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RESUMO

Visando inovação no processo de controle de acessos, este projeto tem a
intenção  de  melhorar  o  monitoramento  de  acesso  a  locais  restritos,  através  de
integração entre  dispositivo  de sistema embarcado a um sistema  Web.  Pode-se
dizer que o projeto resulta numa porta inteligente, uma vez que a porta do local só é
aberta por quem é autorizado. Sobre o sistema Web, é permitido a todos os usuários
da porta inteligente acessá-lo, não apenas aos gerentes ou administradores. Como
vantagens,  este  trabalho  apresenta  a  redução  de  custos  (com  a  utilização  de
tecnologias baratas), oferecer segurança (registrando toda vez que a porta é aberta,
e quem a abriu; além de restringir que aporta só abra para pessoas autorizadas).
Denomina-se  este  projeto  de  Smart  Door,  o  qual  utiliza-se,  como  elementos
principais  para  o  hardware:  a  tecnologia  RFID,  o  microcontrolador  ESP32  e
comunicação  sem fio.  Já  para  o  sistema  Web foi  utilizado  o  PHP.  No  presente
trabalho, é descrito o desenvolvimento do Smart Door.

Palavras-chave: RFID. Controle de acesso. Sistema embarcado. Sistema Web.



ABSTRACT

Aiming for access control process innovation, this project intends to improve
the  access  monitoring  to  restricted  locations,  through  integration  between  the
embedded system device and a Web system. It can be said that project results in a
smart door, since the door of the place is only opened by who is authorized. On the
Web system, all  smart door users are allowed to access it,  not just  managers or
administrators. As an advantage, this work presents cost reduction (with the use of
cheap technologies), security (registering every time that the door is opened). This
Smart  Door  project  referred  to  as  RFID  technology,  ESP32  microcontroller  and
wireless communication for hardware. For the Web system, PHP has been used. In
the present work, the development of the Smart Door is described.

Keywords: RFID. Access control. Embedded system. Web system.
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1 INTRODUÇÃO

Atualmente, muitos são os casos de invasões, roubos e furtos a residências.

Em  São  Paulo,  por  exemplo,  no  ano  de  2016  ocorreram  10.905  roubos  a

residências, resultando num aumento de 8,5% com relação ao ano de 2015. A SSP

(Secretaria de Segurança Pública) analisou que de janeiro até abril de 2017, ocorreu

uma desaceleração de roubos, com relação ao ano de 2016. Porém, informa-se que

esses dados não incluem os registros de furtos. Então, os casos de furtos e roubos

somados, resultam num dado maior. (UOL, 2017)

Devido a isto, costuma-se buscar formas para se melhorar a segurança. A

tecnologia contribui para o desenvolvimento de diversos, equipamentos, ou sistemas

que ofereçam segurança às pessoas. 

Uma  forma  de  segurança  seria  o  controle  de  acesso.  No  mercado,  há

diversos equipamentos  que auxiliam nesse gerenciamento  de pessoas (catracas

biométricas,  controlador  de  acesso  biométrico,  ou  por  senha,  entre  outros).  E

quando se trata de um ambiente onde o acesso deve ser restrito a alguns, uma

forma de restringir este acesso é através do gerenciamento de pessoas ao local. 

Há controles  de acesso físicos  e lógicos.  No físico,  utiliza-se  compostos

literalmente físicos (funcionários, catracas, fechaduras). É um sistema que contém

uma barreira ao redor do local com, pelo menos, um ponto de acesso. E as entradas

e saídas são controladas por meios eletrônicos ou mecânicos. Já no lógico, existe

uma tecnologia que permite, ou não, o acesso de uma pessoa a um local ou um

sistema. É feita uma verificação sobre o usuário que solicita entrada em recurso

computacionais. (MAGIKEY, 2018)

Definindo o ambiente como um local onde a passagem fosse através de uma

porta, uma das alternativas para o controle de acesso de usuários seria um sistema

integrado entre sistema embarcado e tecnologia  Web. Criando-se para a porta um

dispositivo, que através de um leitor RFID captura a chave de acesso do usuário que

está  contida  em  uma  tag do  tipo  chaveiro  ou  cartão  RFID,  após  a  captura  a

informação  é  enviada  para  o  servidor  onde  é  feito  o  processo  de  validação  do

acesso para enviar uma resposta para o dispositivo de  software embarcado que

libera a trava elétrica da porta.
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Considerando  esse  cenário,  o  presente  trabalho  tem  como  objetivo  a

pesquisa  e  o  desenvolvimento  de  um  sistema  de  gerenciamento  e  controle  de

acesso a locais utilizando tecnologias Web e sistemas embarcados.

1.1 PROBLEMA

O gerenciamento de acesso a locais físicos, por mais de uma pessoa, em

dias e horários variados vem tornando cada vez mais custoso. O aumento do custo

pode ser através da necessidade de fazer cópias de chaves e algumas vezes é

difícil o controle dos gestores. E além disso, a chave não determina quem a está

utilizando, falhando no monitoramento de acesso de pessoas. Este problema é visto

em empresas, escolas, condomínios, e qualquer situação onde o acesso da pessoa

é pre autorizado em determinado horário.

Como dito, as chaves físicas não monitoram quem entra nos locais, pois não

efetuam  um  registro  do  acesso.  Podem,  ainda,  serem  perdidas,  quebradas,

extraviadas  vindo  a  gerar  um  custo  para  o  gestor.  Como  opção  a  chave

convencional  pode-se  utilizar  a  chave  magnética  (cartão  magnético),  o  qual,

possibilita  o  registro  do  usuário,  porém seu  alto  custo  a  torna  inviável  para  um

modelo de negócio com muitos usuários.

1.2 OBJETIVO GERAL

O  objetivo  deste  trabalho  é  o  desenvolvimento  de  um  dispositivo  (de

hardware e de software) com controle e monitoramento de acesso para portas. Os

recursos básicos serão: identificação por radiofrequência, sistemas embarcados e

sistema  Web.  O  projeto,  nomeado  de  Smart  Door,  propõem  um  hardware com

sistema embarcado que é acoplado à porta de acesso ao local. Este  hardware se

comunica por  radiofrequência com  tags cadastradas e ativa o destravamento da

porta; caso o usuário cadastrado não tenha a sua tag no momento de acesso pela

porta, esta pode ser aberta pelo sistema Web, apenas pelo administrador. Todas as

aberturas de porta são registrados, possibilitando a geração de relatórios de acesso.

Em  uma  situação  em  que  não  haja  Internet,  nem  energia  elétrica

alimentando o dispositivo, o protótipo pode ser aberto por uma chave convencional.



16

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do trabalho são:

a) identificar as tecnologias e estudos na área de troca de informações entre

sistema Web e sistemas embarcados;

b) conceber  a  tecnologia  nos  ambientes  de  hardware e  de  software para  a

construção do sistema proposto;

c) construir um ambiente para o cadastrar usuários e lhes dar permissões de

acesso a Smart Door, e efetuar a abertura de determinada porta;

d) elaborar protótipo funcional com Smart Door a fim de validar o funcionamento

geral do sistema;

e) documentar o sistema e o processo de desenvolvimento do dispositivo.

1.4 JUSTIFICATIVA

Este trabalho propõe a criação de um dispositivo eletrônico com sistema

embarcado e tecnologia RFID com custo mais baixo do que os valores do mercado.

Integrando  a  este  dispositivo  há  o  desenvolvimento  do  sistema  Web que  faz

cadastros de usuários, gerencia acessos, gera relatórios de acessos, e abre locais

remotamente.

Tem-se a pretensão de implantar  este  projeto  Smart Door de  porta  com

tranca inteligente no laboratório do Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia

Aplicada  (GEPTA),  localizado  no  Setor  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica

(SEPT) da Universidade Federal do Paraná (UFPR), como uma maneira simples e

segura de controle e monitoramento de acessos.

As vantagens oferecidas pelo Smart Door são:

 assegurar o acesso no ambiente porque valida se o usuário tem permissão de

acesso na devida data e hora na porta;

 identificar o usuário que está acessando a porta e qual a data e hora do acesso;

 restringir o acesso referente ao cargo ou permissão de acesso;

 permitir ao gestor abrir a porta remotamente;

 tornar o custo de cada chave (cartão RFID ou tag) mais barato e acessível;

 tornar o sistema mais seguro referente a perda da chave entre outros.
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Uma chave inteligente permite  a inserção de mais segurança através de

definições de regras de criptografia e validação de acesso através de transferência

de  informação  entre  o  dispositivo  e  o  servidor.  A  tag pode  ser  em  formato  de

chaveiro ou cartão, além de ser desativada no sistema pelo gerente do local ao ser

comunicado a  perda,  roubo,  ou  extravio.  O sistema oferece mecanismos para o

bloqueio  em  caso  de  repetidas  tentativas  de  acesso  em  local  ou  hora  não

autorizado.



18

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

No  atual  Capítulo  são  descritos  conceitos  sobre  sistemas  embarcados,

identificação  por  radiofrequência  (RFID)  e  requisição  HTTP e  automação.  Todos

estes assuntos têm aplicação no desenvolvimento do projeto.

2.1 SISTEMAS EMBARCADOS

Um  sistema  embarcado  é  composto  por  hardware e  software,

assemelhando-se  a  um  computador,  porém,  possui  uma  função  específica.  Os

sistemas  embarcados  podem ser  utilizados  em sistemas  maiores.  Por  exemplo,

alguns  carros  possuem  um  sistema  específico  para  o  controle  dos  freios

antitravamento, e/ou sistemas específicos que mostram informações em um painel.

Outro exemplo é um forno de micro-ondas. (BARR, MASSA, 2006).

Internet  das coisas (IoT –  Internet of Things)  é  um termo relacionado  a

produtos que possuem tecnologia de embarcados. Um sistema embarcado possuí

um  microcontrolador,  o  qual  é  um  circuito  integrado  (CI)  que  possibilita  a

programação de tarefas específicas. E dependendo do objetivo do código pode-se

incluir outros  hardwares (LED,  servo-motor,  buzzer,  entre outros), enriquecendo o

projeto. (ELETRÔNICA, 2018)(MARKETING, 2018)

2.1.1 ESP32

Para  fazer  o  dispositivo  eletrônico  da  Smart Door,  é  utilizado  o

microcontrolador (ou  MCU –  Microcontroller Unit) ESP32-WROOM-32 (FIGURA 1).

Este microcontrolador agrega Wi-Fi, Bluetooth e Bluetooth Low Energy e com ele é

possível uma grande variedade de aplicações, por exemplo: redes de sensores de

baixa potência, até decodificação de MP3. Este microcontrolador de baixa potência

contém dois núcleos Tensilica Xtensa 32-bit LX6 e pode ser programado de forma

independente  de  outras  placas  microcontroladas.  Dentre  suas  características,

podemos destacar  seu  alto  desempenho  de  potência,  baixo  consumo,  robustez,

amplificador de baixo ruído, confiabilidade e versatilidade. (ESPRESSIF SYSTEMS,

2018; ESPRESSIF, 2018).

Suas dimensões são 18,0mm x 25,5mm x 3,1mm. (ESPRESSIF, 2018)
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FIGURA 1 – MÓDULO ESP32-WROOM-32

FONTE: ESPRESSIF (2018). 

No  mercado  se  encontra  várias  placas  com  modelos  e  finalidades  que

podem ser específicas utilizando o ESP32, algumas tem display embutido, conector

para antena Wi-Fi de maior alcance (algumas chegam a 10km de alcance em campo

aberto),  suporte  para  pilha  modelo  18650,  entre  outros.  A  plataforma  de

prototipagem montada com o ESP32, utilizada neste projeto, contém conversor USB

serial  integrado,  regulador  de  tensão  e  porta  micro  USB para  alimentação  e

programação é conhecida como NodeMCU-32S (FIGURA 2), mas devido ao uso do

ESP32 como seu principal componente, esta placa é chamada de ESP32 no meio

IoT.

FIGURA 2 – NODEMCU-32S

FONTE: ESPRESSIF (2018). 

A escolha  do  ESP32 para  o  projeto  foi  devido  ao  que  oferece  em uma

plataforma pequena, robusta e características que permitem a expansão do projeto.

Após comparação entre as características de alguns microcontroladores (QUADRO

1) escolheu-se o ESP32. Esta escolha é devido ele possuir 2  cores (possibilitando

dividir tarefas), possui comunicação Wi-Fi e Bluetooth, sua memória RAM é maior do
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que o dos outros modelos comparados,  e  maior  possibilidades de tecnologia de

interligação entre dispositivos (Interface). São comparados os itens:

a) core – núcleo de microprocessador;

b) arquitetura – arquitetura do microprocessador;

c) clock – pulsos de clock;

d) Wi-Fi (Wireless Fidelity) - tecnologia e transmissão de dados sem fio;

e) bluetooth – tecnologia e transmissão de dados sem fio;

f) memória RAM (random access memory) – memória volátil;

g) memória FLASH – memória para armazenamento permanente;

h) GPIO (General-Purpose I/O)  –  pinos de entrada e saída programáveis de

propósito geral;

i) Interface – tecnologia de interligação entre dispositivos;

j) ADC (Analog-to-Digital Converter) – conversor analógico-digital;

k) DAC (Digital-to-Analog Converter) – conversor digital-analógico.

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO ENTRE MICROCONTROLADORES

 . ESP32 ESP8266 ARDUINO UNO R3
Core 2 1 1
Arquitetura 32bits 32bits 8bits
Clock 160MHz 80MHz 160MHz
Wi-Fi Sim Sim Não
Bluetooth Sim Não Não
RAM 512KB 160KB 2KB
FLASH 16Mb 16Mb 16KB
GPIO 36 pinos 17 pinos 14 pinos
Interface SPI/I2C/UART/I2S/CAN SPI/I2C/UART/I2S SPI/I2C/UART
ADC 18 pinos 1 pino 6 pinos
DAC 2 pinos 0 0

FONTE: Os autores (2018). 

2.1.1.1 Programação do ESP32

Para a programação do ESP32 utilizou-se a  IDE do Arduino (ARDUINO,

2018). Existem outras plataformas para programar, como por exemplo MicroPython,

LuaRTOS, FreeRTOS. A principal desvantagem de utilizar a  IDE do Arduino é que

não é possível utilizar threads devido ao fato de falta de suporte por parte da IDE, o

que  não  acontece  com  as  outras  plataformas.  Existem  plugins que  podem  ser
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instalados nas plataformas para a programação do ESP32, por exemplo, no Sublime

Text.

2.2 RFID

A  tecnologia  RFID (acrônimo  de  Radio  Frequency  Identification)  é  um

sistema caracterizado pela forma de identificação por meio de indução de ondas

eletromagnéticas. Com capacidade para “[...]enviar e armazenar dados, além de,

identificar, localizar e monitorar a posição de pessoas, animais ou outros objetos.”

(RODRIGUES et al., 2017, p. 2; SEUFITELLI et al., 2017)

Fundamentalmente, esse sistema é composto pelo dispositivo de leitura, o

transponder (conhecido  também  como  tag)  e  o  computador  (FIGURA 3).  Seu

funcionamento é sem fio, passando-se dados de um dispositivo móvel para um leitor

por radiofrequência da seguinte forma: um campo eletromagnético é lançado pelo

dispositivo de leitura (mais especificamente, através de uma antena) e alimenta o

transponder, o qual retorna o conteúdo de em sua memória para o dispositivo de

leitura  (o  leitor);  então,  os  dados  vindos  do  transponder são  encaminhados  ao

computador, e neste é feito o processamento dos dados, de acordo com a aplicação.

(SEUFITELLI et al., 2017; OLIVEIRA, PEREIRA, 2006)

FIGURA 3 – SISTEMA DE LEITOR RFID

FONTE: adaptado de Seufitelli et al. (2017). 
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2.3 HTTP

Para o  tráfego de dados  entre  o  ESP32 e  o  sistema  Web é  utilizado o

protocolo  HTTP. Este protocolo (regras e convenções utilizadas) é do tipo cliente-

servidor  (modelo  de  comunicação  onde  um  cliente  envia  uma  mensagem  no

navegador  através da rede ao servidor,  o  qual  recebe a mensagem – chamada

solicitação ou requisição –, e a executa podendo ser um trabalho ou uma busca

pelos dados solicitados, e retorna outra mensagem ao cliente, a resposta), e é a

base de transferência  de  dados utilizado em toda a  Web.  (TANENBAUM,  2003;

MOZILLA, 2018).

HTTP é  o  acrônimo  de  Hypertext  Transfer  Protocol,  e  apesar  de  sua

tradução livre poder ser protocolo de transferência de hipertexto, com ele é possível

fazer buscas de imagens e vídeos, publicações de conteúdos em servidores, ou

atualização  de  páginas  sob  demanda,  através  de  buscas  por  fragmentos  de

documentos. (TANENBAUM,2003).

Segundo Mozilla (2018) “Uma página  Web é um documento de hipertexto.

Isso significa que algumas partes do texto mostrado são links (vínculos com outras

páginas  ou  recursos  da  Web),  os  quais  podem ser  ativados  (normalmente  pelo

clique do mouse) para buscar uma nova página, permitindo ao usuário redirecionar

seu agente-usuário e navegar pela Internet. O navegador traduz essas direções em

requisições  HTTP, e depois interpreta as respostas  HTTP para mostrar ao usuário

uma resposta a sua ação (de clicar no link).”

As páginas na Web são acessadas através de suas URL (Uniform Resource

Locator), que seriam o nome universal da página. A URL (QUADRO 2) é composta

pelo protocolo, o domínio da máquina onde está localizada a página e um nome que

indica o recurso específico (por exemplo, um arquivo). (TANENBAUM, 2003)

QUADRO 2 – EXEMPLOS DE URL

Nome Usado para Exemplo
HTTP Hipertexto http://www.cs.vu.nl/~ast/
FTP ftp ftp://ftp.cs.vu.nl/pub/minix/README
FILE Arquivo local file:///usr/suzanne/prog.c
MAILTO Enviar correio eletrônico mailto:JohnUser@acm.org
TELNET Login remoto telnet://www.w3.org:80

FONTE: Adaptado de Tanenbaum (2003). 
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Como  dito  anteriormente,  o  HTTP pode  fazer  mais  coisas  além  de

solicitação a uma página da Web, sendo possível utilizar métodos (QUADRO 3) nas

suas operações. (TANENBAUM, 2003)

QUADRO 3 – MÉTODOS DE REQUISIÇÃO HTTP

Método Descrição
GET Solicita a representação de um recurso específico. Requisições 

utilizando o método GET devem retornar apenas dados.
HEAD Solicita uma resposta de forma idêntica ao método GET, porém 

sem conter o recurso "body" (corpo).
POST Utilizado para submeter uma entidade a um recurso específico, às 

vezes causando uma mudança no estado do recurso ou 
solicitando alterações ao servidor.

PUT Substitui todas as atuais representações de seu recurso alvo pela 
carga de dados da requisição.

DELETE Remove um recurso específico
CONNECT Estabelece um túnel para conexão com o servidor a partir do 

recurso alvo.
OPTIONS Usado para descrever as opções de comunicação com o recurso 

alvo.
TRACE Executa uma chamada de loopback de teste durante o caminho de

conexão com o recurso alvo.
PATCH Utilizado para aplicar modificações parciais em um recurso.

FONTE: Adaptado de Tanenbaum (2003). 

Com relação às respostas enviadas após uma requisição, elas possuem um

status, que é formado por um número e indica se a requisição foi atendida ou não. A

estrutura desse status é de três dígitos, onde o primeiro divide a resposta em cinco

grupos  (QUADRO 4). (TANENBAUM, 2003)

QUADRO 4 – CÓDIGOS DE STATUS

Código Significado Exemplo
1XX Informação 100 = server agrees to handle client’s 

request
2XX Sucesso 200 = request succeeded
3XX Redirecionamento 301 = page moved
4XX Erro do cliente 404 = page can not found
5XX Erro do servidor 500 = internal server error

FONTE: Adaptado de Tanenbaum (2003). 

2.4 AUTOMAÇÃO

Para o desenvolvimento do dispositivo embarcado, foi utilizado como base

diversos artigos de acesso eletrônico, os quais são apresentados a seguir.
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Em Hwang e  Baek  (2007)  é  proposta  uma rede  interna usando  ZigBee,

interligando  sensores  de  detecção  humana,  internet  e  fechadura.  O  ZigBee foi

escolhido  devido  ao  seu  baixo  custo,  e  menor  consumo  de  energia.  O sistema

proposto consiste em uma junção de sensores, quando o usuário se aproxima da

porta, a tag conecta com o ZigBee. Além disso, uma câmera é usada para detectar a

aproximação do usuário e assim, validar se ele tem acesso à residência. É possível

também  controlar  os  módulos  conectados  dentro  da  residência,  por  exemplo,

quando o sistema detecta um usuário se aproximando do seu quarto, é possível

fazer com que a luz do quarto se acenda.

Da mesma forma, Park et al. (2009) usam a tecnologia  Zigbee interagindo

com uma fechadura digital, em seu módulo principal. Com diversos módulos ZigBee,

é possível controlar eletrodomésticos como geladeira, televisão, ar-condicionado, e

até mesmo a luz do ambiente.  O sistema proposto é baseado em predefinições

feitas pelo usuário (visando seu conforto). Assim, por exemplo, ao chegar em casa,

ao  mesmo tempo que  ele  abre  a  porta  com a sua  tag,  o  sistema prepara  sua

acomodação, ligando o ar-condicionado, acendendo a luz, entre outros. Os autores

descrevem que a utilização da tag para a abertura da porta traz, além da segurança,

o monitoramento pelo sistema, o qual verifica se tudo que deveria estar desligado

realmente está, para assim evitar acidentes domésticos.

Verma e Tripathi (2010) propõem um projeto de controle de acesso utilizando

RFID ligado diretamente ao computador para apenas abrir a porta caso o usuário

tenha permissão. O RFID é conectado em uma placa embarcada (Arduino) tornando

o projeto mais seguro, ergonômico e preciso. Os autores justificam a utilização do

RFID por ser uma opção de qualidade e baixo custo. E informam que esta tecnologia

não é utilizada por grandes empresas devido a falta de padronização. O sistema dos

autores não possuem um controle rigoroso de acesso, apenas registra caso tenha

sucesso no acesso.

Observa-se  que  todos  os  autores  têm  o  desenvolvimento  de  seus

dispositivos  voltados  para  a  automação  domiciliar.  Verma  e  Tripathi  (2010)

desenvolveram um protótipo específico para abrir porta, utilizando-se de tecnologia

RFID como chave/fechadura, para abertura da porta. A comunicação entre o leitor

RFID e o computador é através de cabo USB. A abertura da porta é controlada por

um sistema no computador, que verifica se a identificação do usuário que tentou

abrir a porta com sua tag RFID está registrado, caso esteja a porta abre. 
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Já Hwang e Baek (2007)  e Park et  al.  (2009)  utilizam módulos de rádio

frequência que utilizam a tecnologia de comunicação sem fio  ZigBee  (FIGURA 4).

Ambos artigos dos autores apresentam possibilidades de automação não apenas de

portas, abrangendo outros eletrônicos, como por exemplo, acender luzes ou ligar ar-

condicionado.  O dispositivo  eletrônico  desenvolvido  por  Park  et  al.  (2009)  é  um

sistema que se comunica através de rede sem fio com o sensor, possui tela de LCD,

e  mais  funcionalidades  além de  abrir  uma  porta  para  um usuário  autorizado.  A

proposta de Hwang e Baek (2007) se assemelha a de Park et al. (2009).

FIGURA 4 – DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA COM TECNOLOGIA ZIGBEE

FONTE: Hwang e Baek (2007). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste  capítulo  são  descritos  os  passos  no  procedimento  do  projeto,

explicando  metodologias,  softwares, e  outras  ferramentas  necessárias  para  a

concretização deste trabalho.

Definido  os  objetivos  geral  e  específicos  no  Capítulo  1,  organizou-se  o

trabalho em quatro etapas: desenvolvimento do sistema Web, desenvolvimento do

hardware, banco de dados e documentação. Para isso utilizou-se o kanban, que é

um método de produção visual, e sua estrutura básica é um quadro branco com

papéis colados, os quais contêm as tarefas, e sempre que estas são terminadas o

papel  é  deslocado  para  a  próxima  etapa,  até  que  seja  finalizada  (FIGURA 5).

(BERNARDO, 2018)

Dessa forma, é  possível  acompanhar o processo de desenvolvimento do

projeto,  controlar  o  fluxo,  limitar  as  tarefas  em  andamento,  implementar  outros

caminhos de desenvolvimento  e outras  características  podem ser  alteradas para

melhorar a produção. (BERNARDO, 2018)

Para  o  projeto  Smart  Door  foi  utilizado  o  software Trello,  no  qual  foram

criados grupos com o nome das etapas, e dentro destes grupos foram adicionadas

as tarefas que precisavam ser cumpridas. São estes grupos: ‘Monografia’, ‘Aplicação

Web’,  ‘Banco  de  dados’,  ‘Hardware’,  ‘Firmware  ESP32’,  ‘Em  andamento’  e

‘Concluído’. Cada tarefa possuía uma informação de nível de prioridade (alta, média

ou baixa). Já os grupos ‘Em andamento’ e ‘Concluído’ recebiam as tarefas: ao longo

do desenvolvimento: cada integrante selecionava uma tarefa pendente e jogava no

grupo ‘Em andamento’;  quando a tarefa era realizada com sucesso,  jogava-se a

tarefa na lista ‘Concluído’ (FIGURA 6).

FIGURA 5 – QUADRO BÁSICO DE KANBAN

FONTE: Bernardo (2018). 
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FIGURA 6 – QUADRO DE TAREFAS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SMART DOOR

FONTE: Os autores (2018). 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO

Assim  que  a  pesquisa  de  referências  sobre  dispositivos  de  acesso

eletrônicos  foi  elaborada  (seção  2.4),  a  equipe  desenvolveu  o  protótipo  do

dispositivo de acesso.

Estrutura de montagem do hardware contém:

a) ligação do ESP32 a dois  leitores de  RFID,  um para entrada e outro para

saída;

b) um módulo com relé de 12 volts para acionamento da trava elétrica, 

c) um LED amarelo para indicar que o dispositivo está conectado com a rede,

um LED vermelho que indica que o acesso foi negado, e um LED verde para

indicar acesso permitido;

d) alimentação  de  energia  do  circuito  é  constituída  de  uma  central  que  é

alimentada com 127 volts ou 220 volts, com uma placa eletrônica que carrega

uma bateria de 12 volts para casos de queda de energia e fornece energia

para um módulo que reduz a tensão elétrica de 12 volts para 5 volts onde

alimenta o ESP32.

O código da programação atribuído ao ESP32 é em linguagem C.

Fez-se  a  modelagem  do  circuito  eletrônico  através  do  software Fritzing

(FRITZING, 2018) (FIGURA 7). 
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Os componentes eletrônicos utilizados, e suas quantidades, estão listados

na  TABELA 1.  É  apresentado,  também,  nesta  documentação,  todos  itens  e  os

preços da prototipação do dispositivo (APÊNDICE H).

FIGURA 7 – MONTAGEM DO DISPOSITIVO ATRAVÉS DO FRITZING

FONTE: Os autores (2018). 

TABELA 1 – COMPONENTES UTILIZADOS NO HARDWARE E SUAS QUANTIDADES

Componentes Quantidade
ESP32 (tem bluetooth e Wi-Fi) com suporte para pilha 1
PN523 (leitor de RFID) ou MFRC522 2
LED’s ou 1 RGB 3
Display pequeno para mensagem (display OLED) 1
Buzzer 1

FONTE: Os autores (2018).

3.2 DESENVOLVIMENTO WEB

Para o desenvolvimento do sistema Web Smart Door, primeiramente, fez-se

a prototipação e fluxo das telas (APÊNDICE B). A prototipação das telas foi  feita

levando-se  em  consideração  os  requisitos  funcionais  (APÊNDICE A)  e  algumas

características de ergonomia e usabilidade entre o usuário e o sistema.

Utilizou-se  a  modelagem  de  UML para  no  processo  de  criação  do  site.

Primeiramente,  fez-se  o  diagrama  de  casos  de  uso  (APÊNDICE  C)  e  suas

especificações  (APÊNDICE  D).  Depois  foi  elaborado  o  diagrama  de  classes

(APÊNDICE E), e por fim os diagramas de sequências (APÊNDICE F).
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A linguagem de programação utilizada foi o PHP.

3.3 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Para  a  modelagem  do  banco  de  dados  utilizou-se  o  software MySQL

(MYSQL, 2018) para desenvolver o  script do banco. E para o gerenciamento, foi

utilizado o phpMyAdmin (PHPMYADMIN, 2018).

3.4 ARQUITETURA DO SISTEMA

Nesta seção é descrito o funcionamento do sistema Smart Door.

Uma trava elétrica  é  instalada na porta.  Esta  trava  é  controlada por  um

dispositivo com leitor RFID. O dispositivo é alimentado por uma bateria, para evitar

que durante uma queda de energia elétrica, a porta não possa mais ser aberta. Há

três maneiras de abrir a porta: utilizando-se uma chave (tag), ou através do sistema

Web, e em último caso, com a chave convencional (queda Internet).

Quando o dispositivo entra em contato com a tag, ele envia para o sistema

Web os  dados  da  desta,  e  o  sistema  processa  estes  dados,  retornando  uma

resposta para o dispositivo abrir, ou não a porta. E nesse processo as informações

sobre a tag, o dispositivo, e horário são registrados no banco.

O  processo  de  liberação  pelo  sistema  Web é  feito  somente  pelo

administrador.

Uma porta só pode ser aberta se a tag estiver cadastrada no sistema e com

informações de permissão para que funcione no horário determinado. Cada  tag é

vinculada  a  um usuário,  sendo  assim o  registro  do  acesso  contará  o  nome da

pessoa que o fez.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Neste Capítulo, descreve-se os resultados das etapas: desenvolvimento do

sistema Web, desenvolvimento do hardware (dispositivo eletrônico), banco de dados

e documentação.

4.1 DESENVOLVIMENTO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO

O protótipo (FIGURA 8) necessita de alimentação por uma fonte de energia

elétrica  que  mantém  a  trava  elétrica  fixa,  ocorrendo  o  trancamento  da  porta.

Escolheu-se  utilizar  a  tecnologia  RFID,  para  habilitar  o  destravamento  da  trava

elétrica.  Assim,  com  o  auxílio  de  uma  tag,  ao  ocorrer  o  contato  dela  com  o

dispositivo, são passadas informações para o microcontrolador. Desta forma, caso a

configuração  desta  tag esteja  com  permissão  para  destravamento  da  trava,  o

procedimento é concluído com sucesso, caso contrário a trava permanece imóvel.

Este  código  possui  comunicação  com o servidor  do  sistema  Web,  que coleta  e

disponibiliza informações sobre a tag e o dispositivo, como forma de monitoramento

sobre o controle de acesso.

Foi  testado no laboratório  GEPTA (ambiente de testes)  a transmissão de

dados para um computador via HTTP. E foi confirmado que os dados estavam foram

trafegados da tag, para o dispositivo, e deste para o computador (o sistema Web). O

contrário também ocorreu: o dispositivo de acesso recebeu informação se devia ou

não abrir a porta para a tag que estava sendo utilizada.

Quando a rede de  Internet não está habilitada, a única maneira de abrir a

porta é por meio da chave convencional.
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FIGURA 8 – PROTÓTIPO DO HARDWARE IMPLANTADO

FONTE: Os autores (2018). 

4.2 DESENVOLVIMENTO WEB

As funcionalidades aplicadas no sistema estão de acordo com as que foram

propostas (APÊNDICE A).  Alguns exemplos de testes de funcionalidades feitos e

seus resultados são mostrados no QUADRO 4. Nesta seção descreve-se sobre os

critérios ergonômicos e de usabilidade que foram aplicados nas telas. Todas as telas

do sistema final são apresentadas (APÊNDICE I).

QUADRO 5 – TESTES FUNCIONAIS DO PROJETO SMART DOOR

Funcionalidade avaliada Resultado observado
Cadastro de usuário Foi feito o registro de um usuário no banco de 

dados.
Vincular tag a usuário O gerente realiza o vínculo e o sistema registra.
Limitar horário de acesso Definido o acesso de permissão de acesso pela tag
Criar gerente O administrador transforma usuário em gerente.
Abrir porta pelo site O administrador abriu a porta, independente do 

horário.
Abrir porta pelo pelo dispositivo eletrônico A tag permitida no intervalo de tempo abre a porta. 

Já a tag não permitida, não tem abre a porta.

FONTE: Os autores (2018). 
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4.2.1 Critérios ergonômicos e de usabilidade

Quando  centramos  o  desenvolvimento  de  sistemas  computacionais  nas

pessoas,  somos  levados  a  característica  de  que  a  pessoa  é  quem  controla  o

sistema, e não que a pessoa basicamente responde aos estímulos da máquina. Este

é um argumento da Ergonomia  moderna.  Então,  deve-se projetar  a  interface do

sistema para o usuário. (SANTOS, 2006)

A interface tem o objetivo de favorecer a comunicação entre a máquina e o

usuário.  O  esquema de  um  projeto  no  processo  de  interação  humano-máquina

(FIGURA 9) é que o ‘modelo do projeto’ (a forma que o programador desenvolve o

sistema) deve ser próximo do ’modelo mental do usuário’ (a forma que o usuário

acha  que  o  sistema  funciona).  Esta  aproximação  é  importante,  pois  resulta  em

reduzir curva de aprendizagem do usuário em como o programa funciona, e melhora

a  eficiência  do  uso.  Assim,  focando-se  no  usuário,  a  tecnologia  passa  a  ter  a

característica  de  facilitar  as  características  e  necessidades  humanas.  (SANTOS,

2006)

Ligado  a  ergonomia  está  a  usabilidade,  que  "[...]  é  a  capacidade  do

aplicativo em permitir que o usuário alcance suas metas de interação." E para isto,

envolve-se,  além da interface do  sistema,  os  móveis  do  ambiente,  equipamento

utilizado,  objetos  que  envolvidos  na  interação  humano-computador  (FIGURA 8).

(SANTOS, 2006, p. 60)

FIGURA 9 – MODELOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE INTERAÇÃO HUMANO-MÁQUINA

FONTE: Santos (2006). 
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FIGURA 10 – ABRANGÊNCIA DA USABILIDADE EM INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

FONTE: Santos (2006). 

Dominique  Scapin  e  Christian  Bastien  (pesquisadores  ligados  ao  INRIA

Instituto Nacional de Pesquisa em Automação e Informática da França) propuseram

uma listagem de oito principais critérios ergonômicos, os quais se subdividem em 18

subcritérios e critérios elementares. Baseando-se nisto, é apresentado a análise do

sistema  Smart  Door  de  acordo  com  os  critérios  feedback  imediato  e  concisão,

descrevendo-se  um  breve  resumo  sobre  cada  critério  e  relacionando  com  os

elementos do sistema (QUADRO 6). (CYBIS et al., 2007)

QUADRO 6 – QUADRO DE CRITÉRIOS ERGONÔMICOS APLICADOS NO SITE SMART DOOR

Critério avaliado Descrição e aplicabilidade no sistema Smart Door
Core Texto
Feedback imediato Basicamente é a resposta do sistema. O grupo principal que esse 

subcritério é abrangido pela ‘Condução’, a qual, em termos gerais têm o 
objetivo de favorecer o aprendizado e utilização do sistema por novos 
usuários. (CYBIS et al., 2007)
Quando o usuário não preenche um campo obrigatório, e aperta o botão 
<Entrar>, uma mensagem é apresentada (FIGURA 11).

FIGURA 11 – ÁREA DE LOGIN

FONTE: Os autores (2018). 

Concisão A concisão diz respeito a apresentação de títulos, rótulos curtos (FIGURA 
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Critério avaliado Descrição e aplicabilidade no sistema Smart Door
12). Concisão está contido no critério principal ‘carga de trabalho’, o qual 
aplicado a um cenário onde o usuário precisa de interfaces objetivas, 
economizando leitura e memorização desnecessárias. (CYBIS et al., 2007)

FIGURA 12 – FORMULÁRIO DE CADASTRO

FONTE: Os autores (2018). 

FONTE: Os autores (2018). 

4.3 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

Analisou-se  o  diagrama de  classes  (FIGURA 15)  do  sistema  Web,  e  as

interações entre o site e o dispositivo eletrônico, então foi feito o modelo físico do

banco de dados (APÊNDICE G).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido  a  presente  situação  de  invasões  às  residências,  as  pessoas

procuram melhorar a segurança de suas moradias. E para isso a tecnologia vem

para  contribuir.  O  controle  de  acesso  a  locais  restritos  é  uma  possibilidade  de

proporcionar segurança. E para isso, deve-se implantar um sistema que controle e

gerencie o acesso das pessoas a estes locais.

Como uma alternativa de equipamento para controle e gerenciamento de

acesso, foi desenvolvido o Smart Door. O projeto consiste: de um sistema Web e um

dispositivo eletrônico e transferência de dados. A utilização desses três itens em um

produto de acesso eletrônico é diferente dos equipamentos oferecidos no mercado.

O dispositivo proposto da Smart Door é acoplado a porta, funcionando como

a fechadura. A tecnologia da porta utilizada é a  RFID, a qual não é cara, e suas

chaves  de  acesso  (tag)  são  muito  baratas,  comparadas  a  chaves  normais  de

fechaduras do mercado. Todo acesso realizado é registrado no sistema Web.

Portanto,  os  objetivos  gerais  forma  atingidos.  Sendo  estes,  o

desenvolvimento um dispositivo em sistema embarcado que engloba identificação

por radiofrequência e permite abrir a porta em que ele foi implantado; desenvolveu-

se um o sistema Web de gerenciamento, e foi estabelecida a comunicação entre o

hardware e  o  sistema  Web.  Além  disso,  atingiram-se,  também  os  objetivos

específicos:

a) escolheu-se o  HTTP para a troca de informações entre o sistema  Web e o

dispositivo;

b) foi utilizada a tecnologia RFID, sistema embarcado, e Wi-Fi para o hardware,

e utilizou-se do PHP e MySQL para desenvolver o sistema Web;

c) o  sistema  Web tem as  funcionalidades  de  cadastro  de  usuário  e  de  dar

permissões de acesso ao usuário a determinada porta;

d) o  protótipo  funcional  foi  desenvolvido,  assim  como  o  sistema  Web,  e  a

comunicação entre eles teve sucesso;

e) o presente trabalho documenta o desenvolvimento de todo o projeto.
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5.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para  dar  continuidade  ao  projeto  Smart  Door,  sugere-se  como

recomendação para trabalhos futuros:

a) desenvolver um aplicativo Android, oferecendo como mais uma possibilidade

para abrir a porta, para um usuário cadastrado;

b) criar  um  mecanismo  de  senha  de  pânico,  para  uma  situação  onde  o

proprietário de uma tag seja coagido a liberar a porta para uma pessoa não

cadastrada sem a autorização do gerente;

c) 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.
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APÊNDICE A – LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Requisitos do Usuário:

 Realizar o cadastro via site.

 Alterar o cadastro.

 Visualizar relatórios.

Requisitos do Gerente:

 Gerencia tag do usuário.

 Acesso a relatórios do dispositivo em que é responsável.

 Relatório de Usuários presentes no local.

 Definir horário de acesso.

 Alterar usuário (dados, permissões).

Requisitos do Administrador:

 Gerenciar Gerente (adicionar, remover, editar).

 Gerenciar Dispositivo (adicionar, remover, editar).

 Relatório de Usuários presentes no local.

 Acesso a relatórios de todos os dispositivos.
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APÊNDICE B – FLUXOGRAMA DAS TELAS

FIGURA 13 – FLUXOGRAMA DAS TELAS DO SISTEMA WEB

FONTE: Os autores (2018). 
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APÊNDICE C – DIAGRAMA DE CASOS DE USO

FIGURA 14 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO

FONTE: Os autores (2018). 
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APÊNDICE D – ESPECIFICAÇÕES DE CASO DE USO

QUADRO 7 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC001 – MANTER DISPOSITIVO’

Nome do UC UC001 – Manter dispositivo
Descrição O administrador pode criar e remover dispositivos 

para os locais.
Data View
DV1 – Tela de criar portas

Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. Um novo dispositivo é incluído de um local.
Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no bano de dados as 

informações referentes aos locais e status 
cadastrados.

3. O sistema preenche os campos da combobox 
<Local> com os dados do banco de dados.

4. O sistema preenche os campos da combobox 
<Status> com os dados do banco de dados.

5. O sistema busca os locais e dispositivos não 
vinculados a nenhuma porta, preenche 
respectivamente, as comboboxes ‘Locais:’ e 
‘Dispositivo’.

6. O sistema apresenta a tela (DV1).
7. O administrador selecionar os itens nas 

comboboxes e aperta o botão <Criar>.(A1)
8. O sistema cria o dispositivo.

Fluxos Alternativo A1: Botão <Cancelar>
1. O sistema volta à tela anterior.

Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 
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QUADRO 8 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC002 – MANTER SETOR’

Nome do UC UC002 – Manter setor
Descrição Este caso de uso mostra como é criado um setor.
Data View
DV1 – Tela de cadastro do setor
Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. Um setor é incluído no banco de dados.
Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O formulário é apresenta na tela (DV1).

2. O administrador preenche todos os campos e 
aperta o botão <Criar setor>. (E1)(RN1)

3. O sistema inclui o setor.
Fluxos Alternativo Não se aplica.
Fluxos de Exceção E1: Campos não preenchidos ficam destacados em 

vermelho.
Regras de Negócio RN1: Todos os campos são obrigatórios.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 9 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC003 – MANTER LOCAL’

Nome do UC UC003 – Manter local
Descrição Este caso de uso mostra como é criado, alterado e 

excluído um local.
Data View
DV1 – Tela de cadastro de local
Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. Um local é incluído no banco de dados.
Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes aos Setores 
cadastrados.

3. O sistema preenche a combobox ‘Setor:’.
4. O sistema apresenta o formulário na tela (DV1). 
5. O administrador preenche todos os campos e 

aperta o botão <Criar local>. (E1)(RN1)
6. O sistema inclui o local.

Fluxos Alternativo Não se aplica.
Fluxos de Exceção E1: Campos não preenchidos ficam destacados em 

vermelho.
Regras de Negócio RN1: Todos os campos são obrigatórios.

FONTE: Os autores (2018). 
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QUADRO 10 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC004 – MANTER GERENTE’

Nome do UC UC004 – Manter gerente
Descrição O administrador pode transformar um usuário em 

gerente.
Data View
DV1 – Tela de usuários

Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. Um usuário se torna gerente.

2. Os dados da tabela cargo do usuário é alterado 
para gerente no banco de dados.

Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes aos usuários com cargo
de usuários cadastrados.

3. O sistema preenche a combobox de ‘Usuários:’ e 
apresenta a tela (DV1).

4. O administrador seleciona um item da combobox 
e aperta o botão <Tornar Gerente>. (A1)

5. O sistema altera o usuário para gerente.
Fluxos Alternativo A1: Botão <Cancelar>

1. O sistema volta à tela anterior.
Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 
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QUADRO 11 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC005 – ABRIR PORTA’

Nome do UC UC005 – Abrir porta
Descrição Este caso de uso permite abrir uma porta 

remotamente (sem a utilização de uma tag).
Data View
DV1 – Tela de setores

DV2 – Tela de locais

DV3 – Tela de portas
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Nome do UC UC005 – Abrir porta

Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. A porta seleciona é aberta.
Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes aos setores 
cadastrados.

3. O sistema preenche a combobox de ‘Setor:’ e 
apresenta a tela (DV1).

4. O administrador seleciona um item da combobox 
e aperta o botão <Abrir Porta>. (A1)

5. O sistema busca no banco de dados as 
informações referentes aos locais cadastrados.

6. O sistema preenche a combobox de ‘locais:’ e 
apresenta a tela (DV2).

7. O administrador seleciona um item da combobox 
e aperta o botão <Abrir Porta>. (A1)

8. O sistema busca no banco de dados as 
informações referentes aos dispositivos 
cadastrados.

9. O sistema preenche a combobox de ‘Portas:’ e 
apresenta a tela (DV3).

10.O administrador seleciona um item da combobox 
e aperta o botão <Abrir Porta>. (A1)

11. Uma mensagem é exibida ao administrador 
assim que a porta física for aberta.

Fluxos Alternativo A1: Botão <Cancelar>
1. O sistema volta à tela anterior.

Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 
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QUADRO 12 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC006 – GERENCIAR GERENTES’

Nome do UC UC006 – Gerenciar gerentes
Descrição Este caso de uso mostra a tela onde o administrador

pode acessar as telas para editar a chave de 
acesso, permissão de acesso ou dados dos 
gerentes, também é possível tornar um local sob 
responsabilidade de determinado gerente.

Data View
DV1 – Tela de gerenciar gerentes

Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. O administrador é redirecionado para outros 

casos de uso, de acordo com o item 
selecionado.

Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O administrador aperta o botão <Gerenciar 

gerentes> no menu lateral esquerdo da tela 
(DV1).

2. O sistema prepara a tabela de gerentes.
3. O sistema busca todos os gerentes cadastrados.
4. O sistema preenche a tabela de gerentes e 

apresenta a tela (DV1). (A1)(A2)(A3)(A4)
Fluxos Alternativo A1: Botão <Locais>

1. O caso de uso UC011 (QUADRO 17) é acionado, 
passando-se os dados dos gerentes 
selecionados.

A2: Botão <Chaves>
1. O caso de uso UC009 (QUADRO 15) é acionado, 

passando-se os dados dos gerentes 
selecionados.

A3: Botão <Permissão>
1. O caso de uso UC008 (QUADRO 14) é acionado, 

passando-se os dados dos gerentes 
selecionados.

A4: Botão <Alterar Dados>
1. O caso de uso UC010 (QUADRO 16) é acionado, 

passando-se os dados dos gerentes 
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Nome do UC UC006 – Gerenciar gerentes
selecionados.

Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 13 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC007 – GERENCIAR USUÁRIOS’

Nome do UC UC007 – Gerenciar usuários
Descrição Este caso de uso mostra a tela onde o Gerente pode

acessar as telas para editar a chave de acesso, 
permissão de acesso ou dados de seus usuários.

Data View
DV1 – Tela de gerenciar usuários

Pré-condições 1. O Gerente deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. O Gerente é redirecionado para outros casos de 

uso, de acordo com o item selecionado.
Ator primário Gerente.
Fluxo de Eventos Principal 1. O gerente aperta o botão <Gerenciar usuários> 

no menu lateral esquerdo da tela (DV1).
2. O sistema prepara a tabela de usuários.
3. O sistema busca todos os usuários cadastrados.
4. O sistema preenche a tabela de usuários e 

apresenta a tela (DV1). (A1)(A2)(A3)
Fluxos Alternativo A1: Botão <Chaves>

1. O caso de uso UC009 (QUADRO 15) é acionado, 
passando-se os dados dos usuários 
selecionados.

A2: Botão <Permissão>
1. O caso de uso UC008 (QUADRO 14) é acionado, 

passando-se os dados dos usuários 
selecionados.
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Nome do UC UC007 – Gerenciar usuários
A3: Botão <Alterar Dados>
1. O caso de uso UC010 (QUADRO 16) é acionado, 

passando-se os dados dos usuários 
selecionados.

Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 14 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC008 – GERENCIAR PERMISSÕES’

Nome do UC UC008 – Gerenciar permissões
Descrição Este caso de uso mostra como o administrador 

adiciona ou remove permissões de acesso aos 
gerentes.

Data View
DV1 – Tela de permissão

Pré-condições 1. O administrador ou o gerente devem ter efetuado 
login no sistema.

Pós-condições 1. É realizado alteração dos dados.
Ator primário Administrador, gerente.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes as permissões de 
acesso que o usuário selecionado possui e 
dispositivos que o usuário ainda não tem 
acesso cadastrados.

3. O sistema preenche os campos de checkbox e a 
combobox com os dados do banco de dados.

4. O sistema apresenta a tela (DV1) ao 
administrador.

5. São exibidos todos os dispositivos que o usuário 
tem acesso, descrevendo o local e setor a qual 
pertence, o administrador tem a opção de 



50

Nome do UC UC008 – Gerenciar permissões
<Remover> permissão.

6. São exibidos todos os dispositivos que o usuário 
não tem acesso, descrevendo o local e setor a 
qual pertence, o administrador tem a opção de 
<Adicionar> permissão.

7. Ao aperta o botão <Cadastrar>, a permissão é 
vinculada e/ou removida ao gerente. (A1)

Fluxos Alternativo A1: Botão <Cancelar>
1. O sistema volta à tela anterior.

Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 15 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC009 – MANTER CHAVE’

Nome do UC UC009 – Manter chave
Descrição Este caso de uso mostra como o administrador 

adiciona ou remove chaves aos gerentes. Ou como 
o gerente adiciona ou remove chaves aosusuários.

Data View
DV1 – Tela de chave

Pré-condições 1. O administrador ou o gerente devem ter efetuado 
login no sistema.

Pós-condições 1. É realizado alteração dos dados.
Ator primário Administrador.
Ator secundário Gerente.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes as chaves do usuário e 
chaves não vinculadas a ninguém cadastradas.

3. O sistema preenche os campos de checkbox e a 
combobox com os dados do banco de dados.

4. O sistema apresenta a tela (DV1) ao 
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Nome do UC UC009 – Manter chave
administrador. (A1)

5. São exibidas todas as chaves pertencentes ao 
usuário, o administrador tem a opção de 
<Remover> chave ou a tornar <inativa> ou 
<ativa>.

6. São exibidas todas as chaves que não estão 
vinculadas a ninguém, o administrador tem a 
opção de selecionar uma Chave para vincular 
ao usuário.

7. Ao aperta o botão <Cadastrar>, a chave é 
vinculada e/ou removida ao gerente

Fluxos Alternativo A1: Ator Gerente
Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 16 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC010 – ALTERAR DADOS’

Nome do UC UC010 – Alterar dados
Descrição Este caso de uso mostra como o Administrador 

efetua alteração de dados do cadastro dos gerentes.
Ou como o Gerente pode alterar os dados dos 
usuários.

Data View
DV1 – Tela de alterar dados

Pré-condições 1. O administrador ou o gerente devem ter efetuado 
login no sistema.

Pós-condições 1. É realizado alteração dos dados.
Ator primário Administrador.
Ator secundário Gerente.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes aos locais e status 
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Nome do UC UC010 – Alterar dados
cadastrados.

3. O formulário e carregado na tela com todos os 
campos preenchidos (DV1).

4. O Administrador preenche todos os dados e 
aperta o botão <Alterar>. (A1)

5. Os dados do gerente são alterados no banco de 
dados.

Fluxos Alternativo A1: Ator Gerente
Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 17 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC011 – GERENCIAR LOCAIS’

Nome do UC UC011 – Gerenciar locais
Descrição Este caso de uso mostra como o Administrador 

vincular e desvincular o gerente ao local.
Data View
DV1 – Tela de gerente/local

Pré-condições 1. O administrador deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. É realizado alteração dos dados.
Ator primário Administrador.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes aos locais sem gerente 
e locais que o gerente selecionado gerencia.

3. O sistema preenche os campos de checkbox e a 
combobox com os dados do banco de dados.

4. O sistema apresenta a tela (DV1) ao 
administrador.

5. O administrador pode marcar a opção <remover> 
do checkbox referenciando o local que deseja 
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Nome do UC UC011 – Gerenciar locais
desvincular da gerência do atual gerente.

6. Ao selecionar um item na combobox de ‘Local:’ o 
administrador esta vinculando um local não 
gerenciado para o gerente atual.

7. Ao aperta o botão <Cadastrar>, o local é 
vinculado e/ou removido ao gerente. (A1)(A2)

Fluxos Alternativo A1: Nenhum item é selecionado na combobox 
‘Locais:’

1. O administrador seleciona o item ‘Remover’, na 
linha de um local em que se quer retirar o 
vínculo com o gerente, e aperta o botão 
<Cadastrar>.

2.O local não é mais vínculado ao gerente e é 
carregado na combobox ‘Locais:’.

A2: Combobox ativo/inativo
1. O administrador seleciona a combobox não 

preenchida, e aperta o botão <Cadastrar>.
2. O status do gerente com o local é incluído na 

base de dados.
Fluxos de Exceção Não se aplica
Regras de Negócio RN1: A combobox ativo/inativo vem preenchida de 

acordo com o dado no banco.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 18 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC012 – GERAR RELATÓRIO’

Nome do UC UC012 – Gerar relatório
Descrição Este caso de uso mostra como o Usuário (ou o 

Gerente) gera seus relatórios de acesso a locais do 
sistema Smart Door relatórios.

Data View
DV1 – Gerar relatório
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Nome do UC UC012 – Gerar relatório

Pré-condições 1. O usuário ou o gerente devem ter efetuado login 
no sistema.

Pós-condições 1. É apresentado ao solicitante um quadro de 
relatório de acessos.

Ator primário Gerente.
Ator secundário Usuário.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema busca os dados do usuário autenticado

para preencher e mostrar a tabela de relatório, 
contento registros de acesso de todos os 
dispositivos e locais.

2. O sistema apresenta a tela (DV1).
3. O usuário seleciona de qual dispositivo deseja 

visualizar obter o histórico de acesso. (DV1)
(A1)

4. Ao clicar no botão pesquisar o sistema carrega 
uma tabela contento o nome de usuário, porta 
que acessou, status de entrada ou saída e 
data, filtrando referente a opção selecionada no
dropbox pesquisar (DV1).

5. O sistema filtra os dados e apresenta a tela 
(DV1).

Fluxos Alternativo A1: Ator usuário
Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 19 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC013 – MANTER CADASTRO’

Nome do UC UC013 – Manter cadastro
Descrição Este caso de uso mostra como o usuário efetua 
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Nome do UC UC013 – Manter cadastro
alteração de dados de seu cadastro.

Data View
DV1 – Tela de cadastro

Pré-condições 1. O usuário deve efetuar login no sistema.
Pós-condições 1. É realizado alteração dos dados no banco de 

dados referente ao usuário autenticado.
Ator primário Usuário.
Fluxo de Eventos Principal 1. O formulário e carregado na tela com todos os 

campos preenchidos (DV1). (A1)
2. O usuário preenche todos os dados e aperta o 

botão <Alterar>
3. Os dados do usuário são alterados.

Fluxos Alternativo A1: Alterar cadastro
1. O sistema carrega a tela com as estruturas do 

formulário
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes ao usuário autenticado.
3. O sistema preenche os campos do formulário com

os atuais dados do usuário.
4. O sistema apresenta a tela para o usuário.
5. O usuário efetua alteração de algum dado e 

aperta o botão <Salvar>.
6. O sistema efetua a validação dos dados incluídos.
7. As alterações são incluídas na base de dados.

Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 

QUADRO 20 – ESPECIFICAÇÃO DO CASO DE USO  ‘UC014 – VISUALIZAR PERMISSÕES’

Nome do UC UC014 – Visualizar permissões
Descrição E caso de uso representa como o usuário visualiza 

suas permissões de acesso.
Data View
DV1 – Tela de visualizar permissões
Pré-condições 1. O usuário deve efetuar login no sistema.
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Nome do UC UC014 – Visualizar permissões
Pós-condições 1. É apresentado ao solicitante uma tabela com 

informações de suas permissões de acesso.
Ator primário Usuário.
Fluxo de Eventos Principal 1. O sistema carrega a tela com as estruturas da 

tabela.
2. O sistema busca no banco de dados as 

informações referentes a permissão de acesso 
do usuário autenticado.

3. O sistema preenche os campos da tabela com os 
dados do usuário.

4. O sistema apresenta a tela (DV1).
Fluxos Alternativo Não se aplica.
Fluxos de Exceção Não se aplica.
Regras de Negócio Não se aplica.

FONTE: Os autores (2018). 



57

APÊNDICE E – DIAGRAMA DE CLASSES

FIGURA 15 – DIAGRAMA DE CLASSES

FONTE: Os autores (2018). 
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APÊNDICE F – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIAS

FIGURA 16 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘MANTER DISPOSITIVO’

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 17 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘MANTER SETOR’

FONTE: Os autores (2018). 



59

FIGURA 18 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘MANTER LOCAL’

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 19 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘MANTER GERENTE’

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 20 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘ABRIR PORTA’

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 21 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘GERENCIAR GERENTES’

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 22 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘GERENCIAR USUÁRIOS’

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 23 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘GERENCIAR PERMISSÃO’

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 24 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘MANTER CHAVE’

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 25 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘ALTERAR DADOS’

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 26 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘GERENCIAR LOCAIS’

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 27 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘GERAR RELATÓRIO’ (GERENTE)

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 28 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘GERAR RELATÓRIO’ (USUÁRIO)

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 29 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘MANTER CADASTRO’ 

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 30 – DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA ‘VISUALIZAR PERMISSÕES’

FONTE: Os autores (2018). 
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APÊNDICE G – MODELO FÍSICO DO BANCO DE DADOS

FIGURA 31 – MODELO FÍSICO DO BANCO DE DADOS

FONTE: Os autores (2018). 
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APÊNDICE H – CUSTOS

TABELA 2 – TABELA DE CUSTOS

Componentes Quantidade Valor unitário Valor total
ESP32 1 R$35,00 R$35,00
Leitor RFID MFRC522 2 R$28,90 R$57,80
LED’s 3 R$0,10 R$0,30
Fechadura elétrica 12V 1 R$74,50 R$74,50
Fechadura externa fixa 1 R$66,50 R$66,50
Dobradiças 2 R$7,60 R$15,20
Parafusos 12 R$0,05 R$0,60
Cabo 1 R$14,99 R$14,99
Conversor DC para 5V 1 R$36,00 R$36,00
Kit relé 1 R$35,11 R$35,11
Carregador de bateria 2A 1 R$100,00 R$100,00
Bateria 12V 1 R$66,50 R$66,50
Componentes diversos 1 R$44,50 R$44,50
Buzzer 1 R$2,50 R$2,50
Total - - R$549,50

FONTE: Os autores (2018).
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APÊNDICE I – TELAS DO SISTEMA WEB

FIGURA 32 – TELA LOGIN

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 33 – TELA CRIAR CADASTRO

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 34 – TELA PORTAL ADMINISTRADOR

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 35 – TELA CRIAR GERENTE

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 36 – TELA CRIAR SETOR

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 37 – TELA CRIAR LOCAL

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 38 – TELA CRIAR PORTA

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 39 – TELA VINCULAR GERENTE/LOCAL

FONTE: Os autores (2018). 



73

FIGURA 40 – TELA REMOVER GERENTE/LOCAL

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 41 – TELA GERENCIAR GERENTES

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 42 – TELA CHAVES

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 43 – TELA ALTERAR CADASTRO

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 44 – TELA ABRIR PORTA

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 45 – TELA PORTAL GERENTE

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 46 – TELA GERENCIAR USUÁRIOS

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 47 – TELA PERMISSÃO

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 48 – TELA ALTERAR HORÁRIO

FONTE: Os autores (2018). 

FIGURA 49 – TELA RELATÓRIO

FONTE: Os autores (2018). 
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FIGURA 50 – TELA PORTAL USUÁRIO

FONTE: Os autores (2018). 
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