
TÍTULO: AQUISIÇÃO, ANÁLISE E EXIBIÇÃO DE DADOSTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRANINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CAIO SOUZA ANDRADEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RAIMUNDO NONATO DA ROCHA FILHOORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO
Este  trabalho  consiste  em desenvolver  um sistema  eletrônico  de  aquisição  de

dados da rede CAN (Controller Area Network) de um veículo, processar e decodificar os

dados, armazenar e desenvolver análises e diagnósticos sobre a “saúde” e desempenho

deste veículo, em tempo real. Sobre as análises dos dados, pretende-se elaborar tabelas

e  gráficos  contendo  uma  riqueza  de  informações  deste  veículo.  De  posse  desses

resultados, diagnosticar,  gerenciar e informar,  preventivamente, através de mensagens

utilizando a tecnologia  de  IoT(Internet  of  Things),  especificamente,  IFTTT(if  this,  then

that),  sobre  o  comportamento  eletromecânico  do  veículo,  enviando  para  o  celular  do

usuário do veículo ou para um celular de uma outra pessoa cadastrada, como exemplo, o

do mecânico que cuida de sua manutenção. Como desenvolvimento final,  pretende-se

filtrar as principais informações para mostrar no para-brisa do veículo.

2. INTRODUÇÃO

É notório  a  evolução e uso crescente  da eletrônica embarcada contida em um

veículo. Praticamente, todos os veículos, mesmo os mais populares, já são contemplados

com essa tecnologia. Composta de um sistema de gerenciamento eletrônico de sensores

e  atuadores,  agregados  a  um  protocolo  de  comunicação  CAN  em  conjunto  com  os

sistemas ODB (On Board Diagnostics), é possível adquirir os sinais elétricos de todos os

sensores e atuadores de um automóvel. Apesar de muitos dados serem criptografados

pelos fabricantes, existem diversos sinais elétricos acessíveis e que seguem uma tabela

bem organizada conhecida com os PIDs (Parameter  ID’s).  Com base  nos protocolos

dessa tabela, é possível diagnosticar as partes eletromecânicas conectadas do veículo. O

conector disponível para adquirir estes sinais elétricos está mostrado na Figura 1.

3. OBJETIVOS

Este  trabalho  tem  como  objetivo  criar  um  sistema  de  aquisição,  conversão  e

análise  de  dados  em tempo real,  de  automóveis.  Além disso,  disponibilizar  todos  os

resultados em tabelas e gráficos em ambientes com acessos restritos nas nuvens e no

para-brisas do próprio veículo. Ao processar os dados, caso haja alguma anormalidade,

avisos através de mensagens em celulares serão disparados.

4. METODOLOGIA

Primeiramente,  estudos em artigos e literaturas específicas sobre o tema deste

trabalho  foram  minuciosamente  realizados.  Como  segunda  etapa,  desenvolver  um

sistema de aquisição de dados. De posse desse sistema desenvolvido, conectar à central

eletrônica  do  veículo,  com  sua  leitura  ajustada  em  1Mbps.  Esta  leitura  deve  ser

compatível com a 



Fig. 1 – Conector ODB II
Fonte: Sparkfun

Os dados da rede CAN nos veículos são transmitidos através de 4 cabos, um

sendo  o  VCC  (alimentação),  um  GND  (terra)  e  2  para  a  transferência  de  dados,

conhecidos como CAN_H e outro CAN_L. Quando nenhum sinal está sendo transmitido, a

diferença de potencial entre eles é zero.  Após iniciar a transmissão de dados, quando se

tem um bit 1, o CAN_H vai para o estado em que sua diferença de potencial esteja menor

em relação ao VCC do que em relação ao GND, e o CAN_L, a diferença de potencial se

torna menor em relação ao GND do que ao VCC, os bit’s 1, que são conhecidos como bits

dominantes, e os bits 0, como recessivos, como se pode ver na Figura 2.

Fig. 2 - Bits na rede CAN

Fonte: Texas Instruments

5. DESENVOLVIMENTO

Este  sistema  embarcado  foi  desenvolvido  utilizando-se  uma  Raspberry  PI.  A

linguagem de programação utilizada foi  JavaScript, rodando dentro de uma instância do

NodeJS. Todos os dados coletados e decodificados, foram armazenados em um arquivo

CSV  (Comma-separated  values)  e  armazenados  em  sistemas  de  nuvens,  caso  o

proprietário ou pessoa autorizada possa acompanhar. 

Como segunda  etapa  foi  desenvolvido  aplicativo  agregado de  tecnologia  IoT e

IFTTT para enviar mensagens de alerta para um smartphone de usuários cadastrados.

Como terceira etapa, através de tecnologia de sistemas embarcados, este trabalho

encontra-se  em desenvolvimento  de um aplicativo  back-end,  e  também um  front-end,



dando  opções  ao  usuário  visualizar,  em  tempo  real,  os  resultados  analisados.  Tal

procedimento  será  possível,  através  do  uso  de  um  framework chamado  express,

executado na Raspberry PI. Ainda pretende-se desenvolver tecnologia para que o sistema

adquirira os dados, transmitem via websocket, aonde o smarphone irá transformam estas

imagens  em  gráficos  para  auxiliar  a  visualização  do  condutor.  O  aplicativo  conterá

recursos para ser utilizado para formar uma HUD(Head-up display), e caso o condutor

queira, através de um refletor HUD, o mesmo pode ser projetado no para-brisa do veículo.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Através do protocolo ODB II e seus PIDs, adquiriu-se grande quantidade de dados

de 150 sensores diferentes. Até o presente momento, apenas alguns foram decodificados,

entre eles, de fundamental importância para este trabalho, o sensor de velocidade e o de

rotações por minuto, conforme Figura 3.

 

Fig. 3 – Exemplo de Dados Recebidos
Fonte: O Autor

Ainda na figura 3, observa-se um exemplo dos dados sendo enviados e recebidos

pela rede CAN, assim como os PIDs, para se calcular o RPM, o retorno vem em 2 bytes,

sendo o 1º multiplicado por 256, depois adicionado o segundo byte, e depois dividido por

100. Já o da requisição da velocidade, apenas o 1º byte é utilizado, logo, seu valor fica

limitado a números inteiros,  entre 0 e 255.  Para decodificar  cada sensor,  um cálculo

diferente foi executado. Além dos PIDs públicos, também existem PIDs privados, em que

cada montadora/fabricante de veículo desenvolve o seu código. Em geral, para se ter

acesso aos PIDs privados, é necessário comprar direitos de cada montadora.
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