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RESUMO: Esse projeto foi feito com o intuito de ser uma forma barata, boa e segura das 
pessoas viverem, estou me referindo a um sistema de alarme. Um sistema de alarme é um 
programa feito para avisar/proteger você, suas coisas e sua casa de ladrões e furtadores. 
A base desse sistema é a placa de programa ARDUINO, desenvolvido por um grupo de 5 
pessoas de 2002 a 2005. Sendo uma forma mais barata e acessível para programar, 
utilizando a linguagem de programação C + +. Uma forma de simular o arduino sem estragar 
ou queimar a placa enquanto a testa, é utilizando o Tinkercad, um simulador múltiplo, com 
ele é possível testar facilmente o arduino. É necessário colocá-lo com o buraco mirado na 
porta, pois quando aberta o sistema apitará. 
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INTRODUÇÃO 

O arduino é uma placa de circuito. Uma placa de circuito, que é programável, quer 

dizer que é possível modificá-la, e normalmente melhorá-la para fazer o que você desejar.  

Algo que você também precisa saber sobre o arduino é que há componentes para ele, como 

sensores, motores, placas, buzzers, baterias e até peças para montar um carro.  

 

FIGURA 1: Arduino 



 

 

FONTE: Google Imagens, 2021 

 

O tinkercard é um site que nele é possível ter acesso a várias formas de 

programação. Tem a programação por blocos, que é feita por blocos com entradas 

específicas que podem se juntar. A de código,  que é aquela que você provavelmente já viu 

em um filme de hackers ou de espionagem. Ela é feita por um conjunto de várias palavras 

chaves que juntas, se feitas corretamente, formam o que nós chamamos de código 

executável.   

 

FIGURA 2: Logo da plataforma Tinkercad 

 

FONTE: Google Imagens, 2021 

   

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Auxiliar na segurança particular das pessoas através do 

desenvolvimentos de dispositivos. 

Objetivos específicos (se houver): Desenvolver um dispositivo de alarme de 

baixo custo. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  



 

Um sistema de alarmes é algo que poderia ajudar a prevenir que uma casa seja 

invadida. Isso vale para qualquer tipo de casa. Cada casa tem sua arquitetura e isso deve 

ser levado em conta na hora de se instalar um sistema de alarmes. Pensando nisso, seria 

possível desenvolver um sistema de alarmes simples e de baixo custo utilizando o arduíno 

que pudesse ser adaptável para qualquer tipo de residência? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Para a montagem do protótipo serão necessários os seguinte componentes: 

- 1 protoboard;  

- 1 buzzer-digital;  

- 1 placa arduino uno;  

- 1 resistor;  

- 1 fotoresistor; 

- 9 cabos;  

 

 Para fazer a montagem do protótipo é necessário seguir os seguintes passos: 

A montagem é bem simples. Conecte o uma das pernas do buzzer na porta 7 do arduino e 

a outra perna no negativo da protoboard. Conecte o negativo do fotoresistor no negativo da 

protoboard e o positivo do fotoresistor um resistor e depois este no positivo da protoboard. Faça as 

ligações corretas da protoboard no 5v e GND da placa arduino, e está pronta a montagem do circuito. 

 

FIGURA 3: Simulação do sistema de alarme simples 



 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para desenvolver o projeto, primeiramente foi necessário aprender a utilizar o 

programa de simulação de arduino chamado Tinkercad. Nele foram feitas algumas 

simulações de testes. Abaixo será apresentado uma delas. 

 

FIGURA 4: Simulação LED + Push Button 

 



 

FONTE: Autor, 2021 

 

 Nesta simulação aprendeu-se a programar um LED juntamente com um Push Button. 

O LED só irá acender enquanto o botão estiver pressionado. Ao lado da imagem da 

simulação do arduino, temos os códigos que foram escritos para que o circuito funcione 

corretamente. 

             

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os materiais necessários para o desenvolvimento do protótipo já foram pedidos e 

assim que chegarem iniciaremos a montagem do mesmo. Por questão de organização foi 

feita uma tabela com o cronograma das próximas atividades a se realizar no projeto.  

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES A REALIZAR PERÍODO 

Montagem da apresentação Outubro 

Testes com o arduino Físico Outubro/Novembro 

Montagem do protótipo Novembro 

FONTE: Autor, 2021. 
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