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1. RESUMO 

 

Atualmente os smartphones estão cada vez mais presentes no cotidiano, 

tornaram-se nossos computadores de bolso e apresentam várias facilidades que nos 

ajudam no dia-a-dia. Cada vez mais ouvimos falar de pagamento via smartphone, 

onde basta aproximá-lo de um sistema de pagamento que a transação é efetuada. 

Esse tipo de tecnologia se chama NFC (Near Field Communication) e se trata de um 

sistema de pagamento sem contato, onde os dados de cartões de crédito são 

gravados no smartphone virtualizando os cartões, exemplo disso são Apple Pay, 

Samsung Pay e Google Pay, denominados carteiras virtuais. Sendo Santos uma 

cidade onde o turismo predomina, o objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de 

um aplicativo que utiliza a tecnologia NFC para acesso aos pontos turísticos pagos 

da cidade. Esse aplicativo utiliza um sistema de pagamento em créditos e exibe os 

pontos turísticos de uma forma rápida e simples, fornecendo uma breve introdução, 

seu preço e sua localidade. Seu mapa permite traçar uma rota da sua localização 

até o ponto turístico. Para demonstrar o funcionamento do aplicativo, foi 

desenvolvido um protótipo que simula a transação utilizando um módulo NFC 

(PN532) que faz a troca de informações com o NFC do smartphone. Um módulo 

WIFI (SP8266-01) é utilizado para comunicação com o banco de dados e um 

microcontrolador (ATMEGA328P-PU) para o processamento e envio das 

informações. Os resultados obtidos com o projeto foram satisfatórios, podemos 

simular com sucesso as transações realizadas com o aplicativo. Para tornar a 

utilização mais segura pode-se adotar um sistema de criptografia e senha 

aumentando a confiabilidade das transações. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O turismo é uma atividade que abrange o deslocamento de pessoas para 

lugares diferentes do seu entorno habitual, com uma junção de elementos como 

transporte, alojamentos e as diversões disponíveis. O fator psicológico é a principal 

causa desse tipo de deslocamento como realização de um sonho, recreação e até 

mesmo descanso. Por conta desses elementos, cada vez mais pessoas optam em 

fazer viagens em seu tempo livre (PEREIRA, 2002). 



É o setor que mais cresce no mundo, sendo o meio licito que mais movimenta 

dinheiro em qualquer pais. Com a chegada de turistas ocorre consequentemente um 

aumento no consumo e de produções de bens e serviços, gerando assim criação de 

novos empregos. Segundo o Fórum Econômico Mundial “a indústria contribuiu com 

US$7,6 trilhões para a economia global (10,2% do PIB global) e gerou 292 milhões 

de empregos em 2016” (SIQUEIRA, 2016). 

Existem diversos destinos incríveis para se conhecer pelo mundo, com 

culturas diferentes e paisagens únicas espalhados por todos os países, que 

agradam diferentes tipos de turistas. Segundo o site TripAdvisor (2018) que reuniu 

os pontos turísticos mais visitados do mundo entre 2017 e 2018, de acordo com a 

quantidade e qualidade de opiniões deixadas por turistas, os 10 mais visitados são: 

 Angkor Wat - Siem Reap, Camboja; 

 Plaza de España - Sevilha, Espanha; 

 Grande Mesquita Sheikh Zayed - Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; 

 Basílica de São Pedro - Cidade do Vaticano, Itália; 

 Mesquita Catedral de Córdoba - Córdoba, Espanha; 

 Taj Mahal - Agra, Índia; 

 Duomo di Milano - Milão, Itália; 

 Ilha de Alcatraz - São Francisco, Califórnia; 

 Ponte Golden Gate - São Francisco, Califórnia; 

 Parlamento - Budapeste, Hungria. 

 

No Brasil, em 2017, o turismo gerou cerca de R$ 175 milhões de receitas, 

representando 3,3% do PIB e criou 2,6 milhões de empregos. O Brasil está na 27ª 

posição do ranking mundial de competitividade em viagens e turismo destacando os 

recursos naturais como pontos fortes (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, 2017). 

Os cinco pontos turísticos mais visitados no Brasil nos últimos anos de acordo 

com o Governo do Brasil (2016) são: 

 Cristo Redentor; 

 Pão de Açúcar; 

 Foz do Iguaçu; 

 Elevador Lacerda; 

 Museu de Arte de São Paulo. 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297390-d317907-Reviews-Angkor_Wat-Siem_Reap_Siem_Reap_Province.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g297390-Siem_Reap_Siem_Reap_Province-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187443-d246510-Reviews-Plaza_de_Espana-Seville_Province_of_Seville_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g187443-Seville_Province_of_Seville_Andalucia-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294013-d1492221-Reviews-Sheikh_Zayed_Grand_Mosque_Center-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g294013-Abu_Dhabi_Emirate_of_Abu_Dhabi-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187793-d631111-Reviews-St_Peter_s_Basilica-Vatican_City_Lazio.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g187793-Vatican_City_Lazio-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187430-d243774-Reviews-Mezquita_Cathedral_de_Cordoba-Cordoba_Province_of_Cordoba_Andalucia.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g187430-Cordoba_Province_of_Cordoba_Andalucia-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g297683-d317329-Reviews-Taj_Mahal-Agra_Agra_District_Uttar_Pradesh.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g297683-Agra_Agra_District_Uttar_Pradesh-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187849-d195239-Reviews-Duomo_di_Milano-Milan_Lombardy.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g187849-Milan_Lombardy-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g60713-d102523-Reviews-Alcatraz_Island-San_Francisco_California.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g60713-San_Francisco_California-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g60713-d104675-Reviews-Golden_Gate_Bridge-San_Francisco_California.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g60713-San_Francisco_California-Vacations.html
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g274887-d276817-Reviews-Parliament-Budapest_Central_Hungary.html
https://www.tripadvisor.com/Tourism-g274887-Budapest_Central_Hungary-Vacations.html


 

A região da Baixada Santista é conhecida por ter uma grande variedade de 

turismo, como praias, passeios por centros históricos, museus e passeios 

ecológicos. É formada pelas cidades de Peruíbe, Itanhém, Mongaguá, São Vicente, 

Praia Grande, Santos, Guarujá, Bertioga, que possuem praias e são os principais 

destinos de turistas em temporada de férias ou feriados prolongados. Cubatão, que 

também pertence a Baixada Santista, possui uma grande área de mata Atlântica, 

ideais para pessoas que procuram algo mais perto da natureza como é o caso do 

ecoturismo. São Vicente, conhecida por ser a primeira cidade do Brasil, possui uma 

grande riqueza histórica com pontos turísticos que mostram a história do 

descobrimento do país, como a Praça Biquinha de Anchieta (EMPLASA, 2018).  

A cidade de Santos possibilita diversas atrações de turismo como praias, 

museus e cultura local. O centro histórico oferece vários pontos turísticos, 

apresentando o período da economia no início do século passado, com as 

exportações de café no porto, além de passeio de bonde pelo centro da cidade. A 

cidade possui diversas praias como a praia do Gonzaga, Boqueirão, Embaré, José 

Menino, entre outras, totalizando cerca de sete quilômetros de praia (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SANTOS, 2010). Segundo a Prefeitura Municipal de Santos (2010) 

os pontos turísticos mais visitados de Santos são o Museu da Pesca, o Aquário 

Municipal de Santos, a Bolsa do Café, o Orquidário e o Monte Serrat. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo voltado ao turismo, mais 

específico o de Santos, no qual servirá como um sistema de pagamento em crédito 

para os pontos turísticos da cidade. O pagamento será feito a partir da tecnologia 

NFC (Near Field Communication) presente em smartphones, conhecido também por 

ser um pagamento sem contato. Também será desenvolvido um protótipo do 

hardware que receberá o pagamento para demonstrar o funcionamento do 

aplicativo. 

O intuito é associar a facilidade como a dos City Pass, presente em vários 

países, que são cartões que dão livre acesso a atrações selecionadas da cidade e 

ao transporte por um determinado valor. O aplicativo terá a vantagem de demonstrar 



todos os pontos turísticos da cidade e podendo ter parcerias com hotéis, 

restaurantes, cinemas e diversos comércios da cidade. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O aplicativo será desenvolvido para facilitar a vida do turista na cidade de 

Santos, apresentando pontos turísticos da cidade de uma maneira rápida e simples. 

O usuário poderá saber um pouco mais sobre o local, o custo de cada atração e se 

necessário poderá consultar o seu saldo, onde ficará disponibilizado em uma aba do 

aplicativo. 

Um mapa de localização estará indicando o endereço do ponto turístico e se o 

usuário desejar ir até ele, o aplicativo irá direcionar sua localização e abrir o 

navegador GPS do dispositivo traçando uma rota. 

O aplicativo será desenvolvido utilizando a IDE Android Studio e fará uso da 

API 19 (Kit Kat). Essa API deverá ser implementada para que a emulação de cartão 

seja realizada no aplicativo, pois foi a partir dessa versão que o sistema Android 

começou a utilizar emulação em host (HCE) utilizado nessa aplicação. 

Para cadastro e acesso do aplicativo, será criado um Servidor Web que 

utilizará o sistema de gerenciamento MySQL e a linguagem PHP, que irá tratar os 

dados para a comunicação com o banco de dados. 

Será desenvolvimento um protótipo do hardware que irá ler as informações do 

smartphone e realizar as transações. O protótipo utilizará um módulo NFC (PN532), 

um módulo WIFI (ESP8266-01) e um microcontrolador (ATMEGA328P-PU) que irá 

tratar todas as informações recebidas dos dois módulos.  

O leitor utilizado será o módulo PN532 NFC RFID, compatível com o 

microcontrolador ATMEGA328P-PU e NFC Android, lê e grava informações em uma 

distância de até 7 cm. 

Existem três modos em que um dispositivo NFC pode operar: 

● Leitura ou Escrita:  permite que o dispositivo leia e (ou) escreva tags e 

adesivos NFC. 

● Peer to Peer:  permite a troca de dados entre dois dispositivos NFC, no 

Android isso pode ser feito através do Android Beam. 



● Host Card Emulation (HCE): permite que o dispositivo atue como um 

cartão NFC, fazendo a emulação de um cartão que pode ser lido através de um 

leitor NFC externo. 

 

Este último que será implementado no aplicativo e o módulo servirá como um 

leitor externo. 

O módulo utilizado na comunicação entre o microcontrolador e o banco de 

dados será o ESP8266-01 por conta do baixo custo e por ser o mais abundante no 

mercado atualmente. Com esse módulo é possível conectar o microcontrolador em 

redes wireless enviando e recebendo dados a uma distância de até 91 metros. É 

possível ser utilizado em dois modos, como Ponto de Acesso (Access Point) ou 

Estação (Station\STA). O modo a ser utilizado será o STA, pois ele se comunicará 

com o banco de dados recebendo e enviando informações. 

 

● STA: Uma estação ou (Station\STA) e considerada qualquer dispositivo 

que possua a capacidade de usar o protocolo 802.11, podendo ser transmissor ou 

receptor de dados por exemplo computadores, celulares e etc. 

● Ponto de Acesso:  O Ponto de Acesso ou Access Point permite que um 

dispositivo possa compartilhar uma rede com outros dispositivos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para demonstrar o sistema de pagamento, foi desenvolvido um protótipo, 

como mostra a figura 1, com um módulo NFC, um módulo WIFI e um 

microcontrolador. O microcontrolador irá atuar em conjunto com os módulos para 

enviar e receber os dados nas transações, gerenciando a comunicação do módulo 

NFC com o smartphone e do módulo WIFI com o servidor WEB.  

 



 

Figura 1 – Protótipo para leitura NFC. 

 

Quando um smartphone entrar em contato com o módulo NFC, um pacote de 

dados é enviado do módulo para o smartphone, este pacote é denominado APDU 

(Application Protocol Data Unit). Os APDUs contêm um tipo de instrução que deverá 

acontecer assim que ocorre o contato, no caso deste projeto, a instrução enviada é a 

SELECT, basicamente este comando irá selecionar a aplicação no smartphone. 

Para que o sistema saiba qual aplicação será selecionada, deverá ser determinado 

um ID de Aplicativo (AID). O AID está contido na APDU e precisará ser registrado 

publicamente para evitar colisões com outros aplicativos. 

Assim que uma APDU é enviada, o módulo aguarda um retorno, este retorno 

contém um código especificando se a operação foi bem-sucedida e junto poderá vir 

alguma informação. Na aplicação desenvolvida, foi determinado que a informação 

de retorno será o identificador de usuário, que é um ID criado assim que o usuário 

se cadastra no aplicativo. Esse ID é usado para extrair as informações do usuário no 

banco de dados. 

Após a obtenção do identificador de usuário, é verificado no banco de dados, 

por meio do módulo WIFI, se o usuário possui saldo suficiente para a transação, se 

não possuir, um led vermelho irá se acender no protótipo, agora se o usuário possuir 

saldo suficiente, o microcontrolador irá pegar este saldo, efetuar o desconto de 

acordo com o ponto turístico e enviar o saldo reajustado para o banco de dados, 

além de acender um led verde e liberar o acesso. 

Todos os processos envolvendo o módulo WIFI são efetuados por meio de 

comandos AT enviados pelo microcontrolador. Os comandos já vêm configurados no 

módulo e servem para se conectar a uma rede, enviar instruções para o banco de 

dados e abrir/fechar a comunicação com o servidor. 



Como servidor WEB foi utilizado o Apache combinando a linguagem PHP 

(Hypertext Preprocessor) e o banco de dados MySQL. O MySQL gerencia os dados 

dos usuários a partir de sua criação no banco e nas transações efetuadas pelo 

aplicativo e a linguagem PHP é utilizada para inserir e extrair informações do banco 

de dados a partir de comandos SQL (Structured Query Language). 

No aplicativo foi criado as telas de login e cadastro, como mostra a figura 2, 

essas telas se comunicarão com o banco de dados registrando um novo usuário ou 

liberando o acesso ao aplicativo, utilizando a linguagem PHP para isso. 

 

 

Figura 2 – Tela de login e cadastro. 

 

Assim que logado no aplicativo, o usuário será direcionado para a tela de 

pontos turísticos e o mesmo poderá selecionar qual ponto desejar, como demonstra 

a figura 3. Dentro de cada tela dos pontos turísticos terá uma breve introdução sobre 

as atrações e um mapa, no qual a própria IDE (Android Studio) disponibiliza para a 

utilização. 

 



 

Figura 3 – Pontos Turísticos. 

 

Para o pagamento, foi implementado na aplicação a emulação em host 

(HCE). Essa emulação simula um cartão, e assim que o smartphone se aproxima de 

um leitor irá efetuar a transação, para isso, deve ser implementada a API 19. 

Com a API implementada, a IDE disponibiliza uma classe que deverá ser 

estendida para que a emulação funcione corretamente, a HostApduService. Esta 

classe declara dois métodos, o processCommandApdu(), que é chamado assim que 

um leitor externo (módulo NFC) envia um APDU para a aplicação e o mesmo retorna 

para o leitor uma resposta, e onDeactivated(), que é chamado quando o leitor NFC 

envia outro APDU com AID diferente ou quando a conexão entre o smartphone e o 

leitor é quebrada, seja por distância ou qualquer outro fator. Também foi 

determinado na aplicação o AID dentro de uma tag de meta-dados chamada 

apduservice, para identificar a aplicação no sistema. 

 

6. RESULTADOS 

 

O aplicativo se demonstrou totalmente funcional, foram realizados teste de 

login e cadastro, navegação por GPS e transações com o protótipo desenvolvido. 

Nas transações, pode-se verificar no banco de dados os descontos sendo 

efetuados assim que ocorre o contato e também sendo demonstrado que o 

pagamento foi efetuado com sucesso através dos leds implementados no protótipo. 

Com os testes, foi verificada a ocorrência de dois erros, um desses erros 

forçava o fechamento do aplicativo assim que o mesmo não consegui fazer conexão 

https://developer.android.com/reference/android/nfc/cardemulation/HostApduService.html


com o banco de dados através das telas de login e cadastro, esse problema foi 

solucionado implementando uma exceção no qual uma mensagem aparece assim 

que o tempo de conexão for expirado. O outro erro acontecia quando ocorria o 

fechamento do aplicativo, verificou-se com o leitor externo que mesmo com o 

aplicativo fechado, o ID do usuário permanecia gravado no smartphone, 

demonstrando um grave erro de segurança, esse erro foi solucionado limpando a 

memória do NFC assim que o aplicativo fosse fechado. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Os testes realizados mostraram que o aplicativo possui um grande potencial, 

pois reúne facilidade de pagamento e disponibiliza todos os pontos turísticos da 

cidade, possibilitando também futuras parcerias com comércios e transporte. Desta 

forma o turista necessitará apenas de seu smartphone para conhecer a cidade 

inteira com mais facilidade e segurança. 

 Futuramente pretende-se implementar, no aplicativo, questões relacionadas à 

segurança, tais como criptografia ponta-a-ponta e tornar o ID do usuário visível para 

o leitor somente por alguns segundos, ou seja, assim que uma senha for digitada, 

além de ter um sistema de compra de créditos. 

 Devido ao fato do aplicativo ser apenas um protótipo, os resultados 

demonstrados atingiram os objetivos propostos nesse trabalho. Visto suas 

funcionalidades e facilidade de operação, o mesmo pode ser futuramente 

implementado para todo o território nacional. 
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