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RESUMO 

A Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia que possibilita a comunicação 

entre dois dispositivos a curta distância. O projeto propõe a criação de um aplicativo 

para realizar de transações comerciais seguras com pagamentos off-line, utilizando 

a plataforma Android e NFC. O foco é otimizar os processos de pagamento digital, 

ampliando o campo das aplicações independentes de internet. 

INTRODUÇÃO 

O dinheiro eletrônico se tornou uma ferramenta bastante em evidência atualmente. 

Em comparação ao uso do papel moeda, existem benefícios no uso do cartão de 

crédito/débito: possui senha; mantém o registro das transações; conserva seu 

tamanho independente do saldo disponível; possibilita compras mesmo sem dinheiro 

disponível no momento e a parcela do preço; entre outros. Dentre as desvantagens, 

a principal, abordada nesse projeto, é a necessidade de uma conexão com a internet 

para a realização de operações, tornando-o inútil caso não haja. 

Visando a resolução desse problema, esse projeto propõe a criação de um aplicativo 

que permita a realização de transações comerciais seguras sem a necessidade de 

estar conectado a uma rede. 

A Near Field Communication (NFC) é uma tecnologia de conexão sem fio de curto 

alcance que permite interconexões ponto-a-ponto simples e seguras entre 

dispositivos eletrônicos [1]. Criada com base na Radio Frequency Identification 

(RFID), ela utiliza a indução do campo magnético para realizar a comunicação entre 

aparelhos eletrônicos. A NFC possui um campo limitado de atuação de, no máximo, 

10 centímetros; ou seja, a troca de informações só será realizada se os dois 

aparelhos estiverem próximos o suficiente. Vale ressaltar que outros dispositivos não 

podem acessar um aparelho por meio dessa tecnologia, pois os dados são 

passados de uma fonte ativa para outra passiva. 

As organizações de padronização ISO, ECMA e o Fórum NFC implementaram 

algumas normas para garantir a interoperabilidade dos dispositivos que utilizam 

NFC. A ISO e a ECMA mantêm o foco na definição dos detalhes de implementação, 

como: taxas de transferência, formatos de mensagem para os modos de 

comunicação (ativo e passivo), métodos de teste de protocolo, criação de canal 



seguro para compartilhamento de serviço, entre outros. O Fórum NFC está focado 

na definição dos tipos de dados, que é igual à da camada de apresentação do 

modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection). Os padrões NFC são 

extensões dos padrões RFID existentes, como: ISO 14443A e ISO 14443B. Além 

deles, os padrões incluem um novo protocolo, definido na ISO 18092 [2]. 

Quando se trata da utilização de dinheiro eletrônico, é altamente necessário garantir 

segurança, prevenção de duplicidade, privacidade e anonimato para os usuários. 

Para isso, é indispensável que se tenha conhecimento sobre protocolos de 

segurança e criptografia. Dessa forma, serão adotadas as especificações de Public-

Key Cryptography Standards (PKCS) [3]. Neste projeto, serão consumidos os 

padrões PKCS#1 e PKCS#3, que estabelecem o uso correto do algoritmo RSA para 

o processo de cifração e decifração de informações e a criação de sessões seguras 

para a comunicação e troca de chaves simétricas, respectivamente. 

OBJETIVOS 

O foco principal é a criação de um sistema embarcado para pagamentos off-line, 

utilizando a plataforma Android e NFC, otimizando o processo de pagamento digital 

e ampliando o universo de aplicações de pagamento independentes de conexões. 

Isso cria novos desafios, como a identificação do usuário, a criação de uma seção 

segura para troca de informações, inserção de crédito, pagamento e recebimento. 

Além de garantir a segurança necessária para que não seja possível modificar o 

valor salvo no aplicativo e nem obter os dados do usuário sem autorização. 

METODOLOGIA 

O trabalho adotará como metodologia de desenvolvimento a aplicação dos conceitos 

de engenharia de software e padrões de projetos. As etapas de elaboração foram 

divididas como discriminado na sequência:  

 Estudo para domínio das tecnologias Android e NFC; 

 Estudo de padrões e protocolos de segurança (PKCS); 

 Estudo de trabalhos correlatos; 

 Levantamento e definição dos requisitos da aplicação; 

 Proposta da arquitetura e modelagem dos processos; 

 Desenvolvimento da aplicação; 



 Testes e validação. 

DESENVOLVIMENTO 

Até o momento, foram realizados estudos específicos da tecnologia Android, que 

incluem: a apresentação da interface básica das aplicações; a troca de mensagens 

entre diferentes Activities, através de Intents; exemplos de cadastro sem e com 

persistência de dados, essa última utilizando SQLite para armazenamento; e a 

comunicação entre um aplicativo e um servidor web. 

A partir disso, foram selecionados exemplos de aplicações que adotam a NFC na 

troca de dados, para serem testados e auxiliarem no estudo do funcionamento do 

mesmo. A API nativa do Android para NFC foi utilizada nos protótipos iniciais que já 

permitem a comunicação e a troca de informação entre dispositivos, ainda sem o 

devido tratamento de segurança. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com base nos trabalhos correlatos levantados na revisão sistemática do tema foi 

possível implementar um protótipo que permite a troca de mensagens entre dois 

dispositivos Android através da NFC. Como atividades futuras, pretende-se elaborar 

uma camada de segurança utilizando os padrões PKCS#1 e PKCS#3, com o intuito 

de agregar funcionalidades como criptografia de informações e criação de sessões 

seguras para troca de dados.  
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