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A Internet das Coisas (IoT) é a comunicação entre máquinas por meio da 
Internet, compartilhando dados e informações para se realizar determinadas tarefas. 
Dentro do conceito amplo de IoT, existe a área da domótica, que consiste na utilização 
dos mesmos conceitos, com o foco na automação residencial, visando deixá-las mais 
seguras e confortáveis. Uma possível aplicação de tais conceitos seria em um portão 
elétrico, pois traria, em certo grau, de mais comodidade ao residente além da elevação 
da sensação de segurança. Após uma análise ambiental e de requisitos, foi planejado o 
desenvolvimento de um sistema WEB para a automatização do portão, pois esse tipo de 
aplicação consegue abranger diversos sistemas operacionais e plataformas distintas – 
tais como mobile, desktop, entre outras; sendo desenvolvido em PHP, o sistema foi 
pensado para ser seguro, interativo e simples. Assim sendo conta com níveis de 
permissões de usuários, tráfego criptografado de informações, controle e histórico de 
usuários. No decorres da fase de prototipação e primeiros testes de viabilidade, foi 
utilizado um Raspberry Pi 3 Model B, pois ele atendia às necessidades de hardware 
exigidas durante a fase. Instalado o sistema operacional open source, Ubuntu Mint, o 
equipamento passou a se comportar como datacenter e servidor WEB. Os resultados 
coletados durante a fase de prototipagem confirmaram as hipóteses levantadas 
previamente de que o sistema tem um grau de segurança aceitável e que a aplicação dos 
conceitos de IoT, aprimoraram a sensação de segurança do usuário e em certo nível, 
mais conforto.  
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