audição humano. Um dedo é colocado no scanner e ondas acústicas são usadas 

para medir a densidade do padrão da imagem digital. 
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Figura 2 – Porcentagem de uso de cada tipo de biometria 

Fonte: (Biometrias de segurança) 

 

• Impressão digital  
 

É a representação da epiderme de um dedo; é o conjunto de linhas que fluem 

paralelamente e produzem micro singularidades locais, que não mudam no decorrer 

da vida. Características típicas da impressão digital:  

 

I) Linhas de cume: linha de impressão digital; 

II) Vale: espaço entre os cumes; 

III) Ponto de união: ponto onde dois cumes se unem; 

IV) Núcleo Superior: lugar onde a dobra do cume ascendente é maior; 

V) Bifurcação: o ponto aonde um cume divide-se; 

VI) Núcleo Inferior: lugar onde a dobra do cume é maior, o fluxo do cume gira em 

torno do centro completamente; 

VII)  Delta: O ponto onde o fluxo do cume divide-se em três direções. 

 

As impressões digitais são compostas por dobras da pela que ficam localizadas 

nos dedos dos pés e das mãos. Associadas aos acrônicos de ID são datadas desde 

o período pré-histórico, mas os estudos que provaram as características das IDS 

iniciaram somente em 1667. Foi dado o nome de datiloscopia para esse tipo de 

estudo. (4 – Características digitais) 

 

A pele humana é formada por duas camadas: a derme, que é a camada mais 

profunda e apresenta elevações que são chamadas de papilas dérmicas, que são 
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perceptíveis somente através da epiderme, que é uma camada transparente e 

superficial, que recobre a derme, destacando essas elevações, chamadas papilas. 

Essas papilas, conhecidas como linhas ou cristas, são separadas por vales ou 

sulcos. Assim, caracteriza-se um ID.  

 

As características são formadas através dos diferentes desenhos das papilas: 

 

I)  Unicidade: dois indivíduos diferentes não podem ter a mesma impressão 

digital; 

II) Imutabilidade: a característica da impressão se mantém igual desde o 

nascimento até a decomposição pós-morte. 

III) Praticabilidade: os desenhos papilares podem ser alcançados fácil e 

rapidamente. 

IV) Classificabilidade: os desenhos papilares, apesar de sua infinidade de 

variedades nas minúcias, atendem a um limitado número de tipos 

fundamentais, ou seja, é possível classifica-los.  

 

Há também as glândulas sudoríparas e sebáceas. Elas estão “mergulhadas” na 

derme e tem a função de drenar o suor e secretar as substâncias gordurosas que 

lubrificam a pele. Por meio dessa secreção, é possível vermos nossas impressões 

digitais estampadas em objetos. (VIGLIAZZI, DOUGLAS – 2006) 

 

Observando as papilas, é possível também notar algumas variações das cristas 

que podem ajudar na identificação de um indivíduo; como por exemplo, alguns 

acidentes de cristas interrompidas ou bifurcadas. Esses acidentes são conhecidos 

como pontos característicos ou minúcias, sendo utilizados na fase de identificação 

do ID. Já as minúcias, são cristas descontínuas, que se interrompem ou bifurcam 

subitamente. Elas definem a unicidade da pessoa.  

 

Entretanto, não são apenas esses tipos de minúcias que classificam um ID. 

Existem mais dois tipos:  

 

- Núcleo: é a volta mais interna do conjunto das cristas; 
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- Delta: corresponde ao maior ângulo ou um triângulo isóscele entre as cristas. 

 

As minúcias são os pontos característicos que permitem o reconhecimento 

pessoal.  

 

 

Figura 3: Características  

(Fonte: http://www.joaodefreitas.com.br/impressao-digital.htm) 

 

 

2.4  BioAPI (Padronização) 
 

O BioAPI (Interface na Aplicação da Programação de Biometria) é um padrão 

para arquiteturas de sistemas biométricos. É elaborada uma definição, para 

responsabilidades de fabricantes e desenvolvedores de aplicações e fornecedores.  

 

O consórcio BioAPI foi fundado para desenvolver uma API (Application 

Programming Interface) amplamente disponível e aceite para servir várias 

tecnologias biométricas.  

 

O padrão define, em detalhes técnicos completos, um "quadro", em que os 

componentes de software biométrico estão instalados e as suas capacidades são 

expressadas por meio de um mecanismo de registro padrão. 
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O consórcio é formado por cerca de 120 companhias com o intuito de 

alavancar o mercado do sistema biométrico. É a API mais popular na área 

biométrica. Suas primitivas se referem a tarefas de registro, identificação e 

verificação numa plataforma cliente/servidor e aquisição do sinal numa plataforma 

cliente. 

 

Funções: 

 

I)   Promover um API de múltiplos níveis, abrigando uma ampla variedade de 

ambientes de implementação; 

II) Prover frameworks comuns, suportando múltiplas tecnologias biométricas; 

III) Prover uma arquitetura robusta de segurança; 

IV) Prover um processo de desenvolvimento e propriedade independente de 

distribuidor.  

 

O BioAPI deve proporcionar aos desenvolvedores o uso de um nível mais alto 

possível da API, para preencher as necessidades de seus softwares. (5 – BioAPI) 

 

 

 

Figura 4 – Arquitetura BioAPI 

(Fonte: Biometria Medidas de Segurança) 
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2.5  Controle de acesso 
 

Para começar a entender o funcionamento do sistema de controle de acesso, 

deve se entender que basicamente, a estrutura desse serviço se divide em três 

partes. Sendo estas: autenticação, autorização e auditoria.  

 

O primeiro processo, o de autenticação, faz referência à identificação do 

indivíduo. Assim, ele deve informar o sistema quem ele é. Para isso, se utilizam 

ferramentas como nome e senha, sistemas biométricos, digitais, cartões de acesso, 

entre outros.  

 

Após essa fase se dá início ao processo de autorização. Por conta do sistema 

de controladoria de acesso, a autorização ocorre de forma bastante rápida. 

Detectando quem pode e quem não pode adentrar em determinada edificação e o 

que essa pessoa pode fazer lá.  

 

Por fim, no sistema de controle de acesso, se tem o processo de auditoria, 

que em linhas simples, pode ser explicado como o monitoramento e o 

acompanhamento do que a pessoa fez em determinada edificação. 

 

Após entender um pouco mais de como o sistema de controle de acesso 

funciona, é importante se explicar quando este é obrigatório ou discricionário.  

 

Começando pelo modelo obrigatório, que por definição, é quando o sistema e 

não o proprietário deste tem a função de permitir ou não a entrada e o fluxo de 

pessoas no veículo. Esse tipo de sistema é utilizado quando os dados são mais 

sensíveis.  

 

Ainda no tipo de controle de acesso obrigatório, se encontram rótulos de 

sensibilidade que definem os níveis de confiança de possíveis usuários. Aqui nesse 

modelo, também se torna possível importar ou exportar as informações de outros 

sistemas. 
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Após se analisar o modelo obrigatório, deve se explicar o modelo 

discricionário, que é quando o sistema de controle de acesso tem suas permissões 

definidas pelo proprietário deste.  

 

Esse tipo de processo deve apresentar um proprietário para cada objeto do 

sistema, sendo que a política de acesso e os direitos de acesso devem ser definidos 

por este.  

 

Como pode ser visto, um sistema de controle de acesso tem como principal 

objetivo, garantir a segurança de determinado local. E o tema segurança deve ser 

sempre tratado como prioridade. 

 

Sendo assim, é necessária uma detalhada busca para garantir o melhor 

serviço possível, tendo bem definido qual é a necessidade para que com isso o 

serviço de controle de acesso possa ser eficiente e desempenhar o melhor papel 

possível. (6 – Controle de acesso) 

 

2.6  Raspberry Pi 
 

É um mini-microcomputador que abriga processador, processador gráfico, slot 

para cartões de memória, interface USB, HDMI e seus respectivos controladores. 

Além disso, ele também apresenta memória RAM, entrada de energia e barramentos 

de expansão. Ainda que minúsculo, o Raspberry é um computador completo. 

 

Processador: o Raspberry Pi B+ possui um processador com arquitetura de 

32 bits, 700Mhz de velocidade E 512 MB de memória Ram. O processador é o BCM 

2835, o mesmo usado no Iphone 3g e Kindle 2. É um processador bem potente, se 

levarmos em conta o tamanho da estrutura. 

O principal componente do Raspberry Pi é um pequeno circuito integrado que 

reúne o processador com a arquitetura ARM, a GPU VideoCore IV e a memória 

RAM. As especificações gerais são: 
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I) Processador ARM 11 de 700 MHz; 

II) GPU VideoCore IV de 250 MHz; 

III) 256 MB total de RAM; 

IV) Saída de Vídeo HDMI e RCA; 

V) Saída de áudio P2; 

VI) Interface de rede ethernet; 

VII) 2 portas USB; 

VIII) Conector Micro USB para alimentação (5 volts, 700mA). 

 
O Raspberry Pi é fruto de um projeto da fundação de mesmo nome. Com 

foco educacional, a instituição desenvolveu o computador com o compromisso de 

simplicidade e preço baixo para que ele pudesse chegar em escolas. Assim, 

crianças teriam acesso a fundamentos de programação e teriam também um 

entendimento mais aprofundado sobre a natureza dos computadores e o seu 

funcionamento. 

 

A Fundação consegue diversos componentes da placa a preços abaixo do 

mercado por conta de parcerias com os fabricantes. Os pequenos computadores 

contam com um software que ensina princípios de programação.  

 

A linguagem de programação utilizada pelo é a Python, que possui uma 

característica dinâmica, pois não é possível definir um tipo para variáveis ou 

funções, estes tipos são definidos e alterados dinamicamente durante a 

interpretação do código. A característica mais marcante é a possibilidade de 

utilização de poucas linhas de código para fazer algo que em outras linguagens 

exigiria muito mais linhas e seria mais trabalhoso. (7 – Funcionamento Raspebrry Pi) 
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Figura 5 – Raspberry Pi 

 GPIO (General Purpose Input/Output), é basicamente um conjunto de pinos 

responsável por fazer a comunicação de entrada e saída de sinais digitais. Ele é 

composto por 26 pinos no Raspberry Pi B, e 40 pinos no Raspberry Pi B+. Com 

estes pinos é possível acionar LEDs, Motores, Relês, fazer leitura de sensores e 

botões, entre outros.  

 

Figura 6 – Pinagem Raspeberry Pi  

(Fonte: blog.fazedores.com) 
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O Raspberry Pi foi criado quando surgiu a necessidade de desenvolver um 

computador que fosse pequeno e barato para auxiliar na educação de crianças e 

jovens. Por volta do ano de 2006, esta necessidade se iniciou  quando Eben Upton e 

seus colegas: Rob Mullins, Jack Lang e Alan Mycroft, da Universidade de Cambridge 

Computer, se viram preocupados com o alto declínio no aprendizado dos seus 

alunos na área da Ciência da Computação. 

 

Alguns anos antes, na década de 90, a maioria dos estudantes se viram 

forçados a entrevistar amadores como se estes fossem programadores experientes 

para obterem algum conhecimento extra. Mas, isso mudou por volta do ano 2000. O 

interesse pelos computadores a cada dia aumentava mais e cada vez maior era a 

interação das pessoas com os computadores. 

 

Os problemas começaram a surgir com a colonização do currículo de TIC 

(Tecnologia da Informação e Comunicação). Com aulas sobre como usar Word e o 

Excel, as escritas de páginas, o aumento do número de computadores, BBC Micros, 

ZX Spectrum e Commodore 64, as máquinas tornaram-se caras e misteriosas 

demais. 

 

Devido o alto valor de mercado dos computadores a experimentação e a 

programação tornavam-se um desafio árduo. A partir deste pensamento começaram 

a procurar um modo de amenizar essa situação. Nesse período, já por volta de 2006 

a 2008, Eben tinha projetado várias versões do que agora se tornou o Raspberry Pi. 

 

Até o ano de 2008, os processadores projetados para dispositivos móveis 

estavam se tornando mais acessíveis e poderosos o suficiente para fornecer uma 

excelente multimídia. O Raspberry  Pi apresentava estas características, tornando-

se muito desejável entre os jovens, mesmo entre os que não estavam inicialmente 

interessados em um dispositivo voltado puramente para a programação. 

 

Rapidamente o Raspberry Pi começou a ganhar um olhar muito realizável. 

Eben (agora arquiteto de chips em Broadcom), Rob, Jack, Alan, Pete Lomas (MD de 

projeto de hardware na Norcott Technologies) e David Braben (co-autor do seminal 
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BBC Micro jogo Elite) uniram-se para formar e tornar realidade 

a Raspberry Pi Foundation. 

 

A Raspberry Pi Foundation é uma fundação educacional de caridade, 

localizada no Reino Unido. O objetivo da Fundação Raspberry Pi foi o 

desenvolvimento da placa  para promover a educação de crianças, jovens e adultos, 

particularmente, no campo dos computadores, ciência da computação e assuntos 

relacionados. 

 

Três anos mais tarde, era produzido o  Modelo B, uma plataforma mais 

moderna que entrou em produção em massa através das licenças de fabricação com 

a 14/Premier Farnell e RS Eletronics. Dentro de apenas dois anos já tinham 

alcançado a incrível marca de mais de dois milhões de unidades vendidas.  

 

A ideia de criação não foi para ser a maior revolução de todos os tempos no 

mundo da computação, mas foi um importante avanço ao trazer para o mercado um 

computador programável tão compacto, com um preço muito atraente e acessível. (8 

– História Raspberry Pi) 

 

No total, existem 11 modelos de Raspberry Pi atualmente: Rev 1 Modelo B; 

Rev 1 Modelo B – With Links (com Links); Rev 2 Modelo B (China); Rev 2 Model 

B (UK); Chinese Red Pi Rev 2 Model B; Limited Edition Blue Pi Rev 2 Model B 

(Edição Limitada); Modelo A; Compute Module; Modelo B+; Modelo A+ e  Raspberry 

Pi 2. 

 

O Raspberry Pi 2, foi a segunda versão criada pela Raspberry Pi  

Foundation, com processador quad-core, hardware revisado e uma interessante 

parceria com a Microsoft, que dentro de alguns meses levará o Windows 10 para o 

novo computador de forma gratuita. A nova edição do computador conta com um 

processador de quatro núcleos, que roda a 900 MHz, acompanhado de 1 GB de 

memória RAM. Segundo os criadores, o Raspberry Pi 2 tem pelo menos seis vezes 

mais capacidade do que o Modelo B+. 

http://raspberrypibra.com/conhecendo-o-raspberry-pi-modelo-b-especificacoes-336.html
http://raspberrypibra.com/conhecendo-o-raspberry-pi-modelo-b-especificacoes-336.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/microsoft.html
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/windows-10.html
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O Raspberry no nosso projeto terá a função de fazer comunicação do leitor ao 

motor de partida. Com a programação este dispositivo dará a permissão ao condutor 

autorizado para dar a ignição do veículo. 

 

Descrição das cores das portas GPIO: 
 

Para se entender este diagrama, foi separado em 8 cores, segue as 

características de cada uma: 

1. Vermelho: Esta é uma saída para alimentação, e possui uma tensão de 5V. 

Deve-se manter atento com ela, pois como já foi dito, ela não pode entrar em 

contato de maneira alguma com as outras portas. 

2. Laranja: Esta também é uma saída para alimentação, porém com uma tensão 

de 3.3V. Com essa, é possível comunicar com outras portas, mas é preciso 

usar um resistor como limitador de corrente para fazer isso. 

3. Preto: Estas são simplesmente as portas Terra (GROUND), e não existe 

tensão na mesma. 

4. Azul: Essas duas portas podem ser programadas para interface I2C (Circuito 

Inter-integrado). Para quem não conhece, este é um protocolo criado pela 

Philips em 2006, para fazer conexões entre periféricos de baixa velocidade. 

No caso da Raspberry, utiliza-se um barramento entre dois fio, sendo um de 

dados e outro de clock, para comunicação serial entre circuitos integrados 

montados em uma mesma placa. 

5. Amarelo: Estas são as portas seriais,  que utilizam o protocolo RS-232 para o 

envio e recebimento de sinal digital. 

6. Verde: Aqui estão os pinos GPIO que falamos anteriormente. Eles servem 

para fazer envio e recebimento de dados digitais. 

7. Rosa: Estes pinos são também para entrada e saída de dados digitais. 

Porém, eles possuem uma característica a mais. Com estes pinos é possível 

fazer uma comunicação serial Full Duplex síncrono, que permite o 

processador do Raspberry comunicar com algum periférico externo de forma 

bidirecional. Mas essa comunicação só acontece, se e somente se o 

protocolo for implementado. 
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8. Cinza: Essas são as portas do ID EEPROM  (Electrically-Erasable 

Programmable Read-Only Memory). Este é um tipo de memória que pode ser 

programado e apagado várias vezes, através de uma tensão elétrica interna 

ou externa. 

Tutorial básico:  

 

1) Baixe o Python se estiver utilizando o sistema para Windows. O interpretador 

da linguagem para Windows pode ser encontrado no site do Python. 

Certifique-se de baixar a versão correta para o seu sistema operacional. 

 

a) Deve-se baixar a versão mais nova, que era a 3.4.2 ; 

 

b) O OS X e o Linux já vêm com o Python instalado. Você não precisará instalar 

nenhum outro software relacionado à linguagem, mas um editor de texto pode 

ser necessário; 

 

c) A maioria das versões do Linux e do OS X ainda usam a versão 2 do Python. 

Existem algumas pequenas diferenças entre as versões 2 e 3, a mais notável 

é a mudança no comando "print". Se você deseja instalar uma versão mais 

nova do Python no Linux ou no OS X, baixe-a no site da linguagem. 

 

d) Instale o interpretador Python. A maioria dos usuários poderá instalar o 

interpretador sem precisar mudar nenhuma configuração. Você poderá 

integrar o Python à linha e comando ao ativar a última opção na lista de 

módulos disponíveis; 

 

e) Instale um editor de texto. Você pode programar em Python usando o Bloco 

de notas ou o TextEdit, mas será muito mais fácil utilizar um editor 

especializado; 

 

f) Teste a instalação. Abra a linha de comando (Windows) ou o Terminal 

(Mac/Linux) e digite  python . O Python irá ser carregado e irá mostrar sua 



 

34 

 

versão. Você será levado para a linha de comando do interpretador Python, 

mostrada como >>>; 

 

 

g) Digite  print("Olá,  Mundo!")  e pressione Enter. Você deverá ver o texto  

Olá, Mundo! Mostrado abaixo da linha de comando; 

 

h) Entenda que o Python não precisa ser compilado. Ela é uma linguagem 

interpretada, o que significa que você poderá rodar o programa logo após 

fazer mudanças em seu arquivo. Isso faz com que a revisão e a adição de 

funcionalidades aos programas fiquem bem mais simplificadas quando 

comparadas com outras linguagens; 

 

i) O; é uma das linguagens mais fáceis de aprender. Você deverá conseguir 

fazer um programa básico funcionar em apenas alguns minutos; 

 

j) Você poderá usar o interpretador para testar códigos sem precisar adicioná-

los ao programa. Isso é ótimo para aprender a funcionalidade de comandos 

específicos ou escrever programas de teste; 

 

k) Aprenda como o Python manipula objetos e variáveis. O Python é uma 

linguagem orientada a objetos, o que significa que tudo no programa é tratado 

como um objeto. Por conta disso, você não precisa declarar variáveis no início 

do programa (é possível fazer isso em qualquer lugar) e também não é 

necessário especificar o tipo de variável (integer, string, etc.); 

l) RPi.GPIO. 

  

Iremos ver agora as principais funções do RPi.GPIO e um detalhe importante 

ao interagir com o GPIO do Raspberry PI. 
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RPi.GPIO.setmode()=>Modo de acesso ao GPIO, BOARD (Posição física dos 

pinos) ou BCM (Numero após GPIO, deve-se tomar cuidado com a revisão da placa 

pois esta informação pode mudar) 

RPi.GPIO.setup()=>Configura o pino: (pino e direção [IN ou OUT], exemplo: 

RPi.GPIO.setup(12, RPi.GPIO.OUT) 

  

RPi.GPIO.output()=>Configurar como saide: (pino e valor [HIGH ou LOW]), 

exemplo: 

RPi.GPIO.output(12, RPi.GPIO.HIGH) 

  

RPi.GPIO.input()=>Configurar como entrada: (pino) e possui retorno, exemplo: 

valor_pino = RPi.GPIO.input(12) 

  

RPi.GPIO.cleanup()=>Restaura para o estado anterior as portas que foram 

modificadas no programa, deve ser a ultima linha antes de finalizar o programa. 

  

Ao configurar o setmode() como BOARD ou BCM, a diferença é o número do 

pino. 

  

Se o setmode() for setado como BOARD, devemos usar o número 11 e 12 em 

setup(). Se for setado como BCM, devemos usar 17 e 18 em setup(). É importante 

se atentar neste detalhe para não ter maiores problemas. (9 – Tutorial Raspberry Pi) 
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2.7 - Motor de partida 
 
 
 

 
Figura 7 – Motor de Partida 

(Fonte: 
http://www.oficinaecia.com.br/bibliadocarro/biblia.asp?status=visualizar&cod=131) 

 

 

O princípio de funcionamento do motor de partida é igual à de um motor de 

corrente contínua. Quando um condutor elétrico estiver exposto a um campo 

magnético a corrente elétrica nele percorrida irá gerar força no condutor com direção 

perpendicular. 

 

Com a direção da corrente paralela a força será nula e quando a mesma for 

perpendicular à força gerada será máxima. Para gerar torque e força o motor é 

construído com espiras. 

 

As escovas, que são feitas de carvão e grafite, irão gerar energia para as 

espiras, e há o coletor produzido de cobre, que realiza a ligação das bobinas com a 

alimentação. A parte móvel do motor é chamada de rotor. A parte fixa é denominada 

estator, onde o campo magnético pode ser criado de duas formas: imã permanente 

ou eletroímã. O imã permanente é utilizado em motores de menor porte, em motores 

de maior porte as bobinas geram o campo e podem ser ligadas em paralelo ou em 
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série (no caso do motor de partida, a ligação é feita em série com o rotor). (10 – 

Motor de partida) 

 
 
 

2.8 Sistema de ignição 
 

Para funcionar corretamente, o sistema de ignição deve ter uma perfeita 

harmonia com o restante do motor. O principal objetivo é que o combustível seja 

queimado no momento correto, fazendo assim com que os gases em expansão 

gerem o maior trabalho possível. Caso o sistema de ignição gerar a centelha em um 

momento incorreto, as emissões de gases e o consumo de combustível podem 

aumentar, e a potência diminuir. 

 

A mistura ar-combustível queima dentro de um cilindro, aumentando a 

temperatura e consequentemente transformando o combustível em gases 

queimados; o resultado dessa transformação faz com que a pressão no cilindro 

aumente consideravelmente, fazendo o pistão ser forçado para baixo.  

 

Maximizando a pressão no cilindro durante o curso útil, obtém-se uma melhor 

potência e torque do motor; fazendo com que aumente também a eficiência do 

motor, resultando em uma diminuição no consumo do combustível. O ponto de 

ignição é fundamental que o sistema siga todos os passos e funcione conforme 

planejado. 

 

Há um ligeiro atraso em relação ao tempo em que ocorre a centelha e o tempo 

que a mistura ar-combustível é queimada, assim, a pressão dentro do cilindro chega 

em um nível máximo. Se a centelha ocorrer no mesmo momento em que o pistão 

atinge o final do curso de compressão, o pistão terá se movido ligeiramente para 

baixo no sentido do curso de potência, antes que os gases no cilindro alcancem o 

pico de pressão. (11 – Sistemas de ignição) 

Para aproveitar o combustível da melhor forma possível, a centelha deve 

acontecer antes que o pistão chegue no final do curso de compressão, de forma que 
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no momento em que o pistão desça em direção ao curso de potência, a pressão 

permaneça alta o bastante para iniciar a produzir o trabalho útil. 

 
Definição de Trabalho = Força x Distância 

 
 
Considerando um cilindro: 
 

 
Força = Pressão x Área do pistão 
 

 
Distância = Curso do pistão 
 

 
Logo, quando trabalhamos com cilindros, trabalho é igual à Pressão x Área do 

pistão x Curso do pistão. Como a área do pistão e o curso são fixos, ou seja, 

constantes, o único modo de se maximizar o trabalho é aumentando a pressão. 

Dependendo das condições, é importante o momento de a ignição ser atrasado ou 

adiantado. 

 

A velocidade dos pistões é diretamente proporcional à rotação do motor, ou 

seja, quanto mais veloz o motor girar, mais rápido deve acontecer a centelha. Isto é 

conhecido como avanço de ignição; maior a rotação do motor, maior o avanço. 

 

Quando o principal objetivo não for a potência máxima, outros objetivos podem 

virar prioridade, como minimizar emissões de gases e consumo de combustível.  É 

possível alcançar esse resultado atrasando a ignição, movendo a centelha para mais 

perto do final do curso de compressão, assim, a pressão máxima no cilindro e a 

temperatura são reduzidas.  

 

Com a diminuição da temperatura, uma boa consequência é a redução da 

formação do NOX (Óxido de nitrogênio), que são poluentes de emissões 

regulamentadas. Outro fator que atrasando a ignição pode-se evitar é a detonação 

(que é um processo de combustão em que a energia liberada propaga-se através do 

material na forma de uma onda de choque; comprimindo as moléculas, elevando sua 
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temperatura até o ponto de ignição). Dependendo do carro, os mesmos já possuem 

um sensor de detonação que realizado esse processo automaticamente. 

 

O Sistema de Ignição será acionado quando o leitor biométrico validar o 

condutor. O leitor biométrico ficará entre a chave de ignição e o motor de partida, 

para que, quando o leitor biométrico validar o condutor liberar corrente para o motor 

de partida, que este por sua vez vai iniciar o movimento das engrenagens do motor. 

(12 – funcionamento do sistema de partida) 

 

 

 

 
Figura 8 – Sistema de Ignição 

(Fonte: http://www.opaleirosdoparana.com/t35724-problema-serio-com-modulo-de-
ignicao) 
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2.9 GPS 
 

Princípios de funcionamento 

 
O GPS (Global Position System) é um sistema de posicionamento que foi 

desenvolvido e é controlado pelo departamento de defesa dos Estados Unidos. Este 

tipo de sistema consiste em calcular com rapidez e precisão posições no planeta 

terra, com base em informações que são enviadas pelos satélites de uma 

constelação com um total de vinte e quatro satélites NAVSTAR. Através de estações 

existentes na terra, os movimentos orbitais desses satélites são controlados. 

 

Fundamentos da Navegação por satélite 

 

O GPS utiliza o conceito de tempo de chegada - TOA (Time of Arrival) para 

determinar a posição do utilizador. Para se determinar essa posição, é necessário 

medir o tempo que um sinal é dado por um emissor, em uma posição conhecida, 

demora em alcançar o receptor GPS, que se encontra na posse do utilizador.  

 

Este intervalo de tempo é conhecido como tempo de propagação do sinal, que 

é multiplicado pela velocidade de propagação do sinal, resultando na distância do 

emissor – receptor. Por meio de uma constelação de emissores, o receptor pode 

definir sua posição através do tempo de propagação do sinal (emitido pela 

constelação, se a posição for conhecida). 

 

Princípio de determinação da posição via sinais produzidos por um satélite 

 

O GPS utiliza o TOA para determinar a posição. Ao realizar medições pelo 

TOA a vários satélites, é então possível determinar a posição em três dimensões. Os 

sinais emitidos pelo satélite propagam-se a uma velocidade análoga a velocidade da 

luz (3*10^3 m/s). Neste caso, as localizações dos satélites também são conhecidas. 

(13 – Determinação de posição) 
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Figura 9 – Determinação da posição utilizando 1 satélite 

(Fonte: www2.sorocaba.unesp.br) 
 

 
 

Determinação da posição tridimensional através da intercepção de esferas 

 
Partindo do princípio que somente um satélite está transmitindo sinais, o 

relógio a bordo do satélite controla o tempo de emissão de sinais e sincroniza com o 

resto dos aparelhos do satélite, o principal sistema de padronização de tempo 

denominado sistema de tempo GPS. A informação relativa ao tempo está contida no 

sinal que é emitido pelo satélite; quando o sinal é recebido, o tempo de propagação 

pode ser medido e processado.  

 

Se o tempo de propagação do satélite utilizador for multiplicado pela velocidade 

da luz, como resultado tem o raio satélite utilizador (R), como o utilizador localizado 

na superfície da esfera com centro no satélite. Caso a medição fosse realizada 

levando em conta um segundo satélite localizado na superfície das duas esferas (na 

zona de intersecção das esferas). 

 
Figura 10 – Determinação da posição utilizando o 2º satélite 

(Fonte: www2.sorocaba.unesp.br) 
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Repetindo o processo de medição utilizando um 3º satélite, o resultado da 

intercepção das 3 esferas são 2 pontos como se pode ver na figura abaixo. 

 
 

 
Figura 11 – Determinação da posição utilizando o 3º satélite 

(Fonte: www.2.sorocaba.unesp.br) 
 
 

Sistemas de Coordenadas de Referência 

 
Para se estabelecer os modelos matemáticos do problema da navegação por 

satélite, é preciso escolher um sistema de coordenadas de referência que são 

representados pelo satélite e receptor; descrevem-se os mesmos em termos de 

vetores de velocidade e posição calculados em um sistema cartesiano. Alguns dos 

sistemas utilizados: 

 
- WGS-84 (World Geodetic System) 
 
- ECI (Earth-Centered Inertial)  
 
- ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed) 
 

 
NMEA 0183 

 

A National Marine Electronics Association (Associação Nacional da Marinha de 

Eletrônicos - NMEA) é uma associação da marinha americana sem fins lucrativos, de 

fabricantes, distribuidores, comerciantes, instituições educacionais e outros 
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interessados em equipamentos que combina características elétricas e mensagem 

de dados para comunicação em rede de equipamentos marítimos, como por 

exemplo, sonares, anemômetros, giroscópios, receptores GPS etc.  

NMEA 0183 foi lançado em Março de 1983. Este padrão utiliza mensagens 

simples na linguagem ASCII, através de comunicação serial onde define sentenças 

transmitidas de um “talker” para um “listener”. 

 

As mensagens são iniciadas com o caractere cifrão ($). 

 

Abaixo segue um exemplo de mensagem para fix de dados GPS: 

 

$GPGGA,153045,2913.0122,N,07040.5727,W,1,07,0.8,300.3,M,-15.3,M,*75 

 

Dado Significado 

$GPGGA Fix de dados do GPS. 

153045 15:30:45(Horário UTC em 15 horas, 30 minutos e 45 

segundos). 

2913.0122,N Latitude 29º13.0122’ Norte. 

07040.5727, W Longitude 70º40.5727 Oeste . 

1 Validação do fix do GPS, 1 é valido, 0 não é valido. 

07 Quantidade de satélites disponíveis. 

0.8 Precisão relativa da posição horizontal. 

300.3,M Altitude em metros acima do nível do mar. 

-15.3,M Altura do Geóide WGS84 

*75 Check sum, para verificação de erros na transmissão da 

sentença 

Tabela 1 - NMEA 

 
 

A associção NMEA também estabeleceu um grupo de trabalho para 

desenvolver um novo padrão para comunicação de dados entre dispositivos 

eletrônicos a bordo. O novo padrão, NMEA 2000, é uma rede de dados serial 

bidirecional, com multi-transmissor e multi-receptor. Ele é auto configurado, e não há 
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nenhum controlador central. O NMEA começou um período de testes em janeiro de 

2000 com onze fabricantes e  foi lançado no ano 2001. 

Os aparelhos receptores, por sua vez, têm a função de enviar um sinal para os 

satélites. Assim, fazendo alguns cálculos, o receptor GPS consegue determinar qual 

a sua posição e, com a ajuda de alguns mapas de cidades, indicar quais caminhos 

você pode percorrer para chegar ao local desejado. 

Componentes necessários: 

Para que os GPS funcionem corretamente, faz-se necessário o uso de três 

componentes, chamados de: espacial, de controle e o utilizador. O espacial é 

composto de vinte e sete satélites que se encontram em órbita. Vinte e quatro deles 

estão ativos e três são os “reservas”, que entram em operação caso ocorra algum 

falha com um dos satélites principais. 

A disposição destes satélites em órbita garante que sempre haja pelo menos 

quatro deles disponíveis em qualquer lugar do planeta. Assim, sempre que você e 

uma pessoa que mora no Japão estiverem usando o GPS, com certeza irão 

conseguir utilizar o aparelho sem problema. 

O segundo componente, de controle, nada mais é do que estações de 

controle dos satélites. Ao todo são cinco estações espalhadas pelo globo terrestre. A 

função principal delas é atualizar a posição atual dos satélites e sincronizar o relógio 

atômico presente em cada um dos satélites. 

O último componente, mas não menos importante, é o receptor GPS, e este é 

o único dos três que nós, usuários, devemos adquirir a fim de utilizar esta maravilha 

da tecnologia. Um receptor GPS nada mais é do que um aparelho que mostra sua 

posição, hora e outros recursos que variam de aparelho para aparelho. 

Funcionamento: 
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O funcionamento do sistema GPS envolve alguns cálculos bem complexos, 

mas apenas um deles é realmente importante para este artigo. Trata-se do cálculo 

feito pelo receptor a fim de calcular a posição em que você está. 

Os satélites, assim como os receptores GPS, possuem um relógio interno, o 

qual marca a hora com uma precisão de nanosegundos. Quando o sinal é emitido, 

também é enviado o horário que ele “saiu” do satélite. 

Este sinal nada mais é do que sinais de rádio, que viajam na velocidade da 

luz (300 mil quilômetros por segundo, no vácuo). Cronometrando quanto tempo este 

sinal demorou em chegar, o receptor consegue calcular sua distância do satélite. 

Como a posição dos satélites é atualizada constantemente, é possível, por meio 

destes cálculos, determinar qual a sua posição exata. (14 – Funcionamento GPS) 

Relógio atômico – componente do GPS 

O relógio atômico é um relógio que usa a frequência de transição eletrônica 

na micro-onda, na região óptica ou ultravioleta do espectro eletromagnético, como 

um padrão de frequência, que é usado como seu mecanismo para medição 

do tempo. Os relógios atômicos são os dispositivos de medição de tempo e 

frequência mais precisos criados pela humanidade, sendo usados como padrões 

primários para os serviços internacionais de pesquisa de tempo, além de serem 

usados para controlar a frequência de ondas de transmissões de televisão, e em 

sistemas de navegação por satélite, como o GPS. 

O princípio de funcionamento de um relógio atômico não é baseado em física 

nuclear, mas sim em física atômica, utilizando o sinal de micro-ondas que os 

elétrons (presentes nos átomos) emitem quando se deslocam entre os níveis de 

energia. Os primeiros relógios atômicos eram baseados em masers (dispositivos que 

produzem ondas eletromagnéticas) expostos à temperatura ambiente. Hoje em dia, 

o os relógios atômicos mais modernos primeiro resfriam os átomos para uma 

temperatura absoluta perto de zero, deixando-os lentos com o uso de lasers e 

colocando-os em fontes atômicas, numa cavidade cheia de micro-ondas. Um 

exemplo desse dispositivo, é o americano NIST-F1. 

http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio/
http://www.infoescola.com/fisica/espectro-eletromagnetico/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio-atomico/
http://www.infoescola.com/cartografia/gps-sistema-de-posicionamento-global/


 

46 

 

A precisão de um relógio atômico depende da temperatura da amostra de 

átomos frios, e da frequência e largura inerente da transição eletrônica. Altas 

frequências e linhas estreitas aumentam a precisão do dispositivo. Os relógios 

atômicos são responsáveis por manter o Tempo Atômico Internacional (TAI), que é 

usado para definir o Tempo Universal Coordenado (UTC), também conhecido como 

“tempo civil”, que é o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as 

outras zonas horárias do mundo, sendo o sucessor do Tempo Médio de Greenwich 

(GMT). 

A ideia de usar as transições atômicas para medir o tempo foi sugerida pela 

primeira vez por William Thomson, o Lord Kelvin, em 1879, e a ressonância 

magnética, desenvolvida na década de 1930 por Isidor Rabi, tornou-se o método 

mais prático para fazer  isso. Em 1945, Rabi sugeriu que a ressonância magnética 

do feixe nuclear poderia ser usada como uma base para um relógio. O primeiro 

relógio atômico foi um dispositiva maser de amônia construído em 1949, no National 

Bureau of Standards, EUA. Ele era bem menos preciso que os 

já conhecidos relógios de quartzo, mas serviu como um excelente exemplo do 

funcionamento desse novo conceito para medição do tempo. O primeiro relógio 

atômico preciso, baseado numa certa transição do átomo de césio-133, foi 

construído por Louis Essen em 1955 no Laboratório Nacional de Física do Reino 

Unido. Essa criação fez com que ficasse internacionalmente acordado que o 

segundo internacional estaria baseado no tempo atômico. 

Desde o início do seu desenvolvimento na década de 1950, os relógios 

atômicos têm sido baseados nas transições hiperfinas em hidrogênio-1, o césio-133, 

e rubídio-87. O primeiro relógio atômico comercial foi o Atomichron, fabricado 

pela empresa americana National Radio Company, com mais de 50 relógios 

vendidos entre 1956 e 1960. Posteriormente El foi substituído por dispositivos muito 

menores, como o modelo Hewlett-Packard, que usava a frequência de césio 5060, 

lançado em 1964. 

Em agosto de 2004, os cientistas do NIST (National Institute of Standards and 

Technology) apresentaram um relógio atômico do tamanho de um chip. De acordo 

com os pesquisadores, o relógio foi pensado para ser um centésimo do tamanho de 

http://www.infoescola.com/exames-medicos/ressonancia-magnetica/
http://www.infoescola.com/exames-medicos/ressonancia-magnetica/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio-atomico/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio-atomico/
http://www.infoescola.com/curiosidades/relogio-atomico/
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qualquer outro. Necessitando de menos de 125 mW para funcionar, logo ele se 

mostrou adequado para o uso em dispositivos alimentados a bateria. Esta tecnologia 

se tornou disponível no mercado em 2011. 

O Brasil possui, no Observatório Nacional, localizado na cidade do Rio de 

Janeiro, dois relógios atômicos de Césio 133, que apresentam uma precisão de 

10−9 segundo por dia, ou seja, um bilionésimo de segundo. (15 – Relógio atômico 

GPS) 

Triangulação  

Os GPS usam o sistema de triangulação para determinar a localização de um 

receptor em terra. Por exemplo, quando você está meio perdido, e pergunta para 

alguém “Onde estou?”. A resposta da pessoa pode ser do tipo “Ah, você está a 10 

quilômetros da cidade X”. Claro que você pode estar a 10 quilômetros em qualquer 

direção da cidade. Então, é possível traçar um círculo para determinar a possível 

área em que você se encontra. 

O mesmo pode ser feitos com outros pontos de referência (no nosso caso, Y 

e Z) e assim fazer a triangulação dos pontos para determinar exatamente a sua 

posição. O sistema de GPS funciona da mesma forma. Este princípio é chamado de 

trilateração. 

Um quarto satélite é necessário para determinar a altitude em que você se 

encontra. O princípio do cálculo é o mesmo, mas envolve alguns números e fórmulas 

extras por tratar-se de um espaço tridimensional. 

O dispositivo de GPS vai fazer a comunicação com o Raspberry para informar 

o condutor o horário e sua localidade no momento que for validado no sistema sua 

impressão digital. 
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3  Metodologia 
 

 Neste capítulo é apresentado todo o desenvolvimento utilizado no trabalho, 
passando pela parte teórica, prática e a criação do protótipo. 
 
 
 

3.1  Planejamento do Projeto 
 
 

 Cronograma 
 

Segundo semestre de 2014 
  Atividades Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
 Definir Escopo           
 Definir Hardware           
 Apresentação do escopo           
 Definir orientador           
 Finalização do primeiro relatório           
 Entrega do primeiro relatório           
 Tabela 2 – Cronograma de Projeto de 2014 

 

Primeiro semestre de 2015  

 Atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Preparação do hardware             

Programação do software             

Teste do sistema             

Conclusão do relatório final             

Entrega do relatório final             

Apresentação do TCC (banca)             

Tabela 3 – Cronograma de Projeto 2015 
 
 
 

  Atividade Pendente 

     Atividade concluída 
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Previsão de Custos 
 
 
Raspberry Pi..................................................................................................R$ 220,00 

Chave de Ignição (Volkswagem Fusca).........................................................R$  15,00 

Leitor Biométrico.............................................................................................R$  80,00 

Comutador de Ignição (Volkswagen Fusca)...................................................R$  20,00 

Acoplador........................................................................................................R$    3,00 

Teclado...........................................................................................................R$  20,00 

Mouse.............................................................................................................R$  10,00 

Cabo HDMI.....................................................................................................R$  25,00 

Componentes Eletrônicos (resistores, leds, botão etc)..................................R$  10,00 

 

Total ..............................................................................................................R$ 403,00 
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3.2  Testes realizados  
 

 

Inicializando o Raspberry Pi: 

 

Inicialmente, é preciso acessar o site raspberrypi.org para realizar o download 

do sistema operacional que é utilizado pelo hardware. Após isso, deve-se gravar o 

mesmo sistema em um cartão de memória SD com capacidade de no mínimo 4GB. 

Depois de todos esses passos, efetuar a instalação. 

 

Para realizar a ligação física, é necessário conectar mouse, teclado, uma 

fonte de 5V, cabo de vídeo HDMI e o cartão de memória SD. Depois de todos esses 

passos, efetuar a instalação. 

 

Ele irá particionar e copiar a imagem do Linux, o cartão SD. Depois de 15 min 

aparecerá uma tela confirmando que a imagem foi transferida com sucesso. Irá 

reiniciar com um menu em um fundo azul.ste, que é um auxiliar de configuração de 

sistema e nele há várias opções para personalizar a instalação. Aqui é possível 

configurar as opções de linguagem, matriz do teclado, usuário e senha. Deve-se 

navegar utilizando as teclas: Direção, Enter, Esc e Backspace do seu teclado (sem 

uso de mouse nesta etapa). Ao finalizar as configurações, confirme tudo em Finish 

(seta para esquerda para chegar lá).  
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  Figura 12 – Interface do Raspberry 

 

Na 9 figura, vemos a interface do programa.  

 

Foi utilizado um circuito para realizar o teste de sinal digital da GPIO (General 

purpose input/output) que são os pinos de entrada e saída dos sinais do 

RaspberryPi. 

 

 
Figura 13 – Protoboard para teste 

 
 
 
 
O primeiro teste foi feito utilizando a programação do Apêndice A. Como pode ser 
visto abaixo, temos o fluxograma para exemplificar o que foi feito, para testar os 
pinos de entrada e saída do Raspberry Pi.  
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Figura 14 – Teste de Acendimento do 1º Led 

 
 
 

O teste com rele foi feito com a intenção de simular o funcionamento do motor 
de partida em que seria ligado o sistema biométrico. Para isso, o contato do relé 
teria que “fechar”. A programação utilizada está no apêndice B e o fluxograma 
abaixo, para exemplificar o teste, além do esquema elétrico. 
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Figura 15 – Circuito do Rele 

 
 
Ainda foram realizados testes em sequência dos LEDS 1,2 e 3, pela programação do 
apêndice C, como pode ser visto pelo fluxograma. A cada 1 segundo, cada LED era 
aceso e depois se apagava. 
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Figura 16 – Teste Acendimento Sequencial Led 1  

 
O 1º Led foi aceso com sucesso. 
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Figura 17 – Teste Acendimento Sequencial Led 2  

 
Como esperado, o 2º Led também foi aceso, seguindo a ordem de 1 segundo.  
 
 
 

 
Figura 18 – Teste Acendimento Sequencial Led 3  

 
O 3º Led também foi aceso conforme o esperado, atestando a programação que foi 
realizada. 

 
 

O leitor utilizado no projeto se chama Biometric Fingerpirnt que se comunicou no 
computador da plataforma Windows. Abaixo seguem os passos abaixo de como 
inicializá-lo, passo a passo, desde o cadastro do usuário até a página principal. 
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Figura 19 – Leitor Biométrico 

 
 

A primeira tela é realizada a amostra da digital para incluir a impressão digital do 
usuário.  

 

 
Figura 20 – Tutorial 

 
No segundo passo, é preciso registrar a amostra três vezes seguida, para autenticar 
a veracidade da informação. Neste passo, vemos o sistema de comparação do 
template como mencionado anteriormente.  
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Figura 21 – Tutorial II 

 
Após ser cadastrada a amostra biométrica, o driver necessita de alguns minutos 
para realizar a configuração. 
 
 

 
Figura 22 – Configuração 
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Depois de todos os passos serem realizados, podemos ver abaixa a tela do menu  
principal do leitor biométrico, onde estão presentes todas as informações, 
configurações gerais e registros. 

 

 
Figura 23 – Página principal 

 
 

Nas fotos abaixo, podemos ver o módulo do GPS instalado no circuito para fazer a 
comunicação com o RaspberryPi. Como dito anteriormente, o GPS tem a função de 
realizar a leitura dos dados de horário e localização do usuário no momento da 
leitura da digital. É apresentado o fluxograma da programação realizada em 
linguagem C, e o código no apêndice D. 
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Figura 24 – Circuito GPS 
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Figura 25 – Circuito GPS e Raspeberry Pi 

 
 
 
Nos testes finais, já com a ignição do Fusca, ao invés do leitor biométrico. Para 
simular o funcionamento da partida, foi conectado um LED na saída da linha 15. 
 
 

 
 

 
 Figura 26 – Teste Ignição 
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Figura 27 – Teste Ignição (LED Aceso) 

 
 
Bancada de testes:  
 

 
Figura 28 – Testes finais 
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4 Resultados Obtidos  
 

  

 

Apesar de algumas dificuldades com a programação em Python, devido ao 

curso não ter enfoque neste tipo de linguagem, os testes iniciais foram realizados 

com sucesso. O acionamento dos LEDS ocorreu de forma correta, o mesmo 

acendeu com sucesso, comprovando o funcionamento do sinal digital. 

 

O próximo teste foi feito com um relé (dispositivo eletromecânico) para simular 

o funcionamento do motor de partida, que seria acionado pelo leitor biométrico. O 

teste foi concluído com sucesso, o relé “fechou” o contato do circuito. 

 

Também foram realizados testes para acionamento de três LEDS de forma 

síncrona, apagando e acendendo um diodo por vez. Mais uma vez o resultado foi 

satisfatório. 

 

O leitor que seria utilizado no projeto, Biometric Fingerprint, apesar de se 

comunicar com o Windows (há um tutorial apresentado no item de testes 

realizados), apresentou problemas de comunicação com o hardware. Após certo 

tempo, foi constatado que o leitor não era o correto a ser utilizado para fins 

acadêmicos de projetos. Várias tentativas foram realizadas, mas sem sucesso. Para 

compensar este problema, foi instalado uma chave de ignição de um fusca com seu 

módulo, assim, ao invés de simular a ignição com o leitor biométrico, o protótipo é 

ligado pela própria chave de ignição; integrando o módulo GPS, driver e o próprio 

Raspberry Pi. 

 

Para atestar o funcionamento da chave de ignição, ligamos um LED na linha 

15, que seria o sinal de linha de partida de um automóvel. Com a alimentação em 

torno de 5V, ao virar a chave, o LED se acendia. 
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5 Conclusão 
 

 

A proposta principal do nosso projeto, além de construir um sistema inovador e 

seguro para o condutor, pode ajudar a reduzir a porcentagem de furtos e roubo de 

veículos no Brasil, conquistando aos poucos, a confiança dos proprietários de 

veículos brasileiros, proporcionando mais segurança e tranquilidade a estes.  Com 

custo baixo do sistema, confiabilidade e preferência há grande possibilidade de, em 

breve, a ignição biométrica se tornar parte integrante da concepção de veículos. 

Concluímos que este modelo de sistema é relativamente estável e apresenta um 

bom grau de confiabilidade e aceitabilidade, dada a probabilidade de dois indivíduos 

com a mesma impressão digital ser de uma em um bilhão; 

 

Com o decorrer do projeto, foram realizados vários tipos de testes, para 

entender todo o funcionamento, desde o sistema biométrico, até o sistema de 

partida do veículo. Na parte de comunicação da programação em Python, foram 

encontradas dificuldades, apesar de pesquisar soluções, não tivemos êxito em 

concluir o projeto conforme o esperado. Como o leitor só se comunicava apenas 

com o sistema operacional Windows e não conseguimos uma maneira do mesmo 

ser lido no Linux, propomos uma solução, realizar o teste com uma chave de 

ignição, apenas para demonstrar o funcionamento do sistema. 

 

Foi constatado, que mesmo com o projeto não funcionando conforme o 

esperado, que a biometria pode ser considerada uma forma útil de segurança. Para 

projetos futuros, já há uma boa base de estudo teórico para se iniciar a criação de 

um protótipo. Restam apenas descobrir como realizar a comunicação, que deve ser 

feita com outro tipo de leitor e a criação de um driver que gerencie o sistema 

biométrico. 
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Apêndice 

 

Apêndice A 

 

 

• Teste Led 

 

import  RPi.GPIO   
import time    
def  blink (pin):   
 
        RPi.GPIO.output (12,  RPi.GPIO.HIGH)   
        time.sleep ( 5 ) 
        RPi.GPIO.output (12,  RPi.GPIO.LOW)   
        time.sleep ( 5) 
 
       
        return   
 
RPi.GPIO.setwarnings(False) 
RPi.GPIO.setmode ( RPi.GPIO.BOARD) 
RPi.GPIO.setup ( 12 ,  RPi.GPIO.OUT) 
 
   
for i in  range ( 0 , 50):   
        blink( 12 ) 
         
RPi.GPIO.cleanup () 
re 
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Apêdice B 

 

• Teste Relé 

 

import  RPi.GPIO   
import time    
def  blink (pin):   
 
        RPi.GPIO.output (12,  RPi.GPIO.HIGH)   
        time.sleep ( 5 ) 
        RPi.GPIO.output (12,  RPi.GPIO.LOW)   
        time.sleep ( 5) 
 
       
        return   
 
RPi.GPIO.setwarnings(False) 
RPi.GPIO.setmode ( RPi.GPIO.BOARD) 
RPi.GPIO.setup ( 12 ,  RPi.GPIO.OUT) 
 
   
for i in  range ( 0 , 50):   
        blink( 12 ) 
         
RPi.GPIO.cleanup () 
re 
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Apêndice C 

 

• Teste de acionamento 3 Leds  

 

 
- Programação: 
 
import  RPi.GPIO   
import time    
def  blink (pin):   
 
        RPi.GPIO.output (12,  RPi.GPIO.HIGH)   
        time.sleep ( 3 ) 
        RPi.GPIO.output (12,  RPi.GPIO.LOW)   
        time.sleep ( 3 ) 
 
        RPi.GPIO.output (16,  RPi.GPIO.HIGH)   
        time.sleep ( 3 ) 
        RPi.GPIO.output (16,  RPi.GPIO.LOW)   
        time.sleep ( 3 ) 
         
        RPi.GPIO.output (18,  RPi.GPIO.HIGH)   
        time.sleep ( 3 ) 
        RPi.GPIO.output (18,  RPi.GPIO.LOW)   
        time.sleep ( 3 ) 
 
        
        return   
 
RPi.GPIO.setwarnings(False) 
RPi.GPIO.setmode ( RPi.GPIO.BOARD) 
RPi.GPIO.setup ( 12 ,  RPi.GPIO.OUT) 
RPi.GPIO.setup ( 16 ,  RPi.GPIO.OUT) 
RPi.GPIO.setup ( 18 ,  RPi.GPIO.OUT) 
 
   
for i in  range ( 0 , 50):   
        blink( 12 ) 
        blink( 16 ) 
        blink( 18 ) 
         
RPi.GPIO.cleanup () 
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Apêndice D 

 

• GPS 

 

#include "EstruturaMensagem.h" 
//#include <SoftwareSerial.h> 
 
//FunÃ§Ã£o para separar Mensagem 
 
 
//Declara uma estrutura do tipo Mensagem 
//Mensagem msg; 
 
//Declara uma estrutura do tipo GGA 
//GGA sGGA; 
 
char msg[120]; 
int i,j,z; 
long t1,t2; 
char seg[40]; 
float lat,lon; 
 
//VariÃ¡vel apenas para teste de funcionamento 
char x; 
 
void setup() { 
  // put your setup code here, to run once: 
  //Inicializa a mensagem 
  //InicializarEstrutura(&msg); 
 
  //Apenas para teste inicial 
  Serial.begin(9600); 
    //while(!Serial1); 
  // set the data rate for the SoftwareSerial port 
  Serial2.begin(9600); 
    //while(!Serial2); 
} 
 
int achaMarcador(char marc, char *msg, int quant) 
{ 
    int c; //Conta os marcadores (,) da mensagem do GPS 
    int i; 
    //Realiza a conversÃ£o da mensagem em localizaÃ§Ã£o 
        c = 0; 
        for(i = 0; i < strlen(msg) && c < quant;i++) 
            if(msg[i] == marc) 
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                c++; 
        if(i >= strlen(msg)) 
            return -1; 
        else 
            return i; 
} 
 
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
  if(Serial2.available()) 
  { 
    x = Serial2.read(); 
    if(x=='$') 
    { 
      if(msg[0]=='$' && msg[5]=='A' && msg[4]=='G') 
      { 
        //Processamento para encontrar as coordenadas 
         
        //Realiza a conversÃ£o da mensagem em localizaÃ§Ã£o 
        i = achaMarcador(',',msg,6); 
        if( i!= -1 && msg[i] != '0') 
            { 
                //Determina Latitude 
                i = achaMarcador(',',msg,2); 
                j = achaMarcador(',',msg,3); 
                z = 0; 
                while(i<j) 
                { 
                    seg[z] = msg[i]; 
                    z++; 
                    i++; 
                } 
 
                lat = (seg[0] - 0x30)*10 + (seg[1] - 0x30);     //ConversÃ£o em graus 
                t1 = (seg[2]-0x30)*10 + (seg[3]-0x30);        //Quantidade de minutos 
                t2 = (seg[5]-0x30)*10000.0 + (seg[6]-0x30)*1000.0+ 
            (seg[7]-0x30)*100.0+(seg[8]-0x30)*10.0+(seg[9]-0x30); 
                lat = lat + (t1+t2/100000.0)/60.0; 
                lat = lat * (msg[j+1] == 'N' ? 1 : -1); 
 
 
                //Determina Longitude 
                i = achaMarcador(',',msg,4); 
                j = achaMarcador(',',msg,5); 
                z = 0; 
                while(i<j) 
                { 
                    seg[z] = msg[i]; 
                    z++; 
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                    i++; 
                } 
 
                lon = (seg[0] - 0x30)*100 + (seg[1] - 0x30)*10 + (seg[2] - 0x30);     
//ConversÃ£o em graus 
                t1 = (seg[3]-0x30)*10 + (seg[4]-0x30);        //Quantidade de minutos 
                t2 = (seg[6]-0x30)*10000 + (seg[7]-0x30)*1000+ 
            (seg[8]-0x30)*100+(seg[9]-0x30)*10+(seg[10]-0x30); 
                lon = lon + (t1+t2/100000.0)/60.0; 
                lon = lon * (msg[j+1] == 'E' ? 1 : -1); 
 
                Serial.write("Latitude: "); 
                Serial.println(lat,DEC); 
                //Serial.write("\n"); 
                Serial.write("Longitude: "); 
                Serial.println(lon,DEC); 
                //Serial.write("\n"); 
            } 
        else 
            Serial.write("Mensagem Invalida\n"); 
 
        //printf("%s\n",msg); 
         
        /* 
        for(int j = 0; j <= i; j++) 
          Serial.write(msg[j]); 
        Serial.write("\n"); 
        */ 
      } 
      i = 0; 
    } 
    msg[i] = x; 
    i++; 
    //Receber(x, &msg); 
     
    //Imprime o conteÃºdo das strings 
    /* 
    for(int i = 0; i < msg.MAX_STR && msg.Str1[i]!= '\0'; i++) 
      Serial.write(msg.Str1[i]); 
    Serial.write("\n"); 
    for(int i = 0; i < msg.MAX_STR && msg.Str2[i]!= '\0'; i++) 
      Serial.write( msg.Str2[i]); 
    Serial.write("\n"); 
    */ 
  } 
} 
 


