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RESUMO 
O projeto consiste em criar um sistema de segurança usando o Arduino, o objetivo é 
compreender o funcionamento do arduino e seus sensores para criar uma tranca de porta 
digital. Pretende-se usar alguns dispositivos e sensores para funcionar juntamente com o 
arduino e desempenhar determinadas funções. Acredita-se que a segurança é algo 
essencial na vida das pessoas. Muitas pessoas não têm acesso a segurança por conta do 
elevado custo dos materiais e dispositivos. Por isso o trabalho é desenvolvido, para 
melhorar a segurança das pessoas que não tem muitas condições. O projeto vai precisar 
de alguns componentes  a uma bateria e pode armazenar energia, consegue carregar ou 
descarregar de um jeito bem mais rápido e não poderia ser bateria de celular. 
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INTRODUÇÃO 

A robótica é o estudo de robôs e de inteligências artificiais. Para transformar um 

programa escrito em uma linguagem de nível mais alto para a linguagem de robô, a gente 

utiliza um sistema que chamamos de compilador. A ação de converter um programa para 

linguagem de máquina é chamada compilar. Para compilar um programa, normalmente se 

utiliza um aplicativo de computador que possui um transformador integrado, onde você pode 

escrever e transformar em códigos. 

O arduino é uma plataforma que vai te ajudar em projetos de robótica e eletrônica. 

Ele é muito funcional e tem um hardware livre: ou seja, todos podem entender como 



 
funciona e até montar o seu próprio arduino. Ele pode ser usado com USB e apps de códigos 

de programação. As placas possuem entradas analógicas e digitais além de possuir pinos 

de entrada e saída. 

Para nos comunicarmos com a placa de arduíno, é necessário utilizar uma linguagem 

específica. A linguagem de programação do arduino é a C++ (dá para fazer pequenas 

alterações), uma linguagem muito conhecida. 

Existem vários tutoriais de programação do arduino e neles pode-se observar uma 

infinidade de possibilidades de criações. Um dos motivos para que isso aconteça é a gama 

de sensores que o arduino consegue se conectar. 

A função dos sensores é de detectar o contato e mandar outro. Quando ele está 

corretamente programado e conectado ao controlador ele exerce a função dele 

corretamente. 

 

FIGURA 1: Arduino 

  

FONTE: Google Imagens 

 

OBJETIVO  

Objetivo geral: Compreender o funcionamento de alguns sensores do arduino bem 

como a linguagem de programação necessária para fazê-los funcionar. 

Objetivos específicos (se houver): Desenvolver um sistema de destravamento de 

portas com impressão digital, com materiais de baixo custo. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

A segurança é algo essencial na vida das pessoas. Muitas pessoas não têm acesso 

a segurança por conta do elevado custo dos materiais e dispositivos. Pensando nisso, seria 

possível desenvolver dispositivos de segurança de baixo custo utilizando o arduíno? 

 



 
MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Os materiais utilizados para o desenvolvimento do protótipo serão: 

- 1 arduino uno R3;  

- 1 sensor biométrico; 

- 1 chave táctil (Push-Button);  

- 1 trava eletrônica;  

- 1 protoboard pequena; 

- 2 resistores (3,3 KΩ e 5,6 KΩ); 

- 1 push button; 

- 1 relé; 

- 1 fonte 12V. 

O sensor biométrico tem 4 conexões (TX, VCC, RX E GND), e a saída dele possui 6 

fios. Alimente o fio VCC com a entrada de 5 volts do arduino. O VCC funciona entre 3.6 e 6 

volts. Ligue o fio TX na porta 7, o RX na porta 5 e o GND é conectado em um dos terminais 

do botão. Então ele liga o sinal do relé na porta digital 3 do Arduino e alimentou o relê com 

5 volts e o GND, e do outro lado do relê existe a função de um interruptor ele liga um fio da 

fonte e se conecta na entrada do meio da parte de trás do relê, o outro fio da fonte é ligado 

no trava e o segundo fio da trava é ligado no segundo fio do relé.  

A programação do arduino precisa de códigos que faz ele exercer a função dele, ele 

tem algumas bibliotecas alguns exemplos são Adafrut_Fingerprint.h, SoftwareSerial (já é 

padrão do arduino) para fazer a programação do botão foi escolhido uma biblioteca pronta.  

Tem vários jeitos de fazer ao invés de um botão, pode ser um comando enviado por 

SMS ou uma senha. Então o próximo passo é ir no finger e esse programa é iniciado pela 

biblioteca é ele que é responsável por todo o funcionamento do sensor. O finger. 

VerifyPassword serve para verificar se o sensor biométrico está conectado corretamente, 

se o fio não estiver soldado é bem possível que ele esteja com mal contato. Depois de ter 

verificado que o sensor biométrico estava conectado continuou a execução do scat e em 

seguida entrou no loop. O botão da biblioteca PushButon filtra o efeito bawsin que pode 

complicar o funcionamento do arduino por exemplo, uma vez que aperta o botão por uma 

questão eletromagnética pode ser entendido lá dentro do arduino como várias vezes. 

Depois tem o botão_pressed que serve para ver se o botão foi apertado e se for 

apertado vai entrar no modo de gravação do adm. Tem várias gavetas onde fica registrado 

todas as digitais salvas a ainda serve para identificar se tem uma digital em cima ou não e 



 
para ver se a digital está salva e manda a resposta para a trava, por isso está 

constantemente ativa e fica se repetindo entre uma sequência de códigos por causa do loop 

que faz com que vira um ciclo o programa. 

 

FIGURA 2: Simulação do sensor biométrico 

 

FONTE: https://www.youtube.com/watch?v=31s4zZ9pD_g&t=194s 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Começou-se usando o tinkercad que é uma simulação do arduino, para fazer alguns 

projetos testes e aprender a utilizar um Arduino real. Algumas simulações foram 

desenvolvidas com o auxílio do professor e de algumas vídeo aulas no youtube. Segue 

abaixo algumas delas e o que cada uma faz.  

 A primeira simulação tinha o objetivo de simplesmente acender um LED utilizando o 

arduino. Neste primeiro teste aprendeu-se que é necessário o uso de um resistor para 

diminuir a tensão de saída do arduino e não queimar o LED. 

 

FIGURA 3: Simulação para acender LED  

 

FONTE: Autor, 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=31s4zZ9pD_g&t=194s


 
 

 A segunda simulação desenvolvida tinha como objetivo utilizar um Push Button para 

poder fazer o LED acender e apagar. Da mesma maneira que o LED, o Push Button também 

precisou de um resistor para se conectar ao arduino. O maior aprendizado que ficou destas 

duas simulações é o de sempre estar atento às tensões de entrada e saída para não correr 

o risco de queimar os componentes na hora de fazer a montagem com o arduino físico. 

 

FIGURA 4: Simulação para acender LED com Push Button 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

 Feitos os primeiros testes simulados, decidiu-se partir para uma primeira experiência com o 

arduino físico. Escolheu-se a simulação do LED + Push Button para fazer o primeiro teste. A 

montagem é a mesma que se vê na FIGURA 4, com a diferença que para fazer a programação 

rodar, foi necessário fazer o download e instalar o programa arduino IDE no computador. Este 

programa é o responsável por compilar os códigos e jogar para o arduino desempenhar as funções 

programadas. Essa programação também foi feita na simulação do tinkercad, como pode-se 

observar na FIGURA 4. Porém ali a programação é feita em blocos e não em linhas de código. O 

próprio tinkercad tem a opção de converter da linguagem em blocos para as linhas de código, e foi 

isso que foi feito. Copiou-se então a linha de código convertida do tinkercad no programa arduino 

IDE, montou-se o circuito físico do arduino e fez-se o primeiro teste.  

 

FIGURA 5: Protótipo de circuito físico: LED + Push Button 



 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

 Segue abaixo também na FIGURA 6, a linha de código desenvolvida para poder fazer 

o protótipo do LED + Push Button funcionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Linhas de código do circuito físico: LED + Push Button 



 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto ainda está em desenvolvimento, mas foram feitos alguns projetos com o 

led no tinkered e testados com o arduino. Foi feita uma tabela com um cronograma das 

atividades a se realizar na sequência do desenvolvimento do projeto. 

 

TABELA 1: Cronograma 

Atividades a realizar Períodos 

Montagem da apresentação Outubro 

Gravar o vídeo para o FITEC Outubro 

Continuar testes com arduino físico Novembro 

Iniciar simulação do protótipo do projeto 1° Trimestre 2022 

Montagem do protótipo físico 2° Trimestre 2022 

FONTE: Autor, 2021 
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