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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo a concepção e criação de um 

sistema de acesso eletrônico, tanto no ambiente hardware como no de software. 

Como inovação no ambiente de hardware, a proposta é o uso de um 

microcontrolador de sistema embarcado, no qual é responsável pela comunicação, 

via internet, entre o sistema físico e o console de gerenciamento na Web, que por 

sua vez, é atualizado em tempo real e hospedado em um servidor dedicado nesta 

universidade.  

O sistema é concebido no ambiente de prototipação Arduíno, para criar 

portas inteligentes, de baixo custo e seguras, ambiente o qual está instalado na 

porta do laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia Aplicada 

(GEPTA) desta universidade. 

Denominamos este projeto como “Smart Door”, por implementar o uso de 

tecnologias atuais, como: RFID, Wi-Fi e Bluetooth. Essas tecnologias estão 

gerenciadas por um microcontrolador, juntamente com o desenvolvimento de novas 

funções e telas. 

 A prototipação das telas deste projeto está concebida e implementada pelas 

linguagens e frameworks de programação como: C#, HTML, JavaScript, SQL, CSS, 

Bootstrap e jQuery e de uma API, na qual é responsável pela comunicação entre a 

porta e o microcontrolador. 

Desta forma, o sistema proposto tem a sua relevância de ser um projeto de 

baixo custo através do uso de tecnologia embarcada, embasado na concepção da 

Internet das Coisas (IoT) no ambiente Web, convergindo a proposta de um projeto 

em um único produto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: RFID. Controle de Acessos. Sistemas Embarcados. Sistema 

Web. Portas Automatizadas. Arduíno. 
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ABSTRACT 

 

This research has as main objective the design and creation of an electronic 

access system, in both the hardware and software environments. As an innovation in 

the hardware environment, the proposal is the use of an embedded system 

microcontroller, in which it is responsible for communicating over the internet 

between the physical system and the web management console, which in turn is 

updated in time real and hosted on a dedicated server at this university. 

The system is designed in the Arduino prototyping environment, to create 

intelligent, low-cost and secure, environmentally friendly ports that are installed in the 

door of the laboratory of the Research and Applied Technology Research Group 

(GEPTA) of this university. 

We call this project "Smart Door", for implementing the use of current 

technologies, such as: RFID, Wi-Fi and Bluetooth. These technologies are managed 

by a microcontroller, along with the development of new functions and screens. 

 The prototyping of the screens of this project is designed and implemented by 

programming languages and frameworks such as C #, HTML, JavaScript, SQL, CSS, 

Bootstrap and jQuery and an API, in which it is responsible for the communication 

between the port and the microcontroller. 

In this way, the proposed system has its relevance to be a low cost project 

through the use of embedded technology, based on the Internet Design of Things 

(IoT) in the Web environment, converging the proposal of a project into a single 

product. 

 

KEYWORDS: RFID. Access Control. Embedded systems. Web System. Automated 

Doors. Arduino. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente são registrados vários casos de furtos, roubos e invasões em 

residências. O número desses casos a condomínios no estado de São Paulo 

cresceu 56% no ano de 2018, apontam dados da Secretaria da Segurança Pública. 

No total, foram 1.300 crimes contra prédios registrados entre janeiro e abril de 2018, 

contra 832 no mesmo período do ano de 2017 (G1, 2019). 

Em comparação com janeiro e fevereiro de 2017, houve um aumento de 

70% na quantidade destes casos, que passaram de 130 para 221, de acordo com o 

Instituto de Segurança Pública (O Globo, 2019). De acordo com a secretaria, furtos, 

roubos ou invasões de residências chegaram a 3 por dia no 1º trimestre de 2019, no 

estado de SP (G1, 2019). 

Devido a isso, buscam-se formas de inibir estes problemas com a restrição 

do acesso de pessoas em determinados locais através do uso da tecnologia. É 

possível encontrar dispositivos que possuem essa restrição de acesso, como por 

exemplo: catracas, dispositivos biométricos, etc., porém, nem todos são práticos 

para nossa realidade. 

Tendo em vista estes problemas, a proposta é um sistema de controle de 

acesso com a utilização de equipamento pequeno, prático, seguro e barato, no qual 

realiza a integração entre um sistema Web de gerenciamento de acessos e um 

sistema embarcado que pode ser instalado fisicamente em uma porta. 

Para que essa porta possa ser liberada, o usuário recebe uma chave física, 

que pode ser uma tag do tipo chaveiro ou um cartão RFID, e então ele a aproxima 

do sistema instalado na porta, e então o sistema realiza a captura das informações 

contidas na chave, como a identificação do usuário e suas permissões. Após a 

coleta destas informações, o sistema se comunica com o servidor, no qual possui 

todas as informações consolidadas, efetua o processo de validação e gera retorno 

que é captado pela porta. Se o retorno for positivo, o acesso é concedido e a trava 

elétrica da porta é liberada. 

Considerando o cenário, este trabalho tem como objetivo a continuação do 

projeto proposto pela equipe anterior (LUBKE et al., 2018) de um sistema de 

controle de acesso eletrônico, visando o aprimoramento do sistema como um todo, 

de criação de novas funcionalidades, telas e aprimoramento tecnológico iniciados 

pela equipe anterior, tanto no ambiente hardware como no de software com a 

utilização das tecnologias atuais.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

Atualmente, criar e manter um sistema de controle de acessos está cada vez 

mais atraente e disponível, devido ao uso de novas tecnologias de desenvolvimento 

para novas plataformas de hardware e software, novas matérias-primas para criação 

dos sistemas físicos e também o custo necessário para a emissão de cópia das 

chaves, devido à perda, quebra ou extravio destas. 

O sistema proposto, tem como objetivo eliminar estes custos através da 

proposta de controlar os acessos efetuados através de smartphones, tablets, chaves 

do tipo tag ou cartões RFID por um sistema gerenciador, em uma plataforma online, 

via Web, que é atualizada em tempo real, que também é responsável pela criação e 

gerenciamento dos usuários e chaves, emissão de relatórios de acessos, abertura 

remota da porta em questão, entre outros. 

As vantagens propostas pela utilização do sistema Smart Door são: 

 Monitorar entrada e saída de todos os usuários, com dia, data e hora do acesso 

de um respectivo local; 

 Criar, liberar e limitar os usuários para acessar as portas, podendo inserir limites 

em seus horários, portas e cargos; 

 Assegurar confiabilidade do acesso, pois o sistema e a porta realizam a 

validação da permissão de acesso no devido dia, data e hora; 

 Reduzir os custos das chaves de acesso com a utilização de tag ou cartões 

RFID; 

Além disso, deve-se destacar que uma chave inteligente possui maior 

segurança e confiabilidade dos acessos, com baixo custo de implantação; 

juntamente com as definições de regras de criptografia e validação do acesso 

realizados no ambiente cliente-servidor. 

Tendo em vista as tecnologias atuais, a chave tag ou cartão RFID ou o 

smartphone podem ser desativados remotamente pelo administrador do sistema e 

bloqueados imediatamente, devido a atualização em tempo real do servidor. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho estão descritos como: objetivo geral e específicos 

nas subseções 1.2.1 e 1.2.2. 
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1.2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral é o desenvolvimento de um dispositivo inovador, com baixo 

custo e maior segurança no controle e monitoramento de acessos para portas, 

através da utilização das tecnologias RFID, Bluetooth, Wi-Fi, sistemas embarcados e 

plataforma Web.  

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

I. Identificar novas tecnologias na área de troca de informações entre sistemas 

Web e embarcados; 

II. Analisar o projeto da equipe anterior (UFPR, 2018) para verificar as possíveis 

melhorias, alterações e criações a serem realizadas; 

III. Realizar aprimoramentos nos cenários de hardware e software para obter um 

melhor desempenho e segurança 

IV. Criar uma API exclusiva para gerenciar a comunicação entre o sistema físico 

e o gerenciador Web. 

V. Recriar as telas do sistema Web, com maior ergonomia e desempenho; 

VI. Documentar o projeto atual, apontando o processo de desenvolvimento, 

aprimoramento, criações e diferenças entre os projetos da equipe anterior e 

atual. 

 

1.3 CONCLUSÃO 

Neste capítulo foram introduzidos os objetivos, metodologia e o motivo deste 

trabalho, e após sua definição pode-se concluir que a proposta é inovadora pois o 

sistema tem relevância em ser um projeto de baixo custo com o uso da Internet das 

Coisas, sistema Web e sistema embarcado em um único produto. 

No próximo Capítulo, é exibido a fundamentação teórica do projeto e de 

cada componente. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo são descritos os conceitos sobre: sistemas embarcados, 

automação, tecnologia RFID e requisições HTTP. Todos esses conceitos possuem 

relação com o desenvolvimento do projeto. 

 

2.1 SISTEMAS EMBARCADOS 

Um sistema embarcado (FIGURA 1) é um sistema microprocessado, que é 

composto pelos sistemas de hardware e software, nos quais são encapsulados ou 

dedicados a um dispositivo ou função específica, portanto, a tecnologia de IoT atual 

está fortemente relacionada ao uso de sistemas embarcados. 

O software utilizado nestes sistemas é chamado de firmware e são 

armazenados em memória flash ou ROM de uma forma mais dinâmica e rápida. 

Estes sistemas possuem menor capacidade de processamento pois são dedicados a 

uma função específica e utilizam sistemas operacionais mais leves e de tempo real, 

resultando em um consumo menor de memória e processamento e oferecendo 

maior confiabilidade e estabilidade. 

Em relação ao hardware, alguns sistemas embarcados geralmente são 

construídos sob uma placa de circuito com objetivo de ser compacto, prático, leve e 

barato. Como é um sistema adaptativo, é possível realizar a implementação e o 

desenvolvimento de módulos adicionais para funções não-nativas da placa, como 

por exemplo o módulo RFID. 

 

FIGURA 1 – EXEMPLO DE SISTEMA EMBARCADO 

 

FONTE: BÓSON TREINAMENTOS (2015) 
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2.2 MÓDULO ESP-32 

Para concepção do sistema de hardware do projeto Smart Door é utilizado o 

microcontrolador ESP32-WROOM32 (FIGURA 2), no qual possui nativamente as 

tecnologias Wi-Fi e Bluetooth. Este módulo de baixa potência possui dois núcleos de 

processamento TensilicaXtensa-LX6, com arquitetura RISC de 32 bits, que pode ser 

programado de forma independente, sem a necessidade de outras placas ou 

módulos e possui as dimensões: 18,0mm X 25,5mm X 3,1mm. (UFPR, 2018)  

Dentre todas as suas características, destacam-se sua versatilidade, alto 

desempenho de potência, robustez, baixo consumo energético e confiabilidade. 

(ESPRESSIF SYSTEMS, 2018). 

 

FIGURA 2 – MICROCONTROLADOR ESP32-WROOM32 

 

FONTE: MOUSER ELETRONICS (2019) 

 

É utilizado neste projeto, a plataforma de prototipagem Arduíno, na qual 

contém: conversor USB serial integrado, regulador de tensão, porta micro-USB para 

alimentação e, para programação, possui o módulo NodeMCU-32S (FIGURA 3), a 

qual é conhecido como placa ESP32.  

 

FIGURA 3 – MÓDULO NODEMCU-32S 

 

FONTE: INTERNET OF BUSINESS (2019) 
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Para este projeto foi realizada a escolha do ESP32 baseada nas 

características apresentadas e no resultado da comparação entre outros modelos de 

microcontroladores (TABELA 1).  

A placa escolhida tem 2 núcleos, possibilitando assim um maior poder de 

processamento e um suporte maior aos módulos implementados, presença de 

módulos nativos de Wi-Fi e Bluetooth, maior capacidade de memória e devido a 

interface mais moderna e oferece maior possibilidade de interligações entre 

dispositivos. No Quadro 1, os fatores de comparação são os itens: 

a) NÚCLEOS – Núcleos de processamento; 

b) FREQUÊNCIA – Capacidade de processamento; 

c) ARQUITETURA – Modo do conjunto de instruções do processador. 

d) GPIO – Pinos programáveis de entra e saída para um propósito geral; 

e) ADC – Pinos conversores de sinal analógico para digital; 

f) DAC – Pinos conversores de sinal digital para analógico; 

g) RAM – Capacidade de memória RAM; 

h) FLASH – Capacidade de memória FLASH; 

i) WI-FI – Tecnologia de comunicação de informações sem fio; 

j) BLUETOOTH – Tecnologia de comunicação de informações sem fio; 

k) INTERFACE – Tecnologia de interligação entre dispositivos; 

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO ENTRE MICROCONTROLADORES 

 

FONTE: ADAPTADO DE CLAISA ET AL. (2018) 
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Conforme comparação no Quadro 1, a escolha é baseada tendo em vista a 

superioridade do microcontrolador ESP32, facilitando assim o uso e expansão do 

projeto. 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO DO MICROCONTROLADOR 

Para realizar a programação do microcontrolador escolhido com os módulos, 

utilizou-se o ambiente de prototipagem Arduíno, instalado em um computador 

pessoal no ambiente Windows. 

Neste ambiente conhecido como Sketch (FIGURA 4), é o local aonde é 

realizada a programação do hardware, e a interligação entre ele e os módulos 

adicionais como mostra a Figura 4. 

FIGURA 4 – AMBIENTE DE PROTOTIPAGEM ARDUÍNO 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

2.4 TECNOLOGIA RFID 

Esta tecnologia se baseia na identificação por radiofrequência, ou RFID, que 

é um termo utilizado para tecnologias que realizam a captura de dados através da 

indução de ondas eletromagnéticas nas frequências de rádio. O dado capturado 

geralmente é um código único que identifica um dispositivo ou chave eletrônica.  
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No caso deste projeto, são utilizados dois módulos de tecnologia RFID 

(FIGURA 5), onde são conectados com o microcontrolador ESP32, através do 

ambiente de prototipagem, onde são os receptores dos sinais emitidos pelas chaves 

tag ou cartões RFID (FIGURA 6). 

 

FIGURA 5 – MÓDULO RFID 

 

FONTE: ALL CORE (2019) 

 

FIGURA 6 – EXEMPLOS DE CARTÃO RFID E CHAVE TAG 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 
Um módulo RFID, é composto por um sistema de leitura, um transponder e 

um servidor, portanto, sua comunicação ocorre através de uma rede wireless local, 

com o leitor do módulo realizando a captura das informações contidas na chave de 

acesso.  

Para que o módulo consiga validar as informações, ele as encaminha para 

um servidor específico, para que ele avalie a permissão do dispositivo ou chave, e 

caso o retorno desta avaliação seja positivo, o acesso é concedido (FIGURA 7). 
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FIGURA 7 – EXEMPLO DE ESQUEMA DE LEITURA RFID 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

2.5 PROTOCOLO HTTP  

Protocolo de transferência de hipertexto, ou HTTP, é um protocolo de 

comunicação localizado na camada de aplicação, segundo o padrão OSI, no qual é 

utilizado globalmente como base para a comunicação de dados via internet. Este 

protocolo possui vários métodos (TABELA 2), e é estruturado no estilo cliente-

servidor, ou seja, todas as requisições se iniciam pelo cliente, em sua maioria 

navegadores Web, enquanto as respostas são criadas e informadas pelo servidor. 

(MOZILA MDN, 2019). 

 

TABELA 2 – LISTA DOS MÉTODOS DO PROTOCOLO HTTP 

 

FONTE: ADAPTADO DE CLAISA ET AL. (2018) 

 

As páginas, ou sites, da Web são acessados com a utilização do protocolo 

HTTP através de uma URL, que possui: o tipo de protocolo utilizado para a conexão 

(TABELA 3), o domínio de hospedagem do determinado site e um recurso específico 

utilizado no site, sendo um exemplo de extensão ou um arquivo de acesso. 
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TABELA 3 – LISTA DE PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO 

 

FONTE: ADAPTADO DE CLAISA ET AL. (2018) 

 

O projeto Smart Door utiliza o protocolo HTTP devido a presença de 

métodos variáveis, nos quais possibilitam a execução das funcionalidades. Estas 

são implementadas através de uma API a qual possibilita a exibição de resultados 

em tempo real. 

Desta forma, é possível estabelecer uma conexão dedicada de troca de 

informações através da internet entre o sistema físico, a API, o banco de dados e o 

sistema gerenciador Web. 

 

2.6 CONCLUSÃO 

Neste capítulo é definido a fundamentação teórica do projeto e nas 

tecnologias relacionadas e no próximo Capítulo, são descritos os materiais e 

métodos utilizados na construção deste projeto. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS   

Com os objetivos já definidos, o presente trabalho é dividido em cinco 

etapas, sendo elas: análise da monografia e das propostas do projeto SmartDoor da 

equipe de 2018, alteração dos ambientes de hardware e software, definição dos 

requisitos e prototipação, modelagem de dados e diagramas e pôr fim a implantação 

dos sistemas. 

Para execução de todas as etapas, é utilizado o método Kanban, que possui 

uma abordagem baseada na evolução da produção dos produtos ou serviços e 

funciona como sistema de fluxo de atividades, sendo exibido geralmente em um 

quadro com cartões, onde o fluxo se inicia no lado esquerdo com término no lado 

direito (FIGURA 10). 

 

FIGURA 8 – MODELO DE QUADRO DO KANBAN 

 

FONTE: TARGET TEAL (2018) 

 

O Kanban é implementado no projeto através do software Web: Trello, e 

foram criados grupos para dividir as funções, e dentro de cada grupo são 

adicionadas as tarefas: “Monografia”, “Documentação”, “Software/Database”, 

“Hardware” e “Outros”. Todas as atividades são classificadas conforme sua 

prioridade e relevância para o andamento do projeto, e podem ser classificadas 

como: “Realizado”, “Não Realizado”, “Em Andamento”, “Aguardando Validação” e 

“Urgente” (FIGURA 11). 
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FIGURA 9 – QUADRO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA SMART DOOR 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

São utilizados dois fluxogramas (APÊNDICE A), um para a parte Web, e 

outro para a porta, sendo que ambos, possuem a finalidade da definição do fluxo de 

funcionamento, da lógica e sequência de todo o sistema. 

 

3.1 ETAPA 1 - ANÁLISE E PROPOSTAS 

Feita a análise da monografia da equipe SmartDoor do ano de 2018, são 

estabelecidos metas e pontos de melhoria, e devido a isso, os pontos de divergência 

entre um trabalho e outro se tornaram mais evidentes (APÊNDICE F). 

O ponto mais impactante entre estes dois trabalhos é a presença e 

concepção de uma API, na qual possibilita a conexão entre o hardware com diversos 

dispositivos, permitindo uma presença maior da Internet das coisas no sistema, que 

antes não era possível. 
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3.2 ETAPA 2 - AMBIENTE DE HARDWARE 

Enquanto a equipe de 2018 optou por utilizar o dispositivo instalado um uma 

pequena caixa ao lado da porta (FIGURA 13-A), este projeto optou por trazer algo 

mais compacto, ocupando menos espaço. Desta forma, embutimos o dispositivo 

físico do leitor RFID na porta (FIGURA 12), utilizando um suporte, um espelho de 

tomada comum residencial, uma placa de acrílico e uma placa de contato de cobre 

para a fixação do dispositivo RFID (FIGURA 13-B). 

Enfim, esta remodelagem permitiu a redução de custos na sua 

implementação, já que os materiais utilizados são fabricados para serem 

visualmente elegantes e com praticidade durante a instalação. 

FIGURA 10 – PROJETO SMARTDOOR 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

FIGURA 11 – PROJETO SMARTDOOR 2018 V2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019)  
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Devido à mudança do aspecto físico do dispositivo, houve a necessidade de 

adquirir novos materiais e adequar os que já possuíamos, portanto, há um maior 

custo com relação ao projeto do ano passado, porém, a consistência de baixo custo 

ainda permanece, sendo um valor inferior a R$ 600,00 (TABELA 5), onde em 

comparação com as demais fechaduras disponíveis no mercado (TABELA 6), possui 

um melhor custo-benefício , classificado entre 5% a 123% de diferença real. 

TABELA 5 – RESUMO DE CUSTOS SMARTDOOR 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

TABELA 6 – COMPARAÇÃO DE CUSTOS DE FECHADURAS 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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3.3 ETAPA 2 - AMBIENTE DE SOFTWARE 

Com o objetivo de maximizar as possibilidades de conexão com diversos 

dispositivos e consequentemente a implementação da tecnologia IoT no projeto, 

criou-se uma interface exclusiva de comunicação entre o hardware, software e 

banco de dados com o uso de uma API, na qual se conecta  e troca informações 

com as três aplicações através da internet, e devido a sua presença, é possível 

conectar outros dispositivos como um computador, smartphone, relógio, entre outros 

que possuam a tecnologia Wi-Fi. 

Para criação das telas do sistema Web (APÊNDICE B), e da interface de 

comunicação, são utilizadas as linguagens e frameworks de programação: C#, 

HTML, JavaScript, SQL, CSS, Bootstrap e jQuery, e para que seja possível o acesso 

ao sistema de gerenciamento, é efetuada a compra de um domínio de internet, 

registrado como: “www.smartdoor.net.br”.  

 

3.3.1 INTERFACE API 

Para que seja verificado se um usuário está apto ou não a acessar uma 

determinada porta, foi desenvolvida uma API exclusiva, na qual recebe informações, 

tais como o código da tag/cartão RFID, porta que se deseja acessar e se o usuário 

está entrando ou saindo da mesma. Abaixo são apresentados os métodos utilizados 

para o funcionamento do sistema. 

a) SOLICITAR ENTRADA: Método utilizado para verificar se o usuário está ou 

não apto a acessar a porta: <http://smartdoor.net.br/v1.0/rfid/solicitaEntrada>. 

Os parâmetros utilizados são:  

I. rfid (string) - Código da tag RFID; 

II. device (string) - Código da porta; 

III. tipo (string) - Entrada/saída. 

 

b) REGISTRAR SAÍDA: Método utilizado para registrar a saída do usuário: 

<http://smartdoor.net.br/v1.0/rfid/registraSaida>. Os parâmetros utilizados são: 

I. rfid (string) - Código da tag RFID; 

II. device (string) - Código da porta; 

III. tipo (string) - Entrada/saída. 
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c) VERIFICAR SERVIDOR: Método utilizado para verificar se o dispositivo 

instalado na porta está conseguindo se comunicar com a porta: 

<http://smartdoor.net.br/v1.0/rfid/verificaServidor>. 

 

3.4 ETAPA 3 – DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS E PROTOTIPAÇÃO 

Para que seja possível obter uma visão ampla e completa do projeto, são 

utilizados os fluxogramas informados no apêndice A, e realizada a concepção dos 

requisitos: Funcionais, Não-Funcionais e de Transição (APÊNDICE C). 

 

3.5 ETAPA 4 - MODELAGEM DE DADOS 

Seguindo o fluxograma e telas apresentadas, é realizado a remodelagem 

dos dados procurando obter um maior desempenho no sistema, e para o auxílio 

durante este processo, é utilizado o software brModelo. 

FIGURA 12 – MODELO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 13 – MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

3.6 ETAPA 4 - DIAGRAMAS 

Conforme modelagem de dados realizada, é necessária a concepção dos 

diagramas de casos de uso (FIGURA 17), diagrama de classes (FIGURA 18), 

diagrama de sequência (APÊNDICE E) e especificação dos casos de uso 

(APÊNDICE D). 
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FIGURA 14 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

FIGURA 15– DIAGRAMA DE CLASSES 

 

FONTE: OS AUTORES (2019)  
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3.7 ETAPA 5 - IMPLANTAÇÃO 

Para a implantação do sistema foi utilizado o software Fritzing, que permite a 

montagem, prototipação e visualização dos componentes antes de ligá-los na placa 

de fato, garantindo maior segurança e a certeza em todas as etapas já mencionadas 

foram executadas. Neste software, foi concebido o modelo de ligação dos 

componentes com a placa controladora ESP32 (FIGURA 18). 

 

FIGURA 16 - MONTAGEM DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DO FRITZING 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

Devido aos vários problemas apresentados durante os testes dos sistemas, 

houve a necessidade da troca da fechadura eletrônica de 12V e da placa 

microcontroladora ESP32 adquirida pela equipe de 2018, visto que ambas estavam 

com superaquecimento, causando o derretimento de componentes eletrônicos 

internos. Foi realizada também a troca dos 3 LEDs por um único LED tipo RGB. 

Por outro lado, a implantação do sistema Web foi realizada através da 

aquisição de um domínio próprio (www.smartdoor.net.br) temporariamente, até que 

seja realizada a transferência para um subdomínio da universidade. 

Com isto, será possível acessar através de outras redes internas da UFPR, 

com objetivo de expansão do projeto em outras portas da universidade (FIGURA 

19). 
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FIGURA 17 – PÁGINA WEB PAINEL GERENCIADOR 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

Com relação a instalação do banco de dados, ela ocorreu em um servidor 

dedicado da UFPR, sob tutela da mesma, no qual se encontra estável e operante. 

 
3.8 CONCLUSÃO 

Neste capítulo é informado os materiais e métodos utilizados para a 

concepção do sistema, e a descrição de cada uma de suas etapas, desde o 

hardware, até a implantação final do sistema, portanto, no próximo capítulo, é 

descrito a apresentação dos resultados dos sistemas. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Conforme o andamento do projeto, a evolução entre as duas versões se 

torna mais visíveis, conforme a comparação entre as telas das versões de 2018 

(APÊNDICE B) e 2019 (APÊNDICE C), nota-se o aprimoramento de design, 

responsividade e qualidade do portal gerenciador, e a diferença entre as telas de 

login (FIGURA 18). 

FIGURA 18 – COMPARAÇÃO DE TELAS DE LOGIN 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

O sistema físico também foi remodelado (FIGURA 19), enquanto a versão de 

2018 utilizou de uma caixa com o módulo RFID fixado com cola quente dentro em 

uma parede, a versão de 2019 realiza a implementação do módulo RFID embutido 

na porta, fixado em uma placa de cobre com parafusos e uma placa de acrílico com 

papel contact. 

FIGURA 19 – COMPARAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ENTRADA 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

4.1 CONCLUSÃO 

Neste capítulo é informado as melhorias existentes na versão de 2019, que 

ocorrem devido ao sistema web ser mais responsivo e esteticamente melhor, e por 

possuir sua fiação embutida na porta, tornando uma estética melhor, e 

consequentemente, ocupando menos espaço para instalação. No próximo capítulo 

será finalizado com as considerações finais e recomendações para os trabalhos 

futuros.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o avanço da Internet das Coisas, as conexões entre diversos 

dispositivos fica mais evidente e com maior demanda, devido a isso, o projeto 

SmartDoor explora a oportunidade de juntar algo útil e barato com as tecnologias 

atuais, com isso realizamos a implementação de um sistema de acessos inteligente 

para portas, com foco no baixo-custo de implementação. 

Ao longo do desenvolvimento, os objetivos são atingidos com o uso de 

tecnologia embarcada juntamente com materiais práticos, bonitos, de fácil aquisição 

e com baixo custo, portanto, em comparação com a equipe anterior, todos os 

sistemas sofreram uma grande atualização de melhoria em diversos aspectos, com 

ênfase na conectividade e segurança digital. O trabalho apresentado, teve como 

definição a remodelação completa no ambiente de hardware e software, porém, 

houveram dificuldades devido aos prazos de entrega, entendimento da lógica 

utilizada pela equipe anterior e divisão de todas as atividades entre somente dois 

membros.  

Os maiores problemas encontrados foram a criação da API exclusiva e 

recriação do dispositivo físico embutido na própria porta, pois é necessário realizar a 

abertura de um pequeno orifício para a instalação dos leitores RFID na porta, e outro 

buraco para a passagem dos cabos. 

Desta forma, o sistema deste projeto, tem a sua relevância de ser um projeto 

de baixo custo, inteligente e acessível, através do uso de tecnologia embarcada, 

embasado na concepção da Internet das Coisas (IoT) no ambiente Web, 

convergindo a proposta em um projeto de um único produto. 
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5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para dar continuidade ao projeto Smart Door, sugerimos sugestões para 

trabalhos futuros, que são: 

I. Desenvolver uma aplicação exclusiva para o ambiente Android ou iOS, 

oferecendo maiores possibilidades para a abertura da porta, juntamente com 

maior praticidade e redução de custos; 

II. Criar um mecanismo de pânico, para uma situação onde o proprietário de 

uma tag ou cartão RFID seja coagido a liberar a porta para uma pessoa não 

cadastrada sem a autorização do gerente; 

III. Implementar a tecnologia Bluetooth no microcontrolador, como uma melhoria 

para que numa situação onde a rede de Internet, que ativa o hardware para 

abrir a porta, não esteja disponível; 

IV. Implantar o sistema de comunicação NFC para aumentar as formas de 

acesso ao local, e aprimorá-la para que seja possível desbloquear a porta 

com os celulares compatíveis a esta tecnologia; 

V. Reestruturar completamente o ambiente de hardware, através da utilização 

do microcontrolador da placa PN532; 

VI. Criar novos meios e ideias para a expansão do sistema, tendo em vista, uma 

maior utilização da ferramenta por toda universidade; 

VII. Criar novas funcionalidades para expandir o sistema para o ambiente IoT, 

como conexões com dispositivos como: Google Home, ou Amazon Echo; 
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APÊNDICE A – FLUXOGRAMAS 

Neste capítulo são informados os fluxogramas utilizados na versão 2019, 

para que seja possível a análise do fluxo de processos dos sistemas. 

FIGURA 18 – FLUXOGRAMA DO SISTEMA WEB 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 19 – FLUXOGRAMA DA PORTA 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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APÊNDICE B - TELAS DO SISTEMA (VERSÃO 2018) 

Neste capítulo são informadas as telas criadas pela equipe da versão 2018. 

FIGURA 20 – TELA DE LOGIN 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

FIGURA 21 – TELA DE CADASTRO 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 
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FIGURA 22 – TELA DE VINCULAR CHAVE 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

FIGURA 23 – TELA DE DESVINCULAR CHAVE 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 
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FIGURA 24 – TELA DE CRIAR GERENTE 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

FIGURA 25 – TELA DE EXCLUIR GERENTE 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 
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FIGURA 26 – TELA DE CONFIGURAR ACESSOS 2018 

 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

FIGURA 27 – TELA DE CRIAR PORTA 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

  



45 
 

FIGURA 28 – TELA DE ABRIR A PORTA 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 

 

FIGURA 29 – TELA DE USUÁRIOS 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 
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 FIGURA 30 – TELA DE PERMISSÕES DE USUÁRIOS 2018 

 

FONTE: CLAISA ET AL. (2018) 
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APÊNDICE C – TELAS DO SISTEMA (VERSÃO 2019) 

Neste capítulo são informadas as telas criadas pela equipe da versão 2019. 

FIGURA 31 – TELA DE LOGIN 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

FIGURA 32 - TELA DE VISÃO GERAL 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 33 - TELA DE REGISTROS DE ACESSOS 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

FIGURA 34 - TELA DE CHAVES 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 35 – TELA DE ASSOCIAR CHAVE 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

FIGURA 36 – TELA DE CONFIGURAR ACESSOS 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 37 – TELA DE USUÁRIOS 2019 

 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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APÊNDICE D – ENGENHARIA DE REQUISITOS 

Neste capítulo é informada a engenharia de requisitos para que possa ser 

estabelecido detalhadamente as informações de todas as telas. 

TABELA 7 – LISTA QUE REQUISITOS 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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APÊNDICE E – ESPECIFICAÇÃO DE CASOS DE USO 

Neste capítulo é informada a especificação dos casos de uso para que 

possa ser estabelecido detalhadamente as informações de todas as telas. 

TABELA 8 – ESPECIFICAÇÃO – “ACESSAR TELA DE LOGIN” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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TABELA 9 – ESPECIFICAÇÃO – “ACESSAR TELA INICIAL” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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TABELA 10 – ESPECIFICAÇÃO – “ACESSAR TELA DE USUÁRIOS” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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TABELA 11 – ESPECIFICAÇÃO – “ACESSAR TELA DE CHAVES” 
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TABELA 12 – ESPECIFICAÇÃO – “ACESSAR TELA DE ACESSOS” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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APÊNDICE F – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA 

Neste capítulo é informado os diagramas de sequência do projeto 

SmartDoor, para que seja possível visualizar a sequência das telas. 

FIGURA 38 – DIAGRAMA DE SEQUENCIA – “ACESSAR TELA DE LOGIN” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

FIGURA 39 – DIAGRAMA DE SEQUENCIA – “ACESSAR TELA INICIAL” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 40 – DIAGRAMA DE SEQUENCIA – “ACESSAR TELA DE USUÁRIOS” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 

 

FIGURA 41 – DIAGRAMA DE SEQUENCIA – “ACESSAR TELA DE CHAVES” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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FIGURA 42 – DIAGRAMA DE SEQUENCIA – “ACESSAR TELA DE ACESSOS” 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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APÊNDICE G – COMPARAÇÃO DE PROPOSTAS 

Neste capítulo é informado a comparação entre as propostas das duas 

versões para verificar a diferença entre as duas versões e os aprimoramentos feitos. 

TABELA 13 – COMPARAÇÃO PROPOSTAS SMARTDOOR 2018 VS 2019 

 

FONTE: OS AUTORES (2019) 
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