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RESUMO 

.     

O desenvolvimento de um projeto de um dispositivo que seja capaz de 
identificar um determinado veículo pertencente a uma frota, e por consequência 
habilitar ou bloquear o processo de abastecimento de combustível através da 
utilização de identificação RFID e também, utilizando uma plataforma de 
desenvolvimento eletrônica Arduino, é a proposta do presente trabalho. 
Melhorar a eficiência e ainda, aumentar a segurança com a implantação de 
uma automação no processo de abastecimento, se faz necessária a realização 
de uma pesquisa bibliográfica. Apresentam-se também algumas características 
fundamentais sobre automação, assim como, uma breve explanação sobre 
identificação RFID e suas aplicações, também é apresentado as especificações 
técnicas da plataforma de prototipagem eletrônica Arduino Mega 2560. Por fim, 
pelo fato do ambiente do presente estudo conter nas proximidades a 
armazenagem de produtos inflamáveis nos tanques de abastecimento, também 
é apresentado uma pesquisa sobre a NR 16, norma esta, que trata das 
instalações onde os materiais inflamáveis são processados ou armazenados.  

Palavras – chave: RFID, Arduino, Automação  
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ABSTRACT 

 

The development of a design of a device that is able to identify a vehicle 
belonging to a fleet, and thus enable or block the process of fuel supply through 
the use of RFID tags and also using a development platform electron Arduino is 
the purpose of the present work. Improve efficiency and also increase security 
by deploying automation in the supply process, it is necessary to conduct a 
literature search. It also presents some fundamental characteristics of 
automation, as well as a brief explanation of RFID identification and its 
applications, is also presented the technical specifications of electronic 
prototyping platform Arduino Mega 2560. Finally, because the environment of 
the present study include nearby flammable storage tanks supply, is also 
presented research on the NR 16, this standard, which deals with facilities 
where flammable materials are stored or processed.  

 

Keywords: RFID, Arduino, Automation 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Sistemas RFID, são sistemas de identificação por rádio frequência, esta 

tecnologia se baseia em hardwares que possuem uma antena e um chip 

envoltos por algum material. A proposta é projetar um dispositivo automático 

que reduza o trabalho dos frentistas que trabalham em empresas que possuem 

veículos e também abastecimento exclusivamente interno, possibilitando 

assim, facilidade na identificação dos veículos e proteção contra roubo de 

combustível dos tanques de combustível dos veículos. 

A apresentação do modelo convencional de abastecimento será 

abordada de modo a deixar claro o quanto é vulnerável o sistema com relação 

ao furto e a fraude. Também será abordado a importância de se ter um 

dispositivo de proteção mas que também seja de fácil manejo pelo responsável 

pelo abastecimento da frota. 

Por fim, será elaborado um projeto de um dispositivo automático de 

identificação que propicie as empresas que possuem frota de veículos, 

segurança contra furtos, e para os frentistas, agilidade no processo de 

abastecimento dos veículos.  

 Com o sistema convencional de abertura dos tanques de combustível de 

veículos de frotas geralmente não possuem nenhuma proteção contra a 

inserção de materiais que possam danificar o sistema motor do veículo e 

também não oferecem nenhuma proteção contra furto de combustível pois a 

tampa dos tanques são apenas rosqueadas. Algumas empresas que possuem 

grandes frotas de veículos utilizam sistema de chave e cadeado para bloquear 

o acesso de pessoas mal intencionadas ao tanque de combustível, no entanto 

este processo se torna trabalhoso consumindo muito tempo do frentista para 

realizar a abertura do tanque. 

Com um sistema de proteção e identificação automatizado de forma 

eficiente no processo de abastecimento de combustível, em uma frota de 

veículos propicia para o gestor de frotas segurança contra eventual fraude ou 

roubo. 
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Em situações de fraude, pessoas mal intencionadas podem inserir 

dentro dos tanques de combustível dos veículos, sólidos que podem danificar o 

funcionamento dos motores ou do sistema de injeção de combustível.  

Em casos de roubo, o indivíduo pode subtrair o combustível de dentro do 

tanque de combustível utilizando mangueiras e galões. Geralmente os veículos 

de frotas não operam em linhas regulares, ou seja, cada dia eles trafegam por 

caminhos diferentes, alterando os aclives e declives, e também a carga 

transportada, dessa forma com uma pequena variação na média do consumo 

de combustível não se pode alegar que realmente existiu o ato do roubo. 

Geralmente as grandes frotas utilizam o sistema de chaves e cadeados 

na boca do tanque, prática esta, que torna demorado o trabalho do frentista, e 

também vulnerável a roubo. Um dispositivo eletrônico que possibilite a abertura 

do tanque de combustível apenas dentro de uma pequena distância de 

proximidade do bico da bomba no pátio da frota, forneceria proteção para os 

proprietários de grandes frotas.  

O desenvolvimento deste trabalho, tem o intuito de projetar um 

dispositivo automatizado para identificação de veículos, que possibilite o 

abastecimento de combustível utilizando sistema de Identificação por Rádio 

Frequência – RFID. Sendo que as etapas abaixo relacionadas se faz 

necessária: 

a) Realizar pesquisa bibliográfica sobre a história da automação, 

Tecnologia RFID, Plataforma de Prototipagem Eletrônica e inclusive da 

Norma Regulamentadora 16; 

b) Apresentar o sistema convencional de abastecimento de combustível em 

frotas; 

c) Projetar um dispositivo automatizado que possibilite a identificação de 

veículos, para posterior habilitação ou bloqueio do processo de 

abastecimento; 

O método a ser utilizado no desenvolvimento do presente trabalho será 

através da concepção da pesquisa bibliográfica, identificação do sistema 

convencional utilizado pelas empresas que possuem grandes frotas e 

abastecimento próprio e o desenvolvimento do projeto do dispositivo 
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automático, sendo que as características estudadas e os critérios de seleção 

elaborados com base nos fatores considerados relevantes no estudo sobre a 

decisão da adoção do sistema RFID.   

Este trabalho pretende demonstrar o desenvolvimento de um dispositivo 

automático de identificação dos veículos da frota para checagem e habilitação 

de tanques de combustível dos veículos utilizando Identificação por Rádio 

Frequência - RFID, em demonstrar como este dispositivo pode oferecer 

proteção e agilidade para empresas que possuem frotas de veículos e que 

efetuam abastecimento exclusivo. Para desenvolvimento do projeto será 

realizado um estudo bibliográfico a respeito das técnicas de funcionamento, 

assim como desenvolvimento de desenhos tridimensionais utilizando o 

software Inventor® da Autodesk® e softwares específicos de programação em 

C para placas de Plataforma de Prototipação Eletrônica Arduino®.    
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2 DESENVOLVIMENTO 

Segundo a normalização de trabalhos acadêmicos da UNIARP (2013), o 

capítulo de desenvolvimento tem o seguinte objetivo: 

Desenvolvimento é, em essência, a fundamentação lógica do 
trabalho, cuja finalidade é expor, analisar, comparar e demonstrar o 
mesmo. É o corpo do trabalho. É a parte mais extensa e visa 
comunicar os resultados dos estudos e das pesquisas (UNIARP, 
2013, p 30). 

Desta forma, faz-se necessário sucessivamente, a pesquisa 

bibliográfica, a descrição da metodologia e por fim, a apresentação, a análise 

dos dados e dos resultados obtidos. (UNIARP, 2013) 

 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, se faz necessário a pesquisa 

bibliográfica sobre a história da automação, o funcionamento do sistema 

automatizado da tecnologia RFID, da plataforma de prototipagem Arduino®, 

assim como a NR 16.  

 

2.1.1 História da Automação 

Historicamente a automação industrial teve início com a criação das 

linhas de montagens automobilísticas por Henry Ford, na década de 20. A 

partir de então, o avanço tecnológico se alastrou nas mais diversas áreas da 

automação industrial, e tem crescido cada vez mais, proporcionando um 

aumento na qualidade, volume de produção e redução de custos. O avanço da 

automação está ligado, em grande parte, ao avanço da microeletrônica, que se 

deu nos últimos anos. Os Controladores Lógicos Programáveis – CLPs1 

surgiram na década de 60 e substituíram os painéis de controle com relés, que 

eram de difícil manutenção e modificação de comandos. (FARINA, 2012).   

A automação pode ser descrita então, como sendo um conjunto de 

técnicas que permite construir um sistema capaz de interagir com o meio, e 
                                                           
>
 Controlador Lógico Programável ou Controlador Programável, conhecido também por suas 
s?@ABs CLP ou CP e pela sigla de expressão inglesa PLC (Programmable Logic Controller), é 
uC FGCHuIBJGK LsHLF?BA?MBJGN OBsLBJG LC uC microprocessador que desempenha funções de 
FGQIKGAL BIKBRSs JL sGTIUBKLs JLsLQRGAR?JGs HLAG usuVK?GW 
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trazer ótimos resultados, se comparados com o objetivo final. Os sistemas de 

automação modernos podem ser resumidos em três divisões: os sensores, que 

fazem a leitura da situação atual; os controladores que fazem os cálculos e o 

ajuste para tornar a situação real o mais próximo possível do valor desejado 

(set point) através da ação dos atuadores, que é a parte do sistema 

responsável pela correção do meio que se pretende controlar. Isso caracteriza 

um sistema em malha fechada, também conhecidos como sistemas de 

realimentação conforme Santos e Silveira (1998) descrevem. 

   

2.1.1.1 Classificação de Projeto 

De acordo com FERREIRA (1997) apud ZAIONS (2008), em uma 

tentativa de sistematizar as diversas modalidades de processo de projeto 

dentro da engenharia, deve-se primeiramente distinguir o projeto propriamente 

dito de um projeto modificado partindo do projeto anterior. No projeto, parte-se 

de uma necessidade detectada no mercado e busca-se chegar a um produto 

que atenda tal necessidade, sem partir apenas para a modificação e melhoria 

de um produto já existente. Em um novo projeto modificado, gerado a partir do 

conceito de um projeto anterior, um produto já existente satisfaz 

deficientemente uma necessidade do mercado. Parte-se então para a 

modificação desse produto a fim de que o mesmo venha melhor atender àquela 

necessidade.  

A Figura 1 ilustra a diferença básica do projeto para um novo projeto 

modificado. 

Figura 1- Projeto versus Projeto Modificado 

 

Fonte: (ZAIONS, 2008)  
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De acordo com ZAIONS, (2008) apud Farina (2012), classifica os 

processos de projeto, quanto à originalidade da tarefa e do princípio de 

solução, nas três modalidades:  

a) projeto original que envolve a elaboração de um princípio de solução 

original para um sistema, independentemente da originalidade da tarefa;  

b) projeto adaptativo que envolve a adaptação de um sistema conhecido 

para uma nova tarefa. O princípio de solução permanece o mesmo;  

c) projeto variante que envolve a variação de certos aspectos do sistema 

escolhido tal como tamanho, formas e configurações, sem, no entanto alterar a 

sua função.  

Por fim, ZAIONS, (2008, p. 22) apud Farina (2012), alerta para algumas 

diferenciações na natureza do projeto com relação à quantidade de itens a 

serem fabricados. Nos casos extremos haveria:  

a) projeto para produção unitária, ou em pequeno número - o problema 

reside principalmente em atingir a função requerida e satisfazer às 

propriedades desejadas. A ênfase é dada em relação à robustez e à 

funcionalidade, uma vez que normalmente não é possível se construir e testar 

um protótipo. Intensivo trabalho deve ser despendido às fases iniciais do 

processo de projeto conceitual e preliminar;  

b) projeto para produção em grandes lotes ou para a produção em 

massa, onde uma especial ênfase deve ser dada à formalização dos desenhos 

e documentos de projeto. É usual fabricar e testar um protótipo a fim de 

verificar se as funções de projeto foram alcançadas e de trazer ao projeto 

qualquer deficiência observada, para que seja corrigida. Ferramentas 

especiais, gabaritos e fixações para manufatura também devem ser 

preparadas.  

 

2.1.1.2 Automação 

Automação é um conjunto de técnicas por meio das quais se constroem 

sistemas ativos capazes de atuar com uma eficiência ótima pelo uso de 

informações recebidas do meio sobre o qual atuam. Com base nas 
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informações recebidas, o sistema calcula a ação corretiva mais apropriada e a 

executa, por meio dos atuadores. Isso caracteriza um sistema em malha 

fechada, também conhecidos como sistemas de realimentação. Para tanto, são 

utilizados controladores que, por meio da execução algorítmica de um 

programa ou circuito eletrônico, comparam o valor atual com o valor desejado, 

efetuando o cálculo para ajuste e correção, conforme Santos e Silveira (1998) 

descrevem.  

A palavra Automação é um neologismo oriundo da língua inglesa, 

inventado pelo marketing da indústria de equipamentos na década de 60. 

Entende-se por automação qualquer sistema, apoiado em computadores 

(microprocessadores2), que substitua o trabalho humano e que vise soluções 

rápidas e econômicas para atingir os complexos objetivos da indústria e dos 

serviços. Decorre da necessidade de garantir as especificações técnicas de 

produção visando à qualidade intrínseca do produto, reduzir os custos de 

produção e maior controle e qualidade das informações de processo, 

facilitando o planejamento e controle da produção. Podendo implicar na 

implantação de sistemas interligados e assistidos por redes de comunicação ou 

não. (FLORIANO, [200-?])  

O conceito de automação inclui a ideia de usar a potência elétrica ou 

mecânica para acionar algum tipo de máquina, ou realizar alguma tarefa, 

substituindo o serviço humano. Na automação deve-se acrescentar ao 

processo algum tipo de inteligência para que ela execute sua tarefa de modo 

mais eficiente e com vantagens econômicas e de segurança. (RIBEIRO, 1999)  

Ribeiro (1999, p.1.1) usa várias formas para conceituar automação:  

Automação é a substituição do trabalho humano ou animal por 

máquina. Automação é a operação de máquina ou de sistema 

automaticamente ou por controle remoto, com a mínima interferência 

do operador humano. Automação é o controle de processos 

automáticos. Automático significa ter um mecanismo de atuação 

própria, que faça uma ação requerida em tempo determinado ou em 

resposta a certas condições.  

                                                           
2 O microprocessador, popularmente chamado de processador, é um circuito integrado que 
realiza as funções de cálculo e tomada de decisão de um computador. Todos os computadores 
e equipamentos eletrônicos baseiam-se nele para executar suas funções 
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 O conceito de automação varia com o ambiente e experiência da 

pessoa envolvida. Muitas pessoas ainda confundem automação e 

automatização. O termo automatização se difundiu desde a construção das 

primeiras maquinas e se consolidou com a Revolução Industrial; portanto, 

automatização esta indissoluvelmente ligada à sugestão de movimento 

automático, repetitivo, mecânico e é sinônimo de mecanização, então reproduz 

ação. Caso se entenda que tal mecanização implica somente em uma ação 

cega, sem correção, tem-se um sistema no qual a saída independe da entrada, 

ou seja, não existe uma relação entre o valor desejado para um sistema e o 

valor recebido por estes, por meio da variável responsável por sua atuação. 

Diz-se que esse tipo de controle se dá por malha aberta. (SANTOS e 

SILVEIRA, 1998, p. 23)  

Neste caso, o sistema terá o mesmo comportamento independente do 

resultado obtido, pois ele é determinado por leis físicas indissoluvelmente 

associadas ao hardware utilizado. Este hardware pode ser de natureza 

mecânica, elétrica, térmica, hidráulica, eletrônica ou outra. Isso caracteriza a 

principal diferença entre automatização e automação ou controle de um 

processo. (SANTOS e SILVEIRA, 1998) 

 

2.1.2 TECNOLOGIA RFID  
  

2.1.2.1 História dos Sistemas RFID 

A tecnologia RFID é descendente dos transponders3 utilizados na 2ª 

Guerra Mundial para identificar aviões inimigos, eles identificavam os aviões da 

Royal Air Force (RAF – Força Aérea Real), o princípio era simples: qualquer 

avião que não respondesse ao pulso eletrônico feito ao transponder era 

identificado como inimigo e abatido. (MOCCELINI, 2011).  

De acordo com Santini, 2008:   

RFID é uma sigla para Radio Frequency Identification, ou seja, 

Identificação por Rádio Frequência. Basicamente, o RFID é uma 

                                                           
3
 O transponder é a abreviação de “Transmitter-responder” é um dispositivo de comunicação 

eletrônico complementar de automação e cujo objetivo é receber, amplificar e retransmitir um 
sinal em uma frequência 
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tecnologia que utiliza uma comunicação por rádio frequência, sem 

fios, para transmitir dados de um dispositivo móvel, como uma 

simples etiqueta ou chaveiro, para um leitor. 

Segundo MOCCELINI (2011), A Tecnologia RFID trata-se de uma das 

mais novas tecnologias de coleta automática de dados, surgida inicialmente 

como solução para sistemas de rastreamento e controle de acesso na década 

de 80 quando o Massachusetts Institute of Technology (MIT- Instituto de 

tecnologia de Massachusetts) juntamente com outros centros de pesquisa, 

iniciou o estudo de uma arquitetura que utilizasse os recursos das tecnologias 

baseadas em rádio frequência para servir como modelo de referência ao 

desenvolvimento de novas aplicações de rastreamento e localização de 

produtos.  Desse estudo, nasceu o Código Eletrônico de Produtos - EPC 

(Electronic Product Code).  O EPC definiu uma arquitetura de identificação de 

produtos que utilizava os recursos proporcionados pelos sinais de rádio 

frequência, chamada posteriormente de RFID. 

 

2.1.2.2 Componentes do Sistema RFID 

O RFID é uma tecnologia em expansão cuja aplicabilidade de suas 

funções está cada vez mais crescente. Por ser uma tecnologia que permite a 

execução de várias atividades sem intervenção humana direta o RFID pode 

substituir diversos sistemas utilizados atualmente. O esquema montado na 

Figura 2 mostra como se comporta um sistema de RFID. (MOCCELINI, 2011). 

Figura 2 - Funcionamento do Sistema RFID 

 

Fonte: (ONIUM, 2013) 
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Uma vez colocada uma tag4 via wireless5, já é possível analisar as 

informações contidas nela. É importante salientar que todo este processo 

transcorre em frações de segundo, ou seja, é possível contar um estoque 

inteiro quase instantaneamente. (ONIUM,2013) 

Na sequência será apresentado os componentes básicos necessários 

para a comunicação RFID. 

a) Leitores de Cartão RFID 

De acordo com ONIOM (2013), os leitores/gravadores de cartões sem 

contato também conhecidos como Contactless Cards (cartões sem contato), 

representam a última tecnologia em armazenamento e leitura de dados sobre 

cartões plásticos. As principais vantagens dos Leitores de Cartão Mifare® são: 

a) Facilidade de Uso: eles são dispositivos muito fáceis de utilizar, já 

que é somente necessário aproximar o cartão a alguns centímetros 

do leitor para realizar a transação.  

b) São resistentes: pois não há contato nenhum entre o cartão e a 

leitora, não há nenhum desgaste mecânico das peças do dispositivo.  

c) Baixo custo: o custo tem reduzido a medida que a tecnologia fica 

mais acessível, sendo que atualmente eles custam quase o mesmo 

que os leitores magnéticos ou de chip. 

Figura 3 - Leitor/Gravador de Cartões 

  

Fonte: (KIMALDI,2013) 

                                                           
4
 Um Tag RFID, ou etiqueta RFID contém microchips de silício e um sistema de antena que lhe 

permite responder aos sinais de rádio enviados por uma base transmissora. 
5
 Wireless em telecomunicação, é a comunicação sem fio, ou seja, é a transferência de 

informação sem a utilização de cabos 
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Na figura 3, é apresentado um exemplo de leitora/gravadora de cartões. 

b) Transponders - Chaveiro RFID 

Os Transponders, também chamados de Tags, tem como função 

principal transmitir/responder os comandos enviados pela antena que 

emite a radiofrequência. 

MOREIRA (2006) define Tag da seguinte maneira:  

TAG – ou transponder que na verdade é um microschip, é uma 
antena que contém um número de ID gravado previamente em ROM 
(somente leitura) e que em alguns casos possui também informações 
gravadas pelo usuário 

A Tag tipo chaveiro (Figura 4), que é amplamente utilizado em 

fechaduras eletrônicas ou para identificação de clientes, bem como outros 

sistemas, onde é necesário que a tag seja pequena e fácil de transportar. A tag 

pode ser lida por qualquer leitor de RFID que opere na frequencia de 

13,56MHz, como por exemplo o módulo RFID (13.56MHz).  

Figura 4 - Tag tipo Chaveiro 

. 

Fonte: (LABDEGARAGEM,2013) 

 

Segundo Santini (2008), Encontra-se dois tipos de tags: as tags passivas 

e as tags ativas. As passivas não possuem um transmissor, ou seja, só 

refletem de volta o sinal emitido pelo leitor, sendo assim elas não precisam ter 

baterias fazendo com que se tornem mais baratas e com maior vida útil. As 
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tags ativas possuem um transmissor interno funcionando com o auxílio de 

baterias.  

Duas Vias (active ou two-ways tag): os tags de duas vais são todas 

ativas possuem uma bateria pra suprir seu próprio consumo de 

energia. Mas a grande diferença está no fato do transponder não 

precisar, necessariamente, ser ativo por um leitor; as tags podem 

comunicar-se entre si. São capazes de, além de suprir seu próprio 

consumo de energia, iniciar comunicação com as outras tags sem o 

auxílio de um leitor. (SANTINI, 2008) 

 

c) Cartões MIFARE® 

Os cartões Mifare® são cartões plásticos que incorporam uma 

tecnología de comunicação radiofreqüência, sem contato. No mesmo modo 

que os cartões com chip6 de contato (norma ISO 7816, os cartões que 

reconhecemos ao ver o quadro dourado do chip no cartão), os cartões com 

tecnología Mifare® incorporam um chip eletrônico. A seguir é apresentado na 

Figura 5, um cartão Mifare® demonstrando a disposição do chip interligado por 

uma antena e protegido por laminas de PVC.(AGEMSTAR, 2013). 

Figura 5 - Cartão MIFARE®

 

Fonte: (AGEMSTAR, 2013) 

                                                           
6
 Chip é um dispositivo microeletrônico que consiste de muitos transístores e outros 

componentes interligados capazes de desempenhar muitas funções eletrônicas. 
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A diferença entre os cartões convencionais é que no caso dos cartões 

sem contato, o chip não encontra-se na superfície do plástico, e sim na parte 

interna das laminas de PVC7 do cartão. Também coloca-se uma antena dentro 

do PVC, que permite ao chip do cartão Mifare® comunicar com um receptor 

radiofreqüência. A freqüência de comunicação utilizada na norma Mifare® é de 

13,56 Mhz. (AGEMSTAR, 2013) 

A aplicação do sistema RFID com cartões Mifare® é muito difundido nos 

Sistemas de Bilhetagem Eletrônica de Sistemas de Transporte Público. Tem-se 

como exemplo na cidade de Caçador-SC, onde a empresa concessionária do 

transporte coletivo implantou tal sistema, onde o transponder também chamado 

de validador, somente libera o acesso dos passageiros na catraca após realizar 

a identificação através dos cartões Mifare®. Na figura 6, é possível visualizar 

um conjunto de cartões Mifare® e um transponder. (AGEMSTAR, 2013) 

Figura 6 - Sistema RFID na Bilhetagem Eletrônica 

 

Fonte: (AUTO COLETIVO CAÇADOR, 2013) 

 Além da facilidade na identificação com a utilização do cartão Mifare®, 

os cartões tem grande durabilidade, visto que o mesmo não necessita de 

contato com o dispositivo leitor, ao contrário dos cartões magnéticos 

geralmente utilizados pelas agências bancárias. 

                                                           
X YZ[ é a sigla inglesa de “Polyvinyl chloride” que em português significa Policloreto de 

HGA?R?Q?AB pGu HGA?FAGKLIG JL R?Q?A\N uC HAVsI?FG IBCOSC FGQ]LF?JG FGCG R?Q?AW
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d) Software Middleware 

SANTINI (2008), descreve o middleware como sendo o software 

mediador responsável por pegar as informações vindas do leitor ou 

gerenciador de eventos e transferi-las para um sistema gerenciador 

de produtos ou para o software de controle. O middleware permite 

que o programador mova informações entre o sistema e a base de 

dados sem se preocupar com os protocolos de comunicação ou as 

interfaces de baixo nível, o que facilita o desenvolvimento e a 

integração de sistemas posteriores. 

 

2.1.3 PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ELETRÔNICA 

Quando se fala em construção de projetos eletrônicos, é sabido que o 

custo com equipamentos é alto, principalmente para aqueles que não possuem 

disponível, controladores sofisticados e/ou ferramentas. As Plataformas de 

Prototipagem Eletrônicas são dispositivos que possibilitam criar protótipos de 

equipamentos eletrônicos com baixo custo, oferecendo principalmente 

flexibilidade no desenvolvimento. (ARDUINO, 2013) 

  

2.1.3.1 Plataforma Arduino®

Arduino® é uma plataforma de prototipagem eletrônica open-source 

(código aberto), baseado em hardware e software flexível e fácil de usar. É 

destinado a artistas, designers, hobbistas e para qualquer pessoa interessada 

em criar objetos ou ambientes interativos. (ARDUINO, 2013) 

McRoberts (2011), descreve em sua obra que: “Um Arduino® é um 

pequeno computador que você pode programar para processar entradas e 

saídas entre o dispositivo e os componentes externos conectados a ele”. 

Arduino® pode perceber o ambiente, por receber sinais de entrada de 

uma variedade de sensores e também pode afetar seus arredores por luzes, 

controladores, motores e outros atuadores. O microcontrolador na placa é 

programado usando a linguagem de programação Arduino® baseado em wiring 

(permite escrever software multi-plataforma) e o ambiente de desenvolvimento 

Arduino® é baseado em processing (linguagem de programação de código 
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aberto e ambiente de desenvolvimento integrado). Os Projetos do Arduino® 

podem ser stand-alone (autônomo), ou podem se comunicar com software 

rodando em um computador.(ARDUINO,2013) 

Também, ARDUINO (2013) cita que no ambiente virtual, existem sites 

especializados que reunem diversos projetos possiveis de aplicação da placa 

de prototipagem eletrônica Arduino®, descreve que as placas podem ser 

construídas com manualmente ou comprados pré-montados, o software de 

programação da placa pode ser baixado gratuitamente no site . Inclusive os 

designs de referência do hardware (arquivos de CAD) estão disponíveis sob 

uma licença open-source (código aberto), ou seja,  é livre para adaptá-los 

conforme as necessidades de cada projeto. 

 

2.1.3.2 Hardware 

Na obra de ARDUINO (2013), é possivel verificar especificações da 

placa de prototipagem eletrônica. O Arduino® Mega 2560 é uma placa de 

microcontrolador baseada no ATmega2560. Dependendo da programação ela 

pode possuir 54 entradas digitais (receber bits), ou então, 54 saidas digitais 

(enviar bits), sendo que dessas 54, apenas 15 podem ser utilizadas como 

saídas PWM (Pulse-Width Modulation), possui também 16 entradas analógicas, 

4 portas seriais de hardware, um oscilador de 16 MHz cristal, uma conexão 

USB (Universal Serial Bus), um conector para alimentação de energia, um 

cabeçalho ICSP (In Circuit Serial Programming), que é responsável pela 

programação em série do circuito, e um botão de para reset.  

A placa foi desenvolvida para conter tudo de necessário para suportar o 

microcontrolador, necessitando apenas conectá-lo a um computador com um 

cabo USB ou ligá-lo com um adaptador AC (alternating current) para DC (direct 

current), ou então em uma bateria para começar. Na Figura 7 é apresentado a 

parte superior de uma Arduino® Mega2560. (ARDUINO, 2013) 
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Figura 7 - Arduino® MEGA 2560 

 

Fonte: (ARDUINO, 2013) 

 

A placa de prototipagem Arduino® Mega 2560 possui as seguintes 

especificações conforme demonstrado na Tabela 1: 

Tabela 1 - Especificações Técnicas da Arduino® MEGA 2560 

�^_`b_bef`bgijb` klnoqrtvwx 

�yez{b jy |}e_^bei~yefb v� 

�yez{b jy yef`iji �- 12V 

�yez{b jy yef`iji w- 20V 

P^ebz ��� j^�^fi^z v� ���� ��r�� �v ��o�o�on �r��r ���� 

�ef`iji ieig��^_i� �w ����� 

�b``yefy �� �b` ��� P^e �x nk 

�b``yefy �� �i`i ���� P^e vx nk 

�y~�`^i giz� tvw �� ��� ��r�� � �� ��r��� pelo bootloader 

���� � �� 

��P��� � �� 

�ygb_^jijy jb �gb_  �w �¡¢ 

£GQIL¤ (ARDUINO, 2013) 
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A alimentação de energia da Arduino® Mega pode ser realizada através 

de uma conexão USB ou então, utilizando uma fonte de alimentação externa. A 

fonte de alimentação é selecionada automaticamente, ou seja, quando a fonte 

de alimentação não for USB, a placa identifica que a alimentação será externa, 

podendo vir de um adaptador AC para DC ou bateria. (ARDUINO,2013). 

A placa pode operar com uma fonte externa de 6 a 20 volts. Se for 

fornecido com menos de 7V, no entanto, o pino de 5V pode fornecer menos de 

cinco volts e a placa pode ficar instável. Caso seja usado mais do que 12V, o 

regulador de tensão pode superaquecer e danificar a placa . A tensão 

recomendada é de 7 a 12 volts. (ARDUINO,2013). 

Ainda, de acordo com ARDUINO (2013), é possivel verificar de forma 

sucinta uma descrição da funcionalidade de cada componente e as 

caracteristicas que a Placa Arduino® Mega 2560 possui: 

a) Pinos de Energia: 

§ VIN - A tensão de entrada para a placa Arduino® quando se está 

usando uma fonte de alimentação externa (ao contrário de 5 volts a 

partir da conexão USB ou outra fonte de alimentação regulada). É 

possivel fornecer tensão por este pino ou então, se o fornecimento 

de tensão for através do conector de energia, acessá-lo através 

deste pino. 

· 5V - Este pino gera uma tensão de 5 Volts regulada pelo 

regulador na placa. A placa pode ser alimentada com energia a 

partir do conector DC (7 - 12V), pelo conector USB (5V), ou então 

pelo pino VIN da placa (7- 12V). O fornecimento de tensão 

através dos 5V ou 3.3V dos pinos, faz com que seja ignorado o 

regulador podendo danificar a placa. 

· 3V3 - A 3,3 volt gerado pelo regulador de bordo. Corrente máxima 

é de 50 mA. 

· GND - Pinos de terra. 

· IOREF -  Este pino na placa Arduino® fornece a referência de 

tensão com que o microcontrolador opera . É uma proteção 

quando configurado corretamente, podendo ler a tensão pino 
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IOREF e selecionar a fonte de alimentação adequada ou ainda, 

habilitar tradutores de tensão nas saídas para o trabalho com 5V 

ou 3.3V. 

 

b) Memória 

· O ATmega2560 tem 256 KB de memória flash para armazenamento 

de código (dos quais 8 KB é usado para o bootloader), 8 KB de 

SRAM e 4 KB de EEPROM (Electrically-Erasable Programmable 

Read-Only Memory), que pode ser lido e escrito com a utilização da 

biblioteca EEPROM. 

 

c) Entrada e Saída 

· Cada um dos pinos 54 digitais nas placas Arduino® Mega pode ser 

usado como uma entrada ou uma saída, usando pinMode() (define se 

o pindo é de entrada ou saida LOW ou HIGH), digitalWrite() (escreve 

no pino um sinal alto ou baixo), e funções digitalRead() (faz a leitura 

do sinal do pino). Estes pinos operam com uma tensão de 5 volts . 

Cada pino pode fornecer ou receber um máximo de 40 mA e tem um 

resistor pull-up interno (desconectado por padrão) de 20-50 kOhms . 

Além disso, alguns dos pinos têm funções especializadas: 

· Serial : 0 (RX) e 1 (TX) ; série 1: 19 (RX) e de 18 (TX); série 2: 17 

(RX) e 16 (TX) ; série 3, 15 (RX) e 14 (TX) . Usado para receber (RX) 

e transmitir (TX) dados seriais TTL. Pinos 0 e 1 também são ligados 

aos pinos correspondentes do ATmega16U2 USB-TTL chip de série 

(o que faz a conversão da comunicação serial para USB). 

· Interrupções externas: 2 (interrupção 0), 3 (interrupção 1), 18 

(interrupção 5), 19 (interrupção 4) , 20 (interrupção 3) , e 21 

(interrupção 2). Estes pinos podem ser configurados para disparar 

uma interrupção por um valor baixo, uma borda de subida ou queda, 

ou uma mudança de valor. 

· PWM : os pinos 2 a 13 e 44 a 46  podem fornecer saída PWM de 8 

bits com a função analogWrite(). 
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· SPI : 50 (MISO), 51 (MOSI) , 52 (SCK) , 53 (SS). Estes pinos 

suportam comunicação SPI usando a biblioteca SPI. Os pinos SPI 

também são divididos no cabeçalho ICSP, que é fisicamente 

compatível com outras placas Arduino® (Uno, Duemilanove e 

Diecimila). 

· LED : 13. Há um LED built-in conectado ao pino digital 13. Quando o 

pino é de alto valor (HIGH), o LED está ligado, quando o pino é LOW, 

ele está desligado. 

O Mega2560 tem 16 entradas analógicas, cada uma das quais com 10 

bits de resolução (1024 valores diferentes). Por padrão, eles medem o terra 

para 5 volts, embora seja possível mudar o limite superior de sua faixa usando 

o pino AREF e a função analogReference(). 

 

d) Pinos Extras: 

· AREF - Tensão de referência para as entradas analógicas. Usado 

com analogReference(). 

·  Redefinir - Traz a linha LOW para resetar o microcontrolador. 

Tipicamente usado para adicionar um botão de reset para shields 

que bloqueiam o que está no quadro. 

 

e) Comunicação: 

O Arduino® Mega2560 tem uma série de facilidades para se comunicar 

com um computador, com outro Arduino®, ou outros microcontroladores. O 

ATmega2560 fornece quatro UARTs (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter), hardware para TTL (5V) de comunicação serial. O 

software Arduino® inclui um monitor serial que permite que dados simples de 

texto sejam enviados de e para o console. Os LEDs RX e TX da placa piscam 

quando os dados são transmitidos do computador para a Arduino® Mega 2560. 

 

f) Proteção Contra Sobrecorrente na Porta USB: 
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O Arduino® Mega2560 tem um polifusível reajustável que protege as 

portas USB do seu computador de curto circuitos e sobrecorrente. Embora a 

maioria dos computadores fornecem sua própria proteção interna, o fusível 

fornece uma camada extra de proteção . Se houver mais de 500 mA de 

corrente elétrica aplicada na porta USB, o fusível se rompe automaticamente a 

conexão até que o curto ou a sobrecarga seja eliminado. 

 

2.1.3.3 Software 

O ambiente de desenvolvimento do Arduino® (Figura 8), torna fácil 

escrever o código e enviar para a placa de entrada e saída. Ele funciona nos 

sistemas operacionais: Windows, Mac OS X e Linux. O ambiente de 

programação é escrito na linguagem de programação Java e baseado em 

Processing, avr-gcc e outros softwares de código livre. (ARDUINO, 2013) 

Figura 8 - Software de Programação Arduino®

 

Fonte: (ARDUINO, 2013) 

 

Segundo McRoberts (2011), a linguagem de programação utilizada para 

criar o código no Arduino® é um dialeto da linguagem de programação C, a 



34 

 

IDE (Integrated Development Environment), que é o ambiente de 

desenvolvimento integrado do Arduino® é considerado como básico demais, no 

entanto é possível utilizar IDEs profissionais com mais funcionalidades como 

Eclipse®, ArduIDE®, GNU/Emacs®, AVR-GCC®, AVR Studio® e até mesmo o 

XCode® da Apple®. 

O Arduino® Mega pode ser programado com o software Arduino. 

O ATmega2560 no Arduino® Mega vem com um bootloader que permite o 

envio de novos códigos sem o uso de um programador de hardware externo. 

Ele se comunica usando o protocolo original de referência e arquivos de 

cabeçalho C. É possivel também ignorar o bootloader8 e programar o 

microcontrolador através do cabeçalho ICSP - Programação em Série do 

Circuito. (ARDUINO, 2013) 

Ao invés de exigir uma imprensa física do botão de reset antes de um 

upload, o Arduino® Mega2560 foi concebido de uma forma que permite que ele 

seja reposto por software rodando em um computador conectado. Uma das 

linhas de controle de fluxo de hardware do ATmega8U2 está ligado à linha de 

reposição da via ATmega2560  um capacitor de 100 nanofarad. Quando esta 

linha é (rebaixada), a linha de reset cai o tempo suficiente para repor o chip. O 

software Arduino® usa esse recurso para permitir o upload do código, 

simplesmente pressionando o botão de upload no ambiente Arduino®. Isto 

significa que o carregador de inicialização pode ter um período de tempo mais 

curto, tal como o rebaixamento do DTR pode ser bem coordenado com o início 

do carregamento. (ARDUINO, 2013) 

 

2.1.4 NORMA REGULAMENTADORA 16 

A norma em vigor foi elaborada pelo Comitê Brasileiro de Eletricidade 

(ABNT/CB3), cujo conteúdo é de responsabilidade da Comissão de Estudos de 

Procedimentos de Classificação de Áreas, Instalações, Reparo e Verificação de 

Equipamentos Elétricos em Atmosferas Explosivas.  

                                                           
¥
 ¦ bootloader, ou gerenciador de boot, é um programa simples com a função de acessar o disco 
K§@?JG do computador e carregar o sistema operacional na memória para assumir o controle do 
L¨u?HBCLQIGW
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A Norma Regulamentadora 16 (2002), conhecida também como NR 16, 

é considerada a mais importantes de toda a série e ganhou força após a 

publicação da Norma Regulamentadora n° 10, em dezembro de 2004, que 

ratificou o compromisso das empresas em normalizar sua situação em com 

relação a segurança elétrica, estimulou a regularização de equipamentos de 

áreas classificadas e as forçou a se preocuparem mais com a segurança dos 

seus funcionários, do patrimônio e do meio ambiente. (MAEX, 2012)  

Segundo a ABNT (2002), as instalações onde os materiais inflamáveis 

são processados ou armazenados necessitam ser projetadas, operadas e 

mantidas de modo que qualquer liberação de material inflamável e, 

consequentemente, a extensão da área classificada seja mantida como sendo 

a menor possível, seja em operação normal ou, de outra forma, com relação à 

frequência, duração e quantidade. Para que isso ocorra elimina-se ou a área 

classificada ou o ponto de ignição presente naquela área. Existe ainda uma 

divisão por graus de risco de determinada área que é dividida da seguinte 

forma:  

a) zona 0 - a atmosfera explosiva está sempre presente: Zona na qual 

uma mistura explosiva de gás, vapor ou poeira está permanente presente (a 

fase gasosa, no interior de um recipiente ou de um reservatório constitui uma 

zona "0");  

b) zona 1 - a atmosfera explosiva está frequentemente presente: Zona 

na qual uma mistura explosiva de gás, vapores e poeiras, podem 

eventualmente se formar em serviço normal da instalação;  

c) zona 2 - a atmosfera explosiva pode acidentalmente estar presente: 

Zona na qual uma mistura explosiva pode aparecer em caso de funcionamento 

anormal da instalação (falhas, erros ou uso negligente). 

 

2.1.4.1 Características das Substâncias Inflamáveis  

Segundo a ABNT (2002), ponto de fulgor é a menor temperatura na qual, 

sob determinadas condições normalizadas, um líquido libera vapor/gás em 

quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável. Nessa temperatura, 

a quantidade devapor não é suficiente para assegurar uma combustão 
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contínua. A chama se extingue, pois a temperatura na superfície do líquido não 

é bastante elevada paraque seja capaz de produzir vapor em quantidade 

suficiente para manter a combustão.  

Silva (2010, p.23), descreve o ponto de fulgor da seguinte forma: “Ponto 

de fulgor ou flash point é a menor temperatura que um produto inflamável 

(líquido), libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura 

explosiva”.   

Ponto de Combustão é a menor temperatura na qual a mistura de vapor 

com o ar é inflamada por uma fonte externa de ignição contínua a queimar 

constantemente acima da superfície do líquido. (JORDÃO, 1998)  

Temperatura de auto inflamação é a menor temperatura, a partir da qual 

uma atmosfera explosiva se inflama. A elevação da temperatura da própria 

mistura explosiva, pode causar sua ignição. Também é chamada de 

temperatura de ignição espontânea. Portanto, a elevação da temperatura dos 

equipamentos elétricos, pode causar a ignição da mistura explosiva. (SILVA, 

2010)  

 

2.1.4.2 Equipamentos Utilizados em Áreas Explosivas 

Equipamentos de segurança aumentada são os equipamentos elétricos 

de corrente alternada (CA) ou corrente continua (CC) que, sob condições de 

operação não produzem arcos, faíscas, aquecimento ou sobrecarga suficiente 

para causar ignição da atmosfera explosiva, e que em seu projeto são 

aplicadas medidas construtivas, visando sempre impedir que a atmosfera ao 

redor dos mesmos seja inflamada.  Desta e de outras medidas, nasceram os 

conceitos de equipamentos, que são classificados conforme seu nível de 

proteção. (INFOSEG, 2012)  

O corpo do equipamento à prova de explosão é capaz de suportar 

explosão no seu interior sem permitir que essa explosão se propague para o 

meio externo. O equipamento a prova de explosão é projetado para que o seu 

invólucro (corpo externo) seja resistente o bastante para confinar no seu 

interior uma eventual explosão. Via de regra, o corpo de uma lanterna á prova 

de explosão, por exemplo, é fabricado em alumínio fundido e visor em vidro 
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temperado. De acordo com o NEC (National Electric Code), os equipamentos 

intrinsecamente seguros são “incapazes de descarregar uma energia elétrica 

ou térmica suficiente, em condições normais ou anormais, de forma a provocar 

a ignição de misturas atmosféricas especificamente perigosas na sua 

concentração mais facilmente deflagráveis. Sendo então um equipamento ou 

circuito que nas mais variadas condições de falha ou curto circuito não gera ou 

possui energia suficiente para inflamar a atmosfera explosiva ao seu redor. 

(INFOSEG, 2012)  

Em outras palavras, são circuitos nos quais nenhuma centelha elétrica 

ou efeito térmico, produzido em condições de operação normal ou sob falhas, 

possua,ou gere energia suficientemente capaz de causar ignição da atmosfera 

explosiva em que o mesmo se encontra. (INFOSEG, 2012) 

Equipamentos não incendiáveis são dispositivos ou circuitos que em 

condições normais de operação não são capazes de provocar a ignição de 

uma atmosfera explosiva de gás, bem como não é provável que ocorram falhas 

capazes de causar a ignição da atmosfera ao seu redor. Este equipamento tem 

sido denominado assim pela ISA (Instrument Society of America) , EUA, uma 

vez que em condições normais de funcionamento não acenderá uma mistura 

atmosférica especificamente perigosa. Sabe-se que existem diferentes formas 

de proteção de equipamentos utilizados em atmosferas explosivas. Dentre 

elas, destacamos a pressurização (Proteção “EX P”).  

A pressurização de invólucros é uma das técnicas de proteção que 

consiste em manter a atmosfera explosiva fora do invólucro da máquina. É 

realizada através da injeção (no interior do equipamento) de um gás de 

proteção (ar limpo ou um gás inerte) proveniente de uma área segura, 

mantendo-se a pressão interna superior à pressão externa, evitando desta 

forma a liberação de gases inflamáveis no interior do invólucro. (WEG, 2012). 

 

2.2 METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho se faz necessário a coleta de 

algumas informações físicas do sistema predominante para a posterior 

elaboração do projeto do dispositivo de identificação dos veículos. 
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2.2.1 Analise do Sistema Atual 

 O sistema atual no processo de abastecimento de combustível em 

frotas, é amplamente conhecido. Um tanque com capacidade de 

armazenamento de aproximadamente 300 litros com uma boca voltada para o 

lado de cima, com uma tampa com uma espécie de rosca.  

 Uma bomba de eletromecânica que possui um bico, onde no processo 

de abastecimento é inserido o bico dentro da boca do tanque, o abastecimento 

é ativado por um gatilho, que faz com que a bomba entre em funcionamento 

deslocando o combustível do tanque de armazenamento do posto para o 

tanque do veículo da frota. 

 Com o processo de abastecimento atual, não possui uma checagem, 

para se saber se o veículo que está sendo abastecido pertence à frota, ou 

mesmo para se saber se o combustível está sendo inserido dentro dos tanques 

dos veículos não autorizados ou em galões de forma ilícita. 

 

2.2.1.1 Dimensões da Boca do Tanque de Combustível 

 Os tanques de armazenamentos ou reservatório são recipientes 

destinados ao armazenamento de fluidos, no caso em questão, o 

armazenamento de óleo diesel utilizado como combustível em ônibus.  

 As dimensões da boca do tanque de combustível é necessária para que 

o dispositivo a ser projetado tenha um perfeito acoplamento, fazendo com que 

tenha um abraçamento perfeito no diâmetro externo abaixo do cano que liga o 

tanque, e que fique preso de tal forma que não venha a se soltar com o 

movimento de trepidação do veículo. Abaixo na Figura 9 é possível ser 

visualizado um tanque de combustível instalado na parte inferior de um ônibus 

sem a tampa de vedação. 
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Figura 9 - Boca do Tanque de Combustível 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

As medidas foram coletadas de uma boca do tanque instalado em um 

veículo de uma frota conforme apresentado na Figura 10: 

Figura 10 - Dimensões da Boca do Tanque 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

2.2.1.2 Dimensões do Bico de Abastecimento 

 Os bicos das bombas de abastecimento possuem características 

próprias que dependem de fabricante para fabricante. No entanto a grande 

maioria são compostos por um corpo de alumínio revestido por uma capa 
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^�}`i 11 - Bico da Bomba de Abastecimento 

���©o©��rª «� ¬���� qo�rno�©o �����on �n ���©onr �o desarme que é 

acionado quando um orifício na ponta do bico é coberto por qualquer fluido (no 

caso óleo diesel), fazendo com que ocorra o bloqueio do fluxo de óleo diesel 

seja injetado para dentro do tanque.  Na grande maioria, os bicos são 

projetados para uma vazão máxima de 75 Litros por minuto. 

De acordo com SHARP (2013), o sistema de desarme dos bicos de 

abastecimento funciona da seguinte forma: “Próximo à extremidade do bico há 

um pequeno orifício, e um pequeno tubo reconduz do orifício à empunhadura 

da bomba. A sucção é aplicada ao cano usando um venturi 9. Quando o tanque 

não está cheio, o ar é retirado através do orifício pelo vácuo e flui facilmente. 

Quando a gasolina no tanque eleva-se o suficiente para bloquear o orifício, 

uma conexão mecânica na picota da bomba percebe a mudança na sucção e 

fecha o bico”. 

   

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

                                                           
9 Venturi consiste num tubo com uma constrição (estreitamento) a meio do seu comprimento, 
que causa uma queda da pressão do fluído que se desloca no tubo. 
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A figura a seguir (Figura 11), é possível visualizar um bico de uma 

bomba de abastecimento utilizado no processo de abastecimento de 

combustível convencional. 

As dimensões da boca do tanque também foram coletadas no posto de 

abastecimento, destacando principalmente as dimensões de diâmetro externo 

e interno, conforme são apresentadas na Figura 12 a seguir: 

 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

^�}`i 12 - Dimensões do Bico de Abastecimento 
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2.2.1.3 Acionamento Elétrico da Bomba de Combustível 

 Bombas de combustível são dispositivos eletromecânico que tem a 

função de deslocar o combustível armazenados em reservatórios fixos para 

reservatórios móveis. No presente trabalho, a função da bomba de combustível 

é deslocar o combustível dos reservatórios do posto de combustível próprio da 

empresa frotista para os tranques dos ônibus ou caminhão. 

Figura 13 - Bomba de Abastecimento 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

Além de deslocar o combustível também as bombas são responsáveis 

pela medição do volume deslocado. Na Figura 13 é apresentada a imagem de 

uma bomba de combustível (motor, bomba, encanamentos, cabos elétricos). 

O acionamento da bomba de combustível é realizado por um circuito 

elétrico simples. Quando acionado um botão On/Off (liga/desliga), o motor da 

bomba é acionado fazendo com que a bomba inicie o deslocamento do 
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combustível pelos encanamentos, no entanto, a contagem só é realizada a 

partir do momento o bico da bomba não seja acionado.  

Na Figura 14, é apresentado o esquema elétrico da bomba de 

Combustível desenvolvido no software CADe-Simu® versão 1.0.  

 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

2.2.2 Estudo de Caso  
 

O desenvolvimento do projeto do acoplamento, é baseado 

principalmente nas medidas encontradas na boca do tanque de combustível e 

^�}`i 14 - Esquema Elétrico da Bomba de Combustível 
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do bico da bomba de abastecimento que foram apresentadas anteriormente. O 

acoplamento deverá revestir a boca do tanque de forma que envolva 

externamente, e ainda seja facilmente preso por meio de abraçadeiras. 

 

2.2.2.1. Desenvolvimento do acoplamento da boca do tanque  

 Partindo das dimensões obtidas da boca do tanque é possível projetar 

um acoplamento capaz de envolver a boca de forma acoplada e lacradas das 

com a utilização de lacres tipo manivela para garantir de forma visual que o 

sistema não foi corrompido. 

 Com a utilização do Software Inventor® da Autodesk® é possível ter 

uma noção realística do projeto do acoplamento utilizando vistas em 3 

dimensões. Na Figura 15, é possível observar a modelagem do acoplamento: 

Figura 15 - Acoplamento da Boca do Tanque 

 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 
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 No acoplamento da boca do tanque (Figura 15), pode ser observado a 

cavidade onde a tag tipo chaveiro deverá ser inserida. Cada tag, por sua vez, 

possuirá um código único na frota de veículos para possibilitar a identificação 

através da leitora inserida no bico da bomba de combustível. 

Figura 16 - Vistas do Acoplamento da Boca do Tanque 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

2.2.2.2. Desenvolvimento do acoplamento do bico da bomba 

 Da mesma forma que o acoplamento que envolvia a boca do tanque de 

combustível, o acoplamento do bico da bomba foi projetado também utilizando 

o software Inventor®.  
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Com a utilização do software Inventor® da Autodesk® é possível ter 

uma noção muito realística do acoplamento do bico da bomba usando vistas 

em 3 dimensões. Na Figura 17, é possível observar a modelagem do 

acoplamento do bico da bomba: 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

 

2.2.2.3. Esquema Elétrico. 

 O esquema elétrico também foi desenvolvido utilizando o software 

CADe_Simu®. O esquema elétrico não sofreu grandes alterações, visto que 

todo o comando é realizado pela placa Arduino® via programação, sendo 

apenas incluído um contator que tem a função de habilitar o funcionamento da 

bomba de combustível, somente no momento em que o cartão esteja sendo 

lido pela placa leitora de tags, ou em outras palavras, a bomba só entrará em 

operação, caso a leitora de tag esteja lendo uma tag habilitada, caso contrário, 

o contator não acionará abrindo o circuito elétrico, fazendo com que a bomba 

fique inoperante.  

^�}`i 17 - Acoplamento do Bico da Bomba de Combustível 
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 Na Figura 19, é possível observar a inclusão do contator “-KM”, que têm 

a função receber o sinal elétrico da  placa Arduino® e efetuar o fechamento o 

circuito elétrico:  

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

Por fim, é apresentado na figura 18, a montagem do acoplamento da 

boca do tanque na boca do tanque, e a montagem do acoplamento do bico da 

bomba no bico. 

Figura 19 - Montagem dos Acoplamentos 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

^�}`i 18 - Esquema Elétrico 
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2.2.2.4. Analise e Seleção do Material 

 Para a produção dos acoplamentos da boca do tanque, como do bico da 

bomba de combustível, a escolha do material é de grande importância. Para 

selecionar o material que melhor se aplica para confecção, se faz necessário 

observar as principias características do contexto da aplicação. 

a) Maleabilidade 

O material escolhido deve oferecer uma certa maleabilidade na sua 

composição, visto que no momento da instalação na boca do tanque 

de combustível, as partes internas (peneira) e a parte externa 

(acoplamento externo) devem se abrir, e posteriormente deverão se 

fechar, fazendo o movimento de abraçamento na parte externa da 

boca. 

b) Resistencia 

O Material selecionado, deverá ser resistente aos movimentos de 

trepidação dos veículos, visto que o acoplamento da boca do tanque 

sofrerá atrito constante. 

c) Vedação 

A vedação é fator importante na análise do material, pois, pelo fato 

do combustível ter propriedades muito volátil às temperaturas da 

atmosfera evaporando-se do tanque. 

d) Custo 

O custo do material, em toda a aplicação é fator predominante na 

seleção do material. Um material de baixo custo, e que atendam às 

necessidades da aplicação é fator crucial para um projeto de 

sucesso. 

Com base nos quesitos a cima levantados, a pesquisa de materiais foi 

realizada. O resultado da pesquisa resultou na seleção de um material muito 

utilizado na indústria automobilística aplicado nas portinholas dos veículos. A 

poliftalamida (PPA) é um polímero de alto desempenho não produzido no 

Brasil, de custo elevado e de difícil processamento. Apesar de sua indicação de 

uso em peças da indústria automotiva devido às suas excelentes propriedades, 

sua substituição por outros plásticos implicaria em uma série de vantagens no 

processo produtivo. A seguir na Tabela 2, é apresentado o resultado obtido de 
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ensaios realizados com o PPA, verificando sua aplicabilidade no quesito 

resistência.  

Tabela 2 - Ensaios Obtidos do PPA 

�ezi^b PP� 

®o����r�o ®¯° v±��²³ q´�n
3 �³v± 

lo��µ� �o ¶���rno�©� ¶° ¯·« vt�-2(velocidade 100 mm/min2) �x� 

k��qrno�©� r©¸ ���©��r ¶° ¯·« vt�-2 (velocidade 100 mm/min2), % wx 

¹o���©. Deformação térmica VICAT, processo B50 EM ISSO 306, ºC ��x 

®��o¢r ��n��o��µ� o��o�r ®¯° ¶� tx±² �±v� �´±x �oq� °´nn2 �tv 

¹o���©ª ¯n�r�©� �on o�©rºo³ t±³ »¼ ¶� ¯··« ��²-1 KJ/m2 txx 

¹o���©ª ¯n�r�©� ��n o�©rºo³ t±³ »¼ ¶� ¯··« ��²-1 KJ/m2 �� 

¹o���©ª Tração EN ISO 527-2(velocidade 100 mm/min) N/mm2 ²w 

£GQIL¤ (SCIELO, 2013) 

Mesmo contrariando o quesito Custo, a aplicação do PPA será utilizada 

neste projeto, visto que o conteúdo encontrado nas pesquisas, destacou o 

insucesso na busca de um material substituto para o PPA. A grande vantagem 

no uso do PPA é que sua composição química atua como retardante do fogo.  

 

2.2.2.5. Desenvolvimento do Software de Controle 

 Para o desenvolvimento do software de controle da Placa Arduino® 

Mega 2560, foi utilizado o próprio software da Arduino®. Primeiramente o 

software Arduino® deve ser configurado para estabelecer a comunicação com 

a placa Arduino®, utilizando uma porta USB do computador. 

 A principal função do software a ser desenvolvido, é efetuar a leitura das 

tags, que forem aproximadas da placa de leitura, identificar se a tag, que por 

sua vez possui um código interno que identifica se o veículo está ou não, 

habilitado a abastecer, e caso esteja habilitado, enviar um sinal habilitando o 

circuito de potência (contator), fazendo com que a bomba entre em operação. 
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Na figura 20, é demonstrado em um fluxograma o processo realizado pelo 

software. 

Figura 20 – Fluxograma do Processo do Software 

 

Fonte: (PRÓPRIA, 2013) 

Na sequência, é apresentada uma parcela do código utilizado para a 
programação da Arduino®, destacando em negrito os comentários das 
principais funções do software: 

 

#include <SPI.h> 

#include <RFID.h> 

#define SS_PIN 53 

#define RST_PIN 7 

const int relePin =  13; 

RFID rfid(SS_PIN, RST_PIN);  

 

// Configuração das Variáveis: 

int serNum0; 

    int serNum1; 

    int serNum2; 

    int serNum3; 

    int serNum4; 

 

void setup() 
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{  

  Serial.begin(9600); 

  SPI.begin();  

  rfid.init(); 

  pinMode(relePin, OUTPUT); 

} 

 

void loop() 

{ 

    digitalWrite(relePin, LOW); 

    if (rfid.isCard()) { 

        if (rfid.readCardSerial()) { // Função responsável pela leitura da tag 

            if (rfid.serNum[0] != serNum0 

                && rfid.serNum[1] != serNum1 

                && rfid.serNum[2] != serNum2 

                && rfid.serNum[3] != serNum3 

                && rfid.serNum[4] != serNum4 

            ) { 

           // A cada novo Tag mostrado, é feito a identificação. 

Serial.println(" "); 

                serNum0 = rfid.serNum[0]; 

                serNum1 = rfid.serNum[1]; 

                serNum2 = rfid.serNum[2]; 

                serNum3 = rfid.serNum[3]; 

                serNum4 = rfid.serNum[4]; 

                

                Serial.println("Identificacao do Veiculo: "); //Monta o código da tag em hexadecimal 

Serial.print("Hex: "); 

  Serial.print(rfid.serNum[0],HEX); 

                Serial.print(", "); 

  Serial.print(rfid.serNum[1],HEX); 

                Serial.print(", "); 

  Serial.print(rfid.serNum[2],HEX); 

                Serial.print(", "); 

  Serial.print(rfid.serNum[3],HEX); 
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                Serial.print(", "); 

  Serial.print(rfid.serNum[4],HEX); 

                Serial.println(" "); 

                if ((rfid.serNum[0]) != 165) {  // 165 é o código de identificação do veículo

                Serial.println("Este Veiculo NAO esta Autorizado a Abastecer, Bomba Bloqueada.");} 

               } else   

               { 

     if ((rfid.serNum[0]) == 165) { //165 é o código de identificação do veículo 
//habilitado para abastecimento

                 Serial.println("Este Veiculo esta Autorizado a Abastecer, Bomba Liberada."); 

                 digitalWrite(relePin, HIGH);} //Aciona o Contator

                 delay(200); 

               } 

          } 

      }  

   rfid.halt(); // Finaliza o processo de leitura RFID

} 

 

Antes de realizar o upload do programa na placa Arduino® Mega 2560, é 

necessário configurar no software da Arduino® a porta USB, e o modelo da 

Placa. 

A conexão dos fios da placa Arduino® até a placa de leitura de tags 

deve conter a seguinte configuração: 

* MOSI: Pino 50/ ICSP-4 

* MISO: Pino 51 / ICSP-1 

* SCK: Pino 52 / ISCP-3 

* SS: Pino 53 

* RST: Pino 7 

* Sinal para o Contator: Pino 13 
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2.3  APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Com o desenvolvimento do projeto de automação na identificação de 

veículos no abastecimento de combustível no demonstrados item 2.2, e 

também os passos executados que foram apresentados na metodologia, 

atendendo aos objetivos de pesquisa, segue abaixo a discussão e 

apresentação dos resultados, onde foram explanadas todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto de automação conforme proposto. 

O desenvolvimento do projeto de automação na identificação de veículos 

utilizando RFID, foi realizado com o objetivo de transformar o processo de 

abastecimento de combustível em empresas que possuem um grande número 

de veículos em suas frotas, visto que o processo é realizado todo manualmente 

fazendo o uso de anotações em pranchetas e não oferecendo nenhuma 

segurança com relação a subtração ilícita de combustível. Defronte da questão, 

foi definido como problema de estudo do projeto referido, que foi avaliado como 

um produto inovador, se tornando um dispositivo eficiente e além disso, que 

proporcionará proteção no processo de abastecimento. 

Em visita ao posto de abastecimento de uma empresa frotista, e 

entrevista ao supervisor do setor de abastecimento e também ao proprietário 

da empresa, foi possível obter informações técnicas e as necessidades 

gerenciais que atualmente são encontradas nesse setor, buscando a 

viabilidade, e o atendimento dos requisitos que o projeto deveria apresentar. 

Na visita também foram retirados dados técnicos dos equipamentos existentes, 

já que o estudo tem como objetivo o projeto de um acoplamento com base 

nestes. 

Com as informações necessárias, incluindo dimensões, processos e 

necessidades, foi possível definir como seria o funcionamento do processo 

automatizado no abastecimento. Diante disto, foi possível lapidar as primeiras 

concepções o acoplamento da boca do tanque e do bico da bomba de 

combustível utilizando software de modelagem tridimensional. Na sequência, 

foi possível realizar o dimensionamento e a escolha dos componentes 

adequados, para o perfeito funcionamento, gerando uma lista de materiais 

(apêndice A). Por fim, foi possível o desenvolvimento do programa responsável 

pela leitura das tags para a placa Arduino®, possibilitando a identificação dos 
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veículos e posteriormente acionando um contator responsável pelo fechamento 

do circuito elétrico da bomba de abastecimento, habilitando o abastecimento. 

Após a realização do projeto, alguns resultados podem ser avaliados 

positivamente antes mesmo da implantação. No desenvolvimento do projeto, 

que consta esquema elétrico (apêndice B) e programa aplicativo é possível 

confrontar o processo manual: admissível a erro, inseguro e lento, com o 

processo automático: eficaz, ágil e seguro. Apenas o inconveniente do projeto 

não ser implantado até a presente data, para a devida comprovação não só na 

forma teórica a eficácia de forma que os acoplamentos serão dispostos. No 

entanto, foi possível realizar testes de simulação da comunicação RFID com 

algumas tags, tendo êxito no funcionamento, e possibilitando se certificar que a 

comunicação RFID atenderá com eficácia a identificação a que foi proposto o 

presente projeto. 

 

2.3.1 Memorial Descritivo 

2.3.1.1 Finalidade 

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar e 

complementar a elaboração do projeto de automação de identificação de 

veículos no abastecimento de combustível. A instalação do projeto é 

estabelecido nos postos de abastecimento de combustível de empresas 

frotistas. 

 

2.3.1.2 Alimentação de Energia Elétrica 

O local de instalação já possui uma instalação de alimentação de 

energia elétrica disponível da bomba de combustível convencional, sendo que 

os componentes que serão utilizados para automação e irão fazer parte desse 

projeto somente receberão o sinal de comando disparado pela placa 

controladora Arduino®. A placa Arduino®, por sua vez, já possui um 

transformador de energia 220v para 5v, energia essa necessária para o seu 

correto funcionamento. 

O circuito de alimentação de energia elétrica a ser utilizado deve ser de 

uma rede com as seguintes características conforme descrito abaixo, e deve 



55 

 

ser instalado na área do posto de abastecimento nas proximidades da bomba 

de abastecimento, e deverá ser de acordo com o diagrama elétrico (apêndice 

B). 

 Para a alimentação elétrica da bomba de combustível, é necessário 5 

fios condutores com diâmetro de 2,5 mm² ligados a: 

a) três fases, 380 Vca, 60 Hz; 

b) neutro; 

c) terra; 

2.3.1.3 Aterramento 

O sistema de aterramento elétrico será o TN-S com condutor neutro e 

terra independente anexada no chassi da bomba de abastecimento. A malha 

de terra será com hastes Copperweld interligadas através de cabo nu através 

de conectores mecânicos, e serão enterradas verticalmente no solo. 

 

2.3.1.4 Condutores 

Os condutores da parte elétrica da bomba deverão ser exclusivamente 

de dupla isolação 0,6/1 KV com isolação EPR com seção mínima de 2,5 mm² 

para a alimentação e 0,5 mm² para sinal e comando. Os condutores devem ser 

instalados em lances únicos, sem emendas, e devem estar devidamente 

identificados. O condutor neutro sempre será na cor azul claro, o terra na cor 

verde, e a fase nas cores vermelha, branco e preto e o retorno na cor amarela. 

Os condutores a serem utilizados da placa Arduino® até a leitora das 

tags no bico da bomba, deverão possuir seção mínima de 0,5 mm², assim 

como o condutor que será utilizado da placa Arduino® até o contator, pois se 

tratam de condutores de comando.  

 

2.3.1.5 Componentes 

Deverão ser obedecidas rigorosamente as maneiras de instalação 

recomendadas pelos fabricantes dos materiais. Todos os equipamentos que 

estão descritos na lista de materiais (apêndice A), deverá ser instalado 

conforme esquema elétrico (apêndice B) e seguindo o memorial descritivo 
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(apêndice C), e também, respeitando o manual de instalação de cada 

equipamento, fornecido pelo fabricante. 

 

2.3.1.6 Generalidades 

O padrão geral de qualidade da instalação deverá ser de nível excelente, 

todas as instalações devem ser executadas com bom acabamento e 

isolamento, sendo todos os equipamentos cuidadosamente instalados 

formando um conjunto elétrico adequado e de boa aparência, devendo ser 

seguidas, além dos que foram aqui apresentadas, as recomendações das 

normas técnicas pertinentes. Deverá ser realizado testes, com procedimentos 

básicos, para conferir o perfeito funcionamento da automação. 
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CONCLUSÃO  

 

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido a partir do problema de analisar 

a viabilidade da criação de um dispositivo automatizado capaz de identificar um 

veículo, habilitando-o ou não para um abastecimento de combustível, fechando 

um circuito elétrico de uma bomba de abastecimento, assim como desenvolver 

um projeto de automação do processo abastecimento, utilizando RFID e uma 

placa de prototipagem eletrônica Arduino®. A resposta para o problema de 

pesquisa é Sim. Isto somente foi possível a partir do estudo do processo, 

levantamento da especificação técnica dos componentes da automação, 

desenvolvimento do programa aplicativo, memorial descritivo, diagrama 

elétrico, lista de materiais, e atendendo assim, o objetivo geral da pesquisa, 

juntamente com o objetivo específico, seguindo o método proposto. 

No capítulo de desenvolvimento deste trabalho, foi possível mostrar a 

viabilidade da aplicação do RFID na identificação de veículos de empresas 

frotistas, assim como, no processo de automação do abastecimento de 

combustível da frota.  O uso de equipamentos para identificação utilizando 

RFID são amplamente utilizados em grandes sistemas automatizados como os 

sistemas de bilhetagem eletrônica e também, como em pequenas lojas de 

departamento, bibliotecas e supermercados, fazendo com que ocorresse uma 

redução considerável no tempo ocupado na identificação. 

Foi possível também, verificar a capacidade de processamento, assim 

como as especificações técnicas da plataforma de prototipagem eletrônica da 

Arduino® MEGA 2560. Com o desenvolvimento do software para a Arduino®, 

foi possível se certificar da capacidade de memória livre para alocar o software, 

assim como, realizar os testes de comunicação, distância máxima de 

aproximação entre o cartão e a leitora de tags, assim como a ligação dos pinos 

entre a leitora e a Arduino®.   

Como proposto, a pesquisa bibliográfica da NR 16, que trata das 

instalações onde os materiais inflamáveis são processados ou armazenados, 

sendo assim, foi possivel enquadrar o cenario de aplicação do dispositivo na 

Zona 2, onde caracteriza uma area onde a atmosfera explosiva pode 

acidentalmente estar presente: Zona na qual uma mistura explosiva pode 
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aparecer somente em caso de funcionamento anormal da instalação, visto que, 

toda a parte de chaveamento elétrico/eletrônico ocorrerá na nas proximidades 

do painel elétrico da bomba de abastecimento e não do bico de abastecimento, 

onde o combustivel fica mais exposto.  

Um ponto importante, na implantação de projetos que utilizam a 

identificação RFID, é que a automação de qualquer processo deve justificar o 

CUSTO X BENEFÍCIO da implantação, ficando este, para o desenvolvimento 

de uma análise em um trabalho futuro, visto que, o dispositivo tem um valor 

agregado suficientemente alto e que justifique a utilização da tecnologia, assim 

como justificar os custos de um projeto RFID com os benefícios que a 

tecnologia pode promover.  

Entende-se que em geral, toda automação, além de, não apenas 

proporcionar maior agilidade nos processos, e reduzir a possibilidade de erros, 

tem também como grande vantagem disponibilizar dados que, futuramente 

poderão ser processados por softwares gerenciais e oferecendo informações 

valiosas para uma melhor gestão dos sistemas. Em um sistema automatizado 

de abastecimento, as informações extraídas, são de grande importância, tais 

como, a verificação do abastecimento, quantidade de litros abastecidos, data 

do abastecimento, nome do responsável pelo abastecimento, média de 

consumo do veículo, etc. No entanto, este também se faz a necessidade de um 

estudo futuro, buscando a análise dos dados, enfatizando a meta na redução 

de consumo, ou então, uma pesquisa de como obter informações de uma 

bomba de abastecimento automática, ou ainda também, como obter os dados 

da quilometragem rodada diretamente do hodômetro do veículo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – LISTA DE MATERIAIS 

Tabela 3 - Lista de materiais 
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APÊNDICE B – ESQUEMA ELÉTRICO 
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APÊNDICE C – MEMORIAL DESCRITIVO 

Instalação do Dispositivo 

No Acoplamento do Tanque de Combustível 

1) Insira a “tag de identificação tipo chaveiro” na cavidade do acoplamento 

da boca do tanque na parte superior próximo a boca do acoplamento até 

ouvir o som do encaixe; 

2) Remova a tampa original da boca do tanque de combustível; 

3) Insira o acoplamento da boca do tanque na boca do tanque de 

combustível, de modo que a peneira fique para o lado de dentro do 

tanque, e rosqueie o acoplamento como se estivesse colocando a tampa 

no tanque; 

No Acoplamento do Bico da Bomba de Combustível: 

Instale a leitora na cavidade do acoplamento do bico da bomba; 

1) Insira o acoplamento do bico da bomba de combustível de modo que 

a furação se encaixe perfeitamente ao redor do bico injetor de 

combustível; 

2) Parafuse o acoplamento tanto na parte superior quanto na parte 

inferior do bico da bomba de combustível; 

Na Bomba de Combustível 

1) Anexe a placa Arduino® MEGA 2560 no quadro elétrico da bomba de 

combustível; 

2) Instale o contator no circuito da bomba de abastecimento conforme 

Apêndice B; 

3) Realize a conexão dos condutores da placa Arduino® até a Leitora, e 

também da placa Arduino® até o contator; 

4) Alimente a placa Arduino® Mega 2560 na energia elétrica. 
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Funcionamento 

 Realizada a instalação conforme demonstrado anteriormente, a 

operação no processo de abastecimento deve ser realizado de forma 

convencional, no entanto, o dispositivo automatizado somente colocará em 

operação a bomba de combustível depois que a identificação via RFID 

aconteça.  

 Qualquer veículo que seja colocado para o abastecimento de 

combustível e não possua a tag RFID previamente cadastrado, não conseguirá 

abastecer.  

 É necessário a aproximação da leitora a tag numa distância inferior a 

5cm, devido ao raio de propagação de rádio frequência da leitora. 

 É possível disponibilizar, cartões Mifare® previamente cadastrados para 

supervisores ou gerentes de operação caso se deseje autorizar 

abastecimentos de veículos que não sejam da frota. 

 

 


