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1. RESUMO 

 

Seja para a realização de tarefas do cotidiano como para o deslocamento de 

grandes distâncias, a constante utilização e evolução do transporte e suas tecnologias 

é presente na vida do ser humano desde os tempos mais remotos. Atualmente, devido 

principalmente à sua praticidade e acessibilidade, a bicicleta é o veículo mais utilizado 

em todo o mundo. Mesmo com este alto índice de uso, é perceptível nas cidades a 

falta de infraestrutura e segurança necessárias para acomodar todos os seus 

utilizadores. Com o intuito de propor uma solução para esse problema, foi 

desenvolvido nesse projeto um aplicativo capaz de gerenciar o uso de um 

estacionamento de bicicleta, permitindo que os usuários estacionem em vagas com 

travas eletrônicas, que só abrem novamente quando requisitado pelo locatário. Para 

gerar um nível ainda maior de segurança, caso essas travas tentem ser abertas 

forçadamente, o usuário é notificado pelo aplicativo. O aplicativo foi desenvolvido por 

meio da utilização do framework “Ionic”, do banco de dados “Firebase” e do 

interpretador de código “Node.js”. A parte eletrônica foi feita por meio da utilização do 

microcontrolador “Atmega328p”, com programação em C/C++, e do módulo Wireless 

“ESP8266”. Os testes realizados tanto com o aplicativo quanto com a parte física do 

projeto apresentaram bons resultados, satisfazendo os objetivos previamente 

estipulados. Para implementações futuras pode ser adicionado ao projeto um sistema 

para cobrança e pagamento do aluguel das vagas. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O avanço das tecnologias de transporte pela história possibilitou atender as 

necessidades do ser humano em cada período, auxiliando em sua evolução até os 

dias de hoje. Desde os primeiros animais domesticados para movimentação de 

cargas, entre 4000 e 3000 a.C., até a crescente indústria automobilística atual, é 

evidente a importância do transporte na vida dos cidadãos (PIGGOTT, 1983). 

 Em 1818, na Alemanha, foi patenteado o que veio a ser considerado o 

precursor das bicicletas que existem atualmente, o draisine. O modelo apresentava 

duas rodas e uma articulação entre a roda frontal e o guidão, permitindo conduzir o 

veículo à direção desejada. A principal diferença entre os dois era que ele ainda não 



possuía pedais, a propulsão era feita pelo piloto impulsionando o chão com seus pés, 

como se estivesse andando ou correndo (HERLIHY, 2004). 

 Nos dias de hoje, a bicicleta é o veículo mais utilizado no mundo, contando com 

mais de 1 bilhão de modelos individuais produzidos, mais que o dobro do número total 

de carros (WORLDOMETERS, 2017). A preferência demonstrada ao seu uso pode 

ser relacionada a alguns fatores. O principal é a economia de dinheiro, visto que é um 

veículo bem mais barato que os motorizados. Há também os benefícios de saúde, já 

que seu uso rotineiro pode gerar queima de caloria, melhora na função cardiovascular 

e crescimento dos níveis de energia e resistência corporais. A ausência de 

combustível e dispensabilidade de motores tornam a utilização de bicicletas uma 

prática de ótimo impacto ecológico, uma vantagem não só individual como coletiva. 

Por fim, com a atual crise de mobilidade urbana, o trânsito representa um problema 

severo para muitas pessoas, fazendo com que, em alguns casos, a bicicleta seja uma 

opção que possa significar uma boa economia de tempo, especialmente para curtas 

ou médias distâncias (UOL, 2012). 

 Mesmo com o alto índice de uso, poucos são os lugares que apresentam 

infraestrutura adequada para receber bicicletas. Boa parte dos estabelecimentos 

comerciais não possuem bicicletários ou paraciclos, o que faz com que sejam 

estacionadas em locais desprotegidos, tornando-as alvos fáceis de furtos.  

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo do projeto é apresentar uma solução para a falta de infraestrutura e 

segurança citada, consistindo no desenvolvimento de um aplicativo híbrido que 

funcione como interface para a utilização de um estacionamento de bicicletas. 

 A principal funcionalidade da aplicação consiste em permitir que um usuário, 

após realizar seu cadastro e acessar sua conta, possa buscar vagas disponíveis 

próximas a ele, selecionando uma delas e estacionando sua bicicleta, onde ela será 

presa por travas eletrônicas, que só serão abertas novamente caso seja feita a 

requisição por parte do usuário. 

 Com o intuito de proporcionar um maior grau de segurança, o usuário do 

aplicativo também será notificado caso seja feita alguma tentativa de abertura das 

travas que trancam sua bicicleta. 

 



4. METODOLOGIA 

 

 Ao iniciar o aplicativo, a primeira tela a ser exibida será a de login. Nela será 

possível que o usuário realize o seu cadastro, se ainda não possuir um, informando o 

seu nome de usuário e senha. Caso ele já tenha feito esse procedimento, deve-se 

então acessar o sistema utilizando esses dados. O sistema também oferece a 

possibilidade de alterar a senha já cadastrada. 

 Realizado o acesso ao sistema, o usuário terá a opção de permitir que o 

aplicativo utilize a localização de seu dispositivo, podendo assim mostrar as estações 

mais próximas a ele com vagas disponíveis, enquanto simultaneamente traça as rotas 

mais curtas até esses pontos e exibe-as no mapa. 

 Caso o usuário prefira não compartilhar sua localização, será apresentada 

apenas uma lista com todas os estacionamentos e suas vagas abertas, permitindo 

que ele possa selecionar uma delas. 

 Tendo sido feita a seleção, tanto pelo mapa ou pela lista, o usuário deverá então 

estacionar sua bicicleta e alugar a vaga. Essa função prenderá por meio de travas 

eletrônicas a bicicleta na vaga e mudará o status dela para ocupado, impossibilitando-

a de ser reservada por outros usuários. 

 Quando desejar retirar sua bicicleta, o usuário deverá selecionar no aplicativo 

a opção de liberar bicicleta, onde o sistema irá desbloquear as travas da bicicleta e 

disponibilizar a vaga para outros usuários. 

 Enquanto estiver com uma vaga alugada, o usuário será notificado pelo sistema 

caso haja alguma tentativa de retirar sua bicicleta da vaga sem sua liberação prévia 

pelo aplicativo. 

 Há também, no menu do aplicativo, uma opção de feedback, que permite que 

o usuário entre em contato com a equipe de suporte do aplicativo para relatar algum 

erro que tenha acontecido ou fazer críticas e sugestões a respeito do seu 

funcionamento. 

 Para o desenvolvimento do aplicativo, foi utilizado o framework “Ionic”, o banco 

de dados “Firebase” e o interpretador “Node.js”. Para a elaboração da parte eletrônica, 

foram utilizados um microcontrolador “Atmega328p” e um módulo Wireless 

“ESP8266”. 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 

A fim de simular a parte eletrônica do projeto, foi confeccionado um protótipo, 

mostrado na figura 1, feito com placas de circuito impresso, contendo todos os 

componentes necessários para que seja estabelecida a comunicação entre o 

aplicativo e o hardware. Entre esses componentes, estão o microcontrolador 

“Atmega328p”, o módulo Wireless “ESP8266” e um conjunto de relê, LED, buzzer e 

chave de fim de curso, que funcionam como as entradas e saídas do circuito. 

 

 

Figura 1 – Protótipo de funcionamento. 

 

  O microcontrolador “Atmega328p” é o responsável pela configuração e 

controle dos outros componentes. A sua programação lógica foi feita por meio da 

linguagem C/C++. O “ESP8266” é um módulo Wi-Fi que permite que 

microcontroladores se conectem a uma rede sem fio através de uma conexão TCP/IP. 

Ele é controlado por um conjunto de comandos AT e é conectado às portas RX/TX do 

microcontrolador. 

 Para o protótipo, a API “ThingSpeak” foi utilizada como um servidor para 

receber, armazenar e enviar as informações necessárias para o funcionamento do 

projeto. Foram utilizados dois canais de informações, um deles contendo os estados 

das travas eletrônicas, atualizado constantemente pela própria estação e lido pelo 

aplicativo; enquanto o segundo possui os estados dos comandos do aplicativo, sendo 

atualizado por este e lido pela estação. As mudanças de nível dos estados podem ser 

acompanhadas pela web, via gráficos, como mostra a figura 2. 



 

 

Figura 2 – Visualização dos comandos do aplicativo via ThingSpeak. 

 

 Quando o usuário seleciona a opção de inserir bicicleta no aplicativo, é enviado 

o status ‘1’ para o campo “InserirBike” e ‘0’ para “RetirarBike”. Por meio do módulo 

ESP8266, o microcontrolador faz a leitura do canal com essas informações e, 

verificando que o “InserirBike” está com nível ‘1’, é dado início ao processo de 

estacionar, representado pela ativação do LED e do buzzer. A inserção da bicicleta 

na vaga é simulada pela ativação manual da chave de fim de curso, que faz o 

acionamento do relê, utilizado como representação da trava eletrônica, gerando um 

sinal sonoro que indica sucesso no fechamento e enviando nível ‘1’ para o campo 

“BikeStatus”, que ao ser lido pelo aplicativo informa que a vaga está ocupada. Caso a 

chave de fim de curso deixe de ser pressionada, é enviado ‘1’ para o campo 

“BikeAlarme”, que, por sua vez, quando lido pelo aplicativo indica que é necessário 

notificar o usuário sobre um possível furto. Caso isso não ocorra, o usuário pode 

solicitar remover a bicicleta pelo aplicativo, enviando ao servidor os níveis contrários 

aos enviados com a opção de inserir, fazendo com que o microcontrolador desative o 

relê, emitindo um sinal luminoso liberando a retirada da bicicleta. Feito isso, a chave 

de fim de curso deixa de ser pressionada, retornado o campo “BikeStatus” para ‘0’, 

disponibilizando a vaga novamente no aplicativo. 

 O aplicativo, exibido na figura 3, foi desenvolvido com o uso do framework 

“Ionic”, uma aplicação gratuita e de código aberto que permite a elaboração de um 

programa híbrido. O armazenamento de dados referentes a contas de usuário e, 

futuramente, aos estados das travas é possível por meio do banco de dados não 



relacional “Firebase”. A utilização de um database NoSQL possibilita um 

desenvolvimento mais escalável e com melhor performance. O interpretador de código 

JavaScript “Node.js” foi empregado a fim de auxiliar na obtenção de alta 

escalabilidade, fundamental ao aplicativo, proporcionando um elevado número de 

conexões simultâneas. 

 

Figura 3 – Interfaces do aplicativo. 

 

6. RESULTADOS 

 

Inicialmente, a parte eletrônica foi testada separadamente do aplicativo 

principal, com o intuito de verificar o funcionamento dos componentes utilizados e 

assegurar que fossem aptos para o projeto.  

A verificação foi feita por meio de um aplicativo secundário, comunicando-se 

diretamente com a estação, apenas com os comandos de inserir e remover uma 

bicicleta. O teste consistiu em simular duas situações: uma tentativa de inserção de 

bicicleta seguida de uma tentativa de retirada solicitada pelo aplicativo; e depois uma 

inserção seguida de retirada forçada, representando um possível furto. Em ambos os 

casos, o circuito teve um funcionamento de acordo com o que era esperado, 

acionando o relê quando fosse necessário fechar a trava, e desligando-o quando ela 

precisasse abrir. 

O desenvolvimento do aplicativo principal também apresentou resultados 

majoritariamente favoráveis, sendo capaz de exibir a lista de vagas disponíveis tanto 

por texto como pelo mapa e de ser integrado adequadamente com a parte eletrônica. 



As principais dificuldades encontradas foram no momento de criar as 

autenticações de usuário e de Web Token por meio do banco de dados “MongoDB” e 

também em resolver um problema notado durante o teste da parte eletrônica, que era 

o fato do tempo de resposta dos componentes ser mais demorado do que o esperado 

de uma aplicação desse tipo. 

Ambos os problemas puderam ser resolvidos com o uso do banco de dados 

não relacional “Firebase”, que substituiu tanto o “MongoDB” para o aplicativo, já que 

possui um mecanismo de autenticação de usuário mais simplificado e de fácil 

compreensão, quanto a API “ThingSpeak” para armazenamento dos estados, devido 

a um melhor tempo de resposta. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando os resultados obtidos nos testes realizados com o aplicativo e 

com o protótipo do projeto, pode-se concluir que o seu funcionamento geral foi 

satisfatório, visto que foi possível atingir todos os objetivos estipulados inicialmente. 

 Para colocar em prática o projeto em uma situação real, só seriam necessárias 

alterações na parte física, já que a trava eletrônica seria de uma escala maior, 

requerendo ajustes no dimensionamento do circuito responsável pelo seu controle. O 

aplicativo possui escalabilidade suficiente para ser apto à essa mudança sem precisar 

de modificações nas ferramentas que utiliza ou em sua programação. 

 Ainda há espaço para implementação de melhorias e funcionalidades que 

podem tornar o uso do aplicativo mais prático e abrangente. Um exemplo é fazer a 

implementação de um sistema interno que gerencie as cobranças e pagamentos 

referentes ao aluguel das vagas, permitindo que estas sejam feitas ainda dentro do 

próprio aplicativo. 
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