
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: SISTEMA PARA ANÁLISE DO PERFIL DE CONDUTORES DE VEÍCULOS SEGURADOS
ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE IOT E BIG DATA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): DAVI GUARACHO NASCIMENTO, BRUNO OLIVEIRA CASOTTI, RAFAEL PALUDETTI
PEREIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): FÁBIO HENRIQUE CABRINIORIENTADOR(ES): 



INTRODUÇÃO 

A Internet das Coisas (IoT - Internet of Things) vem recebendo grande            

atenção e apresenta um rápido crescimento do número de dispositivos          

interconectados à Internet. Segundo ATZORI et al. (2010, p.1) até 2025 a Internet             

das Coisas estará disponível em tudo que envolve o cotidiano. A IoT associada à              

computação em nuvem, às redes de comunicação móvel e às técnicas de análise de              

dados pode potencializar o surgimento de novos serviços. Um exemplo seria um            

sistema onde uma seguradora poderia coletar os dados de telemetria dos veículos            

segurados. Segundo SANTOS(2014, p.20-21) as seguradoras traçam os perfis de          

seus contratantes a partir do questionário de avaliação de risco, onde o segurado             

aponta informações pessoais para a determinação do perfil do condutor. Este           

questionário pode ser impreciso e dificultando traçar o perfil de condução do            

segurado.  

 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma solução para o             

monitorar os dados de telemetria de veículos utilizando IOT (Internet das Coisas),            

computação em nuvem e big data. O projeto consiste em um aplicativo para             

celulares Android que utiliza informações de geolocalização obtidas pelo GPS e os            

dados de telemetria coletados através de um conector OBD (On-board diagnostics)           

via Bluetooth. Os dados são encaminhados pela rede 3G/4G para o FIWARE para             

que seja realizado o processamento, armazenamento e análise dos dados. Como           

resultado, espera-se que o sistema permita traçar o perfil real dos segurados. 

 

OBJETIVOS 

Desenvolvimento de um sistema de monitoramento e análise do         

comportamento dos condutores de veículos automotores baseados na plataforma de          

Internet do Futuro FIWARE. Como objetivos específicos foram definidos (1)          

Instanciar e configurar o Orion Context Broker no FIWARE Lab; (2) Desenvolver uma             

aplicação para a plataforma Android; (3) Armazenar dados temporais num banco de            

dados não estruturado; (4) Utilizar as informações de telemetria e geolocalização           

 



enviadas pelo veículo; (5) Desenvolver um dashboard para o monitoramento e           

análise dos dados através de técnicas de big data. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta uma abordagem prática, onde foi utilizada a          

metodologia de pesquisa de caráter exploratório. 

Para o desenvolvimento foram seguidos os seguintes passos: (1) Criação de           

uma conta community no FiwareLAB; (2) Instanciamento de uma VM Centos e            

instalação do Generic Orion Context Broker version (1.6) e Cygnus ; (4)            

Instanciamento de uma VM com MongoDB no Ubuntu 16.04 server no Fiware Lab;             

(5) Construção de uma app para a plataforma Android com capacidade de            

interconexão com o módulo OBD via bluetooth e coleta das informações de            

geolocalização. (6) Envio das informações para o FIWARE através de mensagens           

JSON seguindo os padrões NGSI10; (7) Instalação e uso do Microsoft Power BI para              

análise das informações armazenadas no banco de dados Mongo DB. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foi criada uma conta no FIWARE Lab e instanciadas duas VM’s (Virtual            

Machine), uma Centos para a instalação do Orion Context Broker e do Cygnus e              

uma Ubuntu contendo o banco de dados MongoDB. Foi utilizanda a plataforma            

Android Studio para o desenvolvido do aplicativo que permite a coleta das            

informações do dispositivo OBD e os dados de geolocalização fornecida pelo próprio            

GPS do smartphone localizado no veículo. 

As informações coletadas são transmitidas por meio das tecnologias 3G e 4G,            

GSM ou LTE, respectivamente. Em seguida são enviadas para o FIWARE, que            

através do Orion Context Broker, os encaminhará para o armazenamento em banco            

de dados MongoDB com auxílio do conector Cygnus. Estes dados serão analisados            

pela ferramenta Power B.I da Microsoft, que gerará os relatórios e o dashboard.  

 A Figura 1 apresenta os detalhes da arquitetura do sistema.  

 

 



 

Figura 1. Arquitetura do sistema Smart Monitor 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até a data desta publicação foi possível atestar o funcionamento das           

seguintes funcionalidades: o aplicativo já se conecta ao dispositivo OBD através do            

Bluetooth e consegue consumir os dados disponibilizados pelo mesmo e pelo           

sistema de GPS. O envio dos dados para o Orion Context Broker através da rede de                

telefonia celular móvel também está em pleno funcionamento. 

Conforme descrito no objetivo do projeto os próximos passos serão,          

armazenamento temporal dos dados no banco de dados MongoDB por intermédio           

do Cygnus e a criação do dashboard para o monitoramento dos veículos. 
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