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1. RESUMO 

 

 Quando pensamos na compra ou troca de um automóvel além do valor do 

mesmo consideramos diversos fatores, o valor do seguro e o custo das 

manutenções estão entre os mais relevantes. Os automóveis como qualquer outro 

bem de consumo necessitam de constante manutenção, pois está ligado 

diretamente a durabilidade do mesmo e a não realização delas pode gerar danos 

irreparáveis, como por exemplo a falta da troca do óleo que pode danificar o motor e 

somente após ser retificado volta a funcionar. Outro fator primordial em relação a 

manutenção é a segurança dos passageiros, que pode ser comprometida com a 

falta de troca de pastilhas de freio e até mesmo o fluído do freio. Com o intuito de 

auxiliar pessoas que não possuem conhecimento em quando ou porque realizar as 

manutenções de seu veículo, foi desenvolvido nesse projeto um protótipo de 

dispositivo juntamente com um aplicativo para celulares com sistema Android, que 

coleta diretamente do veículo a quilometragem percorrida pelo veículo e com base 

em um plano de manutenções notifica o proprietário se o carro necessita passar por 

uma manutenção e se sim o que tem a ser feito. O aplicativo conta com um conjunto 

de manutenções pré-definidas e o usuário poderá escolher qual delas deseja ser 

notificado. Para o funcionamento correto da plataforma de controle, foi construído 

um protótipo que conectado ao veículo coleta a quilometragem percorrida, o 

dispositivo foi construído utilizando um scanner OBD2 ligado a um Raspberry Pi 3 

que realiza os cálculos necessário e envia para o servidor. Os testes realizados 

tanto com o aplicativo como com o dispositivo foram considerados satisfatórios, 

atendendo ao objetivo proposto. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Camargo explica que “na história das cidades, a rua foi construída para 

entender a necessidade de contemplação e encontro de indivíduos. Mas foi 

necessária a invenção do automóvel para que a função subalterna de ir-de-um-

lugar-a-outro substituísse as demais” (CAMARGO, 1999). Pode-se afirmar que o 

brasileiro não admite pensar em automóvel apenas como um meio de transporte. 

Hoje mesmo com o país tendo um sistema de transporte público-urbano até que de 



boa qualidade, muitos ainda não deixariam de utilizar o próprio automóvel para a sua 

locomoção (FERREIRA, 1988). 

A indústria automobilística brasileira nasceu no início do século XIX, com a 

instalação da Ford Brasil. Sua produção se iniciou pela montagem dos modelos “T”, 

que possuíam partes importadas. Em seguida vieram também grandes indústrias 

como a GM (General Motors) em 1925 e a Volkswagen na década de 50 (MICAELO, 

2004). 

Um aspecto importante para o crescimento da indústria automobilística 

brasileira foi a eleição de Juscelino Kubitschek na década de 50 que, com seu 

programa de metas, chamado de “50 anos de progresso em 5 anos de governo” 

colocou a indústria no centro de toda ação governamental (MICAELO, 2004). Antes 

da iniciativa de Kubitschek havia uma produção de veículos e autopeças limitadas 

no Brasil. Até então era possível enumerar as poucas unidades de veículos 

importados, ou até mesmo fabricados no Brasil, mas que utilizavam peças 

importadas. As empresas estrangeiras aumentaram a produção nacional de veículos 

incentivada pelo Plano de Metas, fazendo com que viessem ou consolidassem sua 

presença em território nacional (FAUSTO, 2001). 

Na década de 90, após a liberação de importação de veículos feita pelo então 

Presidente Fernando Collor de Melo, abalou o mercado automobilístico. Já que a 

importação na grande maioria fora feita por marcas que até então não atuavam no 

mercado nacional. No ano de 1992 as grandes montadoras nacionais conseguiram 

reverter o quadro, pois também recorreram à importação de veículos (DIAS, 2015). 

Nos últimos anos a quantidade de carros no país tem aumentado 

consideravelmente, segundo o DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) em 

2010 o número de veículos duplicou em relação ao ano de 2000. Em dez anos 

houve um aumento de 119% (O PROGRESSO, 2018). No primeiro trimestre de 2018 

houve um crescimento de 12,09% no volume de vendas de veículos.  

No ato da compra de um novo veículo alguns fatores se tornam importantes 

para se decidir por qual modelo optar. Entre eles podemos destacar os principais 

como: custo do seguro, consumo de combustível e seu custo de manutenção 

(CESVI, 2015). Os automóveis assim como as casas, eletrodomésticos e outros 

bens duráveis necessitam de constante manutenção e conservação. Assim a 

manutenção veicular está diretamente ligada à durabilidade do mesmo, porém, 

sujeita a muitas variáveis, como a maneira de conduzir, a utilização, a região de 



utilização, as condições das vias, a qualidade dos componentes usados ou já 

modificados no veículo dentre outros fatores.  

Desta maneira deve-se levar em consideração que as manutenções 

sugeridas pela montadora devem ser cumpridas mantendo assim, o veículo sempre 

em boas condições. As manutenções a serem realizadas em um veículo são 

separadas em dois tipos: preventiva e preditiva. A manutenção preventiva consiste 

em quais intervenções serão realizadas envolvendo componentes, óleos, fluidos e 

ajustes em geral para manter o mesmo em excelentes condições de rodagem, 

sendo roteirizada pelo fabricante. Já a preditiva pode ser identificada através de 

sensores ou análises prévias do componente. É muito comum prever a troca de 

determinados componentes de acordo com a quilometragem rodada, mas não passa 

de apenas uma estimativa de durabilidade (CESVI, 2015). 

Por uma falta de referências no quesito de manutenção o CESVI (Centro de 

Experimentação e Segurança Viária), lançou em 2015 o IMV – Índice de 

Manutenção Veicular, com o objetivo de classificar os veículos de acordo com os 

seus custos de manutenção até os 100 mil quilômetros. Dessa forma o IMV tornou-

se um ranking de veículos baseado nas recomendações dos fabricantes. Os 

componentes analisados foram divididos de acordo com o tipo de manutenção em 

que se enquadram. Sendo que cada um desses tem direta ou indireta ligação com o 

bom e correto funcionamento do seu veículo. Nos dias de hoje se deve ter um plano 

de manutenção básica de seu veículo, pois isso garante uma maior segurança aos 

ocupantes, uma maior vida útil e uma redução nos custos totais de uso do carro. 

Este plano básico, se conhecido antes pode determinar a escolha na hora da 

compra de um novo modelo de veículo, pois muitos compradores levam em 

consideração os custos que terão com o consumo de combustível, seguro e 

manutenções necessárias. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Este projeto tem por objetivo desenvolver um aplicativo que facilita o 

monitoramento das manutenções através de um dispositivo conectado ao(s) 

veículo(s), notificando e permitindo que o proprietário confirme a realização de tais 

manutenções. 



Visto que, um veículo bem conservado e com suas manutenções em dia é 

muito importante para qualquer pessoa que possua um carro, já que desta forma 

evita-se surpresas desagradáveis no dia-a-dia dentro da cidade ou em estradas, 

evitando até possíveis acidentes. 

 

3. METODOLOGIA 

 

As informações como velocidade instantânea para controle da quilometragem, 

tipo de combustível, temperatura de óleo, de água entre outras serão obtidas através 

de um dispositivo OBD2, que é um conector padrão e obrigatório nos veículos desde 

1996. Para interpretar as informações enviadas do OBD2 será utilizado um 

dispositivo caracterizado como um minicomputador, Raspberry Pi 3 Modelo B, que 

também se comunicará com o servidor via Wi-Fi ou GSM para armazenar as 

informações obtidas. Dessa forma, o aplicativo que tem como função alertar e exibir 

as manutenções veiculares, terá como base as informações armazenadas no 

servidor.  

O aplicativo irá apresentar diversas funcionalidades como cadastro de 

usuário, tela de login, possibilidade de desativar e reativar a conta, alteração de 

senha, cadastro de veículo, controle da quilometragem e gerenciamento das 

manutenções realizadas e futuras. O usuário poderá escolher em uma das telas 

quais manutenções ele deseja receber notificações, dentre as manutenções tem-se 

as opções de troca de óleo, troca de pastilhas de freio, troca de correia lisa e 

dentada, troca do filtro de combustível entre outras. 

Para o desenvolvimento do aplicativo foi utilizando o Android Studio, um IDE 

(Ambiente de Desenvolvimento Integrado) de programação para plataforma Android, 

disponibilizado pela Google em 2014. Para desenvolvimento dentro da ferramenta 

faz-se necessário à utilização das linguagens JAVA e XML. O aplicativo utiliza a 

comunicação com um servidor para buscar as informações armazenadas em um 

Banco de Dados MYSQL, estas informações por sua vez, são buscadas e enviadas 

através de páginas desenvolvidas em PHP. Através de uma segunda aplicação, 

desenvolvida em Python, o Raspberry constantemente enviará comandos OBD para 

o scanner, o qual retornará a velocidade instantânea em hexadecimal e será 

convertida e calculada através de um algoritmo, enviada através de uma página 

PHP e também armazenada em um Banco de Dados MYSQL. 



 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Para coleta e envio dos dados foi construído um protótipo, figura 1, com um 

Scanner OBD2, um Raspberry Pi 3 e um modem 3G. O dispositivo funciona com o 

Scanner conectado a entrada OBD2 presente em um veículo, que através de 

comandos enviados para a central eletrônica do carro obtém a velocidade 

instantânea em um intervalo de tempo e passa para o Raspberry, esse por sua vez 

possui uma aplicação desenvolvida em Python que ao receber a velocidade, calcula 

a distância percorrida e a envia para o servidor utilizando a conexão de dados 

fornecida pelo modem 3G, se por algum motivo houver uma paralisação no sinal de 

internet, as informações são guardadas em um arquivo de Log e enviadas 

posteriormente quando a conexão estiver restabelecida. 

 

 

Figura 1 - Protótipo de dispositivo para obtenção da quilometragem. 

 

Para o gerenciamento dos dados recebidos e enviados foi elaborado um 

aplicativo para dispositivos Android. O usuário pode utilizar o serviço após fazer seu 

cadastro dentro do aplicativo fornecendo algumas informações como: nome, e-mail, 

telefone e uma senha de acesso. Após realizar o cadastro o usuário recebe em seu 

e-mail um link para a validação de sua conta, caso o usuário não valide sua conta, 



não conseguirá acesso ao aplicativo. Após confirmado o cadastro já se torna 

possível fazer o login. 

Feito o login, o usuário terá acesso à suas informações. Na barra lateral de 

navegação o usuário poderá acessar as informações como manutenções atrasadas, 

manutenções realizadas, veículos cadastrados e dados pessoais de sua conta. Além 

da opção de realizar o logout, podemos ver essas opções na figura 2. 

 

 
 

Figura 2 - Barra Lateral de Navegação. 

 

 Na tela a seguir, figura 3, podemos ver como é disponibilizado as informações 

dos veículos de um usuário. O usuário ainda pode selecionar um dos veículos para 

poder visualizar suas informações por completo, a seguir, figura 4, é possível que o 

usuário altere manualmente a quilometragem do veículo caso o dispositivo fique 

desconectado por qualquer motivo. 

 



 
 

Figura 3 - "Meus Veículos" - Tela de gerenciamento de veículos. 

 

 
 

Figura 4 - Tela de informações do veículo. 

 

 O usuário quando adicionar um veículo a ser gerenciado, precisa somente 

entrar com as seguintes informações: marca e modelo que são captados através de 

um webservice da Tabela Fipe, ano, quilometragem atual e placa do veículo e 

também um número de identificação do dispositivo que acompanhará o mesmo em 



uma etiqueta. Após a inclusão do veículo o gerenciamento das manutenções 

começa automaticamente através da quilometragem inserida. 

 

5. RESULTADOS 

 

 Testes realizados com o dispositivo conectado ao veículo para a verificação 

da comunicação, envio e recepção dos dados enviados da ECU (Engine Control 

Module, traduzido: Modulo de Controle do Motor) do carro para o servidor, 

armazenando e somando a quilometragem inserida no cadastro do veículo com a 

enviada através da aplicação, obtiveram resultados consideráveis. Durante o 

processo de teste do dispositivo foi verificado uma pequena diferença no valor 

enviado pelo dispositivo e o valor apresentado no computador de bordo do veículo. 

Para solucionar este problema foi calculado um fator multiplicativo para se obter uma 

maior precisão. Ainda no período de teste foi constatada uma falha na comunicação 

do dispositivo com até então 2 modelos de veículos, um GOL e FOX ambos da 

marca Volkswagen. Vemos a seguir o dispositivo conectado ao conector OBD2 no 

veículo de teste, um KIA Sportage, figura 5. 

 

 

Figura 5 - Dispositivo OBD2 conectado ao veículo. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos resultados obtidos através dos testes realizados, com o 

protótipo de dispositivo e do aplicativo, pode-se concluir que a utilização da 

plataforma apresentou resultados favoráveis, uma vez que o aplicativo juntamente 

com o dispositivo atendeu ao que foi proposto, possibilitando assim que o projeto 

atingisse as expectativas esperadas. 



Estudos futuros poderão ser desenvolvidos para aprimoramento do 

funcionamento do aplicativo e também do dispositivo, como por exemplo, a redução 

do tamanho do dispositivo utilizado e funções adicionais ao aplicativo como 

localização de oficinas próximas. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

CAMARGO, L. O que é lazer. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 1999. 

 

CESVI. Índice de Manutenção Veicular São Paulo, nº 98, JUL/AGO 2015. 

 

DIAS, F. S. O USO DE RECURSOS HEURÍSTICOS NA PUBLICIDADE: UM 

ESTUDO DE CAMPANHAS DE AUTOMÓVEL NO BRASIL. 2015. Dissertação 

(Mestrado em Administração de Empresas). PUC-RIO, Rio de Janeiro. 

 

FAUSTO, B. HISTÓRIA CONCISA DO BRASIL. São Paulo: Edusp, 2001. 

BURIN, Gerson; DOS SANTOS, Alexandre Carvalho. MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA NA GESTÃO DE FROTAS. CESVI. São Paulo, no.98 p. 19 – 21, 

JUL./AGO.,2015. 

 

FERREIRA, R. XV Salão: da fantasia à realidade. Revista Auto Esporte, São 

Paulo, v. 21, n. 282, out. 1988. 

 

MICAELO, S. M.. A EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA DA FIAT S.A. FACE À 

MUDANÇA DE AMBIENTE COMPETITIVO DA INDUSTRIA AUTOMOBILÍSTICA 

BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO. 2004. Dissertação (Mestrado em 

Administração de Empresas). PUC-RIO, Rio de Janeiro. 

 

O PROGRESSO. Frota de veículos cresce 119% em dez anos no Brasil, aponta 

Denatran. Disponível em: <http://www.progresso.com.br/caderno-a/veiculos/frota-

de-veiculos-cresce-119-em-dez-anos-no-brasil-aponta-denatran>. Acesso em 15 de 

julho de 2018.  

 


