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RESUMO 

 
 

Desde a criação dos veículos automotivos, verificou-se a necessidade 

de ferramentas que auxiliassem os profissionais a detectarem os problemas 

presentes em um veículo como falhas no funcionamento do motor ou até 

mesmo o controle das emissões. Quando a eletrônica foi inserida nos carros, 

tornou um sistema que era relativamente simples em sistemas de alta 

complexidade, porém a introdução da eletrônica também auxiliou nas 

detecções das falhas com muito mais precisão que outras ferramentas. Surgiu 

então uma nova tendência: os sistemas On-Board Diagnostics (OBD), ou seja, 

sistema de diagnóstico de bordo, possibilitando uma análise completa de 

dados, como temperatura do motor, rotação, analise das emissões, tudo 

oriundo de sensores já presentes no carro, tais como, sonda lambda, sensor 

hall, sensor de relutância magnética, sensor de temperatura, e outros sensores 

presentes no carro. E por isso o uso dele é largamente aplicado, pois 

aproveitam dados já usados nos cálculos do carro para fazer análise do 

comportamento veicular. Porém em muitos casos dados são descartados após 

as verificações de rotina, acarretando um desperdício de informações que 

podem ser usadas para traçar parâmetros e analisar comportamentos 

específicos de cada carro. 

O objetivo deste trabalho é acumular esses dados em um banco de 

dados relacionais, utilizando os conceitos de internet das coisas (IoT), para 

possibilitar acúmulo dos dados a longo prazo, podendo gerar padrões 

específicos para cada carro de cada montadora, marca ou modelo. E paralelo 

ao banco de dados, teremos um aplicativo que fará a interface homem-máquina 

entre o servidor e os stakeholders desse produto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras chaves: Scanner, OBD, Protocolos, Banco de Dados, Internet 

das coisas, IOT. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/complexidade/


 

ABSTRACT 

 

 
Since the creation of automotive vehicles, there’s necessity for tools that 

would help professionals to detect the problems present in a vehicle, such as 

malfunction of the engine, or even control of emissions. When the electronics 

have been inserted in the cars, it has a system that was relatively simple to 

highly complex systems, however the introduction of electronic also assisted in 

the detection of failures much more accurately than other tools. Then came a 

new trend the On Board Diagnostics (OBD) systems, enabling a more complete 

analysis of data and variables such as engine temperature, rotation, analysis of 

emissions, all come from already present sensors in the car, such as oxygen 

sensor, Hall effect sensor, reluctance sensor, temperature sensor, and other 

sensors. And so the use of it is largely used as leverage data already used in 

car calculations to analysis of vehicle behavior. However in many cases data is 

discarded after routine checks, resulting in a waste of information that can be 

used to draw parameters and analyze specific behaviors of each car. 

The objective of this work is accumulating this data in a relational 

database using the concepts of internet of things (IoT), to allow accumulation of 

long-term data, and generate specific standards for each car from every 

automaker, brand or model. And parallel to the database, we have an 

application that will make the man-machine interface between the server and 

the stakeholders of this product. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: Scanner, OBD, protocols, Database, Internet of Things, IOT. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
No início da concepção dos automóveis, os sistemas de atuadores e de 

gerenciamento do sistema eram puramente mecânicos, sendo que estes 

passaram a evoluir à medida que os sistemas eletrônicos foram sendo 

introduzidos. Estes embarcados passaram a ser usados na década de 60, 

proporcionando assim maior precisão de controle dos sistemas e também 

maior complexidade de manutenção (Eduardo Giovannetti Pereira dos Anjos, 

2011). 

 

 
Figura 1: Evolução da Eletrônica Embarcada 

 

 

Fonte: http://www.formula.ufscar.br/blog/eletronica-embarcada-evolucao-dos-sistemas- 

eletricoseletronicos/ 

http://www.formula.ufscar.br/blog/eletronica-embarcada-evolucao-dos-sistemas-
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A FIGURA 1 ilustra como ocorreu esta evolução se baseando entre os 

componentes comumente usados e os dispositivos desenvolvidos, destacados 

por fases. 

A inserção dos sistemas eletrônicos em veículos tem por objetivo 

aperfeiçoar o funcionamento do motor reduzindo assim o consumo, 

aumentando a potência e reduzindo a emissão de gases poluentes. Além 

disso, buscam a máxima eficiência em conforto e segurança (Eduardo 

Giovannetti Pereira dos Anjos, 2011). 

Entre os itens que buscam melhorar o desempenho do motor pode-se 

destacar a injeção eletrônica, o controle de abertura e fechamento da válvula 

borboleta e o uso de sensores que monitoram o sistema como um todo para 

que este seja totalmente adaptativo a fim de buscar o melhor regime do motor, 

com máxima eficiência (Eduardo Giovannetti Pereira dos Anjos, 2011). 

Já entre os itens de conforto e segurança podemos destacar o controle 

do ar condicionado, centrais multimídias e computadores de bordo, além de 

módulos de controle de tração e frenagem como ABS e EBD, além do air bag 

(Eduardo Giovannetti Pereira dos Anjos, 2011). 

Itens antes exclusivos apenas em veículos topo de linha, tem se tornado 

cada vez mais popular em veículos de entrada não só em função da 

rigorosidade da legislação nos aspectos de segurança, mas também em função 

da concorrência do mercado e exigência dos consumidores (Eduardo 

Giovannetti Pereira dos Anjos, 2011). 

Paralela a esta evolução, órgãos governamentais têm aumentado a 

exigência quanto à redução da emissão de gases poluentes. Hoje podemos 

destacar como um divisor o desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos 

por grandes montadoras, impulsionadas por incentivos do governo. Porém, o 

que se tornou um marco para a padronização do controle de emissão foi a 

criação de um sistema que faz a leitura dos padrões de funcionamento do 

motor e gerando parâmetros a cada segundo e alarmes de falhas se estes 

existirem. Este sistema é denominado On-boar Diagnostic (OBD). 
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1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

 
“A expressão “Sociedade de Informação” refere-se a um modo de 

desenvolvimento social e económico em que a aquisição, armazenamento, 

processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação de 

informação conducente à criação de conhecimento e à satisfação das 

necessidades dos cidadãos e das empresas, desempenham um papel central 

na atividade económica, na criação de riqueza, na definição da qualidade de 

vida dos cidadãos e das suas práticas culturais.” (Livro Verde, 1997) 

 
Sociedade de Informação é um imenso potencial tecnológico de mutações 

sociais que ocorrem a um ritmo vertiginoso. Devido a toda essa inovação e 

corrida em busca de novas tecnologias, às vezes alguns dos produtos já 

fabricados não tem seu funcionamento explorado ao máximo. Observando o 

cenário automobilístico mais precisamente, as empresas desenvolvedoras de 

tecnologias tem desperdiçado um alto potencial em informação, informação tal 

que poderia ser utilizada para detectar falhas ou tendências em carros com os 

mesmos motores ou sistemas, porém de que forma essas informações 

poderiam ser coletadas? (Cordeiro, 2005) 

 
Assim como em qualquer outra máquina o carro também tem uma 

interface para facilitar a condução do usuário e informar os parâmetros de 

funcionamento, o equipamento responsável por isso em um veículo é o painel 

de instrumentos, porém por mais recente que seja o projeto do painel de 

instrumentos ele ainda continuará informando ao usuário, esses dados de 

forma momentânea, não possibilitando a visualização de dados por um longo 

período. Dados tais como leitura de sensores que monitoram todo o 

funcionamento de um veículo e de emissões de poluentes. 

 
Com o projeto correto capaz de criar uma rede estruturada que liga todos 

esses dados a perfis diferentes de acesso, como montadora, revenda e cliente 

final, onde cada perfil poderia ser dividido em relação à necessidade dele, por 

exemplo, a montadora teria acesso a todos os carros produzidos por ela, a 

revenda teria acesso aos dados dos carros vendidos por ela e o cliente final 
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poderia monitorar toda a sua frota. Dessa forma podemos monitorar esses 

dados de forma global e assim medir o índice de emissões em cada carro ou 

prever e agendar um recall em um veículo, evitando-se de ter o incômodo de 

receber a visita de um cliente insatisfeito com o produto. 

 
Outra aplicação consideraria o cuidado que se deve tomar ao adquirir um 

carro seminovo, supondo que você consiga brevemente visualizar toda a vida 

útil do veículo desejado, sabendo qual a qualidade do combustível utilizado, 

você também será capaz de visualizar quantos códigos de erros já foram 

gerados no carro e quais foram esses erros, visualizar os tempos de avanço, 

entre outras características que estão disponíveis na tecnologia OBD-ll. 

 
As possibilidades e aplicações desse sistema são inúmeras sabendo que 

além de armazenar esses dados, também há a possibilidade de fazer alguns 

reparos simples como correções em sensores de oxigênio e combustível, entre 

outros, sem necessidade de acionamento da montadora ou mecânico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

 

 
O desenvolvimento de um dispositivo que faz a leitura constate dos 

dados do sistema do motor automotivo é embasado no conceito de IoT 

(Internet das Coisas), conforme explicado no tópico abaixo. 

 
 
 

2.1. INTERNET DAS COISAS 

 
 
 

O termo Internet das Coisas (Internet of Things) foi criado para designar a 

automação de ambientes através da interligação de sistemas micro 

eletromecânicos (MEMS), redes de comunicação e servidores para 

armazenamento de dados. Este conceito tem por objetivo aperfeiçoar 

aplicações de forma a reduzir gastos e extrair o máximo de eficiência criando 

uma interação entre a infraestrutura e permitindo assim a detecção e o controle 

desta (Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 

 
 

Figura 2: Representação de IoT. 
 

 

Fonte: https://www.pushtechnology.com/blog/tag/internet-of-things/ 

http://www.pushtechnology.com/blog/tag/internet-of-things/
http://www.pushtechnology.com/blog/tag/internet-of-things/
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A ideia deste conceito começou a ser fundamentada por Bill Joy no ano 

de 1991 quando deu início a estudos referentes à conectividade de objetos 

através da conexão TCP/IP e a internet, a partir de sua popularização (Ovidiu 

Vermesan e Peter Friess, 2013). 

A primeira vez em que foi proferido o termo “Internet das Coisas” foi em 

1999 por Kevin Ashton, do MIT, após anos de estudos e projetos. Com toda 

esta fundamentação ele escreveu o artigo “A Coisa da Internet das Coisas” 

para o RFID Journal, popularizando assim o termo. Ashton alegava que a rotina 

das pessoas criaria uma necessidade de se conectar a internet de várias 

maneiras. A partir da mobilidade e desenvolvimento da tecnologia seria 

possível desde o acumulo de dados até a movimentação de corpos com a 

máxima precisão (Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 

Para a concepção deste conceito são usados nano sensores para fazer o 

monitoramento e assim detectar qualquer alteração no ambiente em que são 

empregados, podendo ser desde processos industriais a aplicações 

residenciais. Estas informações são transmitidas via internet para servidores 

que irão gerenciar estas informações podendo devolvê-las pelo mesmo método 

de comunicação a atuadores para agir conforme a especificação ao qual são 

empregados (Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 

A evolução da Internet das Coisas se deve ao crescimento da 

nanotecnologia que permitiu a criação e desenvolvimento de equipamentos que 

são essenciais para este fim. Além disso, a popularização e o avanço dos 

sistemas de rede foram cruciais para a expansão deste conceito, que demanda 

certa complexidade nos dispositivos conectados que vão além da comunicação 

M2M (Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 

Entre as principais características para a concepção dos sistemas de 

internet das coisas está a inteligência da rede que seja capaz de detectar a 

alteração de objetos de determinado ambiente e se auto adequar, além de 

identificar falhas que influenciam no funcionamento do sistema e aplicar 

medidas para a correção do problema para assim dar mais credibilidade à 

tecnologia (Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 
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A grande aplicação em que é prevista para a Internet das Coisas e o 

grande uso de periféricos para esta aplicação requer o uso de uma arquitetura 

de rede mais densa e complexa. Estudos realizados pela Gatner, Inc apontam 

que haverá cerca de 20,8 milhões de dispositivos utilizando a automação 

proporcionada pelo conceito de Internet das Coisas. Por este motivo estima-se 

que o endereçamento de IPv4 (sistema de endereçamento fixo utilizada 

atualmente) não comportará esta demanda devido sua limitação, pois permite 

4,3 milhões de endereços fixos. Será necessário utilizar o IPv6 para abranger o 

grande número de endereçamentos usados, já que a Internet das Coisas não 

se limita apenas nos sistemas sensoriais, mas também dispositivos com 

recurso de atuação. A evolução e a adoção global do IPv6 serão aliados para o 

crescimento da Internet das Coisas (Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 

Atualmente há grande interesse por parte do setor industrial para o 

desenvolvimento e crescimento das aplicações de dispositivos que usam este 

conceito, pois permitirá reduzir gastos e aumentar a eficiência de um processo, 

além de prezar pela segurança do ambiente. Isto permitirá um alto grau de 

excelência dentro de uma determinada linha processual. Além disso, será 

possível fazer um monitoramento e controle mais efetivo deste meio (Ovidiu 

Vermesan e Peter Friess, 2013). 

O estudo e desenvolvimento do conceito de Internet das Coisas para a 

área industrial partem de três premissas: 

 A expansão de soluções analítica e da computação em nuvem; 

 Aumento da conectividade entre máquinas e dispositivos inteligentes; 

 Crescimento do número de aplicações que conectam diversos níveis 

de cadeias. 
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2.1.1. APLICAÇÃO DE IOT 

 

 
O conceito de internet das coisas é tratado como uma revolução 

tecnológica em que irá proporcionar um grande avanço dentro de sua área de 

aplicação. É estimado pela empresa de consultoria Gartner, Inc que até o ano 

de 2020 cerca 20,8 milhões de dispositivos estarão conectados à rede 

utilizando este conceito de automação em diversos setores como na área de 

gerenciamento de energia, dispositivos médicos, controle de transporte e 

planejamento urbano, até o uso doméstico para automação residencial (Ovidiu 

Vermesan e Peter Friess, 2013). 

O desenvolvimento de sistemas embarcados e dos atuadores permite 

que o conceito de internet das coisas seja aplicado tanto para monitoramento 

como também para execução de ações que permitem a melhor adequação do 

ambiente ou processo ao que foi proposta a aplicação permitindo assim que 

seja aberto um leque abundante de aplicações (Ovidiu Vermesan e Peter 

Friess, 2013). 

 
 

Figura 3: Esquema de Aplicação de IoT. 
 

 

Fonte: https://software.intel.com/en-us/articles/a-fast-flexible-and-scalable-path-to-commercial-iot- 

solutions 
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Entre as diversas aplicações de internet das coisas, há algumas áreas 

que serão destacadas abaixo que possuem certo nível de desenvolvimento em 

função de variáveis como o tempo em que foi empregada, simplicidade da 

aplicação ou o desenvolvimento dos dispositivos ali usados (Ovidiu Vermesan 

e Peter Friess, 2013). 

 

 
2.1.2. IOT VEICULAR 

 

 
A integração entre os sistemas de comunicação, controle e 

processamento é possível graças ao uso da Internet das Coisas. Esta 

aplicação permite a integração completa dos sistemas de transporte, 

abrangendo assim vários níveis como motoristas, veículos, infraestruturas e 

pedestres, permitindo assim a comunicação inter e intra veicular, por controle 

inteligente de tráfego. Além disso, permite a criação de estacionamentos 

inteligentes e de sistemas de cobrança eletrônica automática. Outra aplicação 

para sistemas automotivos é o controle de transporte de cargas, para gestão e 

controle de frota de veículos e caminhões, segurança e assistência rodoviária 

(Ovidiu Vermesan e Peter Friess, 2013). 
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Figura 4: IoT Veicular. 
 

 

Fonte: http://blogbrasil.comstor.com/hs-fs/hubfs/2016/Novembro/%5B14%20a%2018- 

11%5D/161114_MAN_AdobeStock_92974290_Blog.png?t=1499352907651&width=580&name=161114_ 

MAN_AdobeStock_92974290_Blog.png 

 
 

 

O conceito de IoT nunca esteve tão presente quanto no desenvolvimento 

do projeto do veículo autônomo que depende diretamente da troca de 

informações entre o meio e o automóvel, que detecta toda a condição do 

entorno através de sensores que interagem com atuadores cuja comunicação 

entre eles é feita via internet. 

http://blogbrasil.comstor.com/hs-fs/hubfs/2016/Novembro/%5B14%20a%2018-
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3. CONCEITOS 

 
 
 

Para a elaboração deste projeto é necessário destacar e desenvolver 

alguns conceitos que são determinantes. Este tópico contém itens relevantes e 

necessários para conhecimento. 

 
 

 
3.1. OBD-II 

 
 
 

Com o avanço dos dispositivos eletroeletrônicos, a inserção destes em 

equipamentos embarcados veiculares proporcionou a criação de um sistema 

on-board de monitoramento e detecção de falha do funcionamento dos motores 

atrelados aos módulos eletrônicos de controle (ECM). Este sistema tinha por 

função definir parâmetros que se tornariam padrões para o monitoramento da 

emissão dos gases provenientes da combustão do motor, havendo qualquer 

anormalidade acenderia uma lâmpada de alerta no painel do veículo e seria 

gravado um evento de falha, bem como os parâmetros de sensores no 

barramento de dados por meio de uma memória não volátil. Todo este 

processo foi definido como On-Board Diagnostic (OBD). (Valdeci Pereira Belo, 

2003) 

Este padrão de detecção anomalias começou a ser implantado na 

década de 80 no estado da Califórnia nos Estados Unidos seguindo a 

legislação de emissões definidas por institutos regulamentadores. Esta foi a 

primeira fase deste sistema que ficou conhecida como OBD-I, e que possui 

deficiências quanto a detecção de falhas e o tratamento de dados, bem como o 

processamento do sistema, e dificuldades de comunicação com as ferramentas 

externas de aquisição de dados. Sendo assim o sistema sofreu um 

aperfeiçoamento na década de 90, caracterizando assim a segunda fase dos 

sistemas de diagnóstico de falhas denominado de OBD-II, vigente até hoje. Em 

1996 tornou-se obrigatório a implantação dos sistemas de diagnóstico em 
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veículos fabricados nos Estados Unidos, sendo regulamentada com premissas 

estabelecidas pela California Air Resources Board (CARB). (Valdeci Pereira 

Belo, 2003) 

Posteriormente os órgãos europeus responsáveis desenvolveram um 

sistema similar, que segue os mesmos conceitos do OBD-II para o 

monitoramento das variáveis do motor, detecção e indicação de falhas que 

propiciam que o veículo emita gases para a atmosfera acima dos padrões 

definidos, sendo assim denominado de EOBD. Este sistema é compatível com 

o OBD-II no aspecto de monitoramento e protocolos de comunicação. (Valdeci 

Pereira Belo, 2003) 

A grande vantagem da criação e implantação do OBD-II/EOBD é que 

proporcionaram uma padronização para a detecção e varredura dos sistemas 

de ignição veicular. Antes cada montadora disponibilizava diferentes sistemas e 

suas ferramentas de diagnóstico, seguindo apenas o padrão definido pela 

marca. (Valdeci Pereira Belo, 2003). 

Levando em consideração um conceito macro, de forma geral a 

abrangência de monitoramento e gerenciamento dos sistemas compatíveis 

com o OBD em que realiza o controle de emissões é dividida dentro do sistema 

de força e transmissão conforme a FIGURA 5: 
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Figura 5: Divisão de Supervisão do OBD no Controle de Emissão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.hmautotron.eng.br/zip/cap19-hm004web.pdf 

 
 
 

Os sistemas OBD-II têm por função monitorar variáveis específicas 

disponíveis nos módulos de controle eletrônico a fim de detectar alguma 

disfunção dos parâmetros que possam interferir e aumentar a emissão de 

gases gerados por aquele veículo e assim gerar mensagens de erro. Com o 

aperfeiçoamento do sistema, este também se tornou uma ferramenta primordial 

para a manutenção dos equipamentos embarcados dos veículos. Entre as 

funções disponíveis no OBD-II estão: 

http://www.hmautotron.eng.br/zip/cap19-hm004web.pdf
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Quadro 1: Opções de Serviço do OBD-II. 
 

 
Fonte: 

ttps://www1.snapon.com/Files/Diagnostics/UserManuals/GlobalOBDVehicleCommunicationSoftwareManu 

al_EAZ0025B43.pdf 

 
 
 

Vale ressaltar que os sistemas de diagnóstico de bordo salvam apenas 

as variáveis monitoradas quando há ocorrência de falha, sendo também gerada 

uma indicação visual no painel do veículo. Este histórico não aponta 

isoladamente o agente causador da falha, porém esta é uma ferramenta muito 

importante para o reparo do sistema e assim a regularização dos níveis de 

emissão de poluentes conforme previsto pelo padrão do projeto. (Manual do 

Software de Comunicação OBD Global do Veículo, 2013) 
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Os dados podem ser coletados por meio de uma ferramenta de 

aquisição de dados OBD-II e que também permite a interação com o sistema 

através do monitoramento em tempo real das variáveis, bem como salvar e 

apagar o histórico de dados e a realização de testes para verificar o 

funcionamento de sensores (Manual do Software de Comunicação OBD Global 

do Veículo, 2013). 

 

Figura 6: Interação Entre o Dispositivo OBD-II. 

 

 

 

 
Fonte: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE 

wiRwM_OpvXUAhXIvJAKHZRmD0IQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.4x4brasil.com.br%2Fforum%2 

Fattachments%2Fsuzuki%2F193358d1254072255-gm-tracker-motor-peugeot- 

obd2.pdf&usg=AFQjCNE_aKxsYbant_iXcZgJr9jDdV6UxA 

 
 
 

A ferramenta de diagnóstico é acoplada ao barramento de dados dos 

veículos seguindo protocolos específicos de comunicação pré-definidos na 

http://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKE
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elaboração e padronização do projeto OBD. A arquitetura de interação dos 

sistemas ocorre conforme ilustrado na FIGURA 7 (Valdeci Pereira Belo, 2003). 

Figura 7: Arquitetura de Rede do OBD-II. 

 

Fonte: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE 

wiRwM_OpvXUAhXIvJAKHZRmD0IQFggxMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.4x4brasil.com.br%2Fforum%2 

Fattachments%2Fsuzuki%2F193358d1254072255-gm-tracker-motor-peugeot- 

obd2.pdf&usg=AFQjCNE_aKxsYbant_iXcZgJr9jDdV6UxA 

 
 

 

Os protocolos de comunicação são detectados automaticamente 

conforme o sistema ao qual são utilizados e servem para padronizar a 

comunicação e o formato das mensagens que fluem no barramento de dados, 

além da detecção de falhas. Os protocolos padronizados e regulamentados 

são: 

 Protocolo ISO 9141-2: especializado pela ISSO 9141 e definido para 

atender os requisitos do sistema OBD-II, estabelecendo a comunicação 

http://www.google.com.br/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKE
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com barramento de dados através de duas vias por um conector SAE 

J1962. Além disso, define formato de mensagens e procedimentos para 

a detecção de falhas; 

 Protocolo ISO 14230-4: conjunto de normas definidos pela ISO em que 

define requisitos para os sistemas de diagnósticos por meio de uma 

linha de comunicação serial similar ao RS-232, fornecendo assim 

padrões para a infraestrutura de comunicação entre a ferramenta e o 

módulo de controle, interagindo assim entre a camada física, a camada 

de dados, a camada de aplicação e a interface dos serviços; 

 Protocolo SAE J1850: estabelece padrões de comunicação e 

compartilhamento de dados entre os módulos de controle eletrônico de 

um veículo. É utilizado um conceito de multiplexação por divisão do 

tempo, sendo este definido de dois modos: por modulação de largura de 

pulso variável (VPW) e por modulação de largura de pulso fixo (PWM). 

Independente do padrão utilizado, o protocolo define o formato das 

mensagens e o procedimento de detecção de falha; 

 Protocolo SAE J2284/ISO 15765: protocolo definido pela BOSCH e 

regulamentado pelos órgãos responsáveis que especifica a transição 

dos dados disponíveis nos sistemas OBD-II através da rede de 

comunicação veicular definida como CAN. 

As ferramentas de aquisição OBD-II interagem com a rede de dados do 

carro através de um conector DLC de 16 pinos conforme a FIGURA 7, 

localizado geralmente próximo da caixa de fusíveis do veículo. 
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Figura 8: Conector OBD-II. 
 

Fonte: 

ttps://www1.snapon.com/Files/Diagnostics/UserManuals/GlobalOBDVehicleComm 

unicationSoftw areManual_EAZ0025B43.pdf 

 
 

A QUADRO 2 demonstra a função de cada pino, conforme previsto pelo 

padrão: 
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Quadro 2: Descrição dos Teminais do Conector. 
 

Fonte: 

https://www1.snapon.com/Files/Diagnostics/UserManuals/GlobalOBDVehicleCommunicationSoftwareMan 

ual_EAZ0025B43.pdf 

 
 
 

O sistema OBD-II utiliza sensores para o monitoramento das variáveis 

em tempo real e módulos de controle eletrônico para processar estas 

informações e gerar os alertas de falhas se existirem. Como forma de 

exemplificar o desenvolvimento e a precisão exigida para o controle das 

emissões de gases, depois da implantação dos sistemas de diagnósticos foram 

adicionados sensores na entrada e saída dos catalisadores a fim de medir os 

níveis dos gases provenientes da combustão. A QUADRO 3 enumera com 
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precisão as variáveis que são monitoradas pelo OBD-II. (Manual do Software 

de Comunicação OBD Global do Veículo, 2013) 
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Quadro 3: Variáveis Monitoradas. 
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Fonte: 

https://www1.snapon.com/Files/Diagnostics/UserManuals/GlobalOBDVehicleCommunicationSoftwareMan 

ual_EAZ0025B43.pdf 
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As mensagens de erro a serem exibidas seguem uma ordem de 

prioridade estabelecida na concepção e desenvolvimento do sistema, sendo 

que os equipamentos mais críticos tendem a ter maior grau de prioridade 

(Manual do Software de Comunicação OBD Global do Veículo, 2013). 

A geração dos códigos de falha segue um padrão específico, 

discriminando cada segmento da mensagem conforme a origem do sistema 

seguido pelo componente causador, conforme especificado na QUADRO 4 

(Manual do Software de Comunicação OBD Global do Veículo, 2013). 
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Quadro 4: Formato dos Códigos de Erro. 
 

 
Fonte:                                                                

https://www1.snapon.com/Files/Diagnostics/UserManuals/GlobalOBDVehicleCommunicationSoftwareMan 

ual_EAZ0025B43.pdf 

 
 
 

As fornecedoras de dispositivos de diagnose apresentam todas as falhas 

dividias em tabela, sendo estas padronizadas pelos órgãos responsáveis 
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seguindo a segmentação de mensagem conforme apresentado acima. As 

mensagens podem sofrer variações no texto de acordo com a variação do 

fabricante, porém os mesmos códigos sempre se referem ao mesmo 

dispositivo ou sistema com falha. (Manual do Software de Comunicação OBD 

Global do Veículo, 2013). 

 
 
 

3.2. ELM327 

 
 

 
As exigências mundiais referentes à preservação ambiental sobre a 

criação e desenvolvimento de projetos tecnológicos estão cada vez maiores e 

isto também se aplica ao mercado automotivo abrangendo o veículo durante 

toda sua vida útil, passando desde a produção, a utilização pelo cliente até a 

forma em que se deve tratar o descarte de seus componentes embarcados e a 

carroceria (ELM327 OBD to RS232 Interpreter). 

A forma em que o veículo mais impacta o meio ambiente durante o uso 

do veículo por um consumidor é através da emissão dos gases provenientes da 

combustão. Qualquer anomalia neste sistema é capaz de gerar distúrbios de 

forma a aumentar criticamente a emissão de gases e para isso foram criadas 

legislações específicas de controle, sendo a criação dos sistemas de diagnose 

uma delas (OBD) (ELM327 OBD to RS232 Interpreter). 

Estes sistemas monitoram dados específicos do veículo, sendo estes 

coletados através de um equipamento necessário para fazer a interface de 

comunicação. Estes dispositivos estão munidos por um “chip” de circuito 

integrado denominado ELM327, capazes de criar um elo de comunicação serial 

entre as portas de comunicação do OBD e as saídas RS232 (ELM327 OBD to 

RS232 Interpreter). 
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Figura 9: Chip Integrado ELM327. 
 

 

Fonte: https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf 

 
 
 

O ELM327 consiste em um elemento programável que segue os 

protocolos de comunicação do OBD, fornecendo assim alta velocidade de 

comunicação. Através do diagrama de blocos do componente é possível 

visualizar a forma em que ocorre e onde devem ser ligados os pinos de 

comunicação, seleção de protocolo, alimentação, oscilador, entradas e saídas 

(ELM327 OBD to RS232 Interpreter). 

http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
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Figura 10: Diagrama de Blocos ELM327. 
 

 

Fonte: https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf 

 
 
 

Munidos destes componentes, os dispositivos de diagnose são 

compatíveis com veículos leves e pesados e capazes de extrair os códigos de 

falhas, monitorar as variáveis de controle e interagir com o sistema conforme 

apresentado no item OBD-II (ELM327 OBD to RS232 Interpreter). 

http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
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Figura 11: Dispositivo Scanner OBD-II. 
 

 

Fonte: https://gloimg.gearbest.com/gb/2014/201412/goods-img/1419304255952-P-2290184.jpg 

 
 

 

Este dispositivo é responsável por realizar a comunicação com um 

equipamento de interface homem-máquina (IHM), sendo possível ser realizada 

pelo meio físico através de um cabo serial ou então via bluetooth ou wireless. 

Para realizar a ancoragem com o sistema OBD-II, o ELM327 é 

condicionado em um circuito conforme a FIGURA 12 de forma a propiciar e 

cumprir todas as funções dispostas. 
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Figura 12: Diagrama do Elétrico do Dispositivo Scanner. 

 
 

 
Fonte: https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf 

http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
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3.3. RASPBERRY PI 

 
 
 

O Raspberry PI é o menor computador do mundo, com dimensões 

compatíveis a um cartão de crédito, e foi criado e desenvolvido por membros 

da universidade de Cambridge, na Inglaterra, no ano de 2012 para ter uma 

aplicação em larga escala, sem diferenciar níveis acadêmicos e industriais ou 

ainda faixa etária. Tinha por objetivo atingir um público que visava desenvolver 

projetos na área da tecnologia da informação, sem demandar conhecimentos 

avançados em programação (Ricardo Merces, 2013). 

 
Inicialmente o Raspberry PI foi desenvolvido para rodar com sistemas 

operacionais baseados em GNU/Linux, sendo armazenados no cartão de 

memória SD, comportando assim qualquer tipo de linguagem programável que 

possa ser compilada na arquitetura ARMv6 para desenvolvimento de software. 

O projeto visa utilizar a linguagem de programação Python como referência e 

tendo BBC Basic como suporte (Matt Richardson e Shawn Wallace, 2013). 

 
Além disso, o gerenciador de instalação do Raspberry PI comporta 

outros tipos de sistemas operacionais sendo: 

 
• Archlinux ARM; 

 
• OpenELEC; 

 
• Pidora (Fedora Remix); 

 
• Raspbmc e o XBMC open source digital media Center; 

 
• RISC OS - O sistema operacional baseado em ARM; 

 
• Raspbian (recomendado) - baseado em ARM hard-float (armhf) Debian 7 

'Wheezy' porta de arquitetura originalmente projetada para ARMv7 e 

processadores posteriores, compilado para o mais limitado conjunto de 

instruções ARMv6 do Raspberry Pi. É necessário um cartão SD de no mínimo 

de 2 GB, mas é recomendado um cartão SD de 4 GB ou superior. 
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• Raspbian Server Edition é uma versão simplificada com outros pacotes 

de software incluído, em comparação com o computador desktop normal 

orientado a Raspbian. 

 
• PiBang Linux é derivado do Raspbian. 

 
Este dispositivo possui todos os componentes integrados em apenas 

uma placa sendo assim classificado como Single-Board Computer (SBC), ou 

seja, possui o processador, memória, entradas e saídas e a conexão a outros 

periféricos integrados em um único circuito (Ricardo Merces, 2013). 

 
O Raspberry PI possui conexões para periféricos como cartão SD, 

necessário para ser utilizado como memória de disco rígido (HD). Além disso, 

possui entrada para fonte de alimentação externa, saída HDMI para serem 

conectadas a um monitor ou uma TV, portas USB 2.0 com fornecimento de 

corrente dentro da faixa padrão e conexão ethernet com padrão RJ45 

dependendo do modelo. Também podem ser usados outros acessórios a este 

dispositivo como câmeras, teclado e mouses, por exemplo, (Matt Richardson e 

Shawn Wallace, 2013). 

 
A quantidade de entradas e saídas, bem como especificações como 

processadores, memória RAM, conector ethernet e quantidade de portas USB 

variam de acordo com o modelo. Os primeiros dispositivos denominados como 

Model A possuem algumas limitações, sendo as mais notáveis a memória RAM 

de 256MB, o fornecimento de corrente das portas USB variando em torno de 

200mA e a ausência de uma porta ethernet embutida. Os posteriores 

chamados de Model B possui memória RAM de 512MB, além das portas USB 

com fornecimento de corrente compatíveis aos modelos 2.0 (500mA) e porta 

ethernet embutida (Ricardo Merces, 2013). 

 
Atualmente  são  comercializados em maior  escala três tipos de 

Raspbeery que seguem o padrão Model B, sendo eles: 

 
• Raspberry Model B; 

 
• Raspberry 2 Model B; 
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• Raspberry 3 Model B. 

 
 
 

3.3.1. RASPBERRY MODEL B 

 
 
 

Conforme descrição do datasheet do componente: 

 
“O Raspberry Pi Modelo B + incorpora uma série de melhorias e novos 

recursos. Maior consumo de energia, maior conectividade e maior IO estão 

entre as melhorias deste poderoso, pequeno e leve computador baseado em 

ARM.” (Datasheet Raspberry Model B+). 

 
 

 
Quadro 5: Especificações Raspberry Pi Model B. 

 

 

Fonte: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/127d/0900766b8127da4b.pdf 

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/127d/0900766b8127da4b.pdf
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3.3.2. RASPBERRY PI 2 MODEL B 

 
 
 

Conforme descrição do datasheet do componente: 

 
“O Raspberry Pi 2 oferece 6 vezes a capacidade de processamento dos 

modelos anteriores. Esta segunda geração de Raspberry Pi tem um 

processador Broadcom BCM2836 atualizado, que é um poderoso processador 

quad-core baseado em Corte ARM Cortex-A7 que funciona a 900MHz. A placa 

também possui um aumento na capacidade de memória para 1Gbyte.” 

(Datasheet Raspberry 2 Model B). 

 
 

 
Quadro 6: Especificações Raspberry Pi 2 Model B. 

 

 
 

Fonte: https://cdn-shop.adafruit.com/pdfs/raspberrypi2modelb.pdf 
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3.3.3. RASPBERRY PI 3 MODEL B 

 
 
 

Conforme descrição do datasheet do componente: 

 
“O Raspberry Pi 3 Model B é a terceira geração do Raspberry Pi. Este 

poderoso computador do tamanho de um cartão de crédito pode ser usado 

para muitas aplicações e substitui o modelo original Raspberry Pi Model B + e 

Raspberry Pi 2 Model B. Embora mantendo o popular formato de placa o 

Raspberry Pi 3 Model B traz um processador mais poderoso, 10x Mais rápido 

do que a primeira geração Raspberry Pi. Adicionalmente, ele adiciona LAN sem 

fio e conectividade Bluetooth, tornando-a a solução ideal para projetos 

conectados poderosos.” (Datasheet Raspberry 3 Model B). 

 
 

 
Quadro 7: Especificações Raspberry Pi 3 Model B. 

 

 

Fonte: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14ba/0900766b814ba5fd.pdf 

http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14ba/0900766b814ba5fd.pdf
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3.4. COMUNICAÇÃO GSM 

 
 
 

GSM (Global System for Mobile Communications) é um protocolo de 

comunicação para dispositivos sem fio elaborado em 1982 na Europa, sendo 

um sistema que partilha elementos comuns com outras tecnologias de 

telemóvel e que visava padronizar as tecnologias de comunicação usadas 

visando assim à redução de custos de implantação e manutenção (Gunnar 

Heine, 1999). 

Este tipo de comunicação caracterizado como tecnologia móvel é 

popularmente usado em celulares possuindo o sinal e os canais de voz digitais, 

sendo assim denominado como sistema de segunda geração (2G) tendo 

acoplado um sistema de comunicação de dados, sendo estes desenvolvidos 

conforme o sistema foi sendo explorado e aperfeiçoado (Oficinadanet, 2008). 

O sistema GSM 900 utiliza dois conjuntos de frequências na banda dos 

900 MHz, o primeiro nos 890-915MHz, utilizado para as transmissões do 

terminal e o segundo nos 935-960MHZ, para as transmissões da rede. O 

método utilizado pelo GSM para gerir as frequências é uma combinação de 

duas tecnologias: o TDMA (Time Division Multiple Access) e o FDMA 

(Frequency Division Multiple Access). O FDMA divide os 25 MHz disponíveis 

de frequência em 124 canais com uma largura de 200 kHz e uma capacidade 

de transmissão de dados na ordem dos 270 Kbps (Oficinadanet, 2008). 

A arquitetura de uma rede GSM é particionada em zonas, sendo que cada 

uma delas possui uma estação base composta por um SIM (Subscriber Identity 

Module) permite identificar o usuário que utiliza faixas de frequência diferentes 

com as que a estão rodeando conforme exemplificado na FIGURA 12. O 

alcance de cada estação base é a menor possível, limitada no máximo a 5 km 

para que assim seja utilizada a mesma faixa de frequência por mais vezes. Os 

terminais (aparelhos) são identificados por um número de identificação único 

de 15 caracteres chamado IMEI (International Mobile Equipment Identity). Cada 

chip SIM possui igualmente um número de identificação único (e secreto) 

chamado IMSI (International Mobile Subscriber 



47 
 

Identity). Este código pode ser protegido com a ajuda de uma chave de quatro 

números chamada código PIN (Diego Liberalquino, 2010). 

 
Figura 13: Ilustração de um Sistema GSM. 

 
 

Fonte: http://tcc.ecomp.poli.br/20102/diegotcc.pdf 

 
 

 
Este tipo de estrutura usada em uma rede GSM possui desvantagens, 

sendo elas comumente relacionadas à infraestrutura. Quanto maior for o 

fracionamento da rede, maior será o custo relacionado à infraestrutura. Além 

disso, quando ocorre o descolamento de uma estação móvel para fora da zona 

que estava localizada e esta invade outra, é necessário realizar outra chamada 

para uma nova estação base, processo conhecido como handover. É 

necessário manter a localização aproximada de cada estação móvel dentro de 

uma zona para que seja possível entregar uma chamada realizada por outro 

dispositivo. Por causa dos problemas de handover e localização, a sinalização 

de controle de emissão e recepção sinais se torna bastante complexa, com um 

volume de dados a ser analisado e, consequentemente, uma carga muito 

grande para ser processada por um único computador central (Diego 

Liberalquino, 2010). 

http://tcc.ecomp.poli.br/20102/diegotcc.pdf
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3.5. SALVAR EM NUVEM 

 
 
 

Computação em Nuvem consiste em um conceito que permite salvar e 

acessar arquivos de forma mais flexível e rápida, minimizando assim o esforço 

gerencial com o provedor possibilitando mais comodidade ao usuário através 

de um conjunto de recursos computacionais configuráveis como redes, 

servidores, aplicações e serviços (Darlan Florêncio de Arruda e José Almir 

Freire de Moura Júnior, 2010). 

 
Figura 14: Ilustrativo de Salvar em Nuvem. 

 

Fonte: http://www.palavralivre.com.br/wp-content/uploads/2014/05/nuvem.jpg 

 
 

 
De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologias dos 

Estados Unidos (NIST, do inglês), os serviços da nuvem podem ser fornecidos 

com base em três modelos: 

 “Software as a Service”(SaaS): também conhecido como software de 

serviço, são aplicações desenvolvidas visando o consumidor final sendo 

entregues via internet e gerenciadas por um provedor da nuvem. 

 “Plataform as a Service”(PaaS): é um tipo de plataforma de serviço que 

é constituído por ferramentas e serviços de um provedor destinados ao 

desenvolvimento e entrega dos aplicativos do SaaS de forma rápida e 

eficiente. 

http://www.palavralivre.com.br/wp-content/uploads/2014/05/nuvem.jpg
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 “Infrastructure as a Service”(IaaS): infraestrutura como serviço em que 

dispõe a infraestrutura básica de TI (rede, hardware, sistema 

operacional, e software de virtualização) conforme necessidades do 

cliente. 

A Computação em Nuvem surge como uma ferramenta de alta eficiência e 

que proporciona maximizar e flexibilizar os recursos diante dos diversos 

serviços oferecidos como armazenamento de dados, desenvolvimento de 

ferramentas com aplicações variadas e gerenciamento de infraestrutura (Darlan 

Florêncio de Arruda e José Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

O uso de Banco de Dados em Nuvem é uma saída de baixo custo que 

tende a atrair clientes utilizando a infraestrutura de sistemas de terceiros para o 

gerenciamento de diversas aplicações comerciais e industriais visando 

aperfeiçoar o processo e elevar o lucro (Darlan Florêncio de Arruda e José 

Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

 

 
3.5.1. EVOLUÇÃO DOS BANCOS DE DADOS 

 

 
Um resumo simples para a origem dos Bancos de Dados em Nuvem é a 

relação do volume comportado nessas infraestruturas, podendo se tornar um 

desafio durante o seu desenvolvimento se for levado em consideração que 

existem problemas de escalabilidade nestes ambientes. Sem dúvida a 

evolução e popularização da internet, além do aumento da comercialização de 

dispositivos móveis foram fatores que contribuíram de forma direta para o 

aumento maciço do volume de dados gerado tornando assim um desafio para o 

desenvolvimento de sistemas para o gerenciamento de controle e segurança 

desses dados (G. Cottman, 2011). 

Em 2013 foi elaborado um relatório pela Forrester Research intitulado 

“Enterprises seeks the benefits of Hybrid Cloud and work to overcome the 

challenges” para mensurar o crescimento deste tipo de serviço. Foram 

realizadas entrevistas com especialistas em tecnologia da informação, 

hardware e software de grandes empresas e foram colhidos os seguintes 

resultados: 
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 Mais de 40% dos tomadores de decisões relacionados a hardware, e 

54% dos relacionados ao software estão implementando ou planejando 

implementação de uma IaaS; 

 28% das empresas já implementaram um modelo híbrido; 

 76% dos tomadores de decisões estão utilizando ou irão utilizar a 

estratégia da nuvem. 

Ainda de acordo com o mesmo relatório, os principais motivadores na 

escolha da nuvem híbrida são: 

 Flexibilidade sob demanda; 

 Custos reduzidos; 

 Resposta rápida às necessidades do negócio; 

 Menor preocupação com recursos de TI e maior possibilidade de se 

focar mais no negócio e nos objetivos estratégicos; 

 Independência geográfica; 

 Melhor recuperação em caso de desastre. 

Outro fenômeno que podemos destacar para o crescimento dos bancos de 

dados em nuvem é a facilidade e agilidade de acesso e obtenção 

proporcionados por essa plataforma, além da necessidade de acesso rápido e 

seguro dependendo da aplicação (Darlan Florêncio de Arruda e José Almir 

Freire de Moura Júnior, 2010). 

Devido ao crescimento e em função da grande demanda que é prevista, se 

faz necessário o desenvolvimento da tecnologia das plataformas de bancos de 

dados em nuvem, bem como o aumento dos padrões de segurança imposto 

por eles para o gerenciamento desses dados (Darlan Florêncio de Arruda e 

José Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

 

 
3.5.2. DESAFIOS 

 

 
A Computação em Nuvem proporciona diversas vantagens quanto à 

utilização, porém ainda possui diversos desafios para o desenvolvimento do 

ambiente no aspecto da segurança da informação, escalabilidade e 

consistência de dados, além da qualidade dos serviços prestados. 
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 SEGURANÇA 

 

 
Um dos fatores que emperram o desenvolvimento da Computação em 

Nuvem são as questões de segurança como controle de acesso, 

confidencialidade, integridade de dados, tolerância a falhas; tais preocupações 

também fazem parte desta nova tecnologia (Darlan Florêncio de Arruda e José 

Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

Em vista da diversidade de recursos utilizados para a execução do 

gerenciamento de dados em nuvem como sistemas operacionais, softwares, 

domínios de redes, políticas de segurança e por utilizar a internet como meio 

de trafego desses dados, implica em o aglomerado de informações ser um alvo 

susceptível a ataques (Darlan Florêncio de Arruda e José Almir Freire de 

Moura Júnior, 2010). 

A segurança da informação deve ser tratada como ponto primordial para o 

desenvolvimento dos sistemas de Bancos de Dados em Nuvem uma vez que 

ela é sustentada por pilares como disponibilidade, confidencialidade e 

integridade das informações (Darlan Florêncio de Arruda e José Almir Freire de 

Moura Júnior, 2010). 

 
 

 ESCALABILIDADE E CONSISTÊNCIA DE DADOS 

 

 
Uma das soluções que tem mais ênfase para o desenvolvimento dos 

sistemas está relacionada à escalabilidade, já que ela determina quanto o 

servidor comporta em função da demanda proporcionando assim o crescimento 

do sistema, porém não garante a consistência dos dados (Darlan Florêncio de 

Arruda e José Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

Grande parte das soluções relacionadas à consistência dos dados diz 

respeito a um tipo de aplicação mais restrita, que não possui muita variedade 

sendo denominada de consistência eventual ou fraca. Não pode ser aplicada 

em serviços que demandam maior consistência dos dados (Darlan Florêncio de 

Arruda e José Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 
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Sendo assim, este assunto se torna um tema primordial a ser analisado 

quando se trata do desenvolvimento de Sistemas de Banco de Dados em 

Nuvem dado como principal desafio para tornar o sistema mais eficiente e 

confiável na questão de manutenção dos dados (Darlan Florêncio de Arruda e 

José Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

 

 
 QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE DADOS 

 

 
A qualidade dos serviços prestados por sistemas de BDN está 

diretamente relacionada à disponibilidade e desempenho, permitindo assim aos 

usuários fazerem uso das ferramentas disponibilizadas neste ambiente a 

qualquer momento (Darlan Florêncio de Arruda e José Almir Freire de Moura 

Júnior, 2010). 

Dessa maneira, é essencial ter uma alta disponibilidade para que se 

possa propiciar altos índices de qualidade do serviço, oferendo o máximo 

desempenho e flexibilidade de aquisição uma vez que se deve conviver com as 

limitações de segurança atualmente (Darlan Florêncio de Arruda e José Almir 

Freire de Moura Júnior, 2010). 

Torna-se então um desafio manter essas características de qualidade 

uma vez que determinados acessos são impossíveis de dimensionar ou então 

prever a demanda exigida em função do acesso (Darlan Florêncio de Arruda e 

José Almir Freire de Moura Júnior, 2010). 

 

 
3.5.3. VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 

 
Os sistemas de gerenciamento de dados em nuvem possuem suas 

vantagens e desvantagens, sendo algumas enumeradas a seguir: 
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 VANTAGENS 

 

 
A principal vantagem dos sistemas do banco de dados em nuvem está 

relacionada quanto ao acesso, sendo este irrestrito e necessitando apenas que 

o usuário tenha uma conexão com a internet, permitindo assim mobilidade e 

flexibilidade (Helpdigital, 2015). 

Outro ponto a ser destacado é que os serviços disponíveis por um 

sistema estão diretamente relacionados ao nível de acesso permitido ao 

usuário, sendo controlado o acesso proporcionalmente ao que é pago 

(Helpdigital, 2015). 

Com este tipo de serviço é totalmente dispensável para o usuário dispor 

de recursos físicos para a manutenção dos dados, bem como realizar backups 

periódicos uma vez que é de responsabilidade da provedora do serviço garantir 

a integridade das informações (Helpdigital, 2015). 

Sendo assim é possível evidenciar três benefícios: redução de custos 

para aquisição e composição da infraestrutura, a flexibilidade proporcionada 

pelo sistema e fornece maior facilidade de acesso aos usuários em relação aos 

serviços (Helpdigital, 2015). 

 

 
 DESVANTAGENS 

 

 
A segurança se trata de um dos desafios para o desenvolvimento do 

sistema e também a principal desvantagem para quem adere à computação em 

nuvem. Os principais critérios avaliados estão relacionados à privacidade e 

integridade dos dados, uma vez que estão sujeitas a ataques externos. Têm-se 

aplicado medidas a fim de reduzir este tipo de ocorrência entre elas criptografia 

de dados, controle de acesso mais rigoroso e um sistema de gerenciamento 

mais eficaz de segurança (Helpdigital, 2015). 
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3.6. MYSQL 

 
 
 

Com a evolução da tecnologia da informação, foi se tornando crucial 

criar ferramentas para que os dados gerados sejam armazenados e 

gerenciados conforme sua aplicação. Tendo nesta necessidade um aspecto 

fundamental, criou-se e desenvolveram-se os bancos de dados (Rafael Aroca, 

2000). 

Para o gerenciamento destes bancos de dados se demanda uma 

ferramenta que trate estas informações em alta escala e densidade, além de 

velocidade e segurança, para isto foi criada a linguagem para administrar os 

servidores de dados denominados “Structured Query Language” – Linguagem 

de Consulta Estruturada (SQL), desenvolvida pela empresa sueca TCX. Com o 

passar do tempo, esta linguagem foi sendo desenvolvida conforme as 

necessidades de aplicação surgindo assim mySQL, uma das ferramentas mais 

utilizadas hoje para o controle de servidores em bancos de dados e que 

apresenta o maior custo-benefício, com baixo custo e alto desempenho além 

da robustez (Rafael Aroca, 2000). 

O mySQL é caracterizado por ser uma linguagem open source, ou seja, 

qualquer usuário pode contribuir para o desenvolvimento desta ferramenta, 

podendo enriquecer assim a biblioteca proporcionando um crescimento na 

abrangência de funções desta linguagem (Rafael Aroca, 2000). 

Entre as principais características do mySQL estão: 

 
 O servidor de banco de dados MySQL é extremamente rápido, confiável, 

e fácil de usar. O Servidor MySQL também tem um conjunto de recursos 

muito práticos desenvolvidos com a cooperação dos próprios usuários; 

 O Servidor MySQL foi desenvolvido originalmente para lidar com bancos 

de dados muito grandes de maneira mais rápida que as soluções 

existentes e tem sido usada em ambientes de produção de alta 

demanda. Apesar de estar em constante desenvolvimento, o Servidor 

MySQL oferece um rico e proveitoso conjunto de funções. A 

conectividade, velocidade, e segurança fazem com que o MySQL seja 
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altamente adaptável para acessar bancos de dados na Internet; 

 MySQL é um Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados 

relacional. 

 

 
3.7. HTTP 

 
 
 

O HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) é um protocolo desenvolvido na 

década de 90 e que objetivava estabelecer padrões de transferência de dados 

em que destinava ser aplicado à rede de dados WWW (World Wide Web) 

baseado na solicitação de um usuário e o envio de informações de um servidor 

seguindo um padrão. (Rodrigo Albino, 2009) 

Este protocolo pode ser dividido em três fases, sendo adequado 

conforme as necessidades e desenvolvimento dos sistemas. O HTTP 0.9 foi a 

primeira fase, sendo caracterizado por não estabelecer uma formatação na 

troca de dados com a rede. Posteriormente vieram as versões 1.0 e 1.1, sendo 

esta última ainda vigente. Entre as principais evoluções estão o acréscimo de 

um formato sobre os dados transferidos e a forma de requisição, resposta e 

consideração de proxys e diferenciando entre si a estabilidade de conexão 

entre elas. (Rodrigo Albino, 2009) 

O protocolo HTTP segue o Modelo OSI em que há a determinação de 

padrões de comunicação e que objetiva a eficiência na transferência de dados 

multimídia. Este processo se baseia de modo simplificado em quatro etapas: 

requisição – solicitação do cliente através de uma mensagem com padrão 

MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) –, resposta – enviado uma 

resposta com o com status da solicitação e detecção do protocolo –, conexão e 

desconexão – podendo ser direta ou indireta e que determina a forma com que 

há requisição de conexão entre cliente/servidor podendo ser persistente ou 

não, o que acaba determinando a eficiência e assim otimizando a conexão. A 

versão HTTP 1.1 possui conexão persistente, ou seja, realiza várias 

requisições simultâneas sem que necessite de uma resposta, diminuindo assim 

o consumo de processamento, memória e banda (Rodrigo Albino, 2009). 
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Basicamente é iniciada uma comunicação entre cliente/servidor através 

do TCP/IP (Internet Protocol), havendo uma solicitação via um usuário que 

pode ser um browser ou navegador em que é enviada uma mensagem de 

acesso a uma página, geralmente constituída com base na linguagem HTML e 

encontra através do URL (Uniform Resource Locators) que caracteriza a 

identificação da página. Então ocorre o envio de uma resposta de um servidor 

a esta solicitação, sendo a comunicação entre estes meios padronizada 

através de padrões estabelecidos pelo protocolo HTTP, conforme 

exemplificado pela FIGURA 15 (UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/UNEMAT – COLÍDER). 

 

 
Figura 15: Interação Cliente/Servidor. 

 

 

Fonte: https://img.vivaolinux.com.br/imagens/artigos/comunidade/Protocolo%20HTTP.pdf 

 
 

O servidor se adequa a enviar as mensagens seguindo padrões 

determinados de acordo com a configuração e formatação da página através 

do gateway, podendo gerar ferramentas auxiliares de adequação para este 
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protocolo determinados como cookies que interagem com o cliente. 

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO/UNEMAT – COLÍDER) 

Além disso, os servidores geram mensagens conforme o padrão MIME 

(Multipurpose Internet Mail Extensions) sendo assim convertidos para o formato 

conforme a QUADRO 8 a fim de informar o cliente o conteúdo ao qual acessou 

e emite uma resposta com a versão do protocolo e o código contendo erro na 

informação, se houver (Rodrigo Albino, 2009). 

 

 
Quadro 8: Exemplo de Formato de Dados. 

 

 
Fonte: http://profrodrigoalbino.xpg.uol.com.br/artigos/Estrutura%20do%20Protocolo%20HTTP.pdf 

 
 
 

No que diz respeito especificamente às mensagens, elas podem utilizar 

um formato genérico e podem estar divididas em cabeçalho e corpo da 

mensagem, podendo variar o “formato” conforme o tipo de mensagem, sendo 

de requisição, se enviada pelo cliente ou resposta, se enviada pelo servidor, 

conforme ilustrado nas FIGURAS 16 e 17 (Rodrigo Albino, 2009). 

http://profrodrigoalbino.xpg.uol.com.br/artigos/Estrutura%20do%20Protocolo%20HTTP.pdf
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Figura 16: Formato da Mensagem de Requisição. 

 

 

Fonte: http://profrodrigoalbino.xpg.uol.com.br/artigos/Estrutura%20do%20Protocolo%20HTTP.pdf 

 
 
 

Figura 17:Formato da Mensagem de Resposta. 
 

 

Fonte: http://profrodrigoalbino.xpg.uol.com.br/artigos/Estrutura%20do%20Protocolo%20HTTP.pdf 

 
 

 
Segundo Rodrigo Albino (2009, p. 2), os métodos de uso definidos pelo 

protocolo HTTP são oito, sendo estes: 

 “GET - faz uma solicitação de algum recurso podendo ser arquivos ou 

script através do protocolo HTTP, sendo aceito por todos os servidores; 

http://profrodrigoalbino.xpg.uol.com.br/artigos/Estrutura%20do%20Protocolo%20HTTP.pdf
http://profrodrigoalbino.xpg.uol.com.br/artigos/Estrutura%20do%20Protocolo%20HTTP.pdf
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 HEAD - semelhante ao método GET (mudando apenas o retorno do 

recurso) é utilizado para captar meta-informação através do cabeçalho 

de resposta, sem recuperar todo o conteúdo; 

 POST - encaminha as informações para processamento no recurso 

específico, os dados são embutidos no corpo do comando, muito comum 

quando os dados têm que ser processados nos servidores por um 

programa de script (RequestURL). Por utilizar no cabeçalho informações 

como (Content-Lenght) e (Content-Type) proporciona maior segurança 

na transferência dos dados; 

 PUT - faz o upload de arquivo contido no corpo da mensagem para o 

caminho especificado no campo URL; 

 DELETE - exclui arquivo especificado no campo URL; 

 TRACE - transmite o pedido de forma que o cliente saiba que o servidor 

está mudando o seu pedido; 

 OPTIONS faz a recuperação dos métodos HTTP que o servidor 

reconheça; 

 CONNECT é destinado a Proxy ou túnel SSL de forma segura.” 
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4. DESENVOLVIMENTO 

 

 
O projeto consiste na criação e desenvolvimento de um sistema de 

monitoramento remoto de baixo custo em que o cliente tem a possibilidade de 

supervisionar as variáveis disponíveis no sistema de diagnóstico de bordo 

(OBD-II), havendo a possibilidade de ser feito tanto em tempo real, quanto ao 

histórico destas variáveis. Além disso, será possível ter acesso aos registros de 

falha (DTC) armazenados no sistema de diagnostico de bordo. 

Este sistema tem por um intuito se tornar uma ferramenta que permita 

melhoria na condução e manutenção de veículos através da possibilidade de 

acesso de informações que trafegam na linha de comunicação do OBD e não 

são armazenadas. Por meio de uma interface visual simplificada e de fácil 

entendimento, permite um controle preciso de variáveis como velocidade do 

veículo, rotação do motor e temperatura de diversos equipamentos, podendo 

prever desgaste de componentes e curva e de desempenho do veículo. 

Com base nisso é possível determinar que este tipo de sistema tenha 

por objetivo atender dois nichos: clientes comuns e usuais, além de 

proprietários de frotas que têm por objetivo buscar uma melhor eficiência 

durante o uso do veículo. 
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O projeto pode ser segmentado em três pontos principais: 

 
• Os componentes embarcados, bem como a configuração de software 

para aquisição e comunicação de dados com o servidor; 

• Um banco de dados virtual em que serão armazenadas as informações 

coletados no veículo e estará a disposição para comunicar com um dispositivo 

remoto quando solicitado; 

• Um portal de acesso para as informações dispostas na nuvem. 

 
 

 
4.1. DISPOSITIVOS EMBARCADOS 

 
 
 

Para este processo será separado em tópicos: hardware e software. 

Figura 18: Esquemático do Projeto. 
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 HARDWARE EMBARCADO 

 

 
A aquisição dos dados disponíveis no sistema de trem de força, 

conforme padronização do OBD-II é feita por um dispositivo munido por um 

circuito integrado com um ELM327 versão 2.1. Sendo assim podemos 

caracteriza-lo como o elemento de interface entre os dados processados na 

unidade de controle e o meio externo. 

Este dispositivo é capaz de realizar a interação bilateral com o sistema, 

ou seja, tem a capacidade de receber comandos, interpreta-los, interagindo e 

devolvendo os dados conforme a solicitação de outro dispositivo utilizando 

comunicação bluetooth. 

Vale ressaltar que o dispositivo de interface ficará acoplado ao conector 

SAE J1981, portanto ficando ligado continuamente. Porém não representa um 

consumidor considerável para a bateria, já que seu consumo é extremamente 

baixo, tendo sua curva de consumo traçado conforme a FIGURA 18, sendo 

este consumo linear. 

 

 
Figura 19: Curva de Descarga da Bateria (Volt x Hora). 

 
 
 
 
 
 
 

 Descarga da Bateria sem 
8 ELM327 

6     Descarga da Bateria com 
 ELM327 

 
 

 
0             Horas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
 
 
 

NOTA: Lembrando que o teste foi realizado no veículo Vw Fox GIII Rock in Rio 

MSI 8V, 5P em condições de hora e tempo similares. Pelo gráfico é possível 
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notar que a descarga da bateria sem o elemento de interface do OBD-II 

acoplado à carga é de 0,0125 Volts/hora, enquanto com o elemento conectado 

é de 0,025 Volts/hora. 

Quando não há um uso frequente do veículo, é recomendável que o 

elemento de interface do OBD-II seja desacoplado ao conector para não 

significar uma carga contínua a mais para a bateria para assim atenuar a curva 

de descarga e manter a vida útil do dispositivo. 

O dispositivo ELM327 será comandado pelo Raspberry Pi 3 Modelo B, 

podendo este ser considerado o elemento central entre a transição dos dados 

obtidos no veículo e o banco de dados. Este elemento é responsável por 

intermediar a comunicação e verificação de parâmetros como validação de 

conexão e certificação de identificação do veículo, além de tratar as 

informações colhidas. Tudo isso será feito através de um algoritmo de 

programação em linguagem Python que estará funcionando no sistema 

operacional Linux. 

O Raspberry Pi será alimentado pela linha 31 conforme o esquema 

elétrico padrão dos veículos. Esta linha será energizada toda vez que a chave 

de ignição sair da posição “0” para a posição “I”, sendo alimentada 

provisoriamente pela linha de bateria e posteriormente quando a chave estiver 

na posição “II” pelo alternador. Portanto, toda vez em que o veículo for ligado 

ou desligado o mesmo acontece com o Rapsberry, respectivamente. Tendo 

isso em vista, o Raspberry é configurado para que toda vez que sofrer este 

processo abra o programa de rotina do software após a inicialização. 

A conexão entre o Raspberry Pi e o servidor é feito via internet por meio 

de um modem 3G/4G. Para isto, deverá ser inserido um chip SIM para realizar 

as funções GSM em que contempla um plano para a realização de troca de 

pacotes GPRS. 

Além disso, há a possibilidade para utilizar o próprio celular do cliente 

como roteador, dispensando assim o uso do modem. 



64 
 

Vale ressaltar que para a primeira conexão é necessário que seja feita a 

configuração da conexão necessitando assim o uso de uma interface visual 

para o Raspberry Pi. 

 

 
 SOFTWARE EMBARCADO 

 

 
O software do sistema está instalado e em funcionamento no Raspberry 

Pi, sendo baseado na linguagem de programação Python e é responsável por 

gerenciar as funções no processo de aquisição, tratamento e envio dos dados. 

Para a aquisição dos dados, inicialmente são configurados os dados 

daquele veículo para certificar onde será armazenado no servidor. Para isso 

são inseridas as chaves de acesso que irão associar aquele carro a conta 

criada por meio do portal de acesso remoto. 

Tendo este passo concluído, é iniciado o processo de abertura do canal de 

comunicação serial entre o Raspberry Pi e o módulo de aquisição de dados 

ELM327 via bluetooth através dos comandos descritos na QUADRO 9, 

conforme especificado pelo datasheet do componente. 

 

 
Quadro 9: Comandos Para Sincronizar a Comunicação Serial 

 

PID Descrição 

AT Z Reset - versão do software 

AT SP0 Define o protocolo utilizado - automático 

AT H0 Desliga os cabeçalhos 
 

Fonte: https://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf 

 
 

 
Após a sincronização da comunicação serial, o Raspberry Pi está apto a 

enviar e receber informações com o dispositivo de interface do OBD. Para a 

aquisição de dados de leitura em tempo real, deve-se enviar um PID de serviço 

e outro de comando, conforme a variável que se deseja monitorar. Para isso, o 

PID de serviço deve ser o $01, enquanto o comando dever seguir conforme a 

QUADRO 10. 

http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
http://www.elmelectronics.com/wp-content/uploads/2016/07/ELM327DS.pdf
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Quadro 10: Comando, Descrição, Taxa de Conversão e Grandeza das Variáveis do OBD-II. 
 

PID 
Descrição Escala/Bit Grandeza 

(Hex) 

00 PID's suportados de 01-20 Bit codificado  

01 Monitorar desde que os DTC's foram apagados Bit codificado  

02 DTC congelado   

03 Status do sistema de combustível Bit codificado  

04 Carga calculada do motor A / 2,55 % 

05 Temperatura do líquido refrigerador do motor A - 40 °C 

06 Corte de combustível de curto prazo - Banco 1  

(A / 1,28) - 100 

 

% 
07 Combustível a longo prazo - Banco 1 

08 Limite de combustível a curto prazo - Banco 2 

09 Recorte de combustível a longo prazo - Banco 2 

0A Pressão do combustível 3A kPa 

0B Pressão absoluta do coletor de admissão A kPa 

0C Rotação do motor 0,25A RPM 

0D Velocidade do veículo A km/h 

0E Avanço da ignição 0,5A - 64 ° 

0F Temperatura do ar de admissão A - 40 °C 

10 Taxa do fluxo de ar do MAF 0,01A g/s 

11 Posição do pedal do acelerador A / 2,55 % 

12 Estado do ar secundário com comando Bit codificado  

13 Sensores de oxigênio presentes (em 2 bancos) Bit codificado  

14 Sensores de oxigênio 1   
 
 

 
Volts; % 

15 Sensores de oxigênio 2  

16 Sensores de oxigênio 3  

17 Sensores de oxigênio 4 A / 200; (B / 1,28) - 

18 Sensores de oxigênio 5 100 

19 Sensores de oxigênio 6  

1A Sensores de oxigênio 7  

1B Sensores de oxigênio 8  

1C 
Padrões OBD que este veículo está em 

Bit codificado 
 

conformidade 

1D Sensores de oxigênio presentes (em 4 bancos) Bit codificado  

1E Status de entrada auxiliar Bit codificado  

1F Tempo de execução desde o início do motor Bit codificado  

20 PID's suportados de 21-40 Bit codificado  

21 
Distância percorrida com a luz indicadora de 

256A + B km 
mau funcionamento (MIL) 

22 
Pressão do trilho de combustível (relativo ao 

0,079 (256A + B) kPa 
vácuo do coletor) 

23 
Rail Fuel Pressure Gauge (diesel ou a gasolina de 

10 (256A + B) kPa 
injecção direta) 

24 Sensores de oxigênio 1 2 / 65536 (256A + Relação; 

25 Sensores de oxigênio 2 B); 8 / Volts 
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PID 
Descrição Escala/Bit Grandeza 

(Hex) 

26 Sensores de oxigênio 3 65536 (256C + D)  

27 Sensores de oxigênio 4 

28 Sensores de oxigênio 5 

29 Sensores de oxigênio 6 

2A Sensores de oxigênio 7 

2B Sensores de oxigênio 8 

2C EGR comandado A / 2,55 % 

2D Erro de EGR (A / 1,28) - 100 % 

2E Purga evaporativa com comando A / 2,55 % 

2F Entrada do nível do tanque de combustível A / 2,55 % 

30 Warm-ups desde códigos apagados A Contagem 

31 
Distância percorrida desde que os códigos foram 

A Km 
limpos 

32 Evap. Pressão de vapor do sistema 0,25A Pa 

33 Pressão Barométrica Absoluta A kPa 

34 Sensores de oxigênio 1   
 
 

 
Razão; mA 

35 Sensores de oxigênio 2  

36 Sensores de oxigênio 3 
2 / 65536 (256A + 

37 Sensores de oxigênio 4 
B); ((256C + D) 

38 Sensores de oxigênio 5 
/ 256) - 128 

39 Sensores de oxigênio 6 

3A Sensores de oxigênio 7  

3B Sensores de oxigênio 8  

3C Temperatura do catalisador: Banco 1, Sensor 1   

°C 
3D Temperatura do catalisador: Banco 2, Sensor 1 ((256A + B) / 10) - 

3E Temperatura do catalisador: Banco 1, Sensor 2  40 

3F Temperatura do catalisador: Banco 2, Sensor 2   

40 PID's suportados de 41-60 Bit codificado  

41 Monitorar este status do ciclo da unidade Bit codificado  

42 Tensão do módulo de controle (256A + B) / 1000 Volts 

43 Valor de carga absoluta (256A + B) / 2,55 % 

44 
Taxa de equivalência com comando de (256A + B ) / (2 / 

Relação 
combustível-ar  65536) 

45 Posição relativa do acelerador A / 2,55 % 

46 Temperatura do ar ambiente A - 40 °C 

47 Posição absoluta do acelerador B  
 
 

A / 2,55 

 
 
 

% 

48 Posição absoluta do acelerador C 

49 Posição absoluta do acelerador D 

4A Posição absoluta do acelerador E 

4B Posição absoluta do acelerador F 

4C Atuador do acelerador com comando 

4D Tempo com MIL  
256A + B 

 
Minutos 

4E 
Tempo desde que os códigos de problemas 

foram limpos 
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PID 
Descrição Escala/Bit Grandeza 

(Hex) 

 
4F 

Valor máximo para a relação de equivalência de  
A; B; C; 10D 

Razão; 
combustível-ar, tensão do sensor de oxigênio, 

Volts; mA; 
corrente do sensor de oxigênio e pressão 

kPa 
absoluta do colector de admissão 

50 
Valor máximo para o caudal do ar a partir do 

10A g/s 
sensor de fluxo de ar em massa 

51 Tipo de combustível 
Codificação  

específica 

52 Porcentagem de etanol no combustível A / 2,55 % 

53 Sistema de Evap - Pressão absoluta de vapor (256A + B) / 200 kPa 

54 Sistema de Evap - Pressão (256A + B) - 32767 Pa 

55 
Aparelho de sensor de oxigênio secundário de  

 
 
 

(A / 1,28) - 100 

 
 
 
 

% 

curto prazo, A: banco 1, B: banco 3 

56 
Aparelho de sensor de oxigênio secundário de 

longo prazo, A: banco 1, B: banco 3 

57 
Aparelho de sensor de oxigênio secundário de 

curto prazo, A: banco 2, B: banco 4 

58 
Aparelho de sensor de oxigênio secundário de 

longa duração, A: banco 2, B: banco 4 

59 Pressão absoluta de combustível no Rail 10 (256A + B) kPa 

5A Posição relativa do pedal do acelerador A / 2,55 % 

5B – FF Reservados ISO/SAE   

 

Fonte:                                                               
http://share.qclt.com/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E8%AF%8A%E6%96%AD%E5%8D%8F%E8%AE% 

AE2/ISO-15031-5[1].pdf 

 
 
 

Após a aquisição dos dados, a resposta de um dos comandos deve 

seguir conforme o exemplo abaixo: 

 

 
41 0C 00 00 

 
 
 

Em que os dois primeiro dígitos correspondem ao PID de resposta para 

este serviço (41), o PID de comando (0C) e os demais dígitos correspondem 

aos dados coletados por aquele sistema. 

Os dados correspondem a um valor em hexadecimal, em que é 

necessário converte-los para decimal e submete-los à taxa de compensação, 

http://share.qclt.com/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E8%AF%8A%E6%96%AD%E5%8D%8F%E8%AE%25
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que varia de acordo com a variável que foi solicitada. Este valor se adequa 

conforme a grandeza real, chegando assim ao valor que realmente está sendo 

lido pelo sensor em determinado dispositivo. 

No caso do exemplo apresentado acima, a taxa de conversão deve ser 

de 1x, para assim encontrar o valor lido em grandeza real. 

Os demais comandos devem seguir a taxa de conversão padronizada 

pela ISO 15031-5 e descritos na coluna 3 da TABELA 11. 

Para uma melhor robustez e consistência, cada dado é colhido dez 

vezes e após é retirada uma média de todos os valores válidos obtidos. Estes 

dados são armazenados em uma tabela dentro do programa. 

Após a aquisição das variáveis, é feita a aquisição dos DTC’s que 

correspondem ao registro de falhas armazenado no sistema. Para isso é 

enviado o comando de serviço com o PID $03. 

Assim como na reposta de cada variável, é devolvida uma mensagem 

composta por um PID de confirmação de resposta (43), seguido pelos dados 

armazenados no formato hexadecimal. 

 
 
 

 
Para a conversão destes seguindo o padrão de mensagem de erro, 

inicialmente se realiza a conversão dos dados de hexadecimal para binário e 

após segmenta-se e codifica-se a mensagem conforme o exemplo abaixo: 
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Figura 20: Conversão do DTC de Binário Para o Código. 
 

 
Fonte:                                                               

http://share.qclt.com/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E8%AF%8A%E6%96%AD%E5%8D%8F%E8%AE% 

AE2/ISO-15031-5[1].pdf 

 
 
 

Depois de codificado, o código é associado a uma descrição conforme 

padronizado em norma e dispostos pela fabricante. 

Após a aquisição dos dados das variáveis e também dos códigos de 

falha, é verificada a conexão com a internet. Caso tenha conexão os dados são 

enviados para o servidor, caso contrário eles são continuamente armazenados 

em tabelas dentro do programa e quando for certificado que a conexão foi 

restabelecida, todos estes dados são enviados de uma vez ao servidor. 

A cada pacote de dados enviados pelo Rapsberry Pi ao banco de dados, 

o servidor responde que estes dados foram recebidos e armazenados. 

O fluxograma abaixo resume de forma simplificada cada passo de 

aquisição, tratamento e envio dos dados: 

http://share.qclt.com/%E6%B1%BD%E8%BD%A6%E8%AF%8A%E6%96%AD%E5%8D%8F%E8%AE%25
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Figura 21: Lógica do Software Embarcado. 
 



71 
 

4.2. DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR 

 
 
 

Para o desenvolvimento do servidor é necessário fazer as descrição de 

alguns conceitos para evidenciar de que forma foi feito embasada a 

estruturação do servidor. 

 

 
 MODELO, VISÃO E CONTROLADOR 

 

 
Antes de introduzir o princípio de funcionamento do servidor é 

necessário compreender alguns conceitos, um deles é o padrão de arquitetura 

de software chamado Model-View-Controler (modelo-visão-controlador), ou 

comumente abreviado MVC, pois o framework utilizado para a criação do 

servidor é baseado no padrão MVC. 

Segundo Valéria M. Silva (2012, p. 526): 

 
“O padrão MVC (Model-View-Controller) sugere uma arquitetura de software 

dividido em componentes, viabilizando com clareza o desenvolvimento de um 

código organizado e enxuto, e posteriormente, a reciclagem e manutenção do 

sistema sem dificuldade e com segurança”. 

No MVC, o modelo é praticamente o coração da aplicação, pois nele se 

encontra todo o seu modelo de negócios, as entidades e a camada de acesso 

a dados, portanto, todo tipo de regras de negócios e validação estará presente 

no modelo. 

A camada visão é responsável por gerar a parte visual propriamente dita 

da sua aplicação sendo essa camada tanto pra aplicações web quanto para 

aplicações para desktop. No nosso caso como estamos criando uma aplicação 

web, essa camada será responsável por gerar uma página HTML/CSS para 

que o cliente possa visualizar em seu navegador todo o conteúdo que ele 

desejar. 

Já a camada controladora é responsável por controlar todo o fluxo de 

dados proveniente das transações de dados entre a camada de visão e a 
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camada de modelo, para isso essa camada em nosso projeto utiliza 

requisições HTTP, para gerenciar tudo isso. 

Outro conceito necessário para o entendimento das páginas a seguir é o 

de framework e micro framework. Um framework nada mais é do que uma 

grande biblioteca que une códigos comuns entre vários projetos de software, já 

um micro framework é uma versão minimalista de um framework, onde cada 

função está presente em uma biblioteca diferente, logo para fazer uma 

aplicação completa utilizando micro frameworks, em muitos casos, será 

necessário importar alguns componentes extras para o funcionamento 

completo e seguro do software. 

Agora que já temos uma breve introdução ao MVC, aos frameworks e 

micro frameworks, pode-se compreender o princípio de funcionamento do 

servidor e as tecnologias necessárias para cada tarefa e como o MVC se 

encaixa em tudo isso. 

 
 
 

 SERVIDOR 

 
 
 

Assim como o padrão MVC, toda a arquitetura presente no servidor está 

modulada em partes, onde cada parte tem estrema importância para o 

funcionamento do todo. Para a criação e configuração completa do servidor foi 

utilizado um micro framework do Python chamado Flask. 

O Flask é um micro framework feito em Python, e baseado em outras duas 

tecnologias, sendo elas o WerkZeug, que é uma biblioteca Python para 

desenvolvimento de aplicações para servidores web, e o jinja2, que é um motor 

de templates o que torna possível que alguns comandos do Python e Flask 

possam rodar dentro de um template HTML. 

Após essa breve explicação sobre o Flask, vamos ao que interessa o servidor, 

e para melhor compreender seu funcionamento dividiremos a explicação em 

duas partes sendo a primeira do banco de dados e a outra do acesso remoto. 
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 BANCO DE DADOS 

 

 
Banco de dados ou base de dados são coleções organizadas de dados 

que se relacionam de forma a criar algum sentido, e dar mais eficiência durante 

uma pesquisa ou estudo. São de vital importância para empresas e há duas 

décadas se tornaram a principal peça dos sistemas de informação. 

Normalmente existem por vários anos sem alterações em sua estrutura. 

Comparando essa etapa com o padrão de desenvolvimento MVC, essa fase se 

encaixaria na camada de modelo, pois é ela responsável por gerenciar toda a 

modelagem de negócios do projeto, ou seja, responsável pela gestão das 

informações presentes na aplicação. Por isso a camada da visão é muito 

importante, pois é ela que cuida do banco de dados da aplicação. 

O nosso banco de dados foi construído usando a linguagem de 

programação Python, com auxílio do micro framework Flask, da extensão 

Flask-SQLAlchemy do Flask e do gerenciador de banco de dados MySQL. 

Esta etapa tem por função gerenciar alguns processos: o recebimento, 

validação e armazenamento das informações fornecidas pelo Raspbery Pi, 

além da certificação dos parâmetros individuais do cliente e disponibilização 

destes dados conforme a solicitação pelo portal de acesso remoto. 

Para isso após o Raspbery Pi envia via protocolo HTTP, os dados que 

foram capturados através do elm327, junto com o id do usuário da conta a qual 

o carro pertence para o servidor, e o servidor utiliza o Flask para tratar as 

informações recebidas e verificar a integridade da informação. 

Dentro das rotinas de tratamento dos dados estão inclusas questões 

como associar o id do usuário novamente a conta de origem para que os dados 

coletados sejam enviados para a tabela do usuário correto e verificar a 

veracidade de um valor. 

Após o tratamento e verificação da informação surge a necessidade de 

utilizar a extensão Flask-SQLAlchemy do Flask, pois o mesmo, por ser um 

micro framework não possui o conjunto de funções necessárias para inclusão 

das informações no gerenciador de banco de dados MySQL. Essa extensão 

torna o armazenamento das tabelas possível e fácil de ser implementado. 
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Lembrando que o banco de dados não só é responsável pelos dados do 

veículo mais também por todas as informações dos clientes, é nele que fica 

armazenado o nome, data de nascimento, e-mail, id do usuário, nome de 

usuário, senha, modelo do carro, ano do carro e de fabricação, entre outras 

informações pertinentes para contato e organização do sistema. 

As informações dispostas ficarão separadas por camadas, conforme 

ilustrado abaixo: 

 
 

Tabela 11: Camadas do Servidor. 
 

 
 
 
 

Para a divisão e interligação destas camadas foi criada uma chave 

estrangeira que une as tabelas de dados do usuário e dados do carro. 

 
 
 

4.3. ACESSO REMOTO 

 
 
 

Com a disposição destes dados, os conteúdos são gerados de forma 

dinâmica, permitido a visualização destes por meio de páginas web em função 
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da interface gráfica desenvolvida com auxílio dos templates HTML5/CSS, 

JavaScript e algumas de suas bibliotecas que serão citadas a diante, essa 

etapa do servidor que integra com muita fluidez as tecnologias de estilização 

descritas acima junto com a plataforma MySQL, permitindo assim um bom 

desempenho no gerenciamento do servidor. 

Nessa interface é possível realizar o cadastro com informações que 

serão vitais para o gerenciamento e manipulação dos dados em todos os 

âmbitos, desde o controle de dados entre cliente/servidor até a manipulação de 

informações que serão enviadas do veículo ao servidor. 

O portal de acesso pode ser definido em camadas, sendo a principal 

onde é feito o cadastramento e o acesso com os dados pessoais do cliente. E 

outra camada onde após a validação dos dados, o cliente pode interagir 

realizando a solicitação de acesso a informações do veículo que estão salvas 

no servidor. 

Os dados de registro do veículo são exibidos em forma de gráfico, 

porém a variação e atualização destes dados são em função dos eventos e não 

da hora. Isso porque devido a dificuldades encontradas no desenvolvimento da 

aplicação. 

Apesar do projeto do servidor ser dividido em duas etapas, a modelagem 

ainda se encaixa no MVC, pois a parte do portal de acesso remoto integra as 

duas camadas restantes do MVC, a visão e o controlador, a seguir descreverei 

como essas camadas interagem com o projeto de que forma o portal funciona. 

Começando com as tecnologias usadas nessa etapa, segue a 

explicação breve de cada uma e com qual finalidade ela foi introduzida no 

sistema. 

Conforme citadas anteriormente, porém não menos importante, Python, 

Flask e Flask-SQLAlchemy. Agora as tecnologias ainda não foram abordadas 

sendo elas: 

 Flask-Login: extensão do Flask que possui as funções necessárias para 

o gerenciamento das sessões dos usuários que desejam se conectar a 

aplicação; 
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 Flask-WTForms: outra extensão do Flask que possui as funções 

necessárias para a criação e validação de formulários; 

 HTML/CSS: são duas linguagens de programação complementares, que 

são amplamente utilizadas na construção de páginas na internet, logo se 

você deseja criar um site ou aplicativo web, tenha em mente que um 

conhecimento básico dessas linguagens será necessário. A parte 

destinada ao desenvolvimento em HTML/CSS tem por função realizar 

toda a estruturação do acesso web, particionando a página e 

estruturando os níveis de acesso, interligação entre as páginas. Além 

disso, estas ferramentas fazem a modelagem das páginas; 

 Bootstrap: consiste em um framework CSS que auxilia na criação de 

páginas web mais bonitas e padronizadas, e foi utilizada no projeto pela 

facilidade que a mesma proporciona ao criar páginas web responsivas. 

 JavaScript: apesar do nome parecido não tem nada a ver com Java, 

JavaScript é uma linguagem de programação client-side, ou seja, é 

basicamente criada para funcionar no lado do cliente e não do servidor, 

e controlar os elementos ciados com HTML/CSS, permitindo manipular 

elementos das páginas do seu site de forma interativa. E no projeto foi 

utilizado criar animações nas páginas HTML/CSS. 

 Jquery: é um framework de JavaScript, e como todo bom framework 

possui um conjunto grande de funções que auxiliam no gerenciamento e 

criação de suas páginas HTML/CSS. No projeto foi utilizado para 

consumir dados da API do servidor, possibilitando a separação de cada 

dado em requisições diferentes e de forma mais organizada; 

 Chart.js: biblioteca em JavaScript que auxilia na criação de gráficos 

utilizando apenas HTML, CSS e JS para renderizar os gráficos de ótima 

qualidade. No projeto foi utilizado para facilitar a criação dos gráficos das 

variáveis medidas. 

 JSON: formato leve de troca de informações/dados entre sistemas, e 

apesar de JSON significar JavaScript Object Notation, ele não funciona 

apenas para JavaScript e sim para muitas outras linguagens, 

possibilitando interação entre diversas linguagens de forma leve e fácil. 
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Após todas essas explicações de ferramentas, vamos a como tudo se 

conecta para formar uma aplicação web funcional. 

Tudo se inicia quando o usuário através do navegador envia uma requisição 

get a uma URL do servidor, após isso o servidor processa essa requisição com 

auxílio do script criado com o Flask, e responde a essa requisição com um 

código HTML/CSS e JavaScript, que corresponde a página web propriamente 

dita, após isso o navegador interpreta essa página e expõe uma interface 

gráfica ao usuário. Nesse ponto já podemos completar o nosso paralelo entre a 

aplicação e o padrão MVC onde quando o navegador solicita a requisição do 

tipo get a uma determinada URL no servidor, a primeira camada que irá 

receber essa requisição será o controlador, pois ele irá redirecionar aquela 

URL para uma determinada rota interna do servidor a qual aquela URL 

pertence, após isso o controlador entrega para a camada da visão do MVC o 

código HTML/CSS e JavaScript que será carregado no navegador do usuário. 

Após a conclusão do paralelo acima com o MVC para fixar o 

funcionamento desse padrão, e a importância que ele tem para o Flask, vamos 

continuar com o funcionamento do servidor. Imagine agora que você queira 

criar uma nova conta no servidor e para isso você deve ir para a rota correta no 

site preencher o formulário de cadastro e clicar em cadastrar. Nesse ponto já 

sabemos como a requisição de uma página funciona, mais nesse caso quando 

preenchemos o formulário e clicamos em cadastrar-se, entra em ação um tipo 

diferente de requisição, nesse caso a requisição é com o método post, esse 

método informa ao servidor, que o usuário está querendo submeter uma 

informação dentro do banco de dados, e com isso o Flask em conjunto com as 

extensões Flask-WTForms e Flask-SQLAlchemy, torna isso possível, onde o 

Flask recebe os dados, valida os mesmos através da extensão Flask-WTForms 

e após a validação a extensão Flask-SQLAlchemy é utilizada para inserir os 

arquivos no banco de dados. 

Já o processo de login é um pouco diferente, pois ele além de utilizar as 

extensões utilizadas no processo de cadastramento ele também utiliza a outra 

extensão chamada Flask-Login para autenticar o usuário e criar uma sessão. 

Explicando de forma mais completa, o método post informa ao servidor que o 

usuário está querendo se logar na aplicação com um determinado username e 
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uma senha, logo o Flask recebe os dados, valida os mesmos através da 

extensão Flask-WTForms e após a validação do formulário através da Flask- 

Login o usuário é autenticado no servidor, e o mesmo usa a extensão Flask- 

SQLAlchemy para armazenar no banco de dados, que existe uma sessão 

aberta na conta de um determinado usuário. Logo enquanto esse mesmo 

usuário não fazer o processo de logout ele terá acesso a todos os dados 

relacionados à conta dele. 

O processo de logout é semelhante ao de login porem com a diferença 

que ao invés do servidor usar a Flask-SQLAlchemy para armazenar no banco 

de dados que existe uma sessão aberta na conta de um determinado usuário, 

ele usa a mesma para encerrar essa sessão que está aberta no banco de 

dados. 

Como mencionado anteriormente após o processo de autenticação o 

usuário tem acesso a todo os dados relacionados a conta dele, portanto, 

vamos compreender agora a parte na qual os dados são expostos ao usuário, 

bom o processo inicial segue inalterado, ou seja, o navegador envia uma 

requisição ao servidor e o servidor responde com a página desejada, porem 

nessa etapa temos uma pequena diferença, que é, se o usuário não estiver 

autenticado, ele recebera um acesso não autorizado como resposta, já caso 

ele esteja autenticado a aplicação segue seu fluxo normal, onde o servidor 

responde ao navegador a página HTML/CSS e JavaScript normal como em 

outras vezes, porem dessa vez dentro do JavaScript existe um código criado 

com auxílio do framework Jquery que solicita a uma API os valores dos dados 

de cada variável do veículo, exemplo ponto de ignição pressão no coletor de 

admissão entre outras variáveis disponíveis, após a solicitação a API verifica 

novamente se o mesmo está autenticado no servidor e caso de tudo certo na 

autenticação a API responde um Json com os dados de acordo com a variável 

solicitada. Esses dados contidos no Json são tratados com o auxílio do Jquery, 

e passados para uma variável temporária, e finalmente através da biblioteca 

Chart.js utilizamos os dados contidos dessa variável temporária para desenhar 

os gráficos dentro de um elemento chamado canvas presente no HTML. 
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 API 

 

 
API é o acrônimo de Application Programming Interface ou, em 

português, Interface de Programação de Aplicativos. 

Esta interface é o conjunto de padrões de programação que permite a 

construção de aplicativos e a sua utilização de maneira não tão evidente para 

os usuários. 

API é a “matriz” dos aplicativos, ou seja, uma interface que roda por trás 

de tudo: enquanto você usufrui de um aplicativo ou site, a sua API pode estar 

conectada a diversos outros sistemas e aplicativos. E tudo isso acontece sem 

que você perceba. 

Ferramenta criada com Flask e Json para facilitar a troca de dados entre 

o banco de dados e o portal de acesso remoto. 

A API utiliza dos mesmos métodos de autenticação de usuário que o 

acesso remoto e dependendo da rota que você acessa o Json retornado se 

refere a um valor especifico de uma variável, exemplo, temperatura do liquido 

de arrefecimento, pressão no coletor de admissão, entre outras variáveis. 

De modo geral e simplificado, a dinâmica do fluxo de dados do acesso 

remoto ocorre conforme FIGURA 22. 
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Figura 22: Fluxo de Dados para Formatação do Acesso Remoto. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 
Para a elaboração e definição de parâmetros válidos a serem 

configurados dentro do software instalado no Raspberry Pi, além da 

modelagem das camadas do servidor e também a disposição dos dados para 

acesso remoto, foi feito o levantamento em três veículos que contemplam 

diferentes fases do OBD segundo a legislação brasileira (CONAMA 420). 

• Vw Gol Power 1.6, 8V, Manual - 2008 (OBDBrI) 

 
• Fiat Strada Adventure Locker 1.8, 16V, Automático - 2008 (OBDBrI); 

 
• VW Fox Rock in Rio 1.6, 8V, Manual - 2016 (OBDBrII). 

 
Após diversos testes para aquisição de dados, foi definido que para a 

elaboração deste projeto fossem selecionadas apenas as variáveis que 

dispõem de dados e não todas como apresentado na TABELA em função da 

limitação imposta na troca de dados pelo próprio sistema Bluetooth. 

 
 
 

 
Com base nisso foi feita toda a concepção de desenvolvimento do 

projeto com base nos dados que seriam colhidos e dispostos para consulta. 

Para o levantamento de dados foi feito um testes dinâmico no veículo 

VW Fox, que foi instrumentado conforme a proposta de desenvolvimento do 

projeto, tendo algumas amostras salvas e apresentadas no QUADRO 12. Para 

melhor visualização e modelagem do próprio software e também do servidor, 

foram utilizadas apenas quatro variáveis de monitoramento conforme descrito 

abaixo. 



82 
 

Quadro 12: Lista de Variáveis Colhidas. 
 

Código de Aquisição Descrição da Variável 

0100 PID's suportados de 01-20 

0101 Monitorar desde que os DTC's foram apagados 

0103 Status do sistema de combustível 

0104 Carga calculada do motor 

0105 Temperatura do líquido refrigerador do motor 

010B Pressão absoluta do coletor de admissão 

010C Rotação do motor 

010D Velocidade do veículo 

010E Avanço da ignição 

010F Temperatura do ar de admissão 

0111 Posição do pedal do acelerador 

0113 Sensores de oxigênio presentes (em 2 bancos) 

0114 Sensores de oxigênio 1 

0115 Sensores de oxigênio 2 

011C Padrões OBD que este veículo está em conformidade 

0120 PID's suportados de 21-40 

0121 Distância percorrida com a luz indicadora de mau funcionamento (MIL) 

 
 

Através das figuras seguintes pode-se verificar o template da página 

web para acesso remoto, desde a criação e preenchimento de conta até a 

visualização das informações em forma gráfica, divididos em função dos 

eventos colhidos. 
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Figura 23: Home da Página de Acesso Remoto. 
 

 
 
 

Figura 24: Página Para Criação e Preenchimento das Chaves de Cadastro. 
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Figura 25: Tela de Cadastramento e as Respectivas Informações. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26: Informações Colhidas no Veículo Dispostas Para Acesso. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 
Conforme as metas que foram estipuladas durante a elaboração do 

projeto em criar um sistema que permite realizar o monitoramento remoto de 

variáveis dispostas no OBD-II, caracterizando assim uma ferramenta 

gerenciamento veicular de baixo custo, foram cumpridas apesar das 

modificações que foram necessárias serem feitas conforme as dificuldades 

encontradas durante o processo de estudos, elaboração e desenvolvimento do 

projeto. 

Vale ressaltar que todo o conteúdo teórico composto neste projeto não 

faz parte da ementa do curso, o que representou como um dos pontos de 

dificuldade para o desenvolvimento do projeto como criação de servidor como 

banco de dados e pontos de acesso web. 

Com base nas análises dos resultados, foi certificado a transição da 

informação desde o processamento feito pela unidade de controle, deixando 

estes dados disponíveis no barramento de comunicação do OBD-II até o 

objetivo final que consiste no acesso destas informações pela web, certificando 

que as informações transitaram por cada etapa. 

Apesar de ter um foco específico para a área automotiva, este conceito 

de desenvolvimento de projeto pode ser aplicado em outros níveis como 

processos industriais ou processos caseiros, conforme definido pelos conceitos 

de IoT. 

 
 
 

6.1. PROPOSTAS DE MELHORIA 

 
 
 

Entre as principais melhorias que podem ser feitas neste projeto estão: 

 
 Melhoria na seguridade do servidor para preservar os dados ali contidos 

contra invasões inesperadas; 
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 Definir que os dados sejam dispostos nos acesso web em função do 

tempo e não pelo evento em que o dado foi colhido; 

 Fazer a aquisição dos dados pela Rede CAN do veículo, podendo assim 

ter acesso a uma gama maior de informações caracterizando assim um 

sistema de monitoramento completo. 
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