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RESUMO
Os processos de transportes impactam diretamente o custo dos produtos
manufaturados no Brasil e no mundo. Assim, existe uma necessidade constante de
se melhorar o desempenho operacional e reduzir os custos de manutenção dos
veículos comerciais. Atualmente, a maioria desses veículos contam com algum tipo
de equipamento de telemetria, seja para fins de segurança de cargas ou aplicações
em logística. Há, portanto, a geração de um grande volume de dados operacionais,
embora menos de 5% dos dados coletados sejam utilizados de forma eficaz. Uma das
razões são as limitações das arquiteturas atuais, que não permitem o acesso
transparente aos dados para todos os participantes do domínio de transporte,
dificultando a extração de informações necessárias para a tomadas de decisões. O
objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo de telemática em nuvem que permita
compreender melhor a inter-relação entre o estilo de direção do condutor e os
processos de manutenção envolvidos. Obtendo a trajetória da informação veicular
pelo sistema, propõe-se um método de análise que integra os dados operacionais,
extraídos por meio de telemetria, com as informações de planejamento de
manutenção da frota. O método proposto abrange toda a trajetória do dado veicular.
Começa com a identificação do mecanismo mais adequado de captura dos dados no
veículo, transmissão dos dados, chegando até a disponibilização das informações
necessárias para a tomada de decisão em um ambiente em nuvem. Adicionalmente,
este trabalho apresenta estudos sobre as alternativas tecnológicas seguras de
extração de dados em veículos, e utilização de técnica de análise preditiva de dados,
por meio de Machine Learning baseada na ferramenta Altair Monarch. Realizou-se um
estudo de caso em uma operação de colheita de cana-de-açúcar no Estado de São
Paulo. A integração de dados operacionais e de planejamento proporcionou um
aumento da disponibilidade do veículo comercial em sua operação, otimização das
janelas de manutenção preventiva, bem como redução da necessidade de
manutenções corretivas. A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento
de um processo sistemático de aquisição, transmissão, tratamento e análise de dados,
coletados remotamente de veículos comerciais, dentro do contexto de Big Data,
propiciando maior agilidade e eficácia na tomada de decisões de gestão operacional
e de manutenção dos veículos comerciais.

Palavras chaves: gestão, veículos comerciais, ontologia, telemática, análise de dados.

ABSTRACT
Transport processes directly impact the cost of manufactured products in Brazil and
worldwide. Thus, there is a constant need to improve operational performance and
reduce maintenance costs for commercial vehicles. Currently, most commercial
vehicles have telemetry equipment, either for cargo security purposes or logistics
applications. Therefore, a large volume of operational data is generated. However, it
is estimated that less than 5% of the data collected is currently used effectively. One
of the reasons is the limitations of current architectures, which do not allow transparent
access to data for all participants in the transport domain, making it difficult to extract
the information needed to make decisions. This research aims to develop a cloud
telematics model that allows for a better understanding of the interrelationship between
the driver's style and the maintenance processes involved. A proposed analysis
method integrates operational data, extracted through telemetry, with information on
fleet maintenance planning. The proposed method covers the entire journey of vehicle
data. It starts with identifying the most suitable mechanism for capturing data in the
vehicle, transmitting the data, reaching the availability of information necessary for
decision-making in a cloud computing environment. Additionally, this work presents
studies on safe technological alternatives for data extraction in vehicles and predictive
data analysis techniques through Machine Learning based on the Altair Monarch tool.
A case study was carried out in a sugarcane harvesting operation in the State of São
Paulo. The integration of operational and planning data provided an increase in the
availability of the commercial vehicle in its operation, optimization of preventive
maintenance windows, and a reduction in the need for corrective maintenance. The
main contribution of this work was the development of a systematic process of
acquisition, transmission, processing, and analysis of data collected remotely from
commercial vehicles within the context of Big Data, providing greater flexibility and
efficiency in decision-making for operational management and maintenance of
commercial vehicles.

Keywords: management, commercial vehicles, ontology, telematics, data analytics.
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1 INTRODUÇÃO

Os processos de transporte de cargas, sejam rodoviários ou off-road, impactam
diretamente no custo dos produtos no Brasil e no mundo. As pesquisas e
desenvolvimentos tecnológicos buscam encontrar métodos para melhorar a eficiência
operacional, aumentar a disponibilidade e reduzir os custos de manutenção da
operação de transporte. Durante a pandemia de Covid-19, muitos segmentos no
domínio de transportes revisitaram seus processos e sistemas em uma busca mais
intensa por competitividade (DEENADAYALAN & FROST&SULLIVAN, 2021).
A disponibilidade e eficiência no transporte é resultado da somatória de
detalhes e variáveis, que incluem desde a manutenção adequada do veículo, forma
de condução e otimização de rotas a processos de segurança de cargas dentre outros.
Portanto, existe uma necessidade de coletar dados operacionais dos veículos, e tratálos de forma a extrair informações que permitam a tomada de decisões por parte do
gestor, quanto à estratégia de operação, treinamento e orientação dos condutores,
planejamento e controle das manutenções preventivas e corretivas (OLSSON, 2015),
(CHEN et al., 2017), (GOYAL et al., 2020).
Desde o início da década de 1980, a indústria automotiva vem desenvolvendo
sistematicamente novas tecnologias eletrônicas de apoio e assistência ao motorista
como, sistema de conectividade dos veículos, melhoria na propulsão, sistema de
segurança ativa e controle de emissão de poluentes, a fim de aumentar o desempenho
e a segurança dos veículos. O processo de digitalização na área automotiva se iniciou
em 1978, com o desenvolvimento da primeira rede de comunicação de dados para
automóveis, denominada Controller Area Network (CAN). A criação da rede CAN foi
resultado de um trabalho de desenvolvimento da Robert Bosch para os automóveis
Mercedes-Benz na Alemanha (NAVET & SIMONOT-LION, 2013).
A rede CAN surgiu com o objetivo de interconectar o módulo de gerenciamento
eletrônico (ECU – Electronic Control Unit) do motor com os diversos dispositivos
eletrônicos do veículo, incluindo sensores e atuadores. A introdução da rede CAN
proporcionou vantagens, como redimensionar o tamanho de motores dos veículos
reduzindo seu espaço físico, peso e a quantidade de cabos de sinais, proporcionando
maior flexibilidade no projeto, compartilhamento de dados de sensores entre as ECUs,
resultando num controle mais eficiente, aumento de confiabilidade e segurança, e
conforto para os usuários dos veículos (AVATEFIPOUR & MALIK, 2018).
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A rede CAN se caracteriza por um barramento compartilhado em que as ECUs
do veículo se conectam nos nós da rede, sem a necessidade de um mestre para
gerenciar a prioridade das comunicações. Isso é possível devido ao protocolo de
comunicação da rede CAN que possibilita a troca de dados entre os dispositivos
conectados à rede, por meio de um processo de arbitragem, atribuindo preferência
para as mensagens que forem designados pelo projetista como prioritárias. Dessa
forma, a rede CAN viabiliza uma arquitetura eletrônica distribuída, caracterizada pela
capacidade de distribuição de dados para todos os componentes da rede, onde cada
módulo eletrônico conectado à rede pode enviar ou receber dados entre si
(AVATEFIPOUR & MALIK, 2018).
Se por um lado essa transformação da eletrônica automotiva – com a
substituição gradual de funções mecânicas por dispositivos eletrônicos – tenha
proporcionado avanços importantes no desempenho veicular, fomentou por outro lado
a necessidade de encontrar novas formas de identificação de falhas dos novos
componentes eletrônicos incorporados aos veículos. Com esse propósito, foram
criados sistemas de diagnóstico de falhas, inicialmente em uma rede de dados
separada

e,

posteriormente,

integrada

definitivamente

à

rede

CAN.

Concomitantemente, foram desenvolvidos os mecanismos para identificar e tratar
dados relativos à manutenção do veículo, pois a disponibilidade de uma função de
diagnóstico de falhas pelo próprio usuário, sem necessidade de equipamentos
sofisticados, passou a ser um diferencial na decisão de aquisição, principalmente, de
veículos comerciais (SHAFI et al., 2018).
Paralelamente ao surgimento de sistemas de diagnóstico de falhas via rede
CAN original do veículo, houve o crescimento de serviços para aumentar a
previsibilidade de necessidade de manutenção de um automóvel. Esses serviços
suscitaram o desenvolvimento de soluções capazes de extrair dados via conexão
OBD (On Board Diagnose) e transmiti-los para um servidor de tratamento e
gerenciamento de informações. As soluções, em geral, são implementadas através
de smartphones (OLSSON, 2015). Entretanto, estas soluções requerem uma atenção
especial quanto ao tipo de arquitetura eletrônica do veículo, pois podem impactar na
sua segurança. Por exemplo, dependendo da topologia de rede CAN de um
determinado veículo, a porta OBD pode estar ligada ao painel de instrumentos
(cluster). O cluster, por sua vez possui a função de interface de comunicação
(gateway) entre o sistema de diagnose e os módulos eletrônicos do automóvel.
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Nessas condições, um terminal externo conectado à porta OBD poderia induzir o
painel de instrumentos a iniciar uma sessão de diagnóstico local, podendo afetar
algumas informações críticas para a dirigibilidade e segurança do veículo. Por
exemplo, informações sobre indicação de velocidade e eventos de alertas sobre o
funcionamento do motor poderiam ser apagadas acidentalmente ou até mesmo de
forma intencional.
Outro ponto de atenção aos dados coletados através da porta OBD são
referentes ao histórico das falhas armazenadas na memória das ECUs do veículo. A
falta de informações operacionais do veículo, vinculadas à falha, dificulta a análise
preditiva, tais como identificação de potencial ocorrência de problemas de mau
funcionamento, pois a porta OBD, por padrão, não disponibiliza informações de
histórico de falhas (SHAFI et al., 2018).
Além de auxiliar no diagnóstico de falhas, a disponibilidade de dados
provenientes de dispositivos eletrônicos embarcados em veículos permite a extração
de dados operacionais de condução. Informações como perfil de velocidade, consumo
de combustível, variação da rotação do motor, distância percorrida, entre outros. Isso
abre caminho para o desenvolvimento dos serviços de gestão operacional e de gestão
de manutenção, que são fundamentais para a otimização do processo de transporte
dos veículos comerciais.
As informações operacionais dos veículos comerciais ajudam na melhoria da
eficiência e segurança no processo de transporte de passageiros e de carga, sendo
que o motorista é o principal ator neste processo. Os dados operacionais extraídos
permitem a análise de condução de forma reativa. Ou seja, é possível verificar a
ocorrência de eventuais violações de critérios de boa direção, como excesso de
velocidade, uso inadequado dos freios auxiliares, dentre outros. A rapidez na
retroalimentação das avaliações de desempenho aumenta a eficácia do treinamento
e orientação ao motorista. A vantagem do uso do smartphone e as tecnologias de
comunicação móvel de dados é a possibilidade de se disponibilizar em tempo real as
orientações de condução ao motorista (ANASTASIO, 2017).
O avanço tecnológico nas áreas de telecomunicações, geoposicionamento
satelital e a Internet móvel, paralelamente à evolução da eletrônica automotiva,
permitiu a integração destas tecnologias dentro e fora do veículo. MAHBUBUL (2016)
e VENKATESAN (2019) descrevem as oportunidades futuras na área automotiva em
função da convergência das tecnologias de Internet das Coisas (IoT), comunicações
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móveis avançadas (disponibilidade de banda, baixa latência e confiabilidade) e a
transformação dos veículos em plataformas computadorizadas. Adicionalmente,
surge a possibilidade de se realizar atualizações e incorporação de novas
funcionalidades por meio da tecnologia de atualizações remotas de software em
automóveis, através da tecnologia Over the Air (OTA). Atualmente, muitos automóveis
comerciais saem de fábrica com soluções de comunicação com um endereço IP
(Internet Protocol) próprio, permitindo que seja facilmente localizado e acessado
remotamente (KLEINROCK, 2010). Os veículos conectados (vehicle connected to
cloud – V2C), tornam possível o gerenciamento e tomada de decisões em tempo real.
Adicionalmente, o impacto da pandemia de Covid-19 alterou a forma de
consumo e a mobilidade das pessoas, forçando a área de transportes a redesenhar
seus processos, estratégias e modelos de negócios, acelerando o uso de tecnologias
como papel central neste novo ambiente operacional (FROST&SULLIVAN, 2021).
Apesar dos recentes avanços na digitalização e conectividade dos veículos,
observa-se que os dados de gestão operacional e os dados de gestão de manutenção
de uma frota de veículos comerciais, em geral, são tratados e analisados dentro de
domínios distintos. Identifica-se, assim, uma lacuna entre os processos de operação
e de manutenção que ainda não foi endereçada com a devida profundidade.
Esta dissertação estabelece como hipótese que a captação de informações via
nuvem, sua análise e interpretação correta, venha a fornecer dados que auxiliem nas
decisões de gestão operacional e de manutenção de frota de veículos comerciais, em
uma determinada situação, entre manter a operação ou interrompê-la para a
realização de uma manutenção preventiva ou corretiva.
Pelo exposto anteriormente, tem-se como questão de pesquisa a necessidade
de compreender melhor a natureza dos dados operacionais de operação da frota e
dados de planejamento de manutenção, de forma a permitir a integração desses
dados. Para tanto, esta pesquisa abordará toda a trajetória do dado, começando com
os seus processos de aquisição, análises de informações de sensores,
comportamentos de condução do veículo e diagnóstico de falhas, dentre outros.
Esta dissertação tem como foco a proposição de um modelo tecnológico
baseado na topologia compartilhada de processamento de informações veiculares. O
objetivo do método proposto é ajudar na predição de falhas, identificação de
desgastes de componentes automotivos e mensurar o impacto do estilo de condução
do veículo na operação de transporte. O método proposto tem como base a utilização
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de mecanismos de diagnose remoto de falhas combinados com algoritmos de análise
de desempenho de motoristas em condução de veículos (SHAFI et al. 2018)
(ANASTASIO, 2017).
Pesquisas publicadas na literatura indicam que a aplicação de métodos
baseados em ferramentas computacionais associadas às técnicas de aprendizagem
de máquinas tem se mostrado eficaz em extrair os perfis de comportamento
operacional e determinar o desempenho dos motoristas durante a condução de
veículos comerciais (ANASTASIO, 2017) (SATTAR et al., 2018). Esta pesquisa
apresenta uma proposta de um método de análise dos dados de manutenção e
operacionais de forma integrada, oferecendo suporte a uma decisão ponderada de
ações de manutenção dos veículos e de treinamento de motoristas.

1.1 Objetivos

O objetivo principal da dissertação é apresentar a trajetória da informação
propondo um processo sistemático de aquisição, transmissão, tratamento e análise
de dados coletados remotamente de veículos comerciais, com a finalidade de apoiar
as decisões de gestão operacional e de manutenção de frota veículos comerciais.

Para alcançar o objetivo de pesquisa, foram estabelecidos os seguintes
objetivos específicos:
a) identificar os métodos e protocolos atuais de aquisição de dados em
veículos, vantagens e limitações de cada método;
b) discutir os mecanismos físicos de intervenção no sistema elétrico de
veículos para viabilizar a aquisição de dados em contrapartida aos
mecanismos remotos;
c) definir os dados relevantes ao processo de análise, assim como sua
ingestão, estruturação, higienização e proteção para posterior consumo;
d) desenvolver um mecanismo de análise estruturada dos dados operacionais
e manutenção de um veículo comercial, para suporte na gestão de
decisões.
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1.2

Metodologia

Os dados deste trabalho foram coletados de uma frota de veículos comerciais,
em uma operação confinada de transporte de colheita de cana-de-açúcar na etapa de
aprendizado e, posteriormente, na etapa experimental e de coleta de dados foram
considerados os dados de operações de transporte rodoviário de carga em todo o
Brasil. Utilizou-se um sistema de computação em nuvem composta de processos de
ingestão, proteção, estruturação e disponibilidade de dados. Por meio de aplicação
de ferramentas computacionais de Data Analytics baseadas em Big Data, realizou-se
a identificação de padrões de desempenho de motoristas na condução de veículos
comerciais. Uma vez identificado um ou mais desvios nestes padrões, os dados de
manutenção e operação foram combinados, a fim de encontrar relações de causa e
efeito, comparando as portas OBD e FMS em veículos comerciais para extração de
dados. Neste ponto, buscou-se investigar se a ocorrência de uma falha no veículo,
por exemplo, desgaste prematuro de componentes automotivos ou manutenção não
realizada, possui correlação direta ou indireta com o estilo de condução do motorista.
O caso inverso também foi investigado, ou seja, se uma anomalia no veículo também
pode provocar uma mudança no estilo de condução, identificando desvios nos
processos telemáticos de avaliações de motoristas em tempo real.
Antes de iniciar os processos de análise, foi necessário realizar a preparação
dos dados após seu processo de ingestão na infraestrutura em nuvem. A preparação
dos dados foi feita por meio da utilização da ferramenta baseada no software Altair
Monarch, que possui a capacidade de organizar as bases de dados de diferentes
fontes e formatos. O software Altair Monarch permite correlacionar dados exógenos
oriundos de domínios distintos como, por exemplo, correlacionar dados e informações
provenientes de veículos em movimento com dados de bases públicas e
governamentais, por exemplo, dados do SENATRAN que podem ser acessados
utilizando o número do chassi do veículo (VIN) como chave primária de busca e
associação das informações do veículo em questão.
Uma vez organizada a base de dados, foi utilizado o software Altair Knowledge
Studio para iniciar a busca por comportamentos padronizado de dados. Este software
possui uma interface gráfica de usuário, no formato “drag and drop”, não havendo a
necessidade de programação por meio de códigos. As informações resultantes das
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análises são apresentadas diretamente ao usuário para validação no ambiente
estudado.
Esta pesquisa contempla também um estudo sobre: 1) os métodos de aquisição
de dados em veículos comerciais (MALEKIAN et al., 2017); 2) as preocupações com
a segurança da informação automotiva (LEE et al., 2020); 3) os métodos de
manutenção veicular (SHAFI et al., 2018); 4) a importância da análise de condução
por motoristas (ANASTASIO, 2017); 5) a utilização de redes neurais em veículos
comerciais e por fim 6) a rede computacional para ingestão e tratamento de dados
(ZHU et al., 2019) .
Sendo assim, o objetivo é definir a(s) fonte(s) de dados e informações
relevante(s) para o processo que será analisado; etapa 1: comparar os possíveis
acessos à fonte dos dados e informações para extração do aspecto segurança e
qualidade; etapa 2: identificar possíveis desvios em função de baixa confiabilidade e
imprecisão dos dados; etapa 3: detectar influências sobre as variáveis e informações
coletas. Nesta etapa é necessário considerar os efeitos no resultado da análise de
variáveis que influenciem no processo de tomada de decisão. E por fim o resultado:
alvitrar alternativas e ajustes necessários para validar os resultados da análise.

1.3 Conteúdo e Organização

A sequência desta dissertação está organizada da seguinte forma. O segundo
capítulo apresenta os princípios de aquisição de dados de um veículo, abordando os
mecanismos físicos e remotos, os padrões de protocolos de extração e
disponibilização em uma estrutura computacional em nuvem. Além disso, esse
capítulo apresenta os critérios para identificação de manutenções corretivas,
preventivas e preditivas, e realiza um estudo dos diversos sistemas de aquisição e
identificação de dados operacionais de veículos propostos na literatura. O terceiro
capítulo apresenta a metodologia do trabalho. O quarto capítulo apresenta o processo
de coleta de dados operacionais do veículo. O quinto capítulo apresenta os resultados
alcançados. Finalmente, o sexto capítulo apresenta as considerações finais,
conclusões e trabalhos futuros.
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2 INFRAESTRUTURA DE TELEMÁTICA EM NUVEM E ANÁLISE DE DADOS NO
DOMÍNIO DE TRANSPORTE

Este capítulo descreve a estrutura eletrônica de um veículo comercial, como os
dados são gerados e disponibilizados para os diversos mecanismos de aquisição.
Também aborda o tratamento destas informações para aplicação em manutenção
veicular e avaliação da qualidade de condução dos motoristas de veículos comerciais.
E, por fim, apresenta a topologia computacional pela qual os dados foram coletados,
analisados e transformados em serviços ao gerenciamento de transporte e veículos
comerciais.

2.1 Arquitetura Eletrônica

Os veículos atuais dispõem de uma rede de distribuição de dados e
controle de sistemas mecânicos baseados em um barramento CAN. Um sistema de
barramento é usado para a transferência rápida de dados entre as unidades de
controle do veículo. Diferentemente do passado, quando unidades de controle ainda
eram interconectadas umas com as outras por muitos fios, as unidades de controle
atualmente são interconectadas por meio de barramento de dados. Este modelo de
conexão física e lógica permite a redução significativa de conectores e cabos, e a
multiplicidade de uso dos sensores, o que proporciona o monitoramento abrangente
das funções.
O acesso a um barramento de dados CAN é através de uma porta de entrada
(gateway) e, dependendo da estratégia de cada fabricante de veículo, este acesso
pode ser uma unidade eletrônica independente ou integrada a outra unidade, como
por exemplo o painel de instrumentos ou central elétrica (AVATEFIPOUR & MALIK,
2018).
No passado, cada unidade de controle do veículo requeria um sensor separado,
por exemplo para o fornecimento da temperatura do líquido de arrefecimento. Esta
topologia não faz sentido de forma lógica. A figura 2.1 mostra uma distribuição
analógica dos sensores de cada ECU.
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ECU 1 Controle
do Motor

ECU 3
Painel de
Instrumentos

ECU 3 Central
Elétrica

ECU 2 Controle
de partida a frio

Sensores de líquido de arrefecimento
Figure 2.1 - Exemplo de um sistema analógico de controle onde cada ECU tem o sensor dedicado.

Atualmente as informações, tais como temperatura do líquido de arrefecimento,
são distribuídas por um sistema de barramento para múltiplas unidades de controle, o
que significa que somente é necessário um sensor conectado ao barramento de
dados.
Conforme apresentado em (OLSSON, 2015), o barramento CAN permite o
compartilhamento de dados de diversas ECUs de controle do veículo. A figura 2.2
mostra a redução de sensores e, consequentemente, cabos e conectores, já que a
informação de temperatura do líquido de arrefecimento será compartilhada com as
demais ECUs.

Rede CAN
ECU 1 Controle
do Motor

ECU 2 Controle
de partida a

ECU 3 Central
Elétrica

ECU 3
Painel de Instrumentos

Sensor do líquido de arrefecimento
Figure 2.2. - Exemplo de uma distribuição em barramento dos sinais do sensor do líquido de
arrefecimento.
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As informações dos sensores tornam-se digitais e compartilhadas entre ECUs,
que transmitem os dados no barramento CAN de forma cíclica.
Outra característica importante do protocolo da rede CAN é a capacidade de
controle de erros de transmissão de mensagens. Os controles de erros são feitos
pelos próprios dispositivos da rede que possuem a capacidade de identificação e
tratamento dos erros. A capacidade de controle de erros é uma das razões pela qual
a rede CAN se disseminou, inclusive para a implementação de sistemas sensíveis,
como freios ABS, controle de estabilidade, dentre outros (CARVALHO & CAMPOS,
2018).
Dessa forma, a arquitetura padronizada da rede CAN possibilitou que ECUs de
diferentes fabricantes possam se conectar e realizar a transferência de dados de
forma rápida e confiável. Essa arquitetura de rede permitiu a redução significativa de
conectores e cabos, utilização de multiplicidade de sensores, o que proporciona o
monitoramento eficiente das funções veiculares (NAVET & SIMONOT-LION, 2013).
A rede CAN segue o modelo OSI (Open System Interconnect) seguindo as
seguintes normas internacionais ISO:
•

ISO 11898–1 para camada de enlace de dados e sinalização física.

•

ISO 11898–2 para unidade de acesso médio de alta velocidade

•

ISO 11898–3 para interface dependente do meio tolerante a falhas de baixa
velocidade

•

ISO 11898–4 para CAN acionado por tempo

•

ISO 11898–5 para aplicações CAN de alta velocidade e de baixa potência.

2.2 Aquisição de Dados em Veículos

No início, os dados da rede CAN tinham como objetivo o controle e
monitoramento dos sistemas eletrônicos do veículo. Porém, com o passar do tempo,
as informações disponíveis na rede CAN tornaram-se relevantes também para a
equipe de desenvolvimento de sistemas automotivos nos laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento da indústria automotiva. Além disso, os dados da rede CAN
passaram a ser utilizados também na área de telemática para oferecer serviços de
monitoramento das condições operacionais do veículo e apoiar a tomada de decisões
(NYKÄNEN et al., 2016).
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Atualmente, existem três tipos principais de portas de acesso (gateways) para
aquisição de dados veiculares, que serão abordados nesta dissertação: On Board
Diagnose (OBD); Fleet Management System (FMS) e remote Fleet Management
System (rFMS:). A seguir, apresentamos uma breve descrição de cada um deles.

2.2.1 OBD

O diagnóstico de falhas em veículos é feito através de uma conexão elétrica e
lógica chamada OBD (On board Diagnose) responsável por informar falhas existentes
no veículo. A evolução constante de sistemas eletrônicos em veículos promove o
desenvolvimento de novos protocolos de diagnósticos de falhas, tornando necessária
a utilização de equipamentos dedicados para coleta e detecção de eventuais
anomalias dos sistemas automotivos. Atualmente, os sistemas de diagnóstico remoto
de falhas suportam a comunicação com a rede do veículo, incluindo a capacidade de
enviar ou receber serviços/solicitações de diagnóstico do veículo. Existe um grande
número de normas e protocolos para esse fim, só no Brasil há dezenas de normas
para manutenção e ensaios que deveriam ser levadas em conta, tais como: NBR
14481; NBR 14482, NBR 14752; NBR 14753; NBR 14754; NBR 14755; NBR 14778;
NBR 14779; NBR 14780; NBR 14781; NBR 14828; NBR 14889. E internacionais
sugere-se o estudo das normas / protocolos para OBD: SAE J1850 PWM; SAE J1850
VPW; ISO9141; KWP FAST INIT; KWP 5BAUD INIT; CAN 11BIT 500K; CAN 29BIT
500K; CAN 11BIT 250K; CAN 29BIT 250K; TP20; UDS; GMLAN SIGNAL CAN;
GMLAN ALDL; NISSAN Negative Logic; KWP2089; KWP1281; DSI; DSII, SAE J1979,
SAE J1939 ou ISO 14229 UDS (Unified Diagnostics Services).
As falhas veiculares podem ser classificadas em duas categorias:
a) Identificáveis pelo próprio motorista: referem-se àquelas falhas
mostradas no painel de instrumentos do veículo, por meio de
indicações visuais de alerta (LEDs), avisos sonoros ou por meio de
códigos de falhas específicas mostradas no painel de instrumentos;
b) Somente identificáveis por profissionais especializados: referemse àquelas falhas que podem ser identificadas somente com o auxílio
de equipamentos especializados de diagnóstico, em geral utilizados
pelos profissionais das oficinas autorizadas ou concessionários de
veículos. Normalmente, estes equipamentos acessam as informações
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de falhas por meio do conector OBD do veículo (MALEKIAN et al.,
2017).

Os sistemas de diagnóstico de falhas remotos, da mesma forma que os
equipamentos de oficinais e concessionárias, utilizam os mesmos protocolos de
comunicação de dados e de identificação de falhas de um veículo, dessa forma tornase possível enviar comandos de diagnóstico remoto e receber os códigos de falhas
com o veículo em movimento (SUBKE et al., 2017).
Conforme ilustrada na Figura 2.1, a comunicação e diagnóstico no veículo são
sub funções da comunicação de dados.

Figura 2.1 - Comunicação no veículo e comunicação de diagnóstico.
Fonte: retirado de (SUBKE, MOSHREF, VACH, & STEFFELBAUER, 2017).

A comunicação automotiva é caracterizada por uma comunicação intraveicular, onde
as ECUs são conectadas entre si através de uma rede de dados como a rede CAN.
Por outro lado, a comunicação de diagnóstico é caracterizada por uma comunicação
envolvendo o Testador de Diagnósticos (elemento externo) e uma ECU, ou um grupo
de ECUs (elementos internos). O testador pode utilizar como plataforma
computacional e interface de usuário um computador com sistema operacional
Windows ou LINUX, ou um dispositivo móvel com sistema operacional Android ou iOS
(SUBKE et al., 2017).
A comunicação de diagnóstico entre o testador e o veículo utiliza protocolos de
comunicação especificados pelas normas SAE J1979, ISO 27145 ou ISO 14229.
Esses protocolos definem o formato das mensagens em comunicações eletrônicas.
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Os veículos mais recentes utilizam, além da rede CAN, a rede Ethernet. Nesse
caso, os pinos do conector SAE J1962 OBD II são atribuídos ao fio Ethernet e ao sinal
de ativação Ethernet. A atribuição dos pinos é derivada da ISO 13400-4 (2016) –
Diagnóstico de comunicação sobre protocolo de Internet (DoIP) - Parte 4. A Figura 2.2
ilustra um sistema de diagnóstico que utiliza uma interface Ethernet com a rede CAN.
É importante observar que mesmo que a rede Ethernet seja utilizada para a
comunicação referente aos serviços de diagnósticos, ainda será necessário que a
rede CAN esteja presente, pois é necessário atender à obrigação imposta pela
legislação em relação aos requisitos de OBD (SUBKE et al., 2017) e (SZALAY et al.,
2018).

Figura 2.2 - Sistema de diagnóstico baseado em Ethernet com conexão WiFi TST-to-VCI(ECM =
Módulo de Controle do Motor, TCM = Módulo de Controle da Transmissão).
Fonte: retirado de (SUBKE, MOSHREF, VACH, & STEFFELBAUER, 2017)

As implementações da interface OBD usam uma porta de comunicação digital
padronizada para fornecer dados de diagnóstico em tempo real. Utilizam um conjunto
de códigos associados aos problemas diagnosticados (DTC - Digital Trouble Codes).
O dicionário de códigos facilita a identificação e a correção dos defeitos do veículo. As
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principais normas técnicas que regem a implementação do padrão OBD são divididas
entre normas de diagnóstico de falhas e relativas a emissões de poluentes, sendo as
normas ISO9141-2; ISO14230-4; ISO15765-4; e SAEJ1850 para diagnóstico de falhas
e as normas ISO15031-4; ISO15031-5; ISO15031-6; SAEJ1979-DA e SAEJ2012-DA
para medição de emissões de poluentes.
Cada desenvolvedor ou prestador de serviços, que desejar usar o fluxo de
informações de diagnóstico da ECU para configurar ferramentas de aquisição dados
e identificação de falhas, precisa conhecer o formato dos dados definido por cada
fabricante de veículos e convertê-lo para um formato compatível com o seu sistema
de diagnóstico. Para resolver o problema de compatibilização de formato de dados,
foi criado um formato aberto de troca de dados denominado Open Diagnostic Data
Exchange (ODX).
O ODX define um formato padronizado de troca de dados de diagnóstico,
permitindo que os desenvolvedores criem os próprios aplicativos de ferramentas de
diagnóstico. A existência dessas ferramentas de diagnósticos simplifica muito o
serviço de suporte dos reparadores independentes. Os dados de diagnóstico
modelados por ODX são compatíveis com os requisitos de software da Modular
Vehicle Communication Interface (MVCI). A especificação ODX contém um modelo
de dados que descreve todos os dados de diagnóstico para um veículo ou ECU física.
Além disso, o modelo de dados inclui códigos de falha de diagnóstico, parâmetros de
dados, dados de identificação, parâmetros de entrada / saída ou parâmetros de
comunicação, dentre outros. O ODX é descrito por meio de diagramas UML (Unified
Modeling Language) sendo que o formato de troca de dados é baseado na linguagem
XML (Extensible Mark-up Language).
Os dados de diagnóstico segundo a especificação ODX correspondem às
seguintes áreas de diagnóstico de veículos:
a) dados de diagnóstico registrados nas ECUs;
b) dados relevantes para o diagnóstico do ponto de vista do veículo.
O desenvolvimento, produção e serviço de veículos determinam qual protocolo
de comunicação e quais dados devem ser implementados na ECU. Essas
informações são documentadas em um formato estruturado. Por esse motivo são
aplicados um padrão XML e um padrão ODX-XML-Editor correspondente.
Entretanto, quando se fala de segurança e proteção ao acesso à rede CAN do
veículo, a porta OBD pode oferecer uma vulnerabilidade significativa, pois permite

34

acesso às ECUs de controle do veículo. É possível adquirir facilmente equipamentos
que conectam na porta OBD, permitindo o acesso remoto através de tecnologias de
comunicação sem-fio como Bluetooth, Wi-Fi, comunicação GSM / GPRS (General
Package Radio System) e 3G/4G networks.
Conforme EIZA & NI (2017), as principais falhas de segurança estão
relacionadas com o sequestro de comunicação na rede CAN, chaves de segurança
expostas e criptografia fraca. Estas vulnerabilidades permitem que uma determinada
ECU tenha suas mensagens CAN modificadas. Portanto, o uso da porta OBD deve
ser restrito aos equipamentos de diagnóstico de falhas desenvolvidos conforme as
normas técnicas apresentadas (FAHBÖCK, 2018).

2.2.2 FMS

FMS (Fleet Management System) é uma coleção de normas técnicas que
definem as interfaces física e lógica padronizadas internacionalmente para veículos
comerciais. Uma vez que o padrão FMS funciona como uma espécie de firewall
automotiva entre a rede CAN e qualquer ECU externa ao barramento do veículo, é
possível extrair dados diretamente da rede CAN de veículos comerciais de forma
segura, permitindo a comparação de dados veiculares independente do fabricante,
marca ou aplicação de transporte.
Uma vez que as topologias em rede CAN passaram a fazer parte integrante
dos projetos de novos veículos, os desenvolvedores de soluções de telemática
passaram a buscar uma nova oportunidade de extração de dados de veículos,
conectando suas soluções diretamente no barramento CAN e, neste caso,
concorrendo com as ECUs da própria rede.
Esta prática de extração direta de dados no barramento CAN passou a provocar
problemas elétricos, lógicos e de compatibilidade eletromagnética nos veículos.
AVATEFIPOUR & MALIK (2018) descreveram as vulnerabilidades inerentes da rede
CAN neste modo de extração de dados, bem como as medidas de proteção
implementadas pelos fabricantes de veículos.
No ano de 2004, os fabricantes europeus de veículos comerciais chamaram a
atenção da comunidade europeia para o crescente risco devido a instalação,
principalmente em veículos comerciais, de equipamentos de aquisição de dados
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diretamente no barramento CAN (ACEA - EUROPEAN MANUFACTURER
ASSOCIATION, 2004).
Por outro lado, os fabricantes de veículos comerciais criaram uma interface
elétrica denominada Fleet Management System Interface (FMS) capaz de transmitir,
de forma ativa, dados das ECUs do veículo através de um protocolo comum. Esta
interface permite a leitura de dados da arquitetura eletrônica do veículo comercial
pelos computadores de bordo disponíveis no mercado.
Em NYKÄNEN et al. (2019), esta possibilidade de uso do padrão FMS é
apresentada como fonte primordial de aquisição de dados em veículos de forma
segura e em conformidade com os padrões automotivos. Imprecisão pode afetar a
aplicação para a qual a informação é destinada e levar a conclusões erradas de
desempenho do veículo, motorista e posteriormente influenciar a análise de
manutenção veicular causada por estas medições. No caso de veículos comerciais, a
ECU responsável pela medição de velocidade é o tacógrafo, que é regulamentado
pela resolução Contran 92 de 04 de maio de 1.999. Por esta regulamentação, o erro
máximo admissível para medição de velocidade é 6% da velocidade real.

2.2.3

RFMS

Desde o final de 2005, em paralelo à construção do padrão FMS, as
montadoras desenvolveram suas próprias plataformas de telemática e aquisição
remota de dados. Faria sentido, então, que o padrão FMS evoluísse para uma
interface que permitisse a extração de dados do veículo diretamente dos servidores
das montadoras, evitando definitivamente a instalação de equipamentos de aquisição
de dados operacionais e de manutenção dos veículos.
Em 2019, a ACEA publicou o primeiro documento padronizando a aquisição de
dados veiculares através de uma API (Application Programming Interface) em
servidores de dados das próprias montadoras de veículos comerciais (ACEA - API
DOCUMENTATION, 2019), permitindo o acesso remoto aos dados dos veículos.
Para se obter os conjuntos de dados especificados no padrão rFMS, é
necessário passar pelas etapas de identificação e autorização de acesso aos serviços
de extração de dados de uma determinada frota ou veículo.
A especificação do processo de autorização de acessos aos dados do veículo
está descrita em ACEA – Authorization Specification (2019). A Figura 2.3 apresenta
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de forma resumida o processo de autorização de acessos aos servidores de dados
rFMS de um determinado veículo e compreende das seguintes etapas:
1.Registro do proprietário: o proprietário do veículo comercial ou frota deverá
autorizar a transferência dos dados e informações para a plataforma rFMS da
montadora ou prestador de serviços em telemática;
2.Registro do aplicativo: em paralelo ao registro do proprietário do veículo ou
frota, o prestador de serviços em telemática ou cliente que fará a extração dos dados
dos veículos deverá registrar-se na plataforma rFMS;
3.Liberação de acesso: o proprietário do veículo comercial ou frota deverá
enviar as credenciais de acesso aos dados e informações do veículo na plataforma
rFMS ao prestador de serviços que fará a extração;
4.Chamada de API: o cliente deverá iniciar o processo de chamada da API
conforme especificação definida pela ACEA (ACEA – API DOCUMENTATION, 2019).

Figura 2.3 - Processo de autorização de acessos aos dados do veículo.
Fonte: (ACEA - AUTHORIZATION SPECIFICATION, 2019).

Conforme mencionado anteriormente, a prática de extração direta de dados do
barramento CAN é uma fonte de risco e perigo, afetando a segurança de condução e
dirigibilidade do veículo (AVATEFIPOUR & MALIK, 2018; EIZA & NI, 2017). Assim,
pode-se concluir que a utilização dos padrões FMS para conexões físicas de ECUs
de telemetria ou rFMS para extração de dados dos servidores de uma montadora torna
o processo mais seguro do que acesso direto à porta OBD. No caso do uso do padrão
FMS para aquisição de dados do CAN, existe uma proteção de acesso aos dados, o
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padrão FMS só permite a leitura dos dados relevantes à gestão de frotas, não
permitindo a escrita na rede CAN (NYKÄKEN et al., 2016).

2.2.4 Análise de Dados de Veículos

A coleta dos dados veiculares para análise de manutenção do veículo, ou
condução do motorista, podem ocorrer de duas formas, a cada uma hora ou apenas
uma vez ao dia. Veículos conectados podem gerar até 30GB de informação por dia,
atingindo um tráfego de dados que pode superar 1TB no mês (NEILSON et al., 2019).
Estes dados operacionais dos veículos podem ser utilizados para gerar informações
que permitem avaliar o desempenho operacional do veículo ou da frota, que podem
ser utilizados para a retroalimentação e treinamento dos motoristas, ou para
planejamento e tomadas de decisão por parte dos gestores de frota. Os seguintes
serviços digitais podem ser disponibilizados ao condutor e gestor da frota:
a) Análise de manutenção do veículo;
b) Análise de estilo de condução do motorista.

2.3 Métodos de Manutenção Veicular

A manutenção de um veículo pode ser reativa ou preventiva. No caso da
manutenção reativa, o ciclo de diagnóstico e correção inicia-se após a manifestação
de uma anomalia. Já no caso da manutenção preventiva, a ação acaba sendo
direcionada, reduzindo riscos e antecipando os intervalos de reparo. Na maioria dos
casos, os intervalos de manutenção são fixos e especificados pelo fabricante,
considerando-se como fatores o tempo de uso e quilometragem percorrida. Esses
intervalos geralmente são estabelecidos de forma uniforme para todos os proprietários
do mesmo tipo de veículo, independentemente do tipo de serviço.
Como alternativa a estas classificações fixas, um sistema preditivo de
manutenção seria o mais adequado, já que os dados operacionais extraídos do
veículo podem indicar com maior clareza a severidade de uma determinada aplicação
de transporte e, por consequência, os planos de manutenção mais adaptáveis para
cada

um

destes

cenários

operacionais

de

transporte

(CHANDRAN

&

FROST&SULLIVAN, 2020). Segundo SHAFI et al. (2018), a evolução para um cenário
de manutenção preditiva requer um processo de análise de dados. Os autores
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propuseram um algoritmo chamado “Sequential Pattern Mining Algorithm” que é capaz
de aprender a reconhecer padrões de comportamento em função da informação de
garantia do veículo e os transforma em um sistema de regras definidas por
especialistas em manutenção automotiva. Os dados capturados são definidos
inicialmente através de históricos de falhas conhecidas em processos de garantia. É
necessário mapear os sensores do veículo capazes de identificas tais falhas e incluir
os dados gerados em um sistema de regras e, no caso de uma nova falha aparecer
ou o intervalo de manutenção mudar, estes deverão dar origem a regras adicionais.

2.4 Análise de Estilo de Condução do Motorista

O custo operacional de uma frota de veículos comerciais está diretamente
ligado a diversas variáveis. As principais são o consumo de combustível, uso dos
sistemas de freio, oscilação no pedal do acelerador, relação de torque do motor e
aceleração do veículo, dentre outros. Cabe salientar que as variáveis descritas são
diretamente influenciadas pelo estilo de condução do motorista.
Um aspecto importante que influencia o desempenho do motorista na condução
de um veículo comercial e, principalmente, nas condições de segurança do processo
de transporte é a identificação da fadiga do condutor. O trabalho de ANUND (2017)
compara o nível de fadiga de motoristas em uma rota simulada durante o dia e a noite,
identificando as condições em que a operação de transporte noturna gera uma fadiga
maior ao condutor. Neste caso, as questões relativas a fatores humanos devem ser
avaliadas e tratadas a partir do sistema de avaliação de desempenho de motoristas
de veículos comerciais.
Para analisar o estilo e desempenho na condução de um veículo e identificar
as demais variáveis que impactam no processo de transporte, ANASTASIO (2017) e
SHAFI et al. (2018) propuseram a utilização de Redes Neurais Artificiais (RNAs) para
analisar os comportamentos dos processos de condução e manutenção,
principalmente de veículos comerciais, que impactam no desempenho e segurança
da operação de transporte.
O trabalho de ANASTASIO (2017) utiliza uma rede neural do tipo multi-layer
perceptron (MLP), com o objetivo de classificar o tipo de pavimentação de um veículo
de passeio. O trabalho de SHAFI et al. (2018) discorre sobre as limitações do
sensoriamento para detecção de pavimentos e rodagem de veículos, utilizando
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smartphones, como pontos variáveis de fixação no painel, ajuste de inclinação do
acelerômetro em função de cada modelo de equipamento, erro do GPS (Global
Positioning System) na localização de anomalias em pavimentos, entre outros.
O trabalho de SATTAR et al. (2018) faz uma revisão das tecnologias aplicadas
na detecção do tipo de pavimentação que um veículo trafega. Os autores destacam a
utilização da técnica de detecção de limites de variáveis e o algoritmo SVM (Supported
Vector Machines) para classificar padrões de sinais lidos diretamente de sensores.
Nos dois casos, a limitação é a capacidade de processamento em tempo real dos
sinais de sensores do veículo e os filtros necessários para distinção de ruídos
eletromagnéticos.

2.5 Aplicações de Redes Neurais Artificiais no Domínio Automotivo

As Redes Neurais Artificiais foram desenhadas como modelos computacionais
de forma similar ao sistema nervoso de seres vivos, que possuem a capacidade de
capturar, interpretar e reter conhecimento (HAYKIN, 1999). As RNAs podem ser
definidas como um conjunto de unidades de processamento, também chamados de
neurônios artificiais, interconectas através de muitas conexões.
A Figura 2.4 apresenta um modelo matemático simples do neurônio artificial
desenvolvido por MCCULLOCH & PITTS (1943). A saída do neurônio é ativada
quando uma combinação linear de suas entradas excede um certo limiar. Ou seja, ele
implementa um classificador linear que sempre anuncia uma previsão de 0 ou 1,
mesmo para exemplos que estão muito perto da fronteira; embora em muitas
situações, precisemos de previsões mais graduais (valores intermediários entre 0 e
1). Uma rede neural é uma coleção de unidades conectadas; sendo que as
propriedades da rede são determinadas pela sua topologia, pelas estruturas dos
neurônios e pela função de ativação. A função de ativação representa o efeito que a
entrada interna e o estado atual de ativação exercem na definição do próximo estado
de ativação da unidade (HAYKIN, 1999).
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Figura 2.4 - Modelo matemático simples de um neurônio. A ativação de saída da unidade é, onde ai é
a ativação de saída da unidade i e wi,j é o peso sobre a ligação da unidade i com essa unidade.
Fonte: (NORVIG & RUSSEL, 2013)

As redes neurais são compostas por nós conectados por ligações direcionadas.
Uma ligação do nó i para a unidade j serve para propagar a ativação ai de i para j.
Cada ligação também tem um peso numérico wi,j associado a ele, que determina a
força e o sinal de conexão. Assim, como em modelos de regressão linear, cada
unidade tem uma entrada fictícia a0 = 1 com peso associado w0,j. Cada unidade j
primeiro calcula uma soma ponderada de suas entradas, como mostrada na Equação
1.
𝑛

ⅈ𝑛𝑗 = ∑

𝑖=0

𝑤𝑖,𝑗 𝑎𝑖 (1)

Em seguida, aplica uma função de ativação g a essa soma para obter a saída:
𝑛

𝑎𝑗 = 𝑔(ⅈ𝑛𝑗 ) = 𝑔 (∑

𝑖=0

𝑤𝑖,𝑗 𝑎𝑖 ) (2)

A ativação da função g tipicamente é tanto um limiar rígido, isto é, com saída
[0,1], caso em que a unidade é chamada de perceptron, ou como uma função logística,
isto é, sua saída é resultado de a aplicação do produto escalar dos pesos sinápticos
(w) e a entrada (a) em uma função sigmoide, caso em que por vezes é utilizado o
termo perceptron sigmoide. A função sigmoide ou logística pode ser utilizada na saída
da RNA para modelar variáveis binárias, já que alguns modelos probabilísticos, redes
neurais recorrentes e alguns modelos não supervisionados tem restrições que tornam
uma função sigmoidal necessária, principalmente onde é comumente utilizada
por redes neurais com propagação positiva (feedforward) que precisam ter como
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saída apenas números positivos, em redes neurais com várias camadas e em outras
com sinais contínuos.
As redes neurais veem sendo aplicadas na área automotiva principalmente no
apoio à condução para personalizar a experiência de uso do veículo. Já na área de
veículos comerciais, o foco é proporcionar uma experiência de condução mais segura
e também monitorada (FROST&SULLIVAN, 2020).
O trabalho desenvolvido por ANASTASIO (2017) apresenta a aplicação de uma
rede neural artificial para classificar a situação da via, isto é, se o veículo está
trefegando em uma via urbana, suburbana (fora de estrada) ou rodoviária. Esta
classificação pode influenciar na correção da avaliação de desempenho do motorista
e, por consequência, apoiar na identificação de rotas e cenários operacionais que
causem um custo maior de manutenções corretivas em veículos.
Em operações de transporte, o cenário operacional tem influência direta no
desempenho do motorista, nos planos de manutenções preventivas e na correta
identificação dos modos de falhas em veículos e, consequentemente, nas suas
manutenções corretivas e disponibilidade do veículo comercial na operação de
transporte. A rede neural apresentada por ANASTASIO (2017) utiliza variáveis de
domínio automotivo, como acelerações, velocidades e rotações do motor, sejam estas
instantâneas ou médias, que são apresentadas na Figura 2.5. Isso permite classificar
o tipo de via (urbana, suburbana ou rodoviária). Neste caso, as entradas definidas são
velocidade instantânea (input 1), velocidade média (input 2), aceleração instantânea
(input 3), aceleração média (input 4), rotação instantânea do motor (input 5) e rotação
média do motor (input 6). Para cada uma dessas variáveis, serão atribuídos pesos
aleatórios (W1j à W6j) entre -1 e 1 durante a inicialização. Isto significa que um grande
peso positivo (1) corresponde a uma forte excitação e um pequeno peso negativo (-1)
corresponde a uma inibição fraca. Os nove nós intermediários, caracterizados como
camada oculta, recebem apenas uma fração do sinal de erro total, com base
aproximadamente na contribuição relativa de cada neurônio para a saída original.
Esse processo se repete até que todos os neurônios da rede recebam um sinal de
erro que contribua para o erro total. A partir daí, os pesos de conexão de cada
neurônio são atualizados, para fazer a rede convergir para um estado que permite
classificar corretamente todos os padrões de treinamento.
Após o treinamento, os neurônios responderão com uma saída ativa se a nova
entrada contiver um padrão que se assemelhe àquela característica que os neurônios
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individuais aprenderam a reconhecer durante o treinamento. Por outro lado, as
unidades de camada ocultam tendem a inibir sua saída se o padrão de entrada não
contiver a característica a ser reconhecida e para a qual foram treinados. A saída
esperada no estudo de ANASTASIO (2017) é a definição do pavimento onde O1 é
urbano, O2 é suburbano e O3 é rodoviário.

Figura 2.5 - Rede Neural Treinada, considerando as entradas de velocidade, aceleração e rotação do
motor.
Fonte: (ANASTASIO, 2017).

Na análise da caracterização do tipo de via, segundo a rede neural, observa-se
a alteração do peso no cálculo do erro de cada interação, o que torna o processo de
aprendizado mais rápido, mas produzirá oscilações indesejáveis no aprendizado da
rede.
Em uma aplicação para veículos comerciais, a identificação com maior precisão
do pavimento onde o veículo está rodando é fundamental para ponderar a avaliação
de desempenho de um motorista, isto é, é preciso equalizar o grau de dificuldade de
condução em uma operação fora de estrada e uma operação de transporte puramente
rodoviário. Segundo SATTAR et al (2018), os sensores disponíveis nos principais
smartphones são acelerômetro, giroscópio, acelerômetro linear e de rotação e podem
ser utilizados para detecção do tipo de pavimento onde o veículo está trafegando.
Além disso, são comumente disponíveis os dados de GPS e de manômetro.
Entretanto, é necessário considerar todos os aspectos relevantes do processo de
coleta destes sinais, como propriedades do sensor do smartphone, local de sua
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fixação no veículo, identificação do sistema de suspensão do veículo e da cabine (no
caso de um caminhão trator), comportamento de condução e velocidade.
Sendo assim, no caso dos dados dos sensores do smartphone serem coletados
com diferentes tipos de aparelhos, veículos comerciais, aplicações de transporte e
velocidades distintas, a análise dos dados se tornará complexa, demandando
recursos significativo, tornando o processo custoso.
A proposta desta pesquisa é integrar a rede neural à ECU de conectividade do
veículo. No capítulo 6, será apresentada uma metodologia que emprega o conceito
de ontologia associado à aplicação da RNA, com o objetivo de analisar o desempenho
dos motoristas, levando-se em consideração o cenário operacional de transporte, por
meio da identificação tipo de pavimento que o veículo comercial trafega.

2.6 Aplicação da Ontologia para representação do conhecimento no domínio de
transporte

O ecossistema de uma solução de gerenciamento remoto de veículos
comerciais utiliza diferentes campos da tecnologia como redes veiculares, sistemas
de telecomunicações, infraestruturas computacionais, dinâmica veicular, gestão da
operação de transporte, dentre outros. Nesta seção, será apresentada a aplicação da
ontologia no domínio de transporte.
A palavra ontologia é formada pela combinação de duas palavras: onto que
significa “o Ser” e logia, que significa “estudo ou conhecimento”. Em estudos recentes,
tem sido comum visualizar o uso da palavra ontologia no que diz respeito a
mecanismos de engenharia de software no campo da tecnologia da informação. Da
mesma forma, a ciência da informação também se apropria de tal conceito, tratandoo como um sistema de organização do conhecimento e gestão de projetos em
inovação tecnológica (NAQVI, et al., 2022).
Alguns aspectos da ontologia são claros, como a necessidade de estudos na
área para a possibilidade de interoperabilidade e construção de modelos de
representação do conhecimento que possam ser um intermediário entre homem e
máquina. Outro aspecto a ser considerado é o estudo das demais áreas da ontologia
(filosofia, ciência da informação e tecnologia da informação) como ferramenta de
desenvolvimento. Neste contexto, os desenvolvimentos industriais e pesquisas
cientificas no ecossistema de conectividade para o domínio de transporte ainda
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necessitam da construção de inter-relacionamentos para que o fluxo de ideias
perpasse e receba contribuições de seus pesquisadores e desenvolvedores
(EKAPUTRA et al, 2017). No domínio de transporte, a ontologia pode compartilhar as
compreensões de termos técnicos das diversas tecnologias envolvidas na operação
de transporte, permitindo gerar um entendimento comum sobre conjuntos específicos
de informações. A criação de ontologias para análise das tecnologias envolvidas no
processo de monitoramento remoto de veículos comerciais é fundamental, pois acaba
com suposições e torna explícitos as definições e relações entre as entidades do
domínio tecnológico, apoiando todos os participantes envolvidos.
O entendimento comum de informações e premissas explícitas acerca de um
domínio semântico, são valiosos por si só. As ontologias por suportarem integração
de dados para análise e aplicarem conhecimento de domínio a dados, facilitam a
interoperabilidade de aplicações orientados a modelos de dados. A norma ISO/IEC
19763-3 foi desenvolvida para oferecer um framework genérico cujo objetivo é de
facilitar as expressões em diferentes linguagens das disciplinas envolvidas e permitir
uma interoperabilidade entre elas.

2.7 Big Data e Analytics no domínio de transporte

Os dados de viagens operacionais e de manutenção coletados de veículos e
motoristas devem ser tratados dentro de um domínio de transporte para suporte e
apoio a tomada de decisões dos gestores de frotas e de manutenção. Nesta situação,
as empresas de transportes necessitam de uma infraestrutura para captura,
organização e análise dos dados recebidos.
Segundo ZHU et al. (2019), uma infraestrutura com camadas de ingestão,
análise e aplicações de dados já é utilizada em sistemas de ITS (Intelligent
Transportation System), conforme detalhado abaixo:
a) Camada de ingestão de dados - é a entrada desta infraestrutura e
tem a função de coletar os dados de circuitos de indução, radares de
micro-ondas, câmeras de vídeo, identificação por rádio frequência,
sensoriamento dos sistemas viários urbano e rodoviário, além do
posicionamento através de GPS;
b) Camada de análise de dados - é o ponto central da arquitetura cuja
função, além de receber os dados da camada de ingestão, também
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aplica as principais abordagens de análises de Big Data com a
finalidade de direcionar para as tarefas de armazenamento,
gerenciamento, mineração, análise e compartilhamento de dados;
c) Camada de aplicação - é responsável por informar, distribuir os
resultados e processar as análises de dados para diferentes
aplicações de transporte, tais como previsão de fluidez de tráfego,
controle de sinalização em trechos urbanos, orientação a motoristas,
apoio ao direcionamento de resgate de emergência, dentre outros.

A Figura 2.6 representa uma arquitetura de ITS para cidades em todas as suas
camadas e aplicações. A camada de base chamada Data Collection Layer é a
estrutura para ingestão de sinais provenientes de sensores ou ECUs de veículos, além
de informações de pedágios, mídias sociais, sistemas de monitoramento de vias por
câmeras, enfim informações da infraestrutura de cidades e rodovias. Na camada Data
Analytics Layer estão representadas as funções de organização, preparação e análise
dos sinais recebidos da camada de ingestão. Nesta camada, os sinais são
correlacionados e estruturados para uso na camada de aplicação.
Na camada Application Layer, estão os serviços e aplicações disponíveis ao
usuário final como, por exemplo, planejamento de transporte público, predição de
fluidez de tráfego, plano de manutenção de veículos, além de aplicações dedicadas
ao gerenciamento de frotas no caso desta estrutura pertencer a uma empresa de
transporte ou embarcador.
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Figura 2.6 - Arquitetura de Big Data Analytics em ITS (Intelligent Transportation Systems).
Adaptado de (ZHU, YU, WANG, NING, & TANG, 2019).

Para uma empresa de transporte de cargas ou passageiros, a infraestrutura
para ingestão, tratamento e análise de dados e apresentação de resultados é muito
semelhante à de ITS, entretanto com foco nos processos internos de cada empresa
de transportes. A partir desta similaridade estrutural e analítica, nasceram os sistemas
de gerenciamento de transportes, ou TMS (Transport Management System) como
designados na Europa e Estados Unidos.
A utilização de Big Data e Analytics traz desafios comuns em ITS para cidades
e TMS para empresas de transporte. De forma resumida, estes desafios são:
aquisição, qualidade e armazenamento de dados, além dos tópicos relativos a
segurança e proteção (NEILSON, INDRATMO, DANIEL & TJANDRA, 2019).
A Figura 2.7 apresenta na forma de um diagrama de causa e efeito, os
principais desafios de implementação de Big Data em sistemas de transporte para
cidades e os principais tópicos de atenção para cada desafio.

47

Figura 2.7 - Principais desafios de aplicação de Big Data no domínio de transporte.
Adaptado de (NEILSON, INDRATMO, DANIEL, & TJANDRA, 2019)

Os desafios de implementação descritos na Figura 2.7 podem ser segmentados
através das seguintes etapas:
a) Aquisição de dados: os dados são coletados de fontes e formatos
diferentes o que traz dificuldades de interoperabilidade de sistemas,
limpeza de dados e limitações de processamento;
b) Limpeza dos dados: as informações e dados inerentes da área de
transporte comumente contêm ruídos e incertezas. A qualidade pode
ser comprometida por mal funcionamento ou interferências em
sensores, como também pela falta de sistemas e ferramentas de que
identifiquem conflitos ou perda de dados durante o processo de
aquisição ou transmissão;
c) Armazenamento de dados: a diversidade de dados coletados traz o
desafio de trabalhar com diversos formatos distintos, como, por
exemplo, JPG, XML, PDF, GPS, CAN, dentre outros. Esta variedade
de formatos torna mais complexa a definição do processo de
armazenamento, por exemplo dados de posicionamento, como GPS,
podem funcionar muito bem com uma base de dados “documentedoriented” enquanto dados de mídias sociais funcionam melhor se
armazenadas como “graph-oriented”;
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d) Garantia da segurança de dados: os dados da área de transporte
devem ter um tratamento de proteção mais severo, já que podem ter
um significativo interesse por “hackers”, além das exigências legais
cada vez mais rígidas em proteção de dados. Para salvaguardar estes
dados, várias abordagens devem ser implementadas, como, por
exemplo, autenticação apropriada, controle de acesso, medidas de
criptografia entre outros.

Após revisado o uso das tecnologias associadas à comunicação, aquisição,
armazenamento e diagnóstico dos dados foi possível identificar o estado da arte dos
sistemas em ambientes computacionais estruturados, apresentando uma tendência
do uso de SaaS (Software as a Service) por empresas de transportes (DEPORES &
FROST&SULLIVAN, 2020). Também foi possível identificar o estado da arte na
integração de RNA para análise e predição do estilo de via trafegada pelo veículo. Os
próximos capítulos abordam a metodologia e resultados do projeto, utilizando
softwares de Machine Learning para predição e análise do desempenho de direção
de motoristas em veículos comerciais.
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3 SISTEMA DE ESTUDO

Este capítulo apresenta o sistema de estudo que será utilizado para o
desenvolvimento da pesquisa, desde o veículo comercial escolhido, a operação de
transporte definida e os dados operacionais e de manutenção coletados deste veículo
durante a operação de transporte, bem como a infraestrutura computacional de
armazenamento e as ferramentas que serão necessárias para a aquisição e análise
dos dados.

3.1 Ferramentas de Desenvolvimento

A maioria das ferramentas de software de Big Data e análise de dados
fornecem um propósito específico, isto é, auxiliam a identificar resultados para
questões pré-definidas. Existem também ferramentas de software que podem
executar uma análise comportamental dos dados e indicar padrões operativos,
entretanto sem aprofundamento de conclusões.
Para definir a ferramenta mais adequada para trabalhar com Ciência de Dados
no meio automotivo é necessário avaliar a utilização de softwares prontos e dedicados
a estas tarefas ou a utilização de linguagens de programação. Na Tabela 3.1, são
apresentadas as principais ferramentas para análise de dados coletados de veículos
comerciais.
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FERRAMENTA

R

MATLAB &
SIMULINK

APLICAÇÃO
Linguagem
programação
análise
visualização
dados

de
para
e
de

Desenvolvimento e
simulação de cálculo

PHYTON

Linguagem
programação

de

LABVIEW

Linguagem
para
desenvolvimento e
simulações

DESCRIÇÃO
Linguagem de programação multiparadigma, dinâmica, fracamente
tipada, voltada à manipulação,
análise e visualização de dados.
Voltada
para
programação
estatística para ciência de dados e
paralelismo explícito e implícito para
lidar com Big Data sem esforço.
integra análise numérica, cálculo
com matrizes, processamento
de
sinais e construção de gráficos
linguagem de programação de alto
nível, interpretada, de script,
imperativa, orientada a objetos,
funcional, de tipagem dinâmica e
forte.
linguagem de programação gráfica
que originalmente foi desenvolvida
para o controle de automação e
aquisição
de
dados.
Sua
representação gráfica, semelhante a
um diagrama de fluxo de processos,
foi criada para fornecer um ambiente
de programação intuitivo para
cientistas e engenheiros.
O Software CANOe utiliza a

REFERÊNCIAS

(HARRIS, 2020)

(AYER, MIGUEZ, &
TOBY, 2014)

(CHANCE,
VIJAYAKUMAR,
ZINK, & HANSEN,
2007)

linguagem CAPL (Communication

CANOe

Software para
desenvolvimento e
simulações de
ECUs e redes CAN
automotivas

Access Programming Language) de
propriedade da Vector com
semelhanças a linguagem C++ para

(RISHVANTH,
VALLI, &
GANESAN, 2011)

desenvolver redes e ECUs
automotivas

Tabela 3.1 - Ferramentas estudadas para análise de banco de dados de extraídos de veículos
comerciais através de soluções de monitoramento remoto.

3.1.1 R

Essa linguagem foi criada por Ross Ihaka e Robert Gentleman, no
departamento de Estatística da Universidade de Auckland, Nova Zelândia.
Atualmente, é de domínio público e mantida por uma comunidade de colaboradores
que contribuem de forma voluntária para sua atualização e desenvolvimento.
R é um ambiente de programação cujos comandos são expressões que podem
ser organizadas em grupos com o uso de chaves. É uma linguagem de programação
estatística, com estrutura bastante conveniente para aplicações em ciência de dados.
Consiste em pacotes para lidar com a análise de Big Data, que é um processo
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complexo de examinar conjuntos de dados grandes e variados para revelar tendências
e padrões ocultos, úteis, novos e interessantes.
A programação R suporta paralelismo explícito e implícito para lidar com Big
Data sem esforço e disponibiliza uma ampla variedade de técnicas estatísticas e
gráficas, incluindo modelação linear e não-linear, testes estatísticos clássicos, análise
de séries temporais (time-series analysis), classificação, agrupamento e outras
(HARRIS, 2020).
Existem diferenças importantes, mas muito código escrito para R corre
inalterado. Muitas das funções padrão do R são escritas na própria linguagem, o que
torna fácil para os usuários seguir as escolhas algorítmicas feitas.

3.1.2 MATLAB e SIMULINK

Criado no final dos anos 1970 por Cleve Moler, MATLAB (Matrix Laboratory), é
um software desenvolvido para realização de cálculos em matrizes de alta
performance voltado para cálculos numéricos. O MATLAB se diferencia das demais
linguagens pela forma que utiliza comandos de linha, que apresenta uma similaridade
com a forma como as expressões algébricas são escritas. Isso torna mais simples a
manipulação matemática e a racionalização na construção de códigos, onde as
soluções e problemas são expressos em linguagem matemática, sendo possível
realizar análise numérica, operações com matrizes, construção de gráficos e criação
de interfaces com o usuário. Trata-se de um sistema interativo e uma linguagem de
programação baseado numa matriz.
A facilidade de escrever e depurar um programa é uma de suas principais
vantagens quando comparado a outras linguagens de programação, além de possuir
diversas funções matemáticas, matriciais e gráficas que simplificam e minimizam a
estrutura do programa. Embora seja um software voltado para cálculos matemáticos,
ele também possui uma série de rotinas para manipulação de textos, o que ajuda em
tarefas de comparação, localização de subtextos entre outras tarefas, além de
diversos módulos que agrupam funções para diferentes aplicações.
O Simulink é uma dessas ferramentas, que provavelmente é a mais conhecida.
Trata-se de uma ferramenta que serve para modelar, simular e analisar sistemas
dinâmicos baseando-se em modelos para aplicações específicas, como, por exemplo,
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Redes Neurais, Lógica Fuzzy, Otimização de Sistemas, Wavelets, Cálculo Simbólico,
Processamento de Sinais e outras.

3.1.3 Python

O Python foi criado em 1991, por Guido Van Rossumem, com a finalidade de
ser uma linguagem simples e de fácil compreensão. É uma linguagem computacional
que pode ser usada para desenvolver e administrar grandes sistemas, robusta e
multiparadigma, com pouco uso de marcações (ponto ou ponto e vírgula), marcadores
(chaves, colchetes ou parênteses) e de palavras especiais (begin/end), o que facilita
a leitura e compreensão da linguagem visualmente, deixando-a mais limpa.
O Python é uma linguagem de programação de alto nível e destaca-se pela
simplicidade, o que facilita o aprendizado da programação, permitindo a portabilidade
para diversas plataformas, além de ser possível utilizar trechos de códigos em outras
linguagens.
É mantido pela empresa Python Software Foundation (PSF). Adicionalmente, é
importante destacar que o Python é uma linguagem dentro do contexto de software
livre, modelo comunitário, permitindo assim que seus usuários e colaboradores
possam modificar seu código fonte e compartilhar novas atualizações, contribuindo
para o constante aperfeiçoamento da linguagem (AYER, MIGUEZ, & TOBY, 2014)

3.1.4 National Instruments LabVIEW

O software LabVIEW da National Instruments é uma linguagem de
programação gráfica que originalmente foi desenvolvida para o controle de automação
e aquisição de dados. Sua representação gráfica, semelhante a um diagrama de fluxo
de processos, foi criada para fornecer um ambiente de programação intuitivo para
cientistas e engenheiros. A linguagem amadureceu nos últimos 30 anos para se tornar
um ambiente de programação de propósito geral. O LabVIEW possui vários recursos
chave que o tornam uma opção importante em um ambiente de automação. Isso inclui
comunicação de rede simples, implementação turnkey de protocolos de comunicação
comuns (RS232, GPIB, dentre outros), conjuntos de ferramentas poderosos para
controle de processo e ajuste de dados, construção de interface de usuário fácil e
rápida e um ambiente de execução de código eficiente (CHANCE et al., 2007).
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3.1.5 Vector CANOe

A empresa Vector GmbH na Alemanha construiu um software que tem a
capacidade de desenvolver, testar e diagnosticar todo o ambiente e arquitetura
automotiva. As principais montadoras europeias e americanas utilizam o software
CANOe para desenvolver e validar sistemas automotivos, desde uma nova ECU até
uma rede CAN automotiva completa. Esse software usa a linguagem de programação
CAPL (Communication Access Programming Language), de propriedade da própria
Vector, mas que tem grande similaridade com a linguagem C++. (RISHVANTH, VALLI,
& GANESAN, 2011). Recentemente o pacote de software CANOe recebeu um
complemento chamado “Connectivity Feature Set” que permite conectar a ECU ou a
rede CAN em desenvolvimento a um back end de conectividade e, desta forma, validar
a solução fim-a-fim.

3.2 Ferramentas de Democratização de Data Science

A evolução dos processos de coleta e análise de dados no setor automotivo
indica a necessidade de um planejamento adequado para implementação de ciência
de dados considerando três vértices: o conhecimento e domínio das operações de
transporte, preparação de dados coletados, análise de dados e máquina de
aprendizado para predições de eventos e comportamentos. A Figura 3.1 representa
os três vértices fundamentais para implementação da ciência de dados no domínio de
transporte. Considerando estas premissas para o desenvolvimento da pesquisa,
foram escolhidas as ferramentas da empresa canadense Altair. O software Monarch
foi utilizado para a etapa de preparação da base de dados e o software Acknowledge
Studio para a identificação de eventos e predição de manutenções em veículos
comerciais. Algumas considerações que apoiaram a definição destas ferramentas de
desenvolvimento:
• Capacidade de combinar grandes volumes de dados de fontes distintas e
eventualmente não correlatas,
• Possibilidade de operação exclusiva em nuvem privada ou combinada com
dados extraídos de nuvens pulicas ou governamentais,
• Continuidade no desenvolvimento: por tratar-se de uma ferramenta “code free”
as análises de dados podem ser conduzidas por especialistas em transportes.
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Por outro lado, a ferramenta também permite a interoperabilidade com de
aplicações desenvolvida em Python, R, Mathlab, entre outros.

Figura 3.1 – Os três vértices fundamentais para implementação da Ciência de Dados no domínio de
transporte.

3.2.1 Altair Monarch

O Altair Monarch é uma solução de preparação de dados. Esse software pode
se conectar a várias fontes de dados que tenham formatos distintos, incluindo dados
estruturados e não estruturados, sejam estes dados baseados em nuvem e big data,
como também em planilhas desenvolvidas em soluções para uso não estruturado
como MS Excel, Power BI, dentre outros. Com esse software, é possível conectar,
limpar e manipular dados e não requer conhecimentos específicos em linguagens de
programação, pois sua interface é totalmente visual e intuitiva.
Esta solução pode converter rapidamente formatos de dados díspares em
linhas e colunas para uso na análise de dados, além de automatizar todo o processo
para que possa ser replicado no futuro em fonte de dados similares. Atualmente, ele
possui mais de 80 funções de preparação de dados pré-construídas, significando que
as tarefas de preparação de dados podem ser concluídas rapidamente e sem erros,
gerando maior confiança na organização e correlação de dados.

3.2.1.1 Conceitos para a Preparação de Dados do SW Altair Monarch

A primeira etapa em um processo de análise é a coleta e manipulação correta
dos dados. Em seguida, vem o gerenciamento e a transformação desses dados
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através do uso de ferramentas adequadas, e o conhecimento adquirido para uma
análise, interpretação e conclusão dos resultados.
As características mais importantes para essa etapa são:
a) Capacidade de extração de dados - através dos seus conectores, a
importação de dados de qualquer fonte, seja um banco de dados, uma
tabela de um site na internet, um conjunto de dados proveniente de
uma aplicação como o Jira, por exemplo, e até mesmo a extração de
dados de relatórios em texto;
b) Capacidades de misturar dados de diferentes fontes - é
necessária a funcionalidade de juntar diferentes fontes de dados
baseadas em uma ou mais colunas, adicionando as colunas de uma
Tabela à outra, além de juntar diferentes fontes de dados com base
na posição ou nome de suas colunas, adicionando as linhas de uma
Tabela à outra, preferencialmente de forma simples e visual
c) Rastreabilidade - todos as transformações executadas e uma ou
mais fontes de dados são armazenadas em um histórico, permitindo
a compreensão do desenvolvedor do resultado final de uma
preparação de dados, que pode entender o passo a passo da criação
daquela tabela;
d) Repetitividade - os modelos de preparação de dados criados podem
ser reutilizados sem que o mesmo processo precise ser aplicado em
novos dados. Por exemplo, uma vez executada uma preparação cuja
fonte principal de dados é proveniente de um banco de dados que é
atualizado diariamente, é possível com poucos passos extrair os
mesmos resultados adquiridos na primeira análise, contemplando
todos os novos dados de um novo mês de coleta, sem a necessidade
de repetir todos os passos de transformação. Este conceito pode ser
automatizado através de soluções de RPA (Robotic Process
Automation); isto é, a utilização de robôs, que são algoritmos capazes
de executar tarefas que, em um primeiro momento, repetem ações
humanas, imitando as interações humanas com sistemas. Isto pode
evoluir para algoritmos cognitivos, que imitam o julgamento humano,
tomando decisões, fazendo uso de machine learning e subindo mais
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um degrau evolutivo, aumentando a inteligência humana, com uso de
Inteligência Artificial (IA);
e) Exportação - uma vez executada a preparação dos dados, é possível
exportar os resultados para que outras análises possam ser efetuadas
em outros softwares. É importante nesta etapa a possibilidade de
exportação dos dados iniciais, intermediários e finais de duas
transformações para diversos formatos, permitindo que ele contribua
na preparação de dados dos mais diversos projetos. Alguns exemplos
de formatos de dados mais exportados são CSV (Comma Sepparated
Values); JSON objeto de notação do JavaScript (JavaScript Object
Notation); Microsoft Access Database; dentre outros.

3.2.2 Altair Knowledge Studio

O Altair Knowledge Studio permite a utilização de técnicas de modelagem de
dados e algoritmos, por exemplo, árvore de decisão, modelos de regressão, redes
neurais, dentre outros, de forma previamente construída ou interoperável com
algoritmos de código aberto de Python, R e Mathlab. A característica de interação
gráfica torna o processo de escolha da modelagem de dados mais transparente e
assertivo em função do mecanismo de predição que se deseja utilizar para cada
projeto, já que é possível visualizar rapidamente os dados à medida que se gera
resultados dos experimentos computacionais.

3.2.2.1 Conceitos para Análise Preditiva de Dados do SW Altair Knowledge Studio

Uma vez que os dados estejam organizados, a próxima etapa é a análise e
aprendizado dos dados. A análise preditiva baseada em dados históricos define o
aprendizado de máquina como o conjunto de ferramentas e algoritmos mais utilizados
para esse fim. Alguns algoritmos prontos para serem utilizados nas predições podem
ser utilizados em diversas aplicações na área automotiva. Entretanto, é necessário
identificar a ferramenta de desenvolvimento que ofereça a capacidade de classificar e
continuamente predizer eventos e possibilidade nas condições de operação de
transporte. As classificações e predições contínuas podem ser identificadas através
de algoritmos de regressão linear, regressão logística, indução de árvore de decisão,
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floresta aleatória e deep learning. A seguir, será apresentada uma visão resumida da
aplicação de cada um destes algoritmos:
a) Regressão linear - em estatística ou econometria, regressão linear é
uma equação para se estimar a condicional de uma variável y, dados
os valores de algumas outras variáveis x. A regressão linear, em geral,
visa ajustar-se a um valor que não pode ser estimado originalmente.
Chama-se direto porque se considera que a taxa de resposta às
variáveis é uma função direta de alguns parâmetros. Sendo uma das
primeiras formas de análise de retrocesso a ser estudada
estritamente, é bastante utilizada em operações práticas. Isso ocorre
porque os modelos que dependem linearmente de seus parâmetros
desconhecidos são mais fáceis de ajustar do que os modelos não
lineares aos seus parâmetros e porque as parcelas estatísticas dos
resultados antecipados são fáceis de determinar. Estatísticas dos
resultantes esperado são fáceis de determinar. Um modelo parecido
com o da investigação utilizada para acompanhamento de
aprendizagem de regressão linear pode ser aplicado a motoristas de
veículos comerciais e verificar seu desempenho baseados em suas
interações com sistemas virtuais de orientação, levando em
consideração variáveis comportamentais (RODRIGUES, MEDEIROS,
& GOMES, 2013);
b) Regressão logística - a regressão logística é uma técnica estatística
que tem como objetivo produzir, a partir de um conjunto de
observações, um modelo que permita a predição de valores tomados
por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma
série de variáveis explicativas contínuas e/ou binárias (GIOLO, 2017);
c) Algoritmos de indução de árvore de decisão - os algoritmos de
indução de árvore de decisão são técnicas conhecidas para atribuir
objetos a categorias predefinidas de maneira transparente. A maioria
dos algoritmos de indução de árvore de decisão depende de uma
estratégia recursiva e ambiciosa de cima para baixo para o
crescimento da árvore e de técnicas de poda para evitar o sobre
ajuste. Embora tal estratégia tenha tido bastante sucesso em muitos
problemas, é insuficiente em vários outros. Por exemplo, existem
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casos em que as superfícies hiper retangulares geradas por esses
algoritmos só podem mapear a descrição do problema após várias
partições subsequências, o que resulta em uma árvore grande e
incompreensível. Assim, em BARROS et al. (2014), foi proposto um
algoritmo de indução de árvore de decisão baseado em agrupamento
que visa fornecer modelos mais precisos e/ou descrições mais curtas,
que sejam compreensíveis para o usuário final. Naquela investigação,
foi proposta uma análise dependente de dados, a fim de buscar
evidências que possam explicar em quais situações o algoritmo
desenvolvido pelos autores supera um algoritmo de indução de árvore
de decisão. O modelo proposto utiliza base experimental para
validação e pode ser adequado em análises experimentais de fadiga
em componentes automotivos (SMITH & KONING, 2017);
d) Floresta

aleatória

(Random

Forest):

é

um

algoritmo

de

aprendizagem de máquina flexível capaz de produzir excelentes
resultados na maioria das vezes, mesmo sem ajuste de hiper
parâmetros. É um dos algoritmos mais aplicados, devido à sua
simplicidade e o fato de que pode ser utilizado para tarefas de
classificação e também de regressão. A Floresta Aleatória é um
algoritmo de aprendizagem supervisionada, isto é, uma floresta de um
modo aleatório que se trata de uma combinação de árvores de
decisão, na maioria dos casos é treinada com o método de bagging.
O conceito do método de bagging é que a combinação dos modelos
de aprendizado aumenta o resultado geral, obtendo uma predição
com maior acurácia e estabilidade. Em PRETORIUS et al. (2017), é
apresentada uma revisão da literatura de 34 artigos encontrados entre
os anos de 2001 e 2015 sobre algoritmos de Random Forest. Esta
análise revelou várias limitações em relação às escolhas das medidas
de desempenho, a forma como essas medidas são estimadas, e a
metodologia para comparações de vários algoritmos em vários
conjuntos de dados. Como conclusão, (BENWARE, 2021) apresentou
que em quase um terço dos resultados de artigos de pesquisa sobre
Random Forest, nenhum resultado satisfatório foi encontrado em
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comparação aos procedimentos estatísticos específicos aos mesmos
objetos de predição.
e) Aprendizado Profundo (Deep learning): é um dos campos do
aprendizado de máquina (Machine Learning) que se ocupa de
algoritmos especiais. Esses algoritmos, ao contrário dos demais,
simulam a capacidade de neurônios artificiais para reproduzir a
maneira como os nossos cérebros são introduzidos ao conhecimento
(HAYKIN, 1999). O Deep Learning se baseia em dois conceitos: o
aprendizado supervisionado e o não supervisionado. O primeiro treina
inteligências artificiais a partir de parâmetros definidos, que são
replicados por uma máquina para conseguir seu objetivo. Já o
segundo funciona de maneira mais espontânea e permite que a
Inteligência Artificial seja treinada de acordo com uma lógica
semelhante à tentativa e erro. Os dois tipos de aprendizagem podem
produzir resultados similares, entretanto quanto mais complexa é uma
estrutura de Deep Learning, mais elaboradas são as tarefas que
consegue completar. Redes neurais simples tendem a ser aplicadas
em atividades repetitivas, enquanto as de aprendizado não
supervisionado são usadas em situações que envolvam, por exemplo,
a computação cognitiva. Em GELENBE e YIN (2017) é apresentada
uma RNN (Random Neural Network) como uma integração
estocástica de estado e “integrate and fire”, integra e atira em tradução
livre, modelo no qual os neurônios interagem uns com os outros por
meio de excitação e inibição de picos, tendo uma propriedade de que
sua distribuição de probabilidade de estado é dada por um sistema
facilmente resolvível de equações não lineares e tem sido usado para
inúmeras aplicações que exploram sua estrutura recorrente. Dentro
do trabalho recente, a RNN é usada para aprendizagem profunda,
explorando o comportamento assintótico da rede, por meio de funções
de transferência simplificadas com multicamadas e arquiteturas ELM
(Extreme Learning Machine) de arco, resultando em altas taxas de
classificação em conjuntos de dados reais com o custo computacional
limitado (EKMAN, 2021);

60

f) Análise de agrupamento de dados ou clustering: A análise de
cluster de dados é o conjunto de formas de busca (data mining) que
se propõem a agrupar automaticamente os dados de acordo com seu
nível de similaridade. O critério de similaridade faz parte da descrição
do problema e, dependendo do algoritmo, cada conjunto de dados
realizado a partir do processo é chamado de grupo, aglomerado ou
ajuntamentos. No artigo de ADEBISI et al. (2012), o uso dos
algoritmos K-Means e Expectation-Maximization, não apresentaram
resultados satisfatórios. As experimentações orientadas com os dois
algoritmos de agrupamento revelaram na composição que ambos
estavam marcados com escassez. Os resultados alcançados
revelaram que não se pode dizer que a confluência rápida e fora de
época do algoritmo de maximização de antecipação garantiu a
otimização dos resultados, enquanto o K-Means não garantiu a
confluência fora de época, é possível levantar algumas questões de
desconfiança em relação a confiabilidade dos resultados alcançados.

3.3 Distribuição das Ferramentas de Desenvolvimento

Após o estudo das linguagens de programação, estruturas de ambiente
computacional e softwares de tratamento e análise de dados descritos neste capítulo,
este trabalho utilizou a ferramenta LabVIEW para a construção e automação de um
ambiente de simulação de monitoramento remoto de veículos comerciais. Os anexos
1 e 2 apresentam um ambiente de simulação e resultados de testes onde as
ferramentas descritas foram utilizadas. Também foram utilizadas as ferramentas Altair
Monarch para a etapa de preparação de dados e a ferramenta Altair Knowledge Studio
para análise de dados. A visualização das análises em tempo real foi executada
através do Altair Panopton. Em uma aplicação de Big Data estruturado, estas
ferramentas podem ser executadas em uma estrutura Hadoop de computação
compartilhada. Na Figura 3.2, são apresentadas as ferramentas de software e análise
de dados, suas características e campo de aplicação em um sistema de
monitoramento remoto de veículos comerciais.
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Figura 3.2 - Ferramentas de desenvolvimento utilizadas em cada etapa de um sistema de
monitoramento remoto de veículos comerciais.

3.4 Visão Geral do Sistema de Estudo

O sistema de estudo compreende uma solução de monitoramento de
caminhões trabalhando no processo de transporte de cana-de-açúcar entre a área de
colheita e a usina. As informações operacionais do veículo durante o processo de
transporte são transmitidas para uma infraestrutura em nuvem da própria montadora
do veículo comercial. Vale lembrar que, nas seções 2.2.2 e 2.2.3, foi discutido que os
mecanismos mais seguros e confiáveis para a extração de dados veiculares são as
interfaces FMS ou rFMS. No caso deste sistema de estudo, a montadora do veículo
disponibilizou o acesso aos seus dados operacionais e de manutenção através de um
serviço próprio via Webservice, que tem uma similaridade funcional ao rFMS
apresentada seção 2.2.3, porém com uma amplitude maior de dados operacionais e
de manutenção. A Figura 3.3 apresenta a topologia fim-a-fim do sistema de estudo.
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Figura 3.3 - Estrutura Fim-a-Fim de Um Sistema de monitoramento de veículo.

3.5 Ambiente de Operação

O veículo comercial opera no processo de produção de cana-de-açúcar no
interior do Estado de São Paulo, na região Sudeste do Brasil. A coleta dos dados
operacionais e de manutenção do veículo foi feita durante a safra de 2018/2019 no
Estado de São Paulo. Neste período, foram colhidas 333.294.057 toneladas de canade-açúcar (Relatório final da safra 2018/2019 Região Centro-Sul CONSECANA).
A estrutura descrita na Figura 3.3 operou 24h entre os meses de março a
novembro de 2018. Neste período, foram coletados os seguintes dados operacionais
do caminhão:
•

diagnostico remoto de anomalias,

•

identificação de percursos,

•

notas de desempenho de motoristas,

•

informações operacionais como consumo de combustível,

•

nível de óleo do motor,

•

desgaste do sistema de freios,

•

informações sobre manutenção preventiva tais como, troca de óleo lubrificante
do trem de força do veículo, isto é, motor, caixa de transmissões e eixo trator.
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3.6 Características Mecânicas do Veículo

O veículo utilizado foi um caminhão Mercedes-Benz Axor 3344\6X4|48, com as
seguintes especificações:
•

Motor: 6 cilindros, vertical em linha com turbocooler (turboalimentado com pós
resfriador), 4 tempos Diesel, cabeçote individual com 4 válvulas por cilindro, 2
de admissão e 1 de escapamento e 1 do TOP BRAKE, e potência efetiva liquida
de 323KW (439 cv) @ 1900 / min.

•

Caixa de Transmissão: transmissão não sincronizada automatizada
Powershift EPS3

•

Peso Bruto Total Combinado (PBTC) : 74 toneladas.

A Figura 3.4 apresenta o veículo comercial Axor 3344 na operação de transporte
de cana-de-açúcar.

Figura 3.4 - Veículo comercial Mercedes-Benz Axor 3344.
Fonte: Galeria Mercedes-Benz Axor 3344.

3.7 Características Gerais da Rede CAN do veículo AXOR 3344

A topologia da eletrônica embarcada do veículo comercial Mercedes-Benz Axor
3344 é fundamental para este projeto pois os sinais disponíveis nesta rede distribuída
serão a matéria prima para o desenvolvimento dos serviços, isto é, dados relevantes
de operação e manutenção. O caminhão Mercedes-Benz Axor 3344\6X4|48 possui
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uma arquitetura eletrônica CAN em estrela, isto é, os módulos eletrônicos em sua
camada física se comunicam utilizando o protocolo SAEJ1939. O sistema de
endereçamento e transmissão de dados está em conformidade com a norma ISO
11898 e a diagnose, tendo o painel de instrumentos com porta de acesso à rede e
fisicamente utilizando a linha K, através do protocolo KWP2000 (Key World Protocol).
A Figura 3.5 apresenta a topologia da eletrônica do veículo.

Figura 3.5 - Estrutura da rede CAN do veículo Mercedes-Benz Axor 3344.
Fonte – adaptado do Manual de treinamento da Mercedes-Benz do Brasil

Na topologia apresentada na Figura 3.5, a ECU identificada como TP
(Telematic Platform) é responsável pela coleta e análise de dados operacionais e
manutenção do veículo ainda no ambiente de rede da eletrônica automotiva. As
informações coletadas e interpretadas pela ECU TP são transmitidas para uma
camada de ingestão de dados em tempo real na infraestrutura computacional da
própria montadora de veículos por meio da tecnologia de comunicação celular GPRS
(General Packet Radio Service), parte integrante da estrutura de rede de telefonia
celular GSM (Global Service for Mobile).
A Linha K utilizada para diagnose externa deste veículo é uma conexão de um
único fio e, portanto, se trata de uma interface serial, que é roteada por meio de uma
conexão de aterramento associada. Consequentemente, na prática, a linha K tem
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duas conexões físicas de condutores sendo usadas: a conexão de fornecimento de
energia e a conexão de controle de transmissão e recepção são as principais tarefas
desses componentes. O barramento de dados da linha K tem as seguintes
características:
a) a conexão é serial e opera em uma linha de dados para cada
transmissão e recepção;
b) a transferência de dados é feita sem um sinal de clock, portanto,
assíncrona;
c) o processo usado para a transmissão é um processo half-duplex, de
forma que um bloco pode ser recebido ou enviado, mas os dois
processos nunca ocorrem ao mesmo tempo;
d) o sistema é um modelo mestre/escravo múltiplo, portanto, há apenas
uma unidade de controle, mas há até 100 sensores ou memórias onde
cada escravo possui seu próprio endereço de 64 bits e não necessita
alimentação externa pois há um capacitor interno.

Para a inicialização da comunicação entre os participantes de uma rede, deve
haver estimulação primeiro. Isso ocorre entre a unidade de controle e o respectivo
computador de diagnóstico externo. Essa estimulação pode ocorrer de duas maneiras
diferentes:
a) inicialização rápida: Nesta etapa, a comunicação é estabelecida
através do nível baixo, já que o 0 (zero) lógico é mantido por um
período curto; onde a interação normal inicia. Para obter uma conexão
entre a central e o computador de diagnóstico, neste caso são
enviados bytes de telegramas extremamente lentos, cerca de 5
bytes/s, que têm a função de violar a condição de paridade.
Terminando esta etapa de estimulação, ocorre uma comunicação
normal;
b) KWP: Como no caso de outros barramentos, a linha K utiliza um
determinado protocolo para estruturar o processo e seu estilo durante
a comunicação. Nesse caso, normalmente é usado o KWP (Key World
Protocol) protocolo de comunicação que funciona com palavraschaves. A vantagem do KWP é a capacidade de usar a conexão de
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diagnóstico para sobrescrever o firmware com versões de software
mais desenvolvidas.
#

COLUNA

TIPO

1

ElementID

Char

2

Char

6
7
8
9
10
11
12
13

Vehicle ID
Period
Period/Begin
Period/End
Period/Period
Period/TimeRange
Period/Period/TimeRange/Model
Period/Period/TimeRange/Period
Period/Period/TimeRange/Period/Begin
Period/Period/TimeRange/Period/End
Period/Period/StartYear
Period/Period/EndYear
Period/Period/Interval
Period/Period/Year
Period/Period/Period
Period/Period/CalendarWeek

14

3
4

5

15

16
17
18
19
20
21

Char
Char

DESCRIÇÃO

ID referente a um documento
correspondente de um data set
ID do veículo
Período de análise
Data início
Data final

Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char

Período do intervalo de tempo
Modelo
Somente se Model = PERIOD
Data início
Data final
Primeiro ano do período
Último ano do período
Período do intervalo
Ano de análise
Período da análise
Calendário da semana da análise

Grades
Grades/DrivingStyle

Char

Notas do veículo num período de
tempo definido
Estilo da direção em geral

Grades/DegreeOfDifficulty

Char

Grau de dificultade em em geral

AvgValue
AvgValue/Weight
AvgValue/Speed
AvgValue/OverallConsumption

Char
Char
Char

AvgValue/DriveConsumption

Char

Média dos valores do veículo
Peso médio do veículo
Velocidade média do veículo
Consumo médio do veículo em geral
Consumo médio do veículo em
movimento

TotalDistance

Char

Distância total de todos os veículos

Number Of Vehicles

Char

Número de veículoss que retornam na
resposta

Char

Tabela 3.2 - Exemplo de dados operacionais.

Embora o barramento utilize uma forma de transferência de dados que nunca
pode ocorrer nas duas direções, ainda assim permite que várias unidades de controle
se comunicam através de um mesmo cabo. Embora a linha K ainda atue como um
componente básico do setor de tecnologia de eletrônica automotiva, esta linha de
dados vem sendo substituída por redes mais sofisticadas, como o próprio CAN para
fazer diagnósticos de ECUs, principalmente em veículos comerciais em função da
dependência dos novos sistemas de exaustão de gases. A Tabela 3.2 apresenta
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alguns dos dados operacionais e de manutenção do veículo disponíveis nos
servidores da montadora.

3.8 Infraestrutura Computacional em Nuvem para Gestão de Serviços Digitais e
Big Data

A topologia da infraestrutura computacional em nuvem permite a escalabilidade
na ingestão de dados originados do veículo, assim como a disponibilidade para
extração de informações com a finalidade de análise de dados. De forma geral, a
infraestrutura de ingestão e organização de dados é desenhada para oferecer
soluções de negócios ao transportador. O trabalho de Big Data e análise de dados
deve ser desenvolvido em um ambiente computacional separado do produtivo. A
Figura 3.6 apresenta um modelo eficiente de ingestão, organização, extração e
análise de dados.

Figura 3.6 - Topologia de transmissão, ingestão, organização, extração e análise de dados.

No anexo 1 foi utilizado um ambiente de simulação da topologia acima para
compreensão das interações entre cada elemento da topologia do figura 3.6.

3.9 Método de Extração de Dados

Atualmente, o método mais utilizado para extração de dados de uma
infraestrutura computacional que disponibiliza informações via webservice é a
interface SOAP (Simple Object Access Protocol) que utiliza o formato XML para troca
de informações. Este mecanismo foi utilizado na extração dos dados operacionais e
de manutenção do veículo.
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3.10 Proteção de Dados e Consideração Finais

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, é a
legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que
também altera os artigos 7º e 16º do Marco Civil da Internet, portanto alguns dos dados
utilizados nesta dissertação foram anonimizados, protegendo a identificação da Usina
de cana-de-açúcar, motoristas contratados e, principalmente, motoristas agregados
que são contratados como pessoas físicas, nos quais a legislação de proteção de
dados tem um cuidado mais rigoroso. O dado de identificação do veículo (VIN)
também foi anonimizado para evitar a identificação de todos os veículos envolvidos e
seus proprietários através do cruzamento de dados com órgão públicos como
SENATRAN, por exemplo.
Ao final do desenvolvimento, validou-se uma solução de análise de dados
considerando a influência de eventos de manutenção e falhas nos resultados
operacionais de um veículo comercial. Esta análise indica uma relação mais realista
entre paradas para manutenção e sua influência nos indicadores operacionais do
veículo comercial, oferecendo um apoio na gestão de decisões operacionais e de
disponibilidade da frota.
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4 ETAPA

DE

APRENDIZADO

DO

PROCESSO

DE

COLETA

DE DADOS

OPERACIONAIS DO VEÍCULO

A etapa de aprendizado tem o objetivo de compreender experimentalmente as
funcionalidades dos principais elementos com compõe um sistema de monitoramento
remoto de veículo desde os mecanismos disponíveis para extração de dados
operacionais de um veículo comercial até sua ingestão em uma infraestrutura
computacional. Nesta etapa, foi realizada uma rota de testes com o Caminhão
Mercedes-Benz Axor 3344. Nesta rota, os dados operacionais do veículo foram
coletados através do sistema de telemática original do veículo, isto é, não foi
necessário utilizar as portas OBD, FMS ou rFMS conforme descrito no capítulo 2.

4.1 ECU e Telemática

A ECU responsável por todo processo de conectividade do veículo é integrada
de fábrica ao seu sistema elétrico e eletrônico, não sendo necessária nenhuma
instalação de equipamentos adicionais. Esta ECU é composta por todos os elementos
necessários para aquisição de dados da rede CAN, cálculo de posicionamento e
gerenciamento de dados e energia. A figura 4.1 apresenta os elementos que compõe
a ECU de conectividade do veículo comercial. A interface com o veículo será baseada
na arquitetura eletrônica do caminhão Mercedes-Benz Axor 3344.

Módulo de
Recepção
de Satélite

Módulo de
Comunicação
Bidirecional

Módulo de
Bateria
Auxiliar

Módulo de Gerenciamento e Bloqueio

entradas

saídas

Figura 4.1 - Diagrama de blocos da ECU de Telemática. Entradas e saídas digitais e analógicas
programáveis para monitoramento e controle do implemento, além de conexão com a rede CAN do veículo.
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4.2 Elementos do Diagrama de Blocos

A ECU responsável pela conectividade do veículo dispõe dos componentes
relevantes para a operação de cálculo de posicionamento do veículo, integração à
rede CAN, e comunicação de dados com a infraestrutura computacional. Os principais
elementos do diagrama de blocos desta ECU são:
a) módulo de recepção de Satélites de Posicionamento – GPS: o
receptor GPS é responsável por calcular e fornecer as informações
dimensionais. Essas informações são armazenadas e transmitidas
através do modem GSM periodicamente para o centro do provedor de
serviços, responsável por seu armazenamento. O receptor GPS
definido para esta aplicação é o E-Ride Opus III;
b) módulo de Comunicação Bidirecional - Modem GSM: o modem
definido para esse sistema de telemática é o modelo WMP150 da
Wavecom. Este é um microprocessador sem fio de quadribanda
baseado no processador ARM9 (850MHz, 900MHz, 1800MHz e
1900MHZ) que suporta serviços de SMS e GPRS;
c) módulo de Gerenciamento e Bloqueio: o bloco de gerenciamento
de módulos consiste em um microcontrolador Renesas e dispositivos
adjacentes (relés, sensores e outros). O microcontrolador é
responsável pela condução do software watch dog, gerencia o
processo de bloqueio e faz a interface CAN;
d) módulo de bateria de backup: o módulo do backup da bateria foi
integrado a outros módulos funcionais descritos anteriormente.
Também foi constantemente monitorado para garantir a sobrevivência
do dispositivo em caso de falha de energia da fonte principal, bem
como suporte ao sistema de memória da ECU para evitar perda de
dados principalmente durante os ciclos de ignição e partida do
veículo. Sua característica principal está na utilização da bateria de
Níquel Metal Hidreto, componente adequado ao uso automotivo em
função da capacidade para suportar as temperaturas de -40oC até
80oC.
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4.3 Aquisição dos Dados

Com o objetivo de entender o processo de extração dos dados operacionais do
veículo foi definida uma rota de pré-testes realizada na direção da fronteira de São
Paulo e Minas Gerais. O posicionamento do veículo foi verificado a cada cinco
minutos, bem como o comportamento do processo de extração de dados nas
situações de mudança de área operacional de provedora de telecomunicações, isto
é, a alteração do DDD 011 (São Paulo) para o DDD 035 (Minas Gerais). A expectativa
seria que, independentemente das condições de telecomunicações, o processo de
aquisição e transferência de dados não poderia ser suspenso pela ECU de telemática.
As rotas de testes utilizadas nesta etapa caracterizam-se pela variação na qualidade
do sinal de telefonia celular GSM, bem como a mudança para roaming nacional
provocando um hand over da rede GSM.

Figura 4.2 - Rota de Pré-Testes do Sistema de aquisição de dados embarcado.

Na Figura 4.2, os indicadores representam os estados possíveis de conectividade da
ECU sendo:
a) o indicador verde apresenta a posição do veículo no modo online;
b) o indicador amarelo apresenta a sua posição armazenada na rota
onde não seria possível a conexão através da rede GSM;
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c) o indicador vermelho significa que houve um evento online, neste
caso o motor foi desligado;
d) o indicador roxo significa alarme online, neste caso a bateria do
veículo foi desligada;
e) o indicador azul significa alarme armazenado, ou seja, a ignição do
veículo desligada, porém fora da área de cobertura GSM.

4.4 Extração de Dados dos Servidores

Uma vez conhecido o comportamento do sistema de telemática do veículo na
rota de pré-testes, iniciou-se a aquisição de dados na operação de colheita de canade-açúcar já na rota definitiva e nas condições descritas nas seções 3.1 e 3.2. As
extrações dos dados foram feitas do servidor da Mercedes-Benz do Brasil através de
API desenvolvida em Python e utilizando protocolo SOAP (Simple Object Access
Protocol).
Os dados são extraídos através de métodos de pacotes de dados divididos em:
a) análise de desempenho: No qual estão contidos as notas e
identificação de motoristas por viagem, consumo de combustível entre
ciclos de ignição, média de velocidades e rotações do motor entre
ciclos de ignição;
b) posição: informações de latitude e longitude do veículo a cada 5
minutos de operação. A cada ciclo de ignição o posicionamento do
veículo também é registrado;
c) serviços: prognósticos de troca de lubrificantes do motor, câmbio e
eixos tratores. Informações de desgastes do sistema de freios,
identificação de falhas nas demais ECUs do veículo, nível de óleo do
motor e peso bruto total do veículo;
d) gravação de viagens: as informações de rotas e viagens são
definidas através da combinação dos seguintes eventos: ciclo de
ignição, retirada e inserção de disco diagrama no tacógrafo e ciclo de
tempo a cada 24h. Movimentações do veículo inferiores a 5 km/h com
durações limitadas a 10 minutos são consideradas manobras e não
contabilizam como parte de uma viagem completa;
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e) dados básicos: são considerados os dados básicos do veículo como
VIN, tipo de motor e câmbio, além da composição de ECUs na
arquitetura eletrônica.

4.5 Organização dos Dados Operacionais

Uma vez que os dados de operação do veículo foram organizados, foi possível
identificar o comportamento do consumo de combustível em função da saturação do
elemento do filtro de ar do motor.

Tabela 4.1 - Dados operacionais considerando a saturação do elemento do filtro de ar.

Conforme apresentado na Tabela 4.1, o veículo apresentou obstrução no
elemento do filtro de ar e permaneceu nesta condição pelo período de 3 meses. Podese observar que não existiu mudança significativa nas rotas de colheita, nas notas de
desempenho dos motoristas e no peso bruto total do veículo em relação ao mesmo
período de trabalho anterior à saturação do componente. A rodagem em trabalho sem
a substituição do componente gerou um consumo de combustível adicional de 4.4%.
Pode-se verificar na Tabela 4.1 que mesmo após o reparo da falha, a média do
consumo de combustível não melhorou no período entre 21.10.2017 e 21.11.2017.
Embora não tenha sido possível constatar na prática junto ao departamento de
manutenção da usina de cana, este comportamento do consumo de combustível
sugere que ao invés da troca do elemento de filtro de ar por um novo, foi executada
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uma limpeza superficial com ar comprimido, prática comum em operações que
demandam alta disponibilidade do veículo.

4.6 Considerações da etapa de aprendizado

A etapa de aprendizado foi essencial para construir uma base de dados
operacionais do veículo, identificar o melhor mecanismo de aquisição de dados sem
nenhum tipo de intervenção elétrica ou eletrônica no caminhão, bem como
compreender os mecanismos disponíveis para extração, organização e análise de
dados operacionais e de manutenção.
Os ensaios desenvolvidos na fase de aprendizado permitiram identificar
elementos de atenção em cada etapa do uso das tecnologias envolvidas no processo
de monitoramento remoto de veículos comerciais.
O processo de extração de dados de um veículo, sem a intervenção física,
utilizando-se dos servidores da montadora, tem se mostrado mais seguro e confiável,
uma vez que a montadora se torna responsável pela qualidade e disponibilidade da
informação operacional e de manutenção do veículo, ou até mesmo dos dados
proprietários da rede CAN. Os protocolos mais utilizados nos processos de
requisições de dados dos servidores de conectividade da maioria das montadoras são
SOAP ou REST (Representational State Transfer),
No modelo utilizado na etapa de aprendizado, não foi necessária a instalação
de chicotes elétricos e ECU adicional para extração de dados via OBD ou FMS, e
como consequência foram eliminados potenciais riscos de danos ao sistema elétrico
eletrônico, bem como anomalias por interferência eletromagnética e intervenção de
escrita e leitura nas mensagens CAN existentes na rede do veículo.
O protocolo rFMS descrito no capítulo 2.2.3 apresenta mecanismos de extração
de dados muito semelhantes aos adotado nos servidores das montadoras de veículos,
porém ainda não é oferecido como um padrão disponível para desenvolvimento de
aplicações em gestão de frotas.
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5 EXPERIMENTOS E RESULTADOS

Este capítulo detalha os resultados deste estudo, considerando três etapas
importantes e interligadas entre si no processo de gerenciamento remoto de uma frota
de veículos comerciais. Conforme descrito na Seção 2.5 sobre o conceito de ontologia
no domínio de transporte, a Figura 5.1 utiliza este conceito para organizar de forma
primária a compreensão da trajetória da informação veicular no domínio de transporte.

Objetivo

Etapa 1

Etapa 2

Extrair os dados de
veículos comerciais para
gestão dos processos de
transportes

Comparar as portas OBD
e FMS em veículos
comerciais para extração
de dados

Identificar desvios nos
processos telemáticos
de avaliações de
motoristas em tempo
real

Detectar a influência do
estilo de condições nos
processos de
manutenção de um
veículo comercial

Alvitrar alternativas de
ajustes nos processos
operacionais de
transporte

Etapa 3

Resultado

Figura 5.1 - Diagrama de processo orientado em ontologia para aquisição e análise de dados

•

Etapa 1: a primeira etapa refere-se ao processo de aquisição de dados de
veículos comerciais onde a utilização do padrão FMS apresenta vantagens
em relação ao conector OBD de diagnóstico do veículo;

•

Etapa 2: na segunda etapa, demonstra-se que a avaliação de motoristas
depende de fatores importantes como estabilidade de velocidades,
utilização dos sistemas de freios disponíveis no veículo, peso transportado
além da rota a ser utilizada. Neste experimento sugere-se ajustes no
sistema de notas de motoristas utilizado na Europa para representar melhor
os cenários operacionais no Brasil;

•

Etapa 3: na terceira etapa, o experimento demonstra que as notas de
desempenho de motoristas afetam diretamente a manutenção do veículo.
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O experimento considera a análise de dados para identificar os impactos
destas notas nos processos de manutenção de veículos comerciais, que
não são capturados pelos sistemas tradicionais de análise de desgaste de
componentes automotivos.

Finalmente, serão apresentados os resultados desta metodologia de avaliação
de dados operacionais e de manutenção de veículos comerciais como ponto de apoio
no processo de decisão entre a gestão operacional de transporte e de manutenção de
uma frota de veículos comerciais.

5.1 Comparativo de Mecanismos de Aquisição de Dados em Veículos

O tacógrafo do veículo comercial é a ECU responsável pela leitura dos sinais
do sensor de velocidade no sistema de transmissão do veículo e responsável pelo
cálculo e disponibilização na rede CAN das informações de distância percorrida e
velocidade instantânea do veículo comercial. Considerando essa premissa, os
protocolos FMS e rFMS possuem acesso cíclico a estes dados sem a necessidade de
requisições especificas na rede. Conforme EIZA & NI (2017), o OBD, desenvolvido
para fins de diagnóstico do veículo, não apresenta recursos de segurança robustos
suficientes para permitir extração de dados de forma cíclica e com o veículo em
operação. Adicionalmente, os experimentos descritos nesse capítulo identificaram
divergências nas extrações dos mesmos dados originados via OBD e FMS.
O experimento consistiu em capturar a informação de velocidade do veículo em
5 km/h, 25 km/h e 80 km/h e compará-las durante o processo de leitura na rede CAN,
aquisição via conector OBD e aquisição via porta FMS, transmissão através da rede
GSM e armazenamento no servidor de dados. Conforme apresentado na Seção 2.2,
as informações de velocidade geradas em alta resolução no protocolo FMS são
originadas do tacógrafo do veículo comercial conforme a Figura 2.3, e mostrado
também na topologia da rede CAN do veículo na Figura 3.3. A Figura 5.2 apresenta
os detalhes dos resultados do experimento considerando a captura dos dados com o
veículo em velocidade de 25 km/h. No gráfico da Figura 5.3 existe um desvio padrão
de 2,4781, desvio médio 2 e variância 6,141 na velocidade CAN-FMS em relação ao
GPS. Assim, identificou-se que o tacógrafo não havia sido adequadamente calibrado,
gerando o erro na velocidade informada na porta FMS.
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Figura 5.2 - Gráfico comparativo de velocidades GPS e CAN-FMS.

Uma vez corrigida a calibração do tacógrafo, o teste foi repetido e verificou-se
que a velocidade do CAN informado na porta FMS obteve um desvio padrão 2,71,
desvio médio 2,26 e variância 7,39 em relação ao GPS. Na figura 5.3, é apresentado
o gráfico comparativo das velocidades, se sobrepondo na maioria das amostras.

Figura 5.3 - Gráfico comparativo de velocidades GPS e CAN-FMS com nova calibração do tacógrafo
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5.2 Análise de Desempenho de Motoristas de Veículos Comerciais

Os indicadores de estilo de condução de veículos utilizados em frotas de
transportes permitem identificar o desempenho do motorista durante uma determinada
viagem. Para alguns veículos comerciais com caraterísticas europeias, os seus perfis
construtivos, aplicações de transporte e cenários operacionais são baseados em
experiências e dados de aplicações regionais, como por exemplo condição de
estradas, pavimentação, tipos de carga, priorização nos prazos de entrega e coleta
de produtos, situações de gerenciamento de tráfego, legislações trabalhistas, dentre
outros. As variações destas condições impactam diretamente no desempenho do
motorista do veículo comercial e por consequência nas notas que avaliam sua
produtividade, principalmente se consideramos sua aplicação no mercado brasileiro
de transporte. Para as avaliações, foram utilizados dois veículos diferentes, ambos
com característica de tração 6×4, permitindo testes com cargas de até 74 toneladas.
Os detalhes dos veículos são apresentados na Tabela 5.1.
Característica do Veículo
VIN

Identificação
9BM963414LBXXXXXX
9BM963424KBXXXXXX

Motor

OM460

Retardador de frenagem

Indisponível

Chassis

6x4

Suspensão

Ar
Sistema de conectividade integrado a eletrônica
veicular funcionando com tecnologias GPS e
GSM/GPRS.
Tipo estrela com 667 baudrates

ECU de telemática
Arquitetura da rede CAN

Tabela 5.1 - Dados dos veículos utilizados nos testes de análise de desempenho de motoristas.

Os trabalhos de ANASTACIO (2017) e SHAFI et al (2018) apresentam o
desenvolvimento de RNAs para identificar as características de rodagem da via, isto
é, rodoviária, urbana e fora de estrada. A correta identificação do pavimento de
rodagem influencia diretamente no indicador de estilo de condução do motorista. Para
uma avaliação assertiva em função do cenário operacional de transporte, no qual o
tipo de pavimento tem influência direta, os indicadores são referenciados em três
pilares: consumo de combustível, estilo de direção preventiva e dificuldade do trajeto.
Cada um destes três pilares também depende de avaliações e dados específicos para

79

a composição da nota de avaliação de desempenho do motorista. A Figura 5.4
apresenta, através do diagrama, como a composição de cada nota de desempenho
foi elaborada.

Figura 5.4 - Diagrama de ontologia para composição da avaliação de desempenho de motoristas de
veículos comerciais aquisição e análise de dados de veículos comerciais. As avaliações são feitas por
trecho percorrido.

A avaliação de consumo de combustível e a avaliação do estilo de direção
preventiva definem a nota de desempenho do motorista. A nota de dificuldade do
trajeto funciona como um fator de compensação de aplicações de transporte distintas.
Esta composição de notas e fator tem como objetivo comparar o desempenho de
motoristas mesmo que as aplicações de transporte e cenários operacionais sejam
diferentes.
A nota gerada através da avaliação de consumo de combustível é formada pela
intensidade da oscilação no pedal do acelerador, a capacidade do motorista em
manter a velocidade do veículo uniforme, a quantidade de paradas do veículo e
posterior retomada de aceleração e a relação de demanda de torque e aceleração do
veículo.
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O indicador gerado através da avaliação de estilo de condução é formado pela
capacidade do motorista em antecipar um processo de frenagem evitando
desacelerações bruscas.
O fator de correção em função da aplicação no domínio de transporte tem o
objetivo de identificar a dificuldade do trajeto considerando a quantidade de paradas,
a inclinação do trajeto e o peso total bruto do veículo para permitir a equalização das
notas de motorista independentemente do tipo de carga, rota e condições
operacionais do veículo.

5.2.1 Condições de Aplicações e Definição de Perfis de Motorista

Com relação ao perfil dos testes de rodagem, foram criados dois perfis de
motorista diferentes. O Perfil de Motorista Experiente (PME) simula um motorista
experiente, em busca de economia de combustível e baixo uso do freio de serviço,
com alto nível de conhecimento da pista e dos sistemas de condução auxiliares
disponíveis como Eco-roll, Predictive Power Control, Freio Motor, dentre outros. Este
motorista necessitará utilizar o veículo na faixa verde de rotação do motor, manter a
velocidade do veículo constante e utilizar os sistemas auxiliares de frenagem antes
do freio de serviço, exceto em condições de emergência na pista.
Enquanto o Perfil de Motorista Inexperiente (PMI) simula um motorista com
comportamento inadequado relacionado à eficiência e economia, que incluem o alto
uso do freio de serviço, pouca utilização do freio motor, tempo incorreto para
mudanças de marcha, longos períodos de rotação não econômica do motor, dentre
outras características.
Após cada viagem, o sistema de telemática do veículo atribui um pacote de
notas para o motorista em uma faixa expressa por 1 a 10, onde 10 é o melhor e 1 o
pior desempenho, respectivamente.
Durante a avaliação, foram utilizadas duas rotas regionais comuns para
caminhões extrapesados. A rota da Figura 5.5 inicia em São Bernardo do Campo até
o Castelo Branco Road Shopping na rodovia Presidente Castelo Branco na cidade de
Itú/SP, esta foi considerada a Rota 1. As rotas de testes utilizadas nesta etapa
caracterizam-se pela presença de trechos rodoviários planos onde pode-se observar
a estabilidade na velocidade do veículo, alterações na topografia da pista além de
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curvas acentuadas onde é possível avaliar o regime de uso de marchas do veículo e
o perfil de utilização dos freios auxiliares e de serviço.

Figura 5.5 - Rota 1: Testes entre São Bernardo do Campo/SP e Itú/SP pela Rodovia Castelo Branco –
SP-28
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A rota da Figura 5.6 inicia em São Bernardo do Campo e termina na cidade de
Mairiporã/SP. Esta será considerada a Rota 2.

Figura 5.6 - Rota 2: Testes entre São Bernardo do Campo/SP e Mairiporã/SP.
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5.2.1.1 Resultados dos Testes de Rodagem

a) Pontuação do planejamento antecipado de frenagem:
A pontuação do planejamento antecipado de frenagem representa a eficiência
da economia do freio de serviço durante a viagem. A nota é a avaliação entre 1 e 10
considerando o percentual de uso dos freios de serviço em função da distância total
percorrida, representado matematicamente na Equação 3.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 [%] =

𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 (𝑘𝑚)
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑚)

(3)

A rede CAN informa a distância de acionamento de freio e a distância total da
viagem. Para o sistema de notas de frenagem, deve-se considerar o percentual de
uso do freio de serviços em relação aos freios auxiliares. A relação deste percentual
com a nota de avaliação deve considerar o cenário operacional do veículo, isto é, os
pesos devem ser alterados em função destes cenários operacionais. É esperado que
um veículo urbano utilize mais o freio de serviço que um veículo essencialmente
rodoviário.
Para a execução deste teste, foram demarcadas duas inclinações em cada
trecho para provocar dois processos de frenagens distintos, considerando em ambos
os casos o veículo carregado com 74 toneladas. No primeiro teste, a nota foi 1,52, e
mostra que o freio de serviço foi utilizado em 6,7% do percurso, o que significa que o
motorista obteve um desempenho de frenagem insuficiente tentando evitar ao máximo
o uso do freio de serviço. Apesar do caminhão não possuir um sistema retardador de
freio, o que poderia reduzir substancialmente esse percentual, neste caso o sistema
não conseguiu diferenciar o melhor e o pior desempenho em termos de inclinação. A
segunda nota, 1, mostra que no pior desempenho o motorista pode facilmente atingir
o final da escala de notas, o que significa que o indicador real não pode ser medido
uma vez que a nota mais baixa possível já foi alcançada.
Neste cenário, a ausência de um sistema auxiliar de frenagem gradual forçará
o motorista a utilizar o freio de serviço de forma intensiva nas condições descritas, e
receber um indicador que não reflete completamente o cenário operacional.
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b) Faixa verde de rotação do motor (exceto marcha mais alta):

O grau da faixa verde de rotação do motor reflete a quantidade de tempo que
o motorista operou em cada uma das regiões de rotação do motor, considerando a
faixa verde delimitada como a mais econômica, a faixa amarela delimitando uma
economia limitada e faixa vermelha menor nível de economia de combustível. Os
valores registrados quando o veículo está operando na marcha mais alta não são
usados para o cálculo do grau. A nota final é composta por uma interpolação entre os
tempos de cada faixa cadastrada pela ECU de conectividade como mostrado na
Tabela 5.2.

Tabela 5.2 - Exemplo de tempos registrados em cada faixa de rotação do motor e a distribuição
percentual do uso destas faixas em uma determinada viagem.

Os dados coletados mostram que as notas são consistentes com a proposta de
uso constante da faixa verde de rotação do motor, não levando em conta motoristas
que dirigem por longos períodos em faixas de velocidade não econômicas. Cada uma
dessas classes de rotação pode ser vinculada a pesos que representem a curva de
torque e propriedades mecânicas do motor. Neste caso, esta tabela deve ser ajustada
para cada tipo de motor que equipa um veículo comercial.

c) Movimentos do pedal do acelerador:
Os movimentos do pedal ou variação de carga é a rampa que avalia o número
de vezes que o motorista oscila o torque do motor de um nível inferior a 10% para
mais de 70% do torque e vice-versa. O mais adequado é manter a solicitação de
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torque na faixa determinada e os desvios acionam um contador que fará o histograma
de cada evento.

d) Variação de carga [por 100 km]:
A variação de carga mostra que mesmo durante as rodagens de melhor
desempenho, os veículos carregados tiveram suas rampas drasticamente afetadas,
nem mesmo atingindo a nota “7”. Como esperado, essa classe é uma das mais
afetadas pela maior quantidade de carga no veículo. Neste caso, as notas de análise
de desempenho foram desenvolvidas tendo como referência aplicações rodoviárias
com carga máxima de 40 toneladas para essa categoria de veículo comercial. Em uma
aplicação típica do mercado brasileiro quando o veículo comercial é submetido a uma
carga máxima de 74 toneladas, o sistema de telemetria necessita de um parâmetro
adicional para ajuste desta escala.

e) Velocidade uniforme:
O objetivo da graduação de velocidade uniforme é avaliar o estilo de dirigir do
motorista, o que significa a oscilação da velocidade do veículo durante o trajeto. Cada
variação de velocidade é medida como se movendo de uma velocidade abaixo de 30
km/h para acima de 60 km/h.
Durante o teste, não foi possível notar qualquer diferença entre o melhor e o
pior desempenho, onde ambos os estilos de direção obtiveram notas altas. Uma vez
que as notas não apresentaram variação entre os dois estilos de desempenho, é
possível concluir que a ineficiência não decorre do valor limite e sistema de graduação,
mas sim da própria variação da velocidade, onde a frequência com que a velocidade
cai abaixo de 30 km/h é quase nulo.
Neste caso, também é possível ajustar o limite mínimo de velocidade de 30
km/h para 40 km/h na menor velocidade traria um valor mais realista para este tipo de
aplicação.

f) Paradas:
A nota de paradas consiste em avaliar o número de paradas realizadas ao longo
da viagem, ou seja, cada vez que a velocidade do veículo foi para 0 km/h. O objetivo
desta nota é analisar a capacidade do motorista de antecipar paradas completas.
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Além disso, a graduação de paradas também é usada para medir o nível de
dificuldade da rota. Desta forma, a nota 1 significa a menor dificuldade e 10 a maior
dificuldade respectivamente.
Durante os testes, as notas mostraram grande consistência, apresentando
valores maiores nas rotas com menos tráfego e vice-versa. Deve-se ser
desconsiderado do teste, os veículos comerciais que atuem operacionalmente com
distribuição em perímetro urbano, uma vez que as quantidades de paradas são
constantes e em curto espaço percorrido, afetando assim a correta interpretação dos
dados.

g) Força de Frenagem:
O grau de Força de Frenagem avalia a capacidade do motorista em usar os
freios corretamente, diminuindo os custos de manutenção e aumentando a segurança
durante as viagens. Para medir a eficiência, a força de frenagem é dividida em 7
classes de torque e durante a viagem, a ECU de conectividade armazena a distância
total do freio de serviço e os categoriza de acordo com cada classe de frenagem
mostradas na Tabela 5.3:
Classe de força de frenagem 1

5

%

Classe de força de frenagem 2

10

%

Classe de força de frenagem 3

15

%

Classe de força de frenagem 4

25

%

Classe de força de frenagem 5

40

%

Classe de força de frenagem 6

70

%

Classe de força de frenagem 7

>70

%

Tabela 5.3 - Graduação de força de frenagem.

A classificação é baseada na distância total de frenagem, o que significa que
em veículos sem sistema de freio auxiliar como retardador é mais dependente do freio
de serviço, o eventual demérito por frenagens repentinas seria atenuado em função
da distância total de frenagem elevada, onde o motorista costuma ter desempenho
mais suaves nos freios. Devido à própria composição da classe, não há margem para
parametrizações significativas nesta classe para veículos sem freio retardador.
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h) Discussão:
Em geral, os perfis de análise de desempenho mostraram boa consistência
durante os testes. Todas as entradas e sinais do veículo podem ser detectados e
processados pelo sistema de telemática. Nenhum problema ou falta de informações
relacionadas aos valores de consumo, programa de condução e recursos de
desempenho foram detectados nas medições de análise de desempenho de
motoristas. Além de não haver problemas relacionados aos insumos, foi possível
perceber que o sistema ainda tem margem para parametrizações. Planejamento
antecipado, variação de carga, variação de peso total e velocidade foram as quatro
graduações onde é possível identificar ajustes que podem trazer maior assertividade
em função do cenário operacional.
A metodologia utilizada nesta etapa permitiu a identificação de distorções nos
indicadores de motoristas em função de elementos importantes no processo de
classificação:
• o veículo comercial deve oferecer os recursos tecnológicos compatíveis com os
indicadores de desempenho de motoristas,
• o sistema de cálculo dos indicadores de motoristas não identifica alterações no
cenário operacional, como a mudança de aplicação rodoviária para urbana onde
o número maior de paradas do veículo é aceitável,
• o indicador de velocidade uniforme, embora apresente relevância no consumo
de combustível em uma operação essencialmente rodoviária, não considera um
fator de correção no momento que o veículo passa a trafegar em área urbana e
já não é possível para o motorista influenciar neste indicador.

5.3 Influência do Desempenho de Motoristas de Veículos Comerciais em
Manutenção Preventivas e Corretivas

A segunda etapa experimental consiste na organização e preparação de dados
extraídos de um veículo comercial ou de uma frota de veículos comerciais. O
experimento descrito nesta etapa utiliza os dados gerados no ambiente real de
operação de transporte, já que se torna necessário uma quantidade e granulação
elevada de informações operacionais e manutenção.
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Na Figura 5.7, é apresentado o conceito de organização em forma primária do
tratamento dos dados recebidos do veículo e capturados através de sistemas
computacionais disponíveis nas redes de concessionárias e postos de manutenção.

Figura 5.7 - Diagrama para identificação das etapas de preparação de dados de veículos comerciais
obtidos de forma remota e registrados em ambiente de manutenção, como por exemplo
concessionária.

Nessa etapa do experimento, o Software Altair Monarch executou os
procedimentos de preparação, transformação e combinação de dados de duas tabelas
recebidas de veículos comerciais.
Uma tabela utilizada neste experimento consiste em dados operacionais
extraídos do processo de monitoramento remoto do veículo comercial durante o
período de outubro de 2018 a março de 2019, em operação de transporte de canade-açúcar no interior do Estado de São Paulo. A segunda tabela consiste em dados
de manutenção preventiva e corretiva coletados de forma sistêmica durante a parada
do veículo na concessionaria, correspondente ao mesmo período de operação de
transporte. Nesta avaliação, foram extraídos os dados de 533 caminhões conforme
descrito na Seção 3.7, distribuídos em 8 frotas e 2 cenários operacionais distintos:
extração de cana-de-açúcar em operação fora de estrada e transporte de líquidos em
operação rodoviária.

A Figura 5.8 apresenta o mapa de calor da distribuição e

operação das frotas no território brasileiro.
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Figura 5.8 - Distribuição operacional das frotas em avaliação no território brasileiro.

5.3.1 Preparação de dados

A primeira etapa do processo de preparação de dados é verificar a existência
de campos sem dados, ou seja, campos onde não foram incluídos dados de medição
ou inserção manual. No caso deste experimento, foi verificada a existência do campo
onde é informada a temperatura e pressão dos pneus do veículo. Estas informações
não estavam disponíveis nesta categoria de veículo comercial. Nesta condição, este
campo foi removido da tabela.
As informações originadas dos dados operacionais extraídos remotamente do
veículo e os seus dados de manutenção preventiva e corretiva executados na
concessionária, possuíam granularidades distintas em função da forma de aquisição
e origem da base de dados serem totalmente diferentes.
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A granularidade dos dados afeta diretamente o volume armazenado, na
velocidade das consultas e no nível de detalhamento das informações do servidor de
dados. Quanto maior for o detalhamento, maior será a flexibilidade para se obter
respostas, entretanto, maior será o volume e menor a velocidade das consultas. Já
quanto menor for o detalhamento, menor será o volume, maior a sumarização dos
dados e melhor será a performance. Em contrapartida, menor será a abrangência, ou
seja, maior serão as restrições das consultas às informações. A definição do
tratamento da granularidade está ligada diretamente ao tipo de consulta ou
questionamento que se deseja extrair da análise de dados. Na Seção 2.6, NEILSON
et al. (2019) abordam a importância da organização dos dados recebidos e na Seção
3.2 são discutidos os conceitos para esta preparação de dados.

Figura 5.9 - No software Altair Monarch, destacado em azul na imagem os dados referentes a a
informações capturadas através de Webservice. As informações obtidas em tempo real foram
vinculadas a eventos fixos de manutenção capturados no momento da revisão do veículo. Para
correlacionar o evento de manutenção com os dados operacionais do veículo foi necessário ajustar a
granularidade dos dados de ambas as Tabelas.

5.3.2 Transformação dos dados

Nesta etapa, verificou-se que a granularidade dos dados de ambas as tabelas
é diferente. Então, foram utilizados os mesmos valores que precedem uma
manutenção com as notas de motoristas anteriores à data de manutenção. Com esta
definição, entende-se que a nota de desempenho de motoristas anteriores a cada
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manutenção tem influência direta sobre as mesmas. Destaca-se na Figura 5.9 a
adoção dos mesmos dados que precedem o momento da manutenção do veículo para
equalizar a granularidade entre os dados operacionais e de manutenção do veículo
comercial.

5.3.3 Combinação dos dados

Nesta etapa, ambas as tabelas de dados operacionais de veículos e de
manutenção tem seus campos correlacionados e sua granulagem equalizada. O
processo a partir deste ponto combina os campos de ambas as tabelas. Este processo
foi feito através da função JOIN do software Altair Monarch. O número de identificação
do chassi do veículo comercial é o ponto de integração e referência de ambas as
tabelas. Conforme ilustra a Figura 5.10, a função JOIN considera todos os campos da
tabela de dados remotos de monitoramento do veículo com mandatórias no processo
de combinação de dados.
O resultado da função JOIN é uma Tabela única onde todos os campos dos
dados originados das tabelas de manutenção e informações operacionais do veículo
estejam correlacionados e prontos para iniciar o processo de análise.
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Figura 5.10 - No software Altair Monarch, a função JOIN permite correlacionar as duas bases de
dados após sua granularidade normalizada.

5.3.4 Análise de dados

A análise dos dados já alinhados e em uma única tabela é o próximo estudo a
ser feito para identificar os impactos das notas de motoristas nos custos de
manutenção. Nesta etapa, é necessário desenvolver questões para identificar as
inferências mais coerentes. Vale ressaltar aqui que a busca por padrões
comportamentais de dados ainda é muito prematura. Neste caso, recorre-se à
ontologia para organizar a estratégia da análise de dados. Na Seção 3.3, são
abordados os conceitos para esta etapa de análise de dados.
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Na Figura 5.11, é apresentado um diagrama com os questionamentos
considerados na etapa de análises dos resultados e processos de identificação de
eventos. Nas etapas seguintes, basicamente foram utilizadas pelo Software Altair
Knowledge Studio as técnicas de correlações numérica diretas, análises de
agrupamentos de dados e algoritmos de indução de árvores de decisão.

Figura 5.11 - Diagrama da Trajetória de questionamentos inferidos a base de dados unificada através
do software Altair Knowledge Studio.
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QUESTÃO 1: ANÁLISE DE DADOS DE DESLOCAMENTO DE VEÌCULO

O objetivo desta análise é verificar se as frotas com a maior quantidade de
veículos possuem o maior custo de manutenção. Como resultado, identificou-se na
Figura 5.12 que a frota 252500005 tinha o maior custo de manutenção e era a quarta
maior frota de caminhões na base de dados. Também se verificou que a frota
100580008 possui a com menor quantidade de caminhões, porém é a terceira em
custo de manutenção. Neste caso não é possível inferir sobre a relação da quantidade
de veículos na frota e o custo de manutenção.

Figura 5.12 - Relação de custo médio de manutenção por frota de caminhões a quantidade de
veículos na frota.
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QUESTÕES 2 E 3: ANÁLISE DO ESTILO DE CONDUÇÃO E CUSTO DE
MANUTENÇÂO POR MOTORISTA

Uma vez identificada a frota 2525000005 com o custo de manutenção mais
alto, o objetivo desta análise é verificar se é possível inferir sobre a relação do estilo
de condução de um determinado motorista com o custo de manutenção. Na Figura
5.13, são apresentadas as rotas por onde os motoristas trafegam bem como as notas
de desempenho de cada grupo.

Figura 5.13 - Rotas da frota 252500005 com distribuição por notas de motoristas.

Pode-se observar que os motoristas com as melhores notas trafegam
principalmente na região Sul do Brasil em cenários operacionais rodoviários e em
cenários operacionais fora de estrada no interior do estado de São Paulo.

96

QUESTÃO 4: ANÁLISE DA DIFICULDADE DO TRAJETO E INFLUÊNCIA DA ROTA

Nesta análise, o objetivo é entender se existem regiões que causam o maior
custo de manutenção. Busca-se a compreensão se trajetos específicos nos cenários
operacionais disponíveis podem causar um custo de manutenção maior mesmo que
a nota do motorista esteja em um valor satisfatório. A Figura 5.14 identifica as regiões
onde são registrados os maiores custos de manutenção e a Figura 5.15 identifica as
regiões onde as menores notas de desempenho de motoristas aparecem.

Figura 5.14 - Detalhamento das rotas da frota 252500005, identificando as regiões onde os custos de
manutenção informados apresentam valores mais altos (vermelho) ou valores mais baixos (azul).
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Figura 5.15 - Regiões onde as menores notas de desempenho de motoristas são identificadas na frota

É possível identificar que a região que compreende a divisa entre os estados
de Minas Gerais e São Paulo apresenta custos de manutenção mais altos e notas de
desempenho de motorista mais baixa, indicando uma relação homogênea entre
ambos.
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QUESTÃO 5: ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA ROTA, ESTILO DE CONDUÇÃO E
CUSTO DE MANUTENÇÃO

Nesta análise, o objetivo é entender se, para a frota 252500005, existem rotas
específicas que causam aumento no custo de manutenção do veículo, associada a
um determinado estilo de condução. Busca-se a compreensão se trajetos específicos
nos cenários operacionais disponíveis, associados a comportamentos de condução
mais agressivos podem potencializar o custo de manutenção. As figuras 5.16 e 5.17
confirmam a rota entre os estados de Minas Gerais e São Paulo como pontos críticos
para manutenção da frota 252500005. Este comportamento pode ser observado
também nas regiões Nordeste e Centro Oeste do Brasil. Já na região Sul, entre as
divisas dos estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, podemos verificar nas
Figuras 5.16 e 5.17, que as notas de motoristas embora mais baixas não apresentam
custo de manutenção mais alto.

Figura 5.16 - Regiões onde se apresentam as menores notas de desempenho de motoristas e alto
custo de manutenção de veículos.
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Figura 5.17 - Regiões onde se apresentam as menores notas de desempenho de motoristas e alto
custo de manutenção de veículos.

No caso específico da região Sul do Brasil, pode-se verificar o efeito do
Paradoxo de Simpson, isto é, embora as notas de desempenho de motoristas sejam
mais baixas o custo de manutenção é menor.
Nesta situação, pode-se avaliar que a nota de desempenho dos motoristas é
similar às verificadas em outras regiões do país, entretanto o mesmo não acontece
com custo de manutenção do veículo que permanece em valores mais baixos
considerando a mesma operação e empresa de transportes.
É possível observar também que as componentes necessárias para identificar
o cenário operacional nesta operação de transporte não são capazes de detectar ou
classificar este tipo de condição de operação e pavimentação. A hipótese levantada
para que este paradoxo aconteça está potencialmente no uso do freio de serviço do
veículo comercial, isto é, por tratar-se de uma região com topografia serrana o uso do
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freio de serviços é mandatório para o controle seguro do veículo, o qual não dispõe
de sistemas auxiliares de frenagem. Nesta condição, conforme apresentado no
diagrama de ontologia da Figura 5.4 os elementos definidos para compor o fator de
correção em função da aplicação de transporte não são adequados, já que não
identifica a topologia e a condição da via, isto é, urbana, fora de estrada e rodoviária
como definição importante na composição do cenário operacional de transporte.
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QUESTÃO 6: PERCEPÇÃO E ANÁLISE GERAL DAS ETAPAS DE JORNADAS

Avaliando as operações de transporte no Brasil de forma abrangente, não é
possível determinar uma correlação direta entre estilo de condução e custos de
manutenção. Entretanto, quando se avalia de forma regional esta correlação é válida.
No caso da região Sul do Brasil, analisando as notas de desempenho de forma
mais detalhada, podemos observar na Figura 5.18 que a nota mais baixa se deve em
função do uso dos freios de serviço. Já a estabilidade na velocidade e por
consequência a rotação do motor e consumo de combustível tornam a manutenção
dentro de um nível mais baixo de custos.

Figura 5.18 - Regiões onde se apresentam as menores notas de desempenho de motoristas e alto
custo de manutenção de veículos.

Como conclusão, reforça-se a importância da correta detecção da influência do
cenário operacional na etapa de análise de dados.
A metodologia aplicada nesta dissertação permite a avaliação de um sistema
de telemática, desde o processo de aquisição de dados em um veículo comercial até
a utilização destes para análise em um sistema específico para esta finalidade. Neste

102

método é possível identificar desvios nos processos de análise de desempenho de
veículos e os potenciais efeitos em seu processo de manutenção.
Inicialmente, determinamos os possíveis mecanismos de coleta de dados dos
veículos, bem como as consequências e riscos da escolha de cada mecanismo. As
informações extraídas do veículo por meio de amostragem em tempo real permitem
ao motorista definir indicadores mais seguros em uma determinada operação de
transporte. A metodologia permite identificar em cada etapa do processo de análise
de dados, a plausibilidade entre o veículo definido para a operação de transporte e os
indicadores de desempenho do motorista, além de possíveis mudanças de cenário
operacional de transporte. Também podemos verificar se o processo de análise de
dados pode ser construído e verificado sem a necessidade de preparar linhas de
código em um software que requer especialistas em linguagem de programação.
As ferramentas de software utilizadas neste trabalho utilizam um conceito "no
code" em que analistas de transporte podem reproduzir este método e solucionar
problemas que podem coordenar a operação e gestão de manutenção de frotas de
veículos comerciais. A limitação desse método reside no processo de obtenção de
dados dos veículos comerciais. Usamos dados extraídos do servidor da montadora, o
que nos permite identificar o impacto dos principais indicadores operacionais durante
a manutenção do veículo. No caso do protocolo rFMS, como a fonte original dos dados
e amostragem é a mesma, resultados semelhantes são esperados.
No método de extração física de dados no veículo, utilizando o protocolo FMS
na versão 04 (ACEA - HDEI / BCEI TASK FORCE, 2021), da mesma forma que os
métodos remotos aqui descritos, também permitem a construção de indicadores para
perfis de direção de veículos comerciais e a identificação de cenários operacionais de
transporte.
É importante que o cientista de dados tenha conhecimento no domínio de
transporte para identificar possíveis desvios ou paradoxos. A Figura 5.13 do diagrama
de ontologia descrito na Seção 5.2 poderá ser atualizada considerando a aplicação
da rede neural artificial demonstrada por ANASTASIO (2017) e as condições de
contorno identificadas por SATTAR et al. (2018). O novo diagrama que poderá ser
validado teria sua estrutura conforme a Figura 5.19, onde a RNA integrada a ECU de
conectividade ou a infraestrutura computacional poderá identificar a condição de
pavimento e, ajustar o cenário operacional de transporte.
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Figura 5.19 - Diagrama de ontologia atualizado para ajuste do fator de correção pela aplicação de
transporte considerando a condição da via.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho é apresentar de forma construtiva e segmentada a
trajetória da informação veicular através dos vários elementos que compõe um
sistema de gerenciamento remoto de veículos.
Apresenta a importância da aquisição de dados de um veículo comercial em
uma fonte adequada e protegida, o tratamento dos dados em um ambiente
computacional com foco em Big Data no domínio de transportes, a importância de um
sistema de avaliação de desempenho de motorista que identifique e considere os
cenários operacionais existentes no mercado brasileiro de transporte e ferramentas
de Ciência de Dados, objetivando a correta

interpretação e gestão de dados,

compartilhando informações e conhecimento para uma decisão assertiva entre
recursos operacionais e de manutenção, com foco na disponibilidade máxima de um
veículo comercial.
Hodiernamente, os sistemas de gerenciamento de transporte dispõem de
soluções fragmentadas e difusas em diversas áreas do conhecimento, o que inclui
desde soluções de sistemas eletrônicos tecnológicos para o gerenciamento de
veículos, a infraestruturas segmentadas com o uso de Big Data para gerenciamento
de frotas no transporte empresarial. As soluções computacionais atualmente utilizadas
para a gestão de transporte demandam um alto investimento na implementação de
inovações na gestão e operação do transporte seja qual for a sua aplicação.
Por fim, devemos levar em consideração que fatores humanos, como lesão de
esforço repetitivo, descumprimento de normas de segurança e de leis trabalhistas
para descanso adequado, devam ser desconsiderados e tratados a parte, de forma
que não impacte na nota de desempenho do motorista de um veículo comercial. Afinal,
a segurança do condutor e dos demais usuários das vias rodoviárias é inegociável.
6.1

Conclusões

Com todo o processo e ferramentas aqui identificados é possível que gestores
de frotas e de manutenções possam alinhar suas decisões com base em fatos e dados
reais de cada cenário operacional de transporte.
Este trabalho coloca em discussão o uso dos dados obtidos via conector OBD
para fins de gerenciamento de veículos comerciais em operações de transporte. A
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metodologia aplicada utilizou um veículo de prova e um banco de testes para
comparar os sinais de velocidade e rotação do motor extraídos do conector OBD e da
porta FMS verificando a precisão destes sinais. Demais sinais do veículo podem ser
comparados e identificados através desta mesma metodologia.
O método permite identificar desvios nos parâmetros descritos no diagrama de
ontologia atualizado para ajuste do fator de correção pela aplicação de transporte
considerando, a condição da via para os principais cenários operacionais no domínio
de transporte. Uma vez identificado o desvio a RNA poderá ajustá-lo de forma
automatizada para refletir a avaliação de desempenho de motorista mais realista.
Considerando que alguns veículos comerciais leves que transportam entre 1,5
toneladas até 5 toneladas são derivados de automóveis e mesmo assim utilizados em
aplicações de transporte de carga é totalmente factível a aplicação do protocolo FMS
também para estes veículos, considerando eventualmente as limitações de
informação da arquitetura eletrônica destes veículos comerciais. Portanto, estando o
FMS disponível em todas as categorias de veículos comerciais as informações
disponíveis serão totalmente confiáveis já que o padrão é compatível com o protocolo
SAE J1939, onde são definidas as cinco camadas no modelo de rede OSI de sete
camadas, e isso inclui a especificação da Rede CAN conforme norma ISO11898.
Um desafio discutido nesta dissertação é a utilização do mecanismo mais
assertivo para classificar o cenário operacional de transporte, principalmente para
avaliação de desempenho de motoristas. A metodologia descrita neste trabalho valida
as dificuldades na classificação das condições de pavimentação, a importância da
arquitetura eletrônica do veículo comercial, as limitações no sistema de avaliação de
motoristas e as ferramentas de análise de dados na operação de veículos comerciais
nos diferentes cenários operacionais.

6.2

Trabalhos futuros

A aplicação de ciência de dados nesta estrutura computacional permitirá validar
o cenário operacional em um determinado domínio de transporte e construir um
circuito progressivo de ajustes utilizando a RNA já descrita.
Adicionalmente, novos recursos operacionais para o domínio de transporte
também poderão ser desenvolvidos, tais como:
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a) automação da operação do veículo utilizando a nota do motorista, isto
é, uma vez que a avaliação de uso dos freios auxiliares estiver baixa
o veículo poderá acionar os freios auxiliares concomitante ao freio de
serviço permitindo um desgaste reduzido das pastilhas de freio, por
exemplo;
b) utilizar o sistema de notas de motoristas para refinar o algoritmo de
tomada de decisões em veículos autônomos;
c) desenvolver de forma contínua uma estrutura completa para
simulação fim a fim de uma ambiente de conectividade e análise de
dados (conforme apresentados nos anexos 1 e 2);
d) finalmente a estrutura de ciência de dados aqui descrita permitirá a
construção de rotas alternativas para o transporte que reduzam a
manutenção no veículo aumentando sua disponibilidade.
As possibilidades definidas nesta topologia poderão apoiar no desenvolvimento
de novos veículos comerciais já que o histórico de desempenho e manutenção nos
diferentes cenários operacionais estarão disponíveis e atualizados em tempo real.
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ANEXO 1 – BANCO DE TESTES DE CONECTIVIDADE

Este anexo apresenta a reprodução de um ambiente de simulação completo
com todas as etapas de um processo de monitoramento remoto de um veículo
comercial. A Figura A.1 apresenta a topologia de conectividade completa de um
veículo e enumera cada elemento que pode ser simulado em laboratório.

Figura A.1 - Estrutura de monitoramento remoto de um veículo comercial. Nesta topologia foram
enumerados os elementos passíveis de simulação em laboratório.
Fonte – Autoria própria.

Cada elemento numerado na topologia da Figura A.1 pode ser simulado em um
ambiente de laboratório com a finalidade de estudo de cada tecnologia. Esta etapa
apresenta a reprodução de um ambiente de simulação completo com todas as fases
do processo de monitoramento remoto de um veículo comercial substituídas por
equipamentos de laboratório.
A Tabela A.1 apresenta cada elemento utilizado na simulação de cadeia
completa de monitoramento remoto de um veículo comercial e a função equivalente
de cada equipamento.
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Elemento

Equipamento

Função

1

O chassi PXI equipado com sistema de
testes em RF para simulação da
constelação de satélites GPS, gera 24
horas de até 12 códigos C / A de satélite
(L1), obtendo a simulação de satélites
automática de arquivos de almanaque e
efemérides. Esta solução da National
Instruments oferece toda sua interface
programável em LAb View.

2e5

A rede CAN do veículo comercial é
simulada pelo equipamento PXIe 8212 e
Veristand que são usados para reproduzir,
além do sistema elétrico do veículo, como
as Linhas 15 (ignição), Linha 31 (GND) e
Linha 30 (alimentação) também a
arquitetura eletrônica do veículo como
rede CAN, entre outros sinais em tempo
real.
Este mesmo equipamento também será
utilizado como um servidor onde os dados
de testes serão recebidos do simulador de
rede GSM - Anritsu MD8470A.

3e4

O sistema de comunicação móvel GSM
utilizado na conectividade entre o veículo e
um
ambiente
computacional
é
representado pelo equipamento Anritsu
MD8470A o qual é um Simulador de Rede
Wireless para GSM e GPRS. Este
equipamento tem a capacidade de simular
e testar o processo de comunicação entre
o veículo e a estrutura computacional.

Tabela A.1 - Lista e função de cada equipamento utilizado na simulação de um sistema de
monitoramento remoto de veículos comerciais.
Fonte - Autoria própria

Os equipamentos descritos na Tabela A.1 são interligados para representar o
modelo real de monitoramento remoto de um veículo comercial. Neste ponto, algumas
funções foram desenvolvidas, entre elas os sinais da rede CAN. Os sinais simulados
são: odômetro, velocidade e ignição, e seguirão o formato do protocolo SAEJ1939.
O simulador GPS da National Instruments (NI) é implementado em um
ambiente de desenvolvimento aberto, onde, através do software LabVIEW, oferece
modelos de operação e gravação de rotas pré-definidos ou também modelos
configuráveis

pelo

desenvolvedor

da

solução

completa.

O

ambiente

de

desenvolvimento em LabVIEW permite uma integração de todos os elementos do
ambiente de simulação.
Os sinais da rede CAN, uma vez capturados pelo equipamento de
conectividade, serão transmitidos pelo simulador de rede GSM através de protocolo
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de comunicação de dados entre o veículo a o servidor de testes. O protocolo de
comunicação para transporte de dados utilizado entre veículo comercial e servidor é
o protocolo ACP245 (Assyncronous Communication Protocol), conforme definido
através de portaria governamental do Ministério das Cidades (DENATRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES, 2008).
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ANEXO 2 - EXPERIMENTOS EXECUTADOS E RESULTADOS OBTIDOS NO
AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

O primeiro experimento é a gravação dos sinais da constelação GPS de uma
rota de testes a ser reproduzida pelo equipamento National Instruments de geração
de sinais RF (elemento 1 da Tabela A.1). A rota gravada será reproduzida no ambiente
de simulação para identificar a posição e velocidade real do veículo em seu percurso
de operação.
Na Figura A.2, utilizando a solução de RF da National Instruments, é possível
exibir todos os sinais registrados no veículo comercial durante os testes incluindo a
posição em um mapa e vídeo. Nesta configuração, todos os dados disponíveis na rede
CAN podem ser gravados e analisados simultaneamente.

Figura A.2 - O equipamento foi montado em um veículo comercial e seu percurso de rodagem e os
sinais da rede CAN associados à posição geográfica foram gravados.
Fonte – Autoria própria.

Uma vez gravados os sinais de odômetro parcial, velocidade, ignição e rotação
do motor da rede CAN e as informações de posicionamento satelital da rota executada
pelo veículo, os conjuntos dos dados registrados podem ser reproduzidos em um
ambiente de simulação.
O segundo experimento consiste no monitoramento da velocidade do veículo,
a extração desta informação através da porta FMS e transmissão deste dado para o
servidor ACP245. O objetivo deste experimento é comparar a velocidade real do
veículo com a informação de velocidade armazenada no servidor ACP245. Nesta
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condição, será possível validar este dado desde sua geração na rede CAN do veículo
comercial até seu armazenamento no ambiente computacional, neste caso simulado
no equipamento National Instruments PXIe 1082 (elemento 2 e 5 da Tabela A.1).
A Figura A.3, apresenta o ambiente completo de simulação em laboratório do
monitoramento remoto de um veículo comercial utilizando os equipamentos descritos
na Tabela A.1.

Figura A.3 - Bancada de simulação de estrutura completa de monitoramento remoto de veículo
comercial.
Fonte – Autoria própria.

O experimento consiste em capturar a informação de velocidade do veículo em
5Km/h, 25Km/h e 80Km/h e compará-las durante o processo de leitura na rede CAN,
aquisição via porta FMS, transmissão através da rede GSM e armazenamento no
servidor de dados. A Tabela A.2 apresenta os detalhes dos resultados do experimento
considerando a captura dos dados com o veículo em velocidade de 25 km/h.
id

Estado da linha

KL30

ON

KL31

ON

KL15

ON

GSM/GPRS

- 40dBm

Observação
Linha de alimentação 24V do
veículo – Bateria
Linha de alimentação 24V do
veículo - Pós chave
Linha de ignição 24V do veículo
Sensibilidade do modem GSM
para transmissão de dados via
pacotes GPRS.
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ACP_245_SERVER

RUNNING & PORT_OPENNED

GPS

ANTENNA CONECTED

IES_CAN

REPLAY_RUNNING

CANoe

LOGGING

IST_GESCHW_C3_FR

25.0

GPS_SPEED

25.6

SPPED_ACP245_SERVER

25.0

Servidor ACP245 conectado ao
simulador GSM e pronto para
receber dados
Receptor GPS da ECU de
conectividade
veicular
recebendo dados do simulador
de RF da National Instruments.
Dados
de
odômetro
e
velocidade gravados da rede
CAN durante a rodagem do
veículo comercial reproduzidos
no equipamento PXIe
A ferramenta CANoe faz a
gravação de toda a reprodução
do teste na rede CAN
Dado
de
velocidade
instantânea na rede CAN
proprietária do veículo e
disponibilizada na Porta FMS
Velocidade
GPS
gravada
durante a rota de testes
Velocidade
instantânea
transmitida
ao
servidor
ACP245.

Tabela A.2 - Resultados e estados de cada função simulada em banco de testes de laboratório, onde
a velocidade do veículo é a mesma desde o monto de sua extração na rede CAN até sua
disponibilidade no servidor de dados.
Fonte – Autoria própria

O resultado do teste descrito na Tabela A.2 foi reproduzido nas velocidades de
5 km/ e 80 km/h. Os resultados de velocidade seguiram os valores simulados na rede
CAN e transmitidos ao servidor ACP245, ou seja, 5 km/h e 80 km/h respectivamente.
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