
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS POR RADIOFREQUÊNCIATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E TECNOLOGIASÁREA: 

SUBÁREA: COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LÍVIA FERNANDA DE OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): NÉLIO NEVES LIMAORIENTADOR(ES): 



 

CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1. RESUMO 

O presente trabalho propõe a utilização da tecnologia de identificação por 

radiofrequência ou RFID (radio-frequency identification) no segmento pet para 

identificação, controle, acompanhamento e histórico de localização de animais 

domésticos. 

2. INTRODUÇÃO 

A cada dia, animais domésticos ocupam mais espaço, principalmente em: 

terapia, lazer, auxílio a portadores de necessidades especiais, entre outros 

(ABINPET, 2013). Entretanto, observa-se um aumento no número de animais 

perdidos, roubados ou abandonados. Este projeto propõe a utilização de chips 

implantáveis, utilizando a identificação por RFID e um banco de dados hospedado 

em um servidor web, acessível a todos os usuários, permitindo a identificação do 

animal e de seu proprietário e impedindo fraudes por alteração ou remoção 

(Pinheiro, 2006). 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se criar um sistema de cadastro de animais domésticos através de uma 

plataforma simples e barata, acessível de qualquer ponto via web, hospedada em 

um site gratuito e seguro, capaz de manipular grande quantidade de dados de 

maneira rápida e eficiente. Assim, o portador de um leitor RFID em qualquer parte 

do mundo poderá ter acesso aos dados do animal em questão, utilizando o 

aplicativo desenvolvido para tal fim. 

4. METODOLOGIA 

Para este estudo foi utilizado o RFID Starter Kit da empresa Sparkfun Eletronics© 

contendo leitor RFID com entrada USB (ID-Innovations, 2013), um scanner RFID ID-

12 e dois chips transmissores RFID (tags) cilíndricos e encapsulados em vidro, com 

1,93 mm de diâmetro e 12,25 mm de comprimento, contendo números individuais de 

32 bits não reprogramáveis. O software foi desenvolvido em Python, usando os 

módulos Tkinter (Grayson, 2000) para a interface gráfica e PySerial (Liechti, 2010) 

para comunicação serial. 
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5. DESENVOLVIMENTO

O sistema foi desenvolvido utilizando

de identificar tags de 125 kHz 

via serial para um computador

 

O software desenvolvido 

2, onde o usuário inicia

pressionando o botão “Acionar”. 

identificar. 

Os dados dos animais cadastrados 

hospedado em uma conta Dropbox,

possui o link, mas não pode ser editado, 

capaz de fazer o download do arquivo e atual

que o usuário inicia o programa, os animais adicionados

poderão ser identificados.

do usuário do sistema, com

Figura 3 –
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5. DESENVOLVIMENTO 

foi desenvolvido utilizando um kit RFID, mostrado na

125 kHz à uma distância de até 12 cm, cujas ID

via serial para um computador, por conexão USB (Hwang, Wei, & Lee, 2009)

 

Figura 1 - Kit RFID. 

desenvolvido possui uma interface simples, conforme 

inicia a aplicação, após conectar o leito

pressionando o botão “Acionar”. Então, basta aproximar o leitor da tag que se deseja 

 

Figura 2 – Interface gráfica 

Os dados dos animais cadastrados são armazenados em um arquivo de texto 

em uma conta Dropbox, cujo arquivo pode ser visualizado por quem 

possui o link, mas não pode ser editado, conforme mostra a Figura 

az de fazer o download do arquivo e atualizar seu banco de dados

que o usuário inicia o programa, os animais adicionados recentemente

poderão ser identificados. Os dados foram organizados para melhor compreensão 

do usuário do sistema, com o número da tag, os dados do animal e do

– Arquivo de cadastro hospedado no Dropbox.

, mostrado na Figura 1, capaz 

, cujas IDs são enviadas 

(Hwang, Wei, & Lee, 2009). 

 

 

possui uma interface simples, conforme mostra a Figura 

, após conectar o leitor à porta USB, 

, basta aproximar o leitor da tag que se deseja 

s em um arquivo de texto 

cujo arquivo pode ser visualizado por quem 

Figura 3. O software é 

izar seu banco de dados. Cada vez 

recentemente à lista 

Os dados foram organizados para melhor compreensão 

o número da tag, os dados do animal e do proprietário. 

 

Arquivo de cadastro hospedado no Dropbox. 



 

CATEGORIA EM ANDAMENTO   

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O sistema foi testado com as tags mostradas na 

apresentam os resultados para cada uma das tags.

cadastrado, a mensagem será “Não encontrado”. 

 

(a) 

Pretende-se que esta seja uma plataforma colaborativa, onde alguns usuários 

terão privilégio de administrador

para acrescentar o cadastro dos animais. A comunidade poderá

de dados, sendo que a identificação e acompanhamento dos animais passaria a ser 

gratuita e dinâmica.  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES  

O sistema foi testado com as tags mostradas na Figura 4-a

apresentam os resultados para cada uma das tags. Caso o animal não esteja 

trado, a mensagem será “Não encontrado”.  

 

(b) 

Figura 4 – Tags de 125 kHz. 

se que esta seja uma plataforma colaborativa, onde alguns usuários 
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