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1.    RESUMO 

  

O objetivo deste trabalho é propor o desenvolvimento de uma plataforma de 

segurança baseada numa trava eletrônica para ambientes residenciais e empresariais 

utilizando a tecnologia de IoT - Internet das coisas, microcontrolador arduino, 

Identificação por radiofrequência (RFID) e aplicativo mobile. A metodologia utilizada 

foi por meio de pesquisa bibliográfica de caráter exploratória. Espera-se que esse 

projeto possa contribuir no monitoramento e no controle de acessos em ambientes 

residenciais e empresariais a partir de qualquer hora e lugar utilizando o aplicativo 

mobile. 

 

2.    INTRODUÇÃO 

  

Com a insegurança tão crescente nos dias de hoje, não conseguimos ter 

tranquilidade nem dentro das nossas casas nem nos ambientes corporativos. Diante 

desse cenário, o mercado de segurança eletrônica tem crescido com muita força e, 

cada vez mais a tecnologia está presente para oferecer produtos eficientes e 

acessíveis. 

Segundo a Gartner Group (2017), desde 2017 existem mais dispositivos 

conectados à internet do que pessoas no mundo, estima-se que em 2020, 12 bilhões 

de dispositivos estarão conectados via IoT - Internet of Things (Internet das Coisas), 

mostrando a importância de se aprofundar e refletir sobre esse assunto. 

A utilização da tecnologia IoT para auxílio na segurança já é uma ideia trabalhada 

no mercado, porém, não de forma tão integrada quanto o presente trabalho propõe. 

A proposta que será desenvolvida neste projeto elabora uma solução dinâmica, 

consistente e intuitiva para proporcionar segurança de ambientes residenciais e 

empresariais em maior escala. De maneira simples, o usuário consegue controlar 

acessos em tempo real, verificar gráficos de permanência, gerar estatísticas, e chaves 

de acesso sem a necessidade de softwares de terceiros, podendo contar 

exclusivamente com as funcionalidades disponibilizadas pela plataforma. 

 

3.    OBJETIVOS 

 

O objetivo desse trabalho é criar uma plataforma de segurança que consiste em 

monitorar e administrar a entrada e saída das pessoas de um respectivo ambiente 



usando soluções IoT (Internet of Things), podendo ser monitorado por qualquer 

dispositivo conectado à internet. Para essa solução foram levantados os seguintes 

objetivos específicos: 

● Utilizar as tecnologias do microcontrolador arduino para reconhecimento 

RFID; 

● Desenvolver a aplicação mobile conectada à nuvem que será utilizada para 

observação dos dados coletados, além de controlar a própria interface de 

segurança.  

● Criar uma plataforma de cadastro de acessos para o reconhecimento das 

chaves eletrônicas dos usuários. 

  

4.    MÉTODO DE PESQUISA 

  

Em relação a sua natureza, esta pesquisa tem caráter exploratório. Segundo 

Gehardt e Silveira (2009), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema. A pesquisa exploratória permite ao pesquisador 

conhecer mais profundamente o problema estudado, por meio do levantamento de 

informações que também lhe proporcionem desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias à cerca do mesmo. Na maioria dos casos, a pesquisa exploratória 

compreende: levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de experiências que 

possam estimular a compreensão (GIL, 2008). 

  

5.    DESENVOLVIMENTO 

  

O protótipo do aplicativo mobile será desenvolvido utilizando o framework React 

Native, que possibilita a criação de aplicativos para smartphones e soluções web. O 

framework utiliza JavaScript, HTML e CSS na construção da aplicação. 

A tranca eletrônica incluirá um mecanismo de trava ativado por um RFID 

implantado em cartões magnéticos, juntamente com um micro controlador (Arduino) 

como gerenciador da plataforma. A mesma contará também com um sistema de 

reconhecimento bluetooth ou wi-fi para ser acionada ou destrancada pelo aparelho 

móvel do usuário. Quando houver interação com o dispositivo físico, utilizaremos 

computação em nuvem para atualizar o aplicativo e disponibilizar dados em tempos 

reais. 



 A Figura 01 ilustra como será a base da interface do aplicativo. 

Figura 01 - Aplicativo para Smartphones Lockus. Fonte: Produzido pelos autores, 2018. 

 

6.    RESULTADOS PRELIMINARES 

  

Ao final do trabalho será obtido um protótipo de aplicativo mobile que apresente 

as seguintes funcionalidades: Gráficos de permanência por pessoa no 

estabelecimento, monitoramento de entrada e saída em tempo real, chave virtual para 

a tranca e controle de permissões. 

O produto físico da tranca servirá, em conjunto da aplicação, para coleta de 

informações. 
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