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Resumo: Nós somos do grupo Vigilância em Mãos, e estamos realizando um 

projeto para a feira de ciências que acontecerá na Instituição Centro 

Educacional Assistencial Profissionalizante, mais conhecida como CEAP 

Pedreira. A ideia do nosso projeto consiste em beneficiar e ajudar na 

segurança da sua residência, aqui nesse projeto nós iremos apresentar uma 

maneira de automação residencial, que consiste em proteger a entrada e saída 

da sua moradia através de uma câmera de vigilância de ótima qualidade, 

localizada em cima de seu portão, e um aplicativo que será responsável pelo 

monitoramento de controle de acesso, onde você conseguirá acessar e 

controlar pelo seu Smartphone e abrir o portão da sua própria casa em 

qualquer lugar que você esteja, simples e pratico. 

Introdução 

O grupo Vigilância em mãos, realizou um projeto onde vocês verão um jeito 

fácil e pratico de resolver alguns critérios de segurança da sua própria 

residência, Gostaram da ideia? Então, acompanha ai o desenvolvimento do 

projeto. Bom, aqui mostraremos para vocês um meio que foi utilizado para 

mostrar para o publico uma maneira de melhorar a segurança de sua casa, 

com o seu simples SmarthPhone, um aplicativo instalado nele e a câmera 

instalada em seu portão para realizar o monitoramento do controle de acesso 

de sua residência. Vocês terão alguns benefícios, como, inovar a segurança da 

sua casa que seria o ponto principal da vigilância em mãos, ter um controle de 

destravamento do seu portão na palma da sua mão 24 horas por dia. Caso 

tentem abrir a fechadura do portão 3 vezes consecutivas, chegará uma 

notificação em ALERTA no seu celular avisando que tenha algum individuo 

querendo ter acesso a sua residência, a notificação chegará também ao seu 

celular se caso tocarem sua campainha. E é isso que vocês verão ao decorrer 

do projeto, se gostaram da ideia peço que continue acompanhando os 

próximos requisitos. 



 

Objetivos 

 O objetivo do grupo Vigilância em mãos é trazer para vocês uma maneira de 

melhorar um pouco mais na segurança da sua casa com um simples aplicativo 

instalado no seu próprio aparelho celular, trazendo grandes utilidades que farão 

vocês ficarem mais tranquilos com quem entra e sai da sua residência, no 

aplicativo vocês conseguirão ter um monitoramento por 24 horas, de quem esta 

em seu portão tocando a sua campainha que de imediato chegará uma 

notificação te avisando, pelo aplicativo vocês verão quem esta ali no 

determinado local e até mesmo por opção sua poderá abrir o portão para a 

pessoa se no caso de algum amigo ou algum parente seu de onde estiver. 

Metodologia 

No projeto que nós estamos efetuando, usamos alguns meios e formas 

de pesquisas para podermos dar início na montagem e conseguir um bom 

resultado no final de tudo, como, vídeos, sites, conversas/reuniões e 

discussões remotamente em grupo. Com a ajuda dos nossos 

orientadores/professores (Hugo e Augusto) fizemos algumas pesquisas sobre o 

projeto como, por exemplo, quais câmeras seriam ideais para o uso do 

planejamento, como seria feito a programação, funcionalidade do Raspberry, 

segurança lógica, segurança física e node red. 

ITENS PESQUISADOS: Câmera, Programação, Seguranças Físicas e 

Lógicas, Raspberry, Node red.  

 Sobre a câmera, foi com maior precisão, para sabermos quais câmeras 

seriam de ótima qualidade e de pouco custo para realizar a instalação. 

 Da programação, foi preciso para sabermos a programação certa pra 

fazer com que funcione corretamente o nosso projeto e não tenha nenhum tipo 

de erro na funcionalidade no decorrer dos testes. 

 Sobre seguranças físicas e seguranças lógicas foi basicamente uma 

ideia que um dos nossos orientadores/professor (Augusto) nos passou para 

conseguirmos identificar quais seriam a segurança que íamos adaptar no 

nosso projeto. A escolha do grupo foi basicamente através de reuniões a 

segurança lógica, pois, foi a que mais se identificou com o nosso projeto. 

 Raspberry foi preciso para sabermos como utilizar no nosso projeto, 

que basicamente é responsável por todo funcionamento. 

 Node Red foi uma indicação feita por um dos nossos 

orientadores/professor (augusto), com a função de que o grupo entenda a 

funcionalidade desta plataforma, que no caso agregou muito na funcionalidade 



do projeto. Pois, é uma plataforma que realiza os funcionamentos dos 

componentes do Raspberry.  

 

Resultados e Discussão 

Baseados nas pesquisas que foram realizadas em cima do projeto, obtemos 

sucesso e foi atendido o que se encaixou devidamente o que esperávamos. O 

Brainstorm que foi elaborado entre os integrantes foi obtido o resultado de 

maneira rápida e sadia. E por fim, os resultados do projeto foram revisados e 

conclusivos entre os integrantes.    

Considerações Finais 

O projeto Vigilância em mãos tem como pontos positivos, melhorar a 

segurança do acesso da sua casa, ter uma rápida visibilidade, facilidade no 

acesso e credibilidade ao morador. Os pontos negativos desse projeto, o tempo 

de aprendizagem no funcionamento do aplicativo e se familiarizar com os 

propósitos que o aplicativo irá trazer para o dia a dia do morador. O projeto em 

si tem um propósito muito bom para a melhoria da sua segurança, porém, 

existem algumas formas para poder estar se aprofundando baseados em 

pesquisas e beneficiando como, adaptar um reconhecimento visual que 

possivelmente ficará instalado no seu portão na altura dos olhos, trazendo uma 

facilidade maior para destravar o portão de uma maneira mais pratica e segura. 

O andamento do projeto seguiu perfeitamente com o cronograma respeitando o 

limite de cada tarefa. Com esse projeto, o grupo obteve uma boa evolução na 

parte de produção de criatividade, interpretação, escrita e montagem mais 

estruturada de uma documentação. 
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DIÁRIO DE BORDO: 

08/08 - Hoje tivemos uma reunião as 16:20 com o nosso instrutor Augusto 

Nunes, somente para ele ter uma base de como está indo o nosso projeto, 

novamente ele nos deu algumas dicas como: pesquisar sobre segurança física 

e segurança lógica e tirou algumas dúvidas que o grupo teve durante a semana 

sobre a montagem da documentação e alguns pontos importantes para serem 

anotados durante as pesquisas que serão feitas. Cobrou mais atenção e 

desempenho do grupo durante a semana. 

11/08 - Às 16:00 tivemos uma vídeo aula, onde nosso grupo com os dois  

instrutores Hugo e Augusto discutimos qual será e o que vamos precisar fazer 

de começo no nosso projeto. 

18/08 - Nesse dia fizemos um vídeo aula com um dos nossos instrutores 

(Augusto Nunes) que nos auxiliou e nós deus algumas dicas do que 

deveríamos pesquisa para conseguir realizar o projeto e nos mostrou alguns 

vídeos e sites para nos ajudar no decorrer do tempo. 

24/08 – Explicação detalhada do Raspberry para melhor entendimento, que vai ser 

um equipamento muito útil para o nosso projeto.Um passo a passo de como criar um 

servidor Webpara monitoramento. E por fim, um vídeo que detalha os pontos de Node 

Red para funcionamento de cada componente. 

25/08 - Neste dia começamos a dar uma olhada no que o professor nos passou 

para pesquisar e começamos a nos preparar para a montagem da nossa 

documentação.   

08/09 – Hoje tivemos uma reunião/vídeo aula as 16:20 com um dos nossos 

instrutores (Augusto Nunes), somente para ele ter uma base de como estar 

indo  o nosso projeto, novamente nos deu algumas dicas como segurança 

física e segurança lógica e tirou algumas duvidas que o grupo teve durante a 

semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrSNkkP166c


11/09 – Tivemos uma reunião onde o professor passou para a turma algumas 

informações sobre a feira de ciências, logo em seguida o grupo se reuniu para 

fazer algumas pesquisas sobre o projeto. 

14/09 – As 16:17 da tarde, eu e Ygor discutimos sobre o começo da segurança 

da casa, começamos pelo portão. Esboçamos como seria a segurança, 

começamos por UMA câmera basicamente em cima do portão tendo vista a 

calçada inteira. Planejamos que após tocar a campainha chegará uma 

notificação no celular do dono da casa avisando que tem alguém em frente de 

sua moradia, após clicar na notificação abrirá a câmera instalada fora da casa, 

e ele (morador) pode optar em, querer destravar o portão OU não ATRAVES 

DO CELULAR.   

20/09 – Hoje o grupo se reuniu para começar a montar a documentação do 

projeto. 

25/09 – O grupo se reuniu hoje para estar dando continuidade no 

preenchimento da documentação. 

6/10 – Hoje o grupo finalizou toda a documentação que foi entregue e avaliada 

pelos nossos orientadores (Hugo e Augusto), para estar adicionando na banca 

da FeCeap. 

 

 

 

 

 

 


