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RESUMO 

 

Este projeto foi desenvolvido na matéria de problemas de resolução em engenharia 

com objetivo de integrar conhecimentos adquiridos pelos alunos ao longo do curso e 

aplicar em situações reais do dia-a-dia. A equipe envolvida optou pelo 

desenvolvimento de um sistema diferenciado de acionamento de alarmes de carros, 

uma vez que, sistemas convencionais estão sendo prejudicados pelo uso de um 

equipamento denominado chapolim (mecanismo utilizado por criminosos para 

atrapalhar o sinal de comunicação para o acionamento de alarmes de veículos). A 

metodologia escolhida pelos integrantes foi a da construção de um sistema em que o 

meio de comunicação entre o alarme e o controle fosse um sinal bluetooth, dado que 

o sinal bluetooth não sofre influência de sinais externos. Além disso, a equipe 

implementou um sistema que, ao usuário esquecer a porta de seu veículo aberta, é 

avisado ao usuário via mensagem de texto e a porta é trancada automaticamente. Os 

resultados encontrados pela equipe foram satisfatórios, uma vez que, a 

implementação real deste projeto é viável, dado que seu custo benefício é alto. 

 

Palavras-chave: Segurança de veículos, bluetooth, ativação de alarme. 
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ABSTRACT  

 

This project was developed in terms of resolution problems in engineering in order to 

integrate knowledge acquired by the students throughout the course and apply in real 

situations of day-to-day. The team involved decided to develop a differential drive 

system car alarms, since conventional systems are being harmed by the use of a 

device called chapolim (mechanism used by criminals to disrupt the communication 

signal for triggering alarms vehicles). The methodology chosen by participants was the 

construction of a system in which the means of communication between the alarm and 

control were a bluetooth signal, since the bluetooth signal is not influenced by external 

signals. In addition, the team implemented a system, the user forgets the door to his 

car open, the user is warned via text message and the door is automatically locked. 

The results were satisfactory for the team, since the actual implementation of this 

project is feasible, given that the cost benefit is high. 

 

Keywords: Vehicle Security, Bluetooth, alarm activation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A ideia principal deste projeto consistiu em desenvolver medidas á possibilitar 

a melhoria da segurança e da proteção de veículos automotivos proporcionando 

melhor conforto ao proprietário. 

Para isso, o projeto conta com três parte integradas. A primeira foi desenvolver 

um método para ativação do alarme através de controle, porém, diferentemente dos 

modelos tradicionais que são feitos através de radio-frequência, a comunicação foi 

empreendida via sistema bluetooth. O sistema bluetooth possuí criptografia interna, 

evitando assim o uso do chamado “chapolin” (dispositivo eletrônico que facilita o roubo 

de veículos).  

A segunda parte refere-se a criação do aplicativo interativo capaz de identificar 

se as portas do veículo estão devidamente fechadas.  

E por fim, a terceira parte consiste no sistema de detecção de presença 

acoplado ao veículo. Assim que o sensor não identificasse presença no interior do 

veículo, foi possível trancar as portas do veículo automaticamente. 

Os envolvidos no projeto são alunos de graduação do curso de engenharia de 

computação da Pontifícia Universidade Católica no Paraná, são eles: Jessica Caroline 

Viana de Jesus, Karoline Schulis e Willian Felipe Sokoloski. 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Este projeto está voltado ao mercado de alarmes automotivos, tendo como 

produto principal um alarme mais seguro, não sendo passível de sofrer interferências 

de dispositivos externos usados como auxiliares no roubo de carro, como o já citado 

anteriormente “chapolin”. Contando também com algumas vantagens a mais que os 

sistemas tradicionais, como os sensores de presença acoplados ao veículo que 

enviam informações ao sistema central. Essas informações assimiladas, podem 

trancar a porta quando o carro estiver vazio. Se o alarme for acionado 

automaticamente o usuário recebe um sms com esta informação. 
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 O sistema ainda conta com um aplicativo interativo, preparado para auxiliar o 

usuário, informando se a porta do veículo foi fechada ou não. 

Essa nova tecnologia de alarme traz ao usuário mais segurança ao deixar seu 

carro estacionado, pois dispõe de uma tecnologia mais segura além de interativa por 

possuir uma interface que deixa o usuário informado sobre o status do alarme. O 

sistema Cript-Blue ainda conta com o conforto ao ligar o alarme sozinho caso os 

sensores não identifiquem presença no interior do veículo de acordo com um 

determinado tempo. 

1.2 OBJETIVO 

Para melhor compreenção do projeto, serão explorados os objetivos nos 

tópicos abaixo, sendo eles gerais e específicos. 

1.2.1   Objetivo Geral 

 
O objetivo desse projeto é reduzir o numero  de furtos de carros devido ao 

alarme não ter sido ativado, seja por esquecimento, ou pelo uso do aparelho  

conhecido como ladrãozinho. O bluetooth foi escolhido devido a sua tecnologia 

eficiente para  criptografar e evitar interferência, assim, foi utilizado para realizar o 

acionamento do alarme, como também foi utilizado no interior do dispositivo para 

enviar os dados coletados do  sensor de presença e do acionamento do alarme para 

o mecanismo que irá realizar a comunicação  com o usuário, esse dispositivo de 

comunicação conta com um aplicativo, que recebe os dados tratados e envia 

mensagem sms para o usuário. 

1.2.2   Objetivo Específico 

Os objetivos específicos deste projeto foram: 

a) O desenvolvimento de um sistema mais seguro do que os que estão disponíveis 

no mercado; 

b) Desenvolver um controle bluetooth para a ativação da trava e do alarme do veículo; 

c) Acoplar sensores de barreira capazes de detectar a presença no interior do 

veículo; 
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d) Através dos sensores de barreira, desenvolver um sistema capaz de receber a 

informação desses sensores e executar a ação de acionar o alarme do veículo; 

e) Criação de um aplicativo com intuito de informar ao usuário do veículo a última 

ação cometida pelo controle do alarme; 

f) Se eventualmente o usuário não ativar o alarme por esquecimento, o sistema envia 

um sms ao celular do usuário informando que ele esqueceu de armar o alarme, 

porém o sistema ativou por ele. 
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2.   HISTÓRICO 

 

A ideia surgiu através de uma sugestão dada pelo professor Afonso Ferreira 

Miguel de fazer um controle remoto de acionamento de alarmes automotivos que 

possui-se um meio de visualizar se esse foi ou não devidamente ativado. 

Enquanto eram realizadas pesquisas referentes a esta ideia identificou-se um 

dispositivo, denominado “chapolin”, capaz de interferir no funcionamento ideal do 

alarme. Isto motivou a concretização da ideia de criar algum modo de proteção de 

maior eficiência, fazendo com que dispositivos como este não fosse capaz de interferir 

na eficácia do acionamento de alarme. 

A ideia também abrangeu um meio de enviar ao usuário o status da última ação 

realizada pelo usuário do alarme, informando se esse foi ou não acionado 

devidamente. 

Foram delegadas algumas funções para os integrantes do projeto Cript-Blue. A 

integrante Jessica ficou responsável pelo o sistema de hardware e software do 

controle de alarme bluetooth. Este controle é responsável por enviar sinal via bluetooth 

para o sistema integrado do carro executando as funções travar e destravar a porta, 

bem como, enviar o sinal para o aplicativo Cript-Blue. 

O integrando Willian ficou responsável por desenvolver o sensor de barreira 

responsável pela detecção de presença no interior do veículo. O sinal desse sensor 

de barreira é responsável por trancar o veículo caso o usuário esquece e não tenha 

ninguém no veículo e esse mesmo sinal é enviado para o aplicativo Cript-Blue. 

Para a integrante Karoline, foi delegada a função de desenvolver o sistema do 

aplicativo responsável por receber as informações do controle bluetooth e do sensor 

de barreira, informando ao usuário o estado do alarme através de uma tela interativa, 

e caso o alarme fosse acionado automaticamente enviar um sms ao usuário. 
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3.  ESTADO DA ARTE 

 
A tecnologia de RFID, sigla do inglês "Radio-Frequency IDentification", tem 

fundamento nos sistemas de radares utilizados na Segunda Guerra Mundial. Os 

exércitos utilizavam radares para avisá-los antecipadamente de aviões na sua rota, 

ainda que a distancia entre eles fossem grande. O problema era identificar dentre 

esses aviões qual era inimigo e qual era aliado. Os alemães então descobriram que,  

ao girar o avião quando estivesse fazendo o retorno, o sinal de rádio iria sofrer uma 

alteração e então seria refletido de volta ao radar. Esse método simples alertava os 

técnicos responsáveis que se tratava de um avião alemão. 

Sob o comando de Watson-Watt, os ingleses desenvolveram o primeiro 

identificador ativo de amigo ou inimigo também conhecido como IFF – Identify Friend 

or Foe. Um transmissor foi instalado em cada avião britânico. Quando esses 

transmissores recebiam sinais das estações de radar no solo, começavam a transmitir 

um sinal de resposta, que identificava o aeroplano como amigo. Os RFID funcionam 

no mesmo princípio básico. O sinal é enviado a um dispositivo de comunicação, o 

cruzamento de informações  pode acontecer  através de dois  diferentes sistemas, o 

sistema  denominado passivo  é ativado quando recebe o sinal e o reflete de volta, já 

o ativo transmite seu próprio sinal. 

Avanços na área de radares e comunicação RF - radio frequência -  

continuaram através das décadas de 50 e 60. Cientistas e acadêmicos realizaram 

pesquisas e apresentaram estudos explicando como a energia RF poderia ser 

utilizada para identificar objetos a distancia. 

Em 1955, Robert Adler  teve a idéia de usar som de alta frequência para 

transmitir comandos de um aparelho sem fio para a TV. O resultado foi o primeiro 

controle remoto realmente prático da história, ele acabou sendo substituído por 

aparelhos movidos a raios infravermelhos, considerados mais simples e baratos. Só 

então o controle remoto se tornou realmente popular. 
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Figura 1 Esquema do controle por radiação infravermelho. 

 

Em 1980, surgiu o veiculo sistema remoto, também chamado de RKS, sendo 

comercializado como recurso de segurança, o principio era que os motoristas 

pudessem destravar as portas de seus carros a metros de distancia. Apesar de não 

ter sido amplamente divulgado até 1982, a tecnologia por trás desse dispositivo havia 

sido usado em larga escala por vários anos, pois tem como principio a mesma técnica 

utilizada controles remotos de televisão,  enviando sinal  infravermelho de uma certa 

distancia. 

Apesar de todos os veículos equipados com receptores RKS captarem o sinal, 

apenas o programado com um código de correspondência iria responder e travar ou 

destravar as portas. Como controles remotos de TV , RKS infravermelhos foram 

programáveis , permitindo que os usuários inserissem códigos  e tivessem controle de 

dois ou mais veículos alternativos com um  unico dispositivo remoto.  

Não demorou muito para que os ladroes percebessem que poderiam descobrir 

o código e então programa-lo  em outro dispositivo remoto. 

A facilidade na obtenção de códigos RKS  fez que se começasse  a pensar  no 

desenvolvimento de um sistema de RKS mais seguro para veículos. Atualmente, o 

infravermelho foi substituído por radiofrequência, além dos  transmissores serem 

somente reprogramadas  pelos fabricantes e algumas poucas partes autorizadas . 

Porém no ultimo ano, um aparelho começou a chamar atenção, chamado de 

Chapolin ou Ladrãzinho, o aparelho embaralha os sinais enviados pelo controle de 
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travamento à distância, existem também  modelos mais sofisticados capazes de 

copiar o código de segurança do controle. 

 

 

 

 
Figura 2 Chapolin 

Pensando em   aperfeiçoar os sistemas de segurança automotivos, empresas 

como Positron investiram em alarmes com acionamento a distancia, esses alarmes 

possuem um sistema de presença, no qual, se o controle do alarme estiver distante e 

o carro sem ocupação, o alarme é ativado. 

       Existem também  projetos de segurança que envolvem aplicativos, por exemplo, 

O SINESP Cidadão, como é chamado,  é um aplicativo que permite ao cidadão 

consultar informações de veículos roubados e furtados, registrados na base nacional 

do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito). Após instalar o aplicativo, basta 

o cidadão digitar a placa para saber a situação do veículo. Em caso afirmativo para o 

registro de furto ou roubo, aparecerá a informação destacada em vermelho. Ao tocar 

nesta informação o aplicativo realiza uma ligação para a Polícia através no número 

190. Mas nada similar a nossa proposta que envolve verificar se o carro esta 

desocupado e se o motorista ativou o alarme. 
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Figura 3 Print screen das telas do aplicativo Sinesp. 

 

  

 Como visto, atualmente não existe nenhum alarme acionado via bluetooth e 

nem dispositivos que informem o motorista se ele ativou ou não o alarme. 
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4.  REFERENCIAL TEORICO 

 
Para a realização do projeto Cript-Blue, foram necessários vários 

conhecimentos, entre eles:  

 

a) Uso da linguagem correta para arduino; 

b) Uso do site appinventor; 

c) Uso de Solidworks, MSproject, iMovie, Microsoft Visio; 

d) Uso de conexão entre dispositivos (Arduino e dispositivos moveis). 

4.1  INFRAVERMELHO 

 
 A radiação denominada infravermelho, recebeu esse nome devido a sua 

localização no espectro eletromagnético e da forma que ocorreu a sua descoberta em 

1800, pelo astrônomo inglês William Herschel. 

 Ao tentar medir a temperatura de cada uma das cores no espectro, ele concluiu 

que a temperatura aumentava pela incidência da luz, e quanto mais próximo da 

extremidade vermelha, mais rápido essa temperatura aumentava.  Assim, ele 

experimentou colocar o termômetro em uma região que ficava após o vermelho, onde 

não há cor, e ele observou que nessa região o aquecimento era ainda maior. Desse 

modo, Herschel denominou essas radiações que o olho humano não é capaz de 

enxergar de radiações infravermelhas.  

 

 Essas radiações passaram a ser utilizadas em diferentes tecnologias, vários 

dispositivos usados no cotidiano funcionam por meio da radiação infravermelho. Por 

exemplo, o controle remoto, leitor de código de barras, sensores de presença, 

câmeras noturnas, etc. 

 

 O funcionamento do controle remoto acontece da seguinte maneira, o led 

emissor do controle envia pulsos de luz infravermelha que representam códigos 

binários específicos. Estes códigos binários correspondem a comandos, como 

liga/desliga e aumentar o volume. O receptor  decodifica os pulsos de luz em dados 
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binários que o microprocessador do aparelho pode entender. O microprocessador 

realiza então a tarefa correspondente. 

 No Cript-Blue utilizamos uma tecnologia semelhante a do controle remoto como 

o sensor de presença, o qual utliza um led emissor, e um  receptor, que capta as 

ondas eletromagnéticas geradas pelo led emissor, assim, se houver alguém no carro, 

o sinal enviado pelo led emissor não chegara até o receptor. 

4.2 BLUETOOTH 

 
 Bluetooth é um padrão global de comunicação sem fio e de baixo consumo de 

energia que permite a transmissão de dados entre dispositivos que estejam próximos. 

A transmissão de dados é feita por meio de radiofrequência, permitindo que um 

dispositivo detecte o outro independente de suas posições. 

 O Bluetooth é uma tecnologia criada para funcionar mundialmente, e para isso 

é necessário  a adoção de uma radio frequência aceita de forma ideal  em todo lugar. 

A faixa ISM, sigla para Industrial, Scientific e Medical, operada na frequência de 2,45 

GHz, é a mais próxima  desta necessidade, sendo utilizada em vários países, com 

variações que vão de 2,4 GHz a 2,5 GHz. 

 Como a faixa ISM pode ser utilizada por qualquer sistema de comunicação, é 

necessário garantir que o sinal do Bluetooth não sofra interferência e nem a gere. Para 

isso se faz necessário o uso de uma técnica chamada salto de freqüência de 

espalhamento espectral, que praticamente impossibilita que mais de um dispositivo 

transmita na mesma freqüência ao mesmo tempo. Com essa técnica, um dispositivo 

usa 79 frequências individuais escolhidas aleatoriamente dentro de uma determinada 

faixa, saltando de uma para outra regularmente. No caso do bluetooth, os 

transmissores alteram as freqüências 1.600 vezes por segundo, o que significa que 

muitos dispositivos podem utilizar totalmente uma fatia limitada do espectro de rádio, 

tornando assim a conexão relativamente segura. 

4.3 ARDUINO 

 
 O Arduino é uma plataforma eletrônica open-source que se baseia em 

hardware e software flexíveis e fáceis de usar. Sua plataforma de desenvolvimento é 

composta pelo Hardware (Arduino uno, mega uno etc) e um ambiente de 
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desenvolvimento integrado, denominado IDE, nesse ambiente o usuário pode  

escrever o seu código em linguagem C/C++, e o processo de compilação e 

transferência do código para o microcontrolador Atmega será feito de forma fácil e 

rápida. 

4.4  SERVO MOTOR 

 
 O servo motor é um atuador rotativo de alta precisão para posicionamento 

angular. É composto por um motor acoplado a um sensor de posição para retornar 

uma resposta. Para completar o sistema é necessário um servo drive, o qual utiliza o 

sinal de resposta do sensor para controlar a posição angular do motor de forma 

precisa. Isto é chamado de controle de malha fechada. 

 

 
Figura 4 Servo motor e suas peças correspondentes 

• Control Cicuit ou Circuito de Controle é responsável por receber os sinais e 

energia do receptor, monitorar a posição do potenciometro e controlar o motor de 

acordo com os sinais recebidos. 

• Potenciometer ou Potenciometro esta ligado ao eixo de saída do servo 

monitorando assim  sua posição. 

• Motor movimenta as engrenagens e o eixo principal do servo. 

• Drive Gears ou Engrenagens reduzem a rotação do motor, transferem mais força 

ao eixo principal de saída e movimentam o potenciometro junto com o eixo. 
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• Servo Case é a  caixa do servo. 
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5.  METODOLOGIA 

 
       Para melhor entendimento do leitor o tópico de metodologia foi dividido em 4 

tópicos menores. Cada tópico irá conter uma parte do processo, e o tópico final 

conterá uma explicação da metodologia contendo todos os componentes deste 

projeto. Os tópicos são: metodologia do sensor de presença, metodologia do controle 

bluetooth, metodologia do aplicativo e metodologia geral. 

5.1  METODOLOGIA DO SENSOR DE PRESENÇA 

 
O sensor de presença funciona da seguinte maneira, primeiramente são fixados 

dois leds (um emissor e um receptor), através deles é possível verificar a passagem 

(ou permanência) ou não de um corpo, assim, é possível fazer com que o sinal da 

saída do receptor seja enviado para o arduino para que seja tratado de alguma 

maneira, nesse caso, ligando um servo-motor, ou seja, quando houver a passagem 

de um corpo entre os leds, será emitido um sinal, esse sinal será tratado no arduino, 

e do arduino será acionado ou não o servo-motor para trancar a porta. 

5.2  METODOLOGIA DO CONTROLE BLUETOOTH 

 
O controle bluetooth funciona da seguinte forma, ao ser acionado, o controle 

enviará um sinal para um módulo bluetooth acoplado em um arduino. Através desse 

sinal, o arduino irá executar uma ação, ligar o servo-motor ou desligar o servo-motor. 
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Figura 5 Ideia do Projeto 

5.3   METODOLOGIA DO APLICATIVO 

 
O aplicativo desenvolvido pela equipe funciona da seguinte forma: um módulo 

bluetooth é acoplado em um arduino, para que dessa maneira, o celular do usuário 

possa se conectar com o módulo. Através disso, o módulo bluetooth enviará a 

informação se a porta está fechada ou aberta para o celular do usuário, através de um 

aplicativo. No aplicativo em si existe uma imagem que ilustra se a porta está trancada 

ou aberta, se o usuário esqueceu a porta aberta além da imagem é enviada uma 

mensagem de texto para o usuário. 
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Figura 6 Print do aplicativo Cript-Blue 

5.4  METODOLOGIA GERAL 

 
O projeto desenvolvido tem duas finalidades principais, informar para o usuário se 

ele esqueceu a porta aberta e tranca-la, e utilizar um meio alternativo para trancar um 

veículo sem ser via rádio. A metodologia da equipe foi a de: instalar sensores para a 

detecção de pessoas no interior de um veículo, a instalação de uma tranca (servo-

motor) para acionamento. Em seguida, foi construído o software para receber sinas 

do servo-motor, por meio de um módulo bluetooth, e verificar se o mesmo está 

trancado ou não, e enviar essa informação para o celular do usuário. E em seguida foi 

realizada a instalação de mais um módulo bluetooth, dessa vez para realizar o 

fechamento ou abertura da porta do veículo através de um controle. 
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6. O PROJETO 

 
Os materiais mecânicos e eletrônicos que a Cript-Blue utiliza para a construção 

de seu produto final estão listados na tabela a seguir. 

 

1 Smartphone. 

2 Controle bluetooth. 

3 Arduino Mega. 

4 Sensor IR. 

5 Servo-motor. 

6 Módulo bluetooth. 

Tabela 1 Componentes 

 O smartphone compatível com o produto oferecido pela Cript-Blue é o iphone. 

O usuário já deve possuir previamente o celular. 

 O controle bluetooth possui as seguintes especificações: 

● Comunicação buetooth 3.0; 

● Transmissão de frequência: 2,4 GHz; 

● Dimensões: 48 mm x 30 mm x 10 mm; 

 

Figura 7 Controle bluetooth 
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O arduino utilizado é o arduino mega 2560, a escolha por esse modelo se deu 

devido o preço e a facilidade da compra. 

 
Figura 8 Arduino Mega 2560 

 O sensor infravermelho utilizado é o modelo tsop1838. A sua escolha se deu 

pela facilidade de uso e por ser o de maior alcance encontrado. 

 

 
Figura 9 Receptor IR 
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 O servo-motor utilizado para trancar a porta é o Towerpro SG90. A sua escolha 

se deu devido seu tamanho e facilidade de compra. 

 
Figura 10 Servo-motor 

 O módulo bluetooth utilizado é o HC-05, ele é responsável da conexão entre o 

controle e o arduino, e entre o celular e o arduino. 

 

 
Figura 11 Módulo bluetooth 

 
 
 A seguir, tabela com preços aproximado dos componentes utilizados para o 

projeto. 
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Componente. Preço por 

componente. 

Unidades. Preço total. 

Controle bluetooth. R$ 45,00 1 R$ 45,00 

Servo-motor. R$ 20,00 1 R$ 20,00 

Arduino. R$ 70,00 3 R$ 210,00 

Módulo bluetooth. R$ 90,00 1 R$ 90,00 

Sensor IR. R$ 4,00 1 R$ 4,00 

Total   R$ 369,00 

Tabela 2 Preço dos componentes 

6.1  FLUXOGRAMA ESTRUTURAL 

 
O fluxograma estrutural representa de forma simples a interação dos 

componentes do projeto Cript-Blue. O diagrama estrutural, vide figura 12, demonstra 

a interação do usuário com o smartphone e ainda com o controle do veículo que envia 

sinal via bluetooth.  O recebimento deste sinal é realizado pelo módulo bluetooth 

acoplado ao Arduino mega. O Arduino mega interage com o servo motor responsável 

por travar a porta, bem como com o sensor de presença atrelado ao veículo e ainda 

com sirene de alarme. 
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Arduino Mega

Usuário

Smartphone

Controle do 

veículo BF
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Servo motor / 

porta

 
Figura 12 Fluxograma Estrutural – Cript-Blue
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6.2 FLUXOGRAMA COMPORTAMENTAL 

 
 O fluxograma comportamental representa as ações realizadas pelo sistema 

desenvolvido pela Cript-Blue. O sistema é representado pelo fluxograma, vide figura 

13, onde demonstra sequencialmente cada processo. A inicialização é realizada pelo 

recebimento de sinal criptografado do alarme do veículo, bem como a informação 

proveniente da detecção de presença realizada no interior do veículo. Em seguida, 

tais informações são encaminhadas ao Arduino mega que funciona como sistema 

central. O sistema central analisa as informações recebidas e executa ações, através 

de uma lógica de comando de decisões. Caso a porta esteja trancada juntamente com 

o alarme acionado, essa informação fica armazenada no sistema central podendo ser 

acessada pelo usuário. Senão, o sistema verifica se há detecção de presença no 

interior do veículo. Se a resposta for negativa, o sistema aciona o alarme e o 

travamento da porta automaticamente e, na sequência, envia uma mensagem ao 

usuário informando que o veículo foi trancado, armazenando a informação do estado 

do sistema. Se resposta for positiva, então o sistema fica em loop verificando a 

presença no interior do veículo. 
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informando que o 
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Figura 13 Fluxograma Comportamental – Cript-Blue
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6.3  FLUXOGRAMA SEQUENCIAL 

 
No diagrama sequencial, representado na figura 14, é possível que seja 

mostrado as interações do usuário e do sistema de uma forma linear e pratica. No 

diagrama sequencial a seguir, primeiramente o usuário tem uma utilização com o 

controle bluetooth. Em seguida, existe um envio de sinal via bluetooth, solicitando o 

travamento da porta, em seguida a porta é trancada pelo servo motor. A outra 

interação é a do sensor de presença, que ao verificar a presença e detectado que não 

existe ninguém no veículo e que a porta está aberta, é enviada uma mensagem, e em 

seguida a porta é trancada pelo servo motor. Em paralelo a isso, o sistema central 

(composto pelo arduino) irá transmitir o último estado por um envio de sms ao usuário, 

informando o último estado do acionamento do sistema de alarme, após passar por 

uma leitura dos dados. 
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Figura 14 Fluxograma Comportamental – Cript-Blue 
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7. IMPACTO AMBIENTAL 

 
Conforme o artigo 1 da resolução n. 001/86 do conselho nacional do meio 

ambiente(CONAMA), impacto ambiental é: “qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetem diretamente ou 

indiretamente: a saúde, segurança, o bem estar da população, as atividades sociais e 

econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias ambientais e a qualidade dos 

recursos ambientais.”. 

Atualmente existe um grande esforço do governo, empresas e pessoas para 

diminuir os impactos causados em decorrência de processos industriais (extração e 

transformação da matéria prima). Pois, é vital para a sobrevivência da sociedade 

aprender a extrair recursos e transforma-los de maneira a causar o menor impacto 

possível, assim como a reutilizar produtos, uma vez que os recursos naturais são 

finitos. 

A cript-blue se enquadra nesse contexto, pois é uma empresa de segurança 

que utiliza de produtos industriais para a construção de seu produto final. Sendo 

assim, para a existência do produto final da cript-blue é necessário que materiais 

primas passem por processos de transformação, afetando assim o meio ambiente 

tanto com a liberação de gases quanto com a permanência desses materiais na 

sociedade. 

A seguir será apresentada uma tabela com todos os produtos utilizados pela 

cript-blue para a construção de seu produto final, assim como, se o material respeita 

a lei de chumbo, e se o material é reciclável e de que forma ele é reciclável. Todos os 

valores foram retirados de uma pesquisa realizada pela Unicef. 
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 Componente. Reutilização. Reciclagem. Descarte. 

1 Controle bluetooth. Sim Sim Centro de triagem 

de reciclagem. 

2 Arduino. Sim Sim Centro de triagem 

de reciclagem. 

3 Sensor IR. Sim Sim Centro de triagem 

de reciclagem. 

4 Servo-motor. Sim Sim Centro de triagem 

de reciclagem. 

5 Cabos para 

conexões. 

Sim Sim Lixo reciclável. 

6 Módulo bluetooth 

HC-05. 

Sim Sim Centro de triagem 

de reciclagem. 

Tabela 3 Produtos utilizados 

Para uma explicação mais clara, será apresentado como cada produto é 

utilizada pela cript-blue, em seguida do que esse produto é feito, e qual é o tempo que 

esse material permanecerá na natureza. 

7.1  CONTROLE BLUETOOTH 

 
O controle Bluetooth é a maneira utilizada pela cript-blue para assegurar que um 

proprietário de um veículo qualquer consiga, de forma segura, ligar o alarme. A seguir, 

tabela com os principais materiais de que é feito o controle Bluetooth e o tempo 

necessário para sua degradação no meio ambiente. 
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N Material. Tempo médio de degradação. 

1 Bateria. De 100 a 500 anos. 

2 Plástico. 450 anos. 

4 Ferro. 100 anos. 

Tabela 4 Controle Bluetooh 

7.1  ARDUINO 

 
O arduino tem a funcionalidade de comandar a parte interna dos processos 

eletrônicos envolvidos em todas as atividades relacionada com o produto final da cript-

blue. A seguir, tabela com os principais materiais de que é feito o arduino e o tempo 

necessário para sua degradação no meio ambiente.  

N. Material. Tempo médio de degradação. 

1 Plástico. 450 anos. 

3 Ferro. 100 anos. 

Tabela 5 Arduino 

7.2  SENSOR IR 

 
O sensor IR tem como objetivo realizar a detecção de pessoas no interior de um 

veículo. A seguir, tabela com os principais materiais de que é feito o controle Sensor 

IR e o tempo necessário para sua degradação no meio ambiente. 

N. Material. Tempo médio de degradação. 

1 Plástico. 450 anos. 

2 Ferro. 100 anos. 

Tabela 6 Sensor IR 

 
 

7.3  SERVO-MOTOR 

 
A funcionalidade do servo-motor é trancar as portas quando seu usuário a 

esqueceu aberta. A seguir, tabela com os principais materiais de que é feito o servo-

motor e o tempo necessário para sua degradação no meio ambiente. 
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N. Material. Tempo médio de degradação. 

1 Plástico 450 anos. 

2 Ferro. 100 anos. 

3 Cobre. 200 anos. 

Tabela 7 Servo-motor 

7.4  CABOS PARA CONEXÕES 

 
Cabos para conexões são utilizados para passagem de sinais. Os principais 

elementos e o tempo de degradação do ambiente estão na tabela a seguir. 

N. Material. Tempo médio de degradação. 

1 Cobre. 200 anos. 

2 Plástico. 450 anos. 

Tabela 8 Cabos para conexão 

7.5  MÓDULO BLUETOOTH HC-05 

 
O módulo HC-05 é o responsável pela conexão entre o controle e o arduino e 

entre o celular e o arduino. A seguir, tabela com os principais materiais de que é feito 

o módulo bluetooth e o tempo necessário para sua degradação no meio ambiente.  

N Material. Tempo médio de degradação. 

1 Bateria. De 100 a 500 anos. 

2 Plástico. 450 anos. 

4 Ferro. 100 anos. 

Tabela 9 Módulo bluetooth 
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9. RESULTADOS 

 
 A equipe de desenvolvimento conseguiu de forma satisfatória alcançar seu 

objetivo principal, construir um meio de burlar a utilização do chapolin. Além do 

objetivo principal, conseguiu também de maneira satisfatória implementar um sistema 

auxiliar, que tranca a porta de um veículo quando seu usuário a esquece ligada, 

enviando uma mensagem avisando o usuário. A principal dificuldade encontrada pelo 

grupo foi o acionamento do alarme pelo controle bluetooth, uma vez que, foram 

necessários conhecimentos extraclasse (como por exemplo a linguagem de 

programação java). 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para empreender o projeto, o sistema foi desenvolvido a partir de um protótipo, 

entretanto, é considerado viável para aplicação real, uma vez que, apresenta um custo 

razoável para a instalação em um veículo. Projetos futuros podem ser desenvolvidos 

com base no apresentado, pois, conseguiu de maneira satisfatória eliminar ruídos 

externos que afetam um sinal de forma maliciosa, e também, implementar um sistema 

para trancar porta na ausência do usuário. 
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ANEXO A – IMAGENS DO PROJETO  

 



 

43 



 

44 

 

 



 

45 

ANEXO B – CÓDIGOS DO PROJETO  

 

SEGUE ABAIXO O CÓDIGO EM PLATAFORMA JAVA REFERENTE AO RECEBIMENTO DO 

SINAL DO CONTROLE E ENVIO PARA TRATAMENTO DO ARDUINO. 

 

PACKAGE COM.EXAMPLE.CRIPT_BLUE; 

 

IMPORT JAVA.IO.IOEXCEPTION; 

IMPORT JAVA.IO.OUTPUTSTREAM; 

IMPORT JAVA.LANG.REFLECT.INVOCATIONTARGETEXCEPTION; 

IMPORT JAVA.LANG.REFLECT.METHOD; 

IMPORT JAVA.UTIL.SET; 

IMPORT JAVA.UTIL.UUID; 

 

IMPORT ANDROID.ANNOTATION.SUPPRESSLINT; 

IMPORT ANDROID.APP.ACTIVITY; 

IMPORT ANDROID.BLUETOOTH.BLUETOOTHADAPTER; 

IMPORT ANDROID.BLUETOOTH.BLUETOOTHDEVICE; 

IMPORT ANDROID.BLUETOOTH.BLUETOOTHSOCKET; 

IMPORT ANDROID.CONTENT.INTENT; 

IMPORT ANDROID.OS.BUNDLE; 

IMPORT ANDROID.VIEW.KEYEVENT; 

IMPORT ANDROID.WIDGET.TEXTVIEW; 

IMPORT ANDROID.WIDGET.TOAST; 

 

PUBLIC CLASS MAINACTIVITY EXTENDS ACTIVITY{ 

  

 //BLUETOOTH 

 BLUETOOTHADAPTER BA = NULL; 

 BLUETOOTHSOCKET BS = NULL; 

 OUTPUTSTREAM OS = NULL; 

 // WELL KNOWN SPP UUID 
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 UUID MY_UUID = UUID.FROMSTRING("00001101-0000-1000-8000-

00805F9B34FB"); 

 STRING ADDRESS = "00:00:00:00:00:00"; 

 BOOLEAN LEDON = FALSE; 

 BLUETOOTHDEVICE BTDEVICE; 

 TEXTVIEW TXTMESSAGE; 

 

 @OVERRIDE 

 PROTECTED VOID ONCREATE(BUNDLE SAVEDINSTANCESTATE) { 

  SUPER.ONCREATE(SAVEDINSTANCESTATE); 

  TXTMESSAGE = NEW TEXTVIEW(THIS); 

  SETCONTENTVIEW(TXTMESSAGE); 

  //BLUETOOTH 

  THIS.UPDATEBLUETOOTHDEVICEADDRESS(); 

  BA = BLUETOOTHADAPTER.GETDEFAULTADAPTER(); 

     CHECKBTSTATE(); 

 } 

  

 @OVERRIDE 

 PROTECTED VOID ONPAUSE() { 

  SUPER.ONPAUSE(); 

  IF (OS != NULL) { 

       TRY { 

         OS.FLUSH(); 

       } CATCH (IOEXCEPTION E) { 

         E.PRINTSTACKTRACE(); 

       } 

     } 

   

  TRY { 

       BS.CLOSE(); 

     } CATCH (IOEXCEPTION E2) { 
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       E2.PRINTSTACKTRACE(); 

     } 

 } 

  

 @OVERRIDE 

 PROTECTED VOID ONRESUME() { 

  SUPER.ONRESUME(); 

  RECONNECT(); 

 } 

  

 PRIVATE VOID RECONNECT(){ 

  THIS.UPDATEBLUETOOTHDEVICEADDRESS(); 

   

  BTDEVICE = BA.GETREMOTEDEVICE(ADDRESS); 

   

  METHOD M; 

  TRY { 

   //ISSO NÃO FUNCIONA COM HC-05 

   //BS = 

BTDEVICE.CREATERFCOMMSOCKETTOSERVICERECORD(MY_UUID); 

    

   //ISSO FUNCIONA COM HC-05 

   M = BTDEVICE.GETCLASS().GETMETHOD("CREATERFCOMMSOCKET", 

NEW CLASS[] {INT.CLASS}); 

   BS = (BLUETOOTHSOCKET) M.INVOKE(BTDEVICE, 1); 

     } CATCH (NOSUCHMETHODEXCEPTION E) { 

   E.PRINTSTACKTRACE(); 

  } CATCH (ILLEGALACCESSEXCEPTION E) { 

   E.PRINTSTACKTRACE(); 

  } CATCH (ILLEGALARGUMENTEXCEPTION E) { 

   E.PRINTSTACKTRACE(); 

  } CATCH (INVOCATIONTARGETEXCEPTION E) { 
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   E.PRINTSTACKTRACE(); 

  } 

   

  BA.CANCELDISCOVERY(); 

   

  TRY { 

   BS.CONNECT(); 

     } CATCH (IOEXCEPTION E) { 

      TRY { 

       BS.CLOSE(); 

      } CATCH (IOEXCEPTION E2) { 

       E.PRINTSTACKTRACE(); 

       //TXTMESSAGE.SETTEXT("ERRO: " + E.GETMESSAGE()); 

       ERROREXIT("ERRO", E.GETMESSAGE()); 

      } 

     } 

   

  TRY { 

   OS = BS.GETOUTPUTSTREAM(); 

  }CATCH (IOEXCEPTION E) { 

   E.PRINTSTACKTRACE(); 

   //TXTMESSAGE.SETTEXT("ERRO: " + E.GETMESSAGE()); 

   ERROREXIT("ERRO", E.GETMESSAGE()); 

  } 

 } 

  

 @SUPPRESSWARNINGS("STATIC-ACCESS") 

 @OVERRIDE 

 PUBLIC BOOLEAN ONKEYDOWN(INT KEYCODE, KEYEVENT EVENT) { 

  IF(KEYCODE == EVENT.KEYCODE_VOLUME_UP){ 

   IF(LEDON){ 

    //DESLIGAR 
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    TXTMESSAGE.SETTEXT("ENVIOU 2 PARA DESLIGAR"); 

    //ERROREXIT("MSG", "2 PARA DESLIGAR"); 

    SENDDATA("2"); 

    LEDON = FALSE; 

   }ELSE{ 

    //LIGAR 

    TXTMESSAGE.SETTEXT("ENVIOU 1 PARA  LIGAR"); 

    //ERROREXIT("MSG", "1 PARA LIGAR"); 

    SENDDATA("1"); 

    LEDON = TRUE; 

   } 

  } 

   

  RETURN SUPER.ONKEYDOWN(KEYCODE, EVENT); 

 } 

  

 PRIVATE VOID CHECKBTSTATE() { 

     // CHECK FOR BLUETOOTH SUPPORT AND THEN CHECK TO MAKE SURE IT IS TURNED 

ON 

   

     // EMULATOR DOESN'T SUPPORT BLUETOOTH AND WILL RETURN NULL 

     IF(BA==NULL) {  

       //ERROREXIT("FATAL ERROR", "BLUETOOTH NOT SUPPORTED. ABORTING."); 

      ERROREXIT("ERRO", "BLUETOOTH NOT SUPPORTED."); 

      FINISH(); 

     } ELSE { 

       IF (BA.ISENABLED()) { 

         //LOG.D(TAG, "...BLUETOOTH IS ENABLED..."); 

        TXTMESSAGE.SETTEXT("BLUETOOTH ENABLED"); 

        //ERROREXIT("MSG", "BLUETOOTH ENABLED"); 

       } ELSE { 

         //PROMPT USER TO TURN ON BLUETOOTH 
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         INTENT ENABLEBTINTENT = NEW 

INTENT(BLUETOOTHADAPTER.ACTION_REQUEST_ENABLE); 

         STARTACTIVITYFORRESULT(ENABLEBTINTENT, 1); 

       } 

     } 

   } 

  

 PRIVATE VOID SENDDATA(STRING MESSAGE) { 

     BYTE[] MSGBUFFER = MESSAGE.GETBYTES(); 

   

     //LOG.D(TAG, "...SENDING DATA: " + MESSAGE + "..."); 

   

     TRY { 

       OS.WRITE(MSGBUFFER); 

       //TXTMESSAGE.SETTEXT("TENTOU ENVIAR MSG"); 

       ERROREXIT("MSG", "ENVIANDO MSG"); 

     } CATCH (IOEXCEPTION E) { 

       STRING MSG = "IN ONRESUME() AND AN EXCEPTION OCCURRED DURING WRITE: " + 

E.GETMESSAGE(); 

       IF (ADDRESS.EQUALS("00:00:00:00:00:00"))  

         MSG = MSG + ".\N\NUPDATE YOUR SERVER ADDRESS FROM 00:00:00:00:00:00 

TO THE CORRECT ADDRESS ON LINE 37 IN THE JAVA CODE"; 

       MSG = MSG +  ".\N\NCHECK THAT THE SPP UUID: " + MY_UUID.TOSTRING() + " 

EXISTS ON SERVER.\N\N"; 

       //TXTMESSAGE.SETTEXT("DEU MERDA: " + E.GETSTACKTRACE() + "\N" + MSG); 

       TXTMESSAGE.SETTEXT("DISPOSITIVO NÃO PAREADO. AGUARDE..."); 

       //ERROREXIT("AGUARDE!", "DISPOSITIVO NÃO PAREADO. AGUARDE..."); 

       RECONNECT(); 

       //ERROREXIT("FATAL ERROR", MSG);        

     } 

   } 
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 @SUPPRESSLINT("NEWAPI") 

 PRIVATE VOID UPDATEBLUETOOTHDEVICEADDRESS() { 

    

  BA = BLUETOOTHADAPTER.GETDEFAULTADAPTER(); 

   

  SET<BLUETOOTHDEVICE> PAIREDDEVICES = BA.GETBONDEDDEVICES(); 

  IF (PAIREDDEVICES == NULL || PAIREDDEVICES.SIZE() == 0) { 

   //TXTMESSAGE.SETTEXT("NO PAIRED DEVICES.."); 

   ERROREXIT("ERRO", "NO PAIRED DEVICES..."); 

  } ELSE { 

   //STRING TXTDEVICES = ""; 

    FOR (BLUETOOTHDEVICE BLUETOOTHDEVICE : PAIREDDEVICES) { 

     //TXTDEVICES += BLUETOOTHDEVICE.GETNAME() + "; "; 

     //TXTMESSAGE.SETTEXT("DEVICE: " + TXTDEVICES); 

     //ERROREXIT("DEVICES", TXTDEVICES); 

     IF (BLUETOOTHDEVICE.GETNAME().EQUALSIGNORECASE("HC-

05")) { 

     THIS.BTDEVICE = BLUETOOTHDEVICE; 

  

     TXTMESSAGE.SETTEXT("PAIRED WITH: " + 

THIS.BTDEVICE.GETNAME() + " (" + THIS.BTDEVICE.GETADDRESS()+ ")"); 

     //ERROREXIT("MSG", "PAIRED WITH: " + 

THIS.BTDEVICE.GETNAME() + " (" + THIS.BTDEVICE.GETADDRESS()+ ")"); 

     THIS.ADDRESS = THIS.BTDEVICE.GETADDRESS(); 

  

     IF (THIS.BTDEVICE.GETUUIDS() != NULL && 

THIS.BTDEVICE.GETUUIDS().LENGTH > 0) { 

      MY_UUID = 

THIS.BTDEVICE.GETUUIDS()[0].GETUUID(); 

      //TXTMESSAGE.SETTEXT("UUID: " + 

MY_UUID); 

      //ERROREXIT("UUID", MY_UUID.TOSTRING()); 
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     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

  

 PRIVATE VOID ERROREXIT(STRING TITLE, STRING MESSAGE) { 

  TOAST.MAKETEXT(GETBASECONTEXT(), TITLE + " - " + MESSAGE, 

TOAST.LENGTH_SHORT).SHOW(); 

  //FINISH(); 

 } 

} 

 

<?XML VERSION="1.0" ENCODING="UTF-8"?> 

<MANIFEST XMLNS:ANDROID="HTTP://SCHEMAS.ANDROID.COM/APK/RES/ANDROID" 

    PACKAGE="COM.EXAMPLE.CRIPT_BLUE" 

    ANDROID:VERSIONCODE="1" 

    ANDROID:VERSIONNAME="1.0" > 

 

    <USES-SDK 

        ANDROID:MINSDKVERSION="8" 

        ANDROID:TARGETSDKVERSION="16" /> 

 

    <APPLICATION 

        ANDROID:ALLOWBACKUP="TRUE" 

        ANDROID:ICON="@DRAWABLE/IC_LAUNCHER" 

        ANDROID:LABEL="@STRING/APP_NAME" 

        ANDROID:THEME="@STYLE/APPTHEME" > 

        <ACTIVITY 

            ANDROID:NAME=".MAINACTIVITY" 

            ANDROID:LABEL="@STRING/APP_NAME" > 

            <INTENT-FILTER> 
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                <ACTION ANDROID:NAME="ANDROID.INTENT.ACTION.MAIN" /> 

 

                <CATEGORY ANDROID:NAME="ANDROID.INTENT.CATEGORY.LAUNCHER" /> 

            </INTENT-FILTER> 

        </ACTIVITY> 

    </APPLICATION> 

     

    <USES-PERMISSION ANDROID:NAME="ANDROID.PERMISSION.BLUETOOTH" /> 

    <USES-PERMISSION ANDROID:NAME="ANDROID.PERMISSION.BLUETOOTH_ADMIN" /> 

 

</MANIFEST> 

 

 

BLUETOOTH RECEPTOR HC-05 

 

SEGUE ABAIXO O CÓDIGO EM C QUE RECEBE O SINAL DO CONTROLE BLUETOOTH 

ENVIADO PARA O HC-05. ESSE SINAL É TRATADO E ENVIADO PARA A PORTA 13. 

 

/* 

 * CREATED BY RUI SANTOS, HTTP://RANDOMNERDTUTORIALS.COM 

 * BLUETOOTH APP - TURN ON AND OFF LED 

 */ 

  

// PIN 13 - LED 

BYTE LED = 13; 

INT STATE; 

 

VOID SETUP() {                 

  // INITIALIZE THE DIGITAL PIN AS AN OUTPUT. 

  PINMODE(LED, OUTPUT);      

  // INITIALIZE SERIAL COMMUNICATION AT 9600 BITS PER SECOND: 

  SERIAL.BEGIN(9600); 
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} 

 

VOID LOOP() { 

  IF(SERIAL.AVAILABLE() > 0){      

      STATE = SERIAL.READ();} 

 

  IF (STATE == '1') { 

      DIGITALWRITE(LED, HIGH);}   // TURN THE LED ON (HIGH IS THE VOLTAGE LEVEL) 

  

  ELSE IF (STATE == '2') { 

      DIGITALWRITE(LED, LOW);}    // TURN THE LED OFF BY MAKING THE VOLTAGE LOW 

       

  DELAY(100);               // WAIT FOR 100MS 

   

  //FOR DEBUGGING PURPOSE 

  //SERIAL.PRINTLN(STATE); 

} 

 

 

CÓDIGO SENSOR DE BARREIRA 

 

SEGUE ABAIXO O CÓDIGO EM C, PARA INTERAGIR COM O SENSOR DE BARREIRA.  O SENSOR DE 

BARREIRA ENVIA UM SINAL PARA PORTA 8 DO ARDUINO ONDE É TRATADO. 

 

#INCLUDE <SERVO.H> 

#DEFINE SERVO 6 

 

SERVO S;  

INT POS; 

 

INT REC = 8; // RECEPTOR INFRAVERMELHO 

INT LED=12; // SAIDA PARA LED(TESTAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR) 
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INT LED2=13; 

CONST BYTE EM = 10;  // EMISSOR. 

BYTE SENSOR = 22; //ACIONAMENTO MOTOR PARA FECHAR A PORTA, SE ESTIVER EM 0 A 

TRANCA ESTÁ ABERTA, SE ESTIVER M 1 A TRANCA ESTÁ FECHADA. 

BYTE SENSOR2 = 26; 

 

INT VAL = 0; // VARIAVEL PARA ANALISAR SE EXISTE ALGUEM DENTRO DO CARRO. 

DOUBLE V = 0; 

 

VOID SETUP()  

{ 

    PINMODE (SENSOR, OUTPUT); 

    PINMODE (SENSOR2, INPUT); 

    S.ATTACH(SERVO); 

    SERIAL.BEGIN(9600); 

    S.WRITE(0); 

    PINMODE(REC, INPUT); 

    PINMODE(LED, OUTPUT); 

    PINMODE(LED2, OUTPUT); 

    PINMODE (EM, OUTPUT); 

     

     

  // 38KHZ. 

  TCCR2A = _BV (COM2A0) | _BV(WGM21);   

  TCCR2B = _BV (CS20);    

  OCR2A =  209;           

                          

                          

     

     

} 
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VOID LOOP() 

{ 

        VAL = DIGITALREAD(REC); 

        DIGITALWRITE(EM, HIGH); 

        DELAY(20); 

 

                   

   

        IF(VAL == LOW)  

        {           

            V-=0.50; 

              IF(V<0) 

                V = 0; 

     

        } 

        IF(VAL == HIGH) 

        { 

            V+=0.50; 

              IF(V>1) 

                V = 1; 

        }   

         

        DIGITALWRITE(SENSOR, V? LOW:HIGH); 

        DIGITALWRITE(LED, V? LOW:HIGH); 

        INT ABRE_FECHA=0; 

        IF (SERIAL.AVAILABLE()>0) 

        { 

            ABRE_FECHA=SERIAL.READ (); 

        } 

        IF (DIGITALREAD(SENSOR2) >0 & POS==0) 

        { 

          DIGITALWRITE(LED2, HIGH); 
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              FOR(POS = 0; POS < 90; POS++) 

              { 

                  S.WRITE(POS); 

                  DELAY(15); 

              } 

        } 

        ELSE 

        IF(DIGITALREAD(SENSOR2) == 0 & POS==90) 

        { 

            DIGITALWRITE(LED2, LOW); 

              FOR(POS = 90; POS > 0; POS--) 

              { 

                 S.WRITE(POS); 

                 DELAY(15); 

              } 

        } 

        DELAY(1000); 

               

} 

 

 

 

CÓDIGO MÓDULO BLUETOOTH (ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA O 

APLICATIVO) 

 

ESSE CÓDIGO REFERE-SE A INTERAÇÃO DO ARDUINO COM O APLICATIVO. ATRAVÉS DO 

ARDUINO É ENVIADO UM SINAL PARA O APLICATIVO PELO BLUETOOTH. 

 

 

#INCLUDE <SOFTWARESERIAL.H>   //INICIALIZANDO A BIBLIOTECA 

#INCLUDE <SERVO.H> 
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#DEFINE SERVO 6 

 

///////////////////////////////// 

// INICIALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS // 

/////////////////////////////////      

 

#DEFINE RXD 6        //DEFININDO A PORTA DIGITAL D6 DO ARDUINO 

                     //COMO PORTA RX (RECEPÇÃO DE DADOS). 

#DEFINE TXD 7        //DEFININDO A PORTA DIGITAL D7 DO ARDUINO 

                     //COMO PORTA TX (TRANSMISSÃO DE DADOS). 

 

#DEFINE DEBUG_ENABLED  1 

 

/* A TÍTULO DE SIMPLIFICAÇÃO DE ESCRITA PARA O RESTO DO PROGRAMA SERÁ  

   CRIADO UMA VARIÁVEL DO TIPO SOFTWARESERIAL DENOMINDA "BLUETOOTHSERIAL". 

*/ 

SOFTWARESERIAL BLUETOOTHSERIAL(RXD,TXD); 

 

INT PINOLED = 13;    //INICIALIZANDO UMA VARIÁVEL DENOMINADA 

                     //PINOLED NO PINO DIGITAL D13 DO ARDUINO. 

INT REC = 8; // RECEPTOR INFRAVERMELHO 

INT LED=12; // SAIDA PARA LED(TESTAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR) 

CONST BYTE EM = 10;  // EMISSOR. 

BYTE SENSOR = 22; //ACIONAMENTO MOTOR PARA FECHAR A PORTA, SE ESTIVER EM 0 A 

TRANCA ESTÁ ABERTA, SE ESTIVER M 1 A TRANCA ESTÁ FECHADA. 

INT VAL = 0; // VARIAVEL PARA ANALISAR SE EXISTE ALGUEM DENTRO DO CARRO. 

DOUBLE V = 0; 

INT COMPARAR = 0; 

SERVO S;  

INT POS; 
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/////////// 

// SETUP // 

/////////// 

VOID SETUP()  

{  

  SERIAL.BEGIN(9600);       //CONFIGURANDO A COMUNICAÇÃO VIA PORTA  

                            //SERIAL À UMA VELOCIDADE DE 9600BPS(BAUD). 

                             

  PINMODE(PINOLED, OUTPUT); //CONFIGURANDO O PINO D13 DO ARDUINO (PINOLED) 

                            //COMO UMA SAÍDA DIGITAL. 

   

  PINMODE(RXD, INPUT);      //CONFIGURANDO O PINO D6 DO ARDUINO (PINORXD) 

                            //COMO UMA ENTRADA DIGITAL. 

                             

  PINMODE(TXD, OUTPUT);     //CONFIGURANDO O PINO D7 DO ARDUINO (PINOTXD) 

                            //COMO UMA SAÍDA DIGITAL. 

                             

  CONFIGURABLUETOOTH();     //CRIANDO UMA FUNÇÃO PARA CONFIGURAÇÃO DO 

                            //BLUETOOTH.  

     PINMODE (SENSOR, INPUT); 

    S.ATTACH(SERVO); 

    SERIAL.BEGIN(9600); 

    S.WRITE(0); 

    PINMODE(REC, INPUT); 

    PINMODE(LED, OUTPUT); 

    PINMODE (EM, OUTPUT); 

     

     

  // 38KHZ. 

  TCCR2A = _BV (COM2A0) | _BV(WGM21);   

  TCCR2B = _BV (CS20);    

  OCR2A =  209;                           
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}  

 

 

/////////// 

// LOOP  // 

/////////// 

VOID LOOP()  

{  

   

   

    VAL = DIGITALREAD(REC); 

        DIGITALWRITE(EM, HIGH); 

        DELAY(20); 

 

                   

   

        IF(VAL == LOW)  

        {           

            V-=0.20; 

              IF(V<0) 

                V = 0; 

     

        } 

        IF(VAL == HIGH) 

        { 

            V+=0.20; 

              IF(V>1) 

                V = 1; 

        }   
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        DIGITALWRITE(SENSOR, V? LOW:HIGH); 

        DIGITALWRITE(LED, V? LOW:HIGH);  

        IF(DIGITALREAD(LED) == 1) 

        { 

          COMPARAR = 1; 

           

         

        } 

        IF(DIGITALREAD(LED) == 0) 

        { 

          COMPARAR = 0; 

         

        }       

        INT ABRE_FECHA=0; 

        IF (SERIAL.AVAILABLE()>0) 

        { 

            ABRE_FECHA=SERIAL.READ (); 

        } 

        IF (DIGITALREAD(SENSOR) == 1 & POS==0) 

        { 

 

              FOR(POS = 0; POS < 90; POS++) 

              { 

                  S.WRITE(POS); 

                  DELAY(15); 

              } 

        } 

        ELSE 

        IF(DIGITALREAD(SENSOR) == 0 & POS==90) 

        { 

 

              FOR(POS = 90; POS > 0; POS--) 
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              { 

                 S.WRITE(POS); 

                 DELAY(15); 

              } 

        } 

        DELAY(1000); 

  

  CHAR C;                   

  //VERIFICANDO SE HÁ QUAISQUER DADOS ENVIADOS A PARTIR DO TERMINAL SERIAL. 

  IF(SERIAL.AVAILABLE()) 

  { 

    C = SERIAL.READ();     //LENDO O CARACTER PRESSIONADO NO TECLADO E GRAVANDO NA 

                           //VARIÁVEL "C".  

    SERIAL.PRINTLN(C);     //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR A TECLA PRESSINADA NO PC. 

  }   

   

  //VERIFICANDO SE HÁ QUAISQUER DADOS ENVIADOS A PARTIR DO BLUETOOTH    

   IF(BLUETOOTHSERIAL.AVAILABLE()) 

  { 

    

     C = SERIAL.READ(); //LENDO O DADO. 

     BLUETOOTHSERIAL.PRINTLN(C); //IMPRIMINDO O DADO NA TELA. 

      

     SERIAL.PRINTLN("PASSOU POR AQUI");   

  } 

   

  //QUANDO O CARACTER PRESSIONADO NO TECLADO FOR '0', DESLIGAR O LED NO PINO D13. 

   //QUANDO O CARACTER PRESSIONADO NO TECLADO FOR '1', LIGAR O LED NO PINO D13. 

  IF (C == '0') 

  { 

    DIGITALWRITE(PINOLED, LOW); 

    SERIAL.PRINTLN("LED DESLIGADO!");    //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR UMA MENSAGEM. 
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    SERIAL.PRINT("DIGITE 0 OU 1: ");  //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR UMA MENSAGEM. 

    DELAY(45);                        //AGUARDA UM TEMPO EM MILISSEGUNDOS. 

  } 

   

  //QUANDO O CARACTER PRESSIONADO NO TECLADO FOR '1', LIGAR O LED NO PINO D13. 

  IF (C == '1') 

  { 

    DIGITALWRITE(PINOLED, HIGH); 

    SERIAL.PRINTLN("LED LIGADO!");    //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR UMA MENSAGEM. 

    SERIAL.PRINT("DIGITE 0 OU 1: ");  //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR UMA MENSAGEM. 

    DELAY(45);                        //AGUARDA UM TEMPO EM MILISSEGUNDOS. 

  } 

}   

 

 

/*FUNÇÃO PARA CONFIGURAR E COMANDAR O BLUETOOTH ATRAVÉS DE COMANDOS AT PRÉ-

DEFINIDOS.  

  ESSES COMANDOS SÃO ENVIADOS PELO TERMINAL VIRTUAL AO ARDUINO VIA CABO USB PELA 

  PORTA COM ATRIBUÍDA AO ARDUINO (COM PARA A GRAVAÇÃO).   

*/ 

VOID CONFIGURABLUETOOTH() 

{ 

  //CONFIGURANDO A TAXA DE COMUNICAÇÃO DO BLUETOOTH COM O MICROCONTROLADOR 

ARDUINO EM 38400BPS(BAUD). 

  BLUETOOTHSERIAL.BEGIN(38400); 

   

  //CONFIGURANDO O BLUETOOTH PARA OPERAR NO MODO ESCRAVO. 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+STWMOD=0\R\N"); 

   

  //CONFIGURANDO O BLUETOOTH COM O NOME: ARDUINOBT 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+STNA=ARDUINOBT\R\N"); 
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  //CONFIGUANDO A PERMISSÃO DE EMPARELHAMENTO. 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+STOAUT=1\R\N");  

   

  //CONFIGURANDO O BLOQUEIO DE EMPARELHAMENTO. 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+STAUTO=0\R\N"); 

   

  //CONFIGURANDO O CÓDIGO DE EMPARELHAMENTO (PINCODE) COM: 0000 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+STPIN=0000\R\N"); 

   

  //CONFIGUANDO A SOLICITAÇÃO DE PINO DE ENTRADA. 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+RTPIN=0000\R\N"); 

   

  DELAY(2000); //AGUARDA UM TEMPO EM MILISSEGUNDOS. 

   

  //CONFIGURAR O BLUETOOTH PARA SER RECONHECIDO COMO ESCRAVO. 

  BLUETOOTHSERIAL.PRINT("\R\N+INQ=1\R\N");  

   

//  //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR UMA MENSAGEM. 

//  SERIAL.PRINTLN("TESTE DA COMUNICAÇÃO SERIAL SEM BLUETOOTH..."); 

//  SERIAL.PRINT("DIGITE 0 OU 1: "); //IMPRIMINDO NO SERIAL MONITOR UMA MENSAGEM. 

   

  DELAY(2000); //AGUARDA UM TEMPO EM MILISSEGUNDOS. 

   

  //DESCARREGA A SERIAL. 

  BLUETOOTHSERIAL.FLUSH(); 

} 

 

 

CÓDIGO DO APLICATIVO CRIPT-BLUE 

O APLICATIVO FOI DESENVOLVIDO PARA SISTEMA ANDROIDO, EMPREENDIDO NO APPINVENTOR. 
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