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RESUMO 

 

O projeto proposto objetivou a automatização do sistema de locação dos armários da 

biblioteca da UniCesumar a fim de agilizar o uso e reduzir gastos (comprovantes impressos, 

cadeados, chaves e principalmente o tempo), por meio da construção de um protótipo 

integrado a uma interface gráfica. Automatizando o sistema de locação dos armários é 

possível agilizar o cadastramento do aluno utilizando-se do ID do chip RFID presente na 

carteirinha do estudante. O sistema de gerenciamento dos armários foi desenvolvido nas 

linguagens de programação Java para Web, HTML, SQL e C/C++, que são responsáveis pela 

lógica, interface gráfica, banco de dados e rotina do micro controlador, respectivamente. Para 

cada armário é necessário um jogo de engrenagem e cremalheira, com acionamento via servo 

motor. Para o funcionamento do projeto, o aluno aproxima sua carteirinha de estudante ao 

leitor RFID, o sistema então cadastrará seu código no primeiro armário disponível, exibindo o 

número do armário reservado na interface gráfica. Com o desenvolvimento do projeto foi 

possível observar a alternativa da substituição dos mecanismos responsáveis pelo travamento 

dos armários, como a utilização de travas solenoides. Além disso o uso de circuitos integrados 

como o 74HC595 e o 74HC165 pode expandir o número de saídas e entradas digitais, o que 

permite o controle de mais armários com apenas um micro controlador. O protótipo foi 

desenvolvido utilizando apenas um micro controlador ATMEGA328, permitindo o controle 

de quatro armários, sendo que em união com a interface gráfica e o banco de dados 

apresentou o funcionamento esperado. 

 

Palavras-chave: Automação. Guarda-Volumes. Micro Controlador. 

 

AUTOMATED CABINET RENTAL SYSTEM 

 

ABSTRACT 

 

The proposed project aims to automate UniCesumar's library locker rental system and 

improve its use and reduce costs (printing vouchers, padlocks, keys and especially time) by 

building a prototype integrated with a graphical interface. By automating the locker rental 

system it is possible to expedite or register the student by using the RFID chip ID on the 

student card. The cabinet management system was developed in Java Web, HTML, SQL and 

C / C ++ programming languages, which are responsible for the logic, graphical interface, 

database and microcontroller routine, respectively. For each cabinet a gear and rack set with 

servo motor drive is required. For the project to work, the student approaches his student ID 

to the RFID reader, the system then records his code in the first available locker, displaying 

the reserved locker number in the graphical interface. The development of the project allowed 

the observation of the possibility of replacing the mechanisms responsible for the 

displacement of cabinets, such as the use of solenoid locks, facilitating the construction of the 



 
 

project. It is interesting to use integrated circuits like 74HC595 and 74HC165 to expand the 

number of digital outputs and inputs, allowing more cabinets to be controlled with just one 

micro controller. The prototype was developed using only one ATMEGA328 micro 

controller, allowing the control of four cabinets, and in conjunction with a graphical interface 

and database displayed the expected operation. 

 

Keywords: Automation. Lockers. Microcontrollers. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Tecnologia é uma área do saber que evolui rapidamente nos dias de hoje, e é possível 

perceber simplesmente pelo tamanho de um objeto tecnológico qualquer, como um 

computador ou processador, ao longo dos anos. Fala-se hoje em dia em processadores de 

escala nano. 

Com a produção em massa de micro controladores foi possível realizar a 

comercialização e tornar dispositivos de fácil acesso para qualquer indivíduo, permitindo aos 

estudantes e aos pesquisadores gerar maior conhecimento e tecnologia, já que eles não só 

buscam resolver problemas do cotidiano, mas também possam aplicar em hobbies. Dessa 

forma, a tendência da tecnologia é avançar de modo com que os processos utilizados pelo 

homem sejam automatizados, reduzindo seu esforço e produzindo mais conhecimento. 

Utilizando-se da temática exposta, micro controladores e da observação da biblioteca 

presente na UniCesumar, chegou-se à seguinte questão “ Como é realizado hoje o sistema de 

empréstimo de armários na instituição? ”. 

Atualmente na biblioteca da UniCesumar utilizam-se armários do tipo guarda-

volumes, conforme mostrado na Figura 1 a seguir, para o depósito dos pertences dos alunos e 

frequentadores, uma vez que, ao indivíduo não é permitido o ingresso na biblioteca com 

bolsa, sendo necessário alocar um espaço no referido armário, por meio do requerimento de 

uma chave. O processo é simples, porém, em horários de pico a biblioteca lota e a fila do 

atendimento aumenta. Como não há uma fila dedicada ao atendimento referente aos armários 

alguns alunos acabam desistindo de usar os armários e pedem para amigos segurarem suas 

bolsas e pertences. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 1 – Guarda-volumes utilizado na biblioteca da UniCesumar. 

 

Fonte: O autor, 2019 

A cada empréstimo de armário é gerado um comprovante impresso juntamente com a 

emissão de um e-mail. Caso o aluno não devolva ou esqueça de entregar a chave em uma 

''caixinha'' (local onde são depositadas as chaves já utilizadas pelos usuários) ele é multado. 

As chaves possuem um chaveiro com o número correspondente do guarda-volumes, e caso 

essas chaves, chaveiros ou cadeados sejam quebrados ou perdidos, há a necessidade de 

substituí-los. 

Assim, o propósito inicial do projeto foi o de realizar um estudo da conexão entre 

sensores e atuadores com micro controladores a fim de integrá-los aos guarda-volumes 

tornando-os automáticos, representados através de um protótipo e uma interface gráfica. 

Existe hoje no mercado uma série de projetos com aplicações de microprocessadores. 

Esses projetos foram pensados com a finalidade de aumentar tanto a segurança das pessoas 

quanto a praticidade, comumente usados na área de automação residencial (domótica): travas 

eletrônicas digitais programáveis (KESKIN, 1999); sistema para trancar e destrancar 



 
 

aplicações diversas utilizando-se de cartões inteligentes (SLOAN, 1999) e sistema de travas 

via internet (GOKCEBAY, 2004). 

Outros sistemas foram elaborados para facilitar os meios de entrega de encomendas e 

organizar o ambiente de trabalho, tal como em empresas: sistema de armazenamento 

utilizando travas controladas por micro controlador (MARDON, 1993); sistema de 

recebimento e entrega de encomendas utilizando armários inteligentes (RIVALTO, 2004); 

sistema de entrega de encomendas por uma data específica (OSWALT, 2005). 

A identificação e controle de acesso foi abordada em alguns artigos: sistema de 

controle de acesso veicular utilizando tecnologia rfid (GARCIA, 2013); sistema de 

monitoração e controle de acesso para condomínios utilizando tecnologia de identificação por 

radiofrequência (rfid) (BOCCUCCI, 2010). 

A elaboração dos projetos citados anteriormente fez com que a segurança dos 

indivíduos pudesse ser aumentada em conjunto com o conforto, já que mais uma atividade 

cotidiana seria substituída por funções automáticas, no caso da automação residencial. Já no 

ambiente de trabalho, os sistemas desenvolvidos permitiram com que os membros de 

determinadas equipes (como empresários) pudessem organizar não só seus pertences, mas 

também o método de realizar determinadas tarefas, como a entrega e recebimento de 

encomendas. 

Um mecanismo interessante de trava de portas automático foi encontrado no site 

www.thingiverse.com, em que são compartilhados diversos arquivos para impressão 3D de 

modo gratuito, desenvolvidos por pessoas do mundo inteiro. O mecanismo utilizava-se de 

servo motor, engrenagem e cremalheira de plástico, tornando uma trava de baixo custo 

(SINGH, 2014). O mesmo foi utilizado como base para o desenvolvimento de uma nova trava 

para as portas dos armários, de modo a atender as necessidades do projeto. 

Os projetos anteriores inspiraram a elaboração de um protótipo usando componentes 

eletrônicos de baixo custo e um breve histórico do projeto é apresentado a seguir. 

O sistema principal foi desenvolvido em linguagem de programação Java na 

plataforma NetBeans IDE, com uma interface gráfica produzida no próprio terminal, o que 

não era nada amigável ao usuário, como demonstrado na Figura 2 a seguir.  

 

http://www.thingiverse.com/


 
 

Figura 2 – Interface gráfica do trabalho anterior, desenvolvida no terminal da plataforma 

NetBeans IDE. 

 

Fonte: O autor, 2019 

O programa estava limitado apenas a quatro unidades de armários, pois caso houvesse 

cinquenta unidades, o sistema começava a apresentar lentidões, o que foi resolvido no projeto 

atual e será demonstrado adiante. Seu funcionamento dava-se da seguinte forma: o usuário 

apresentava a carteirinha de estudante no leitor de código de barras e automaticamente o 

primeiro armário disponível era reservado em seu RA (registro acadêmico). 

O micro controlador, que estava embutido no armário em união com o sensor fim de 

curso, situado no batente da porta e servo motor, localizado na porta do armário, era 

responsável em realizar o travamento. Ao reservar o armário, o programa no computador 

enviava um código via serial USB para o micro controlador entrar na rotina de fechamento; e 

que é responsável por aguardar a comutação do sensor fim de curso assim que a porta fosse 

encostada, e então acionava o servo motor avançando a cremalheira através de uma 

engrenagem, trancando a porta. 

Quando o aluno apresentava a carteirinha de estudante novamente ao leitor, o 

programa perguntava se iria continuar usando ou se gostaria de liberar seu armário e para isso 

era necessário um teclado conectado ao computador para que ele digitasse “Sim” (usar 

novamente) ou “Não” (liberar armário). Caso a resposta fosse “Sim” a mesma rotina era 

realizada, caso ele digitasse “Não” o programa no computador enviava um código via serial 

para o micro controlador entrar na rotina de abertura, que simplesmente acionava o servo 

motor de modo a recolher a cremalheira, abrindo a porta do armário.  



 
 

O uso do teclado no sistema tornava o processo nada prático. Outro problema era que 

caso o computador travasse, reiniciasse ou o programa precisasse ser fechado, os armários 

automaticamente seriam liberados assim que o programa fosse iniciado novamente, pois as 

variáveis dos estados dos armários estavam sendo armazenadas na memória RAM do 

computador. 

Inicialmente, para cada armário foi utilizado um Arduino UNO e com isso foi 

observado que apenas a corrente fornecida pela porta USB do computador não era suficiente 

para acionar os servo motores corretamente, obrigando então a utilização de uma fonte de 

alimentação externa. 

Com a observação do histórico do projeto foi possível perceber que era necessário 

realizar melhorias no protótipo e nos programas desenvolvidos, sendo o sistema principal 

realizado em linguagem de programação Java e no micro controlador ATMEGA328 na 

plataforma Arduino. 

Foi detectada a possibilidade da substituição do leitor de código de barras por um 

leitor RFID (identificação por radiofrequência), já que a carteirinha de estudante possui um 

chip integrado. Com isso, automaticamente a segurança foi melhorada, dado que o código de 

barras presente na carteirinha é o próprio RA, que pode ser facilmente clonado utilizando 

softwares gratuitos online. 

Portanto, o objetivo do projeto foi o desenvolvimento de um protótipo funcional com 

quatro unidades, integrando-os com uma interface gráfica amigável e com comunicação a um 

banco de dados, que fosse possível utilizar apenas a carteirinha do estudante e um leitor RFID 

como dispositivos de entrada e componentes de baixo custo para a construção do protótipo. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Para realizar os experimentos, foi necessário construir um protótipo de armário 

utilizando:  

- Madeira mdf com 6mm de espessura; 

- Parafusos de rosca soberba com 10mm de comprimento; 



 
 

- Servo motores 9g; 

- Sensores fim de curso; 

- Dobradiças; 

- Peças produzidas em impressora 3D (suporte do motor, batente, engrenagem e 

cremalheira); 

- Fios de cobre, para realizar a conexão entre os componentes eletrônicos do projeto; 

- Micro controlador ATMEGA328; 

- Fonte de alimentação 12V/120W; 

- Reguladores de tensão LM7805; 

- Leitor RFID Mfrc522 Mifare; 

- Micro controlador ATMEGA32U24; 

- Computador portátil; 

- Cabo USB A/micro B; 

- Cabo USB A/B. 

O leitor de RFID foi construído utilizando a conexão entre um Arduino Leonardo que 

possui o micro controlador ATMEGA32U4, que ao conectá-lo na porta USB do computador, 

pode ser utilizado como um teclado, e o leitor RFID Mfrc522 Mifare, como mostra a Figura 

3. Programou-se no Arduino Leonardo um código que ao aproximar do leitor uma carteirinha 

com chip RFID integrado, sua UID (id do próprio chip) era digitada no computador via serial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 3 – Leitor RFID USB, com Leitor de RFID Mifare e Arduino Leonardo. 

 

Fonte: O autor, 2019 

O diagrama esquemático do leitor RFID USB pode ser visto na Figura 4 a seguir: 

Figura 4 – Diagrama esquemático do leitor RFID USB. 

 

Fonte: 

https://hackster.imgix.net/uploads/attachments/748793/circuit_bb_tNJQuvc7Dw.jpg?auto=co

mpress%2Cformat&w=680&h=510&fit=max, 2019 



 
 

A estrutura do protótipo foi montada utilizando uma chapa de mdf de 6 mm de 

espessura, por ser encontrada facilmente por um baixo custo. O armário foi montado em 

formato cúbico, para facilitação da instalação e locomoção do protótipo, e instalou-se uma 

dobradiça unindo a estrutura com uma chapa quadrada, formando uma porta. Com a caixa 

montada, foi possível desenhar as peças e imprimi-las na impressora 3D, que no caso, seriam 

os suportes dos motores, cremalheiras, engrenagens e os batentes das cremalheiras. O 

mecanismo utilizado para realizar o travamento da porta pode ser visto na Figura 5. 

Figura 5 – Servo motor e peças produzidas na impressora 3D: engrenagem, suporte do servo 

motor e cremalheira. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Com a estrutura do armário pronta, foi possível instalar os motores e os sensores fim 

de curso com os fios já soldados com conectores para facilitar a conexão com o Arduino 

UNO. 

A programação do micro controlador ATMEGA328 foi desenvolvida na plataforma 

Arduino IDE em linguagem C/C++. O algoritmo é responsável em ler um comando através do 

barramento serial, e de acordo com o comando recebido, o micro controlador toma as 

decisões de esperar o sensor fim de curso ser acionado para depois acionar o servo motor, 

avançando a cremalheira, ou simplesmente acionar o servo motor, recolhendo a cremalheira. 

O fluxograma é representado através da Figura 6: 



 
 

Figura 6 – Fluxograma do protótipo. 

 

Fonte: O autor, 2019 

O programa principal, responsável pelo tratamento dos dados processados do 

algoritmo, foi realizado em linguagem Java, na plataforma NetBeans IDE, possibilitando sua 

execução em um computador ou computador portátil. A interface gráfica foi desenvolvida em 

HTML e com a união ao Java para Web foi possível realizá-la em um navegador de internet, 

tornando um programa mais rápido, já que essa aplicação possui algumas funções otimizadas. 

A escolha da interface gráfica na web eliminou o problema da lentidão do sistema, permitindo 

a programação da quantidade de armários que fossem necessários, e dessa forma, é possível 

que qualquer computador tenha acesso ao sistema dos armários. Caso seja necessário 

adicionar mais de uma central no ambiente bibliotecário, a possibilidade não é descartada.  

Toda a informação de cadastramento de alunos no sistema de gerenciamento de 

armários é conectada com um banco de dados, gerenciado através do software PostgreSQL, 

que possui informações se a carteirinha apresentada no leitor RFID é válida (se o aluno está 

cadastrado na instituição), o estado de utilização dos armários (disponível/ocupado) e qual 

aluno que está utilizando o sistema. Caso haja queda de energia, as informações estarão salvas 

no banco de dados e não serão perdidas, resolvendo o problema citado anteriormente sobre a 

memória RAM. 



 
 

As informações das carteirinhas dos alunos são registradas e armazenadas na tabela 

“registro” do banco de dados, conforme a Figura 7.  

Figura 7 – Tabela de registros do banco de dados. 

Fonte: O autor, 2019 

Já as informações de ID do chip RFID registrado e os estados dos armários, se estão 

ocupados ou disponíveis, são armazenados na tabela “armário” do banco de dados, como 

mostra a Figura 8. 

Figura 8 – Tabela de armários do banco de dados. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Como o Arduino UNO possui várias saídas PWM (modulação por largura de pulso) e 

várias entradas/saídas digitais, foi possível reduzir a quantidade de micro controladores 



 
 

utilizados no protótipo, apenas um Arduino UNO foi suficiente para automatizar quatro 

unidades de armários, porém, a corrente fornecida pela porta USB do computador foi 

insuficiente para acionar os quatro servo motores ao mesmo tempo, e para isso, uma fonte de 

alimentação externa de 12V/120W foi utilizada. Como a fonte de alimentação utilizada é de 

12 v, foi necessário utilizar reguladores de tensão, já que os servo motores operam na faixa de 

5 v. Foram adicionados dois reguladores de tensão LM7805, para que cada um alimentasse 

dois servo motores, de modo a dividir o calor dissipado. 

Definiu-se como principal componente eletrônico do protótipo o micro controlador 

ATMEGA328, no Arduino UNO, que é o cérebro de toda a parte física do experimento. Com 

a utilização do leitor RFID USB e o Arduino Leonardo, foi possível realizar a leitura da 

carteirinha do estudante, integrando-os então com a interface gráfica, sendo possível realizar o 

cadastro ou exclusão dos armários apenas aproximando o cartão ao leitor, eliminando as 

perguntas realizadas no sistema antigo e do uso de um teclado. 

Caso o usuário seja aluno da instituição (cadastrado nos registros do banco de dados) e 

queira utilizar um armário, ele apenas aproxima sua carteirinha de estudante do leitor e o 

sistema automaticamente escolhe o primeiro armário disponível para seu uso. Quando o aluno 

guarda seus pertences no armário e encosta a porta, o sensor fim de curso será comutado, 

acionando o servo motor, avançando a cremalheira e trancando a porta. Caso o aluno queira 

devolver o armário, ele apenas aproxima a sua carteirinha no leitor e automaticamente o 

sistema liberará seu armário, acionando o servo motor, recolhendo a cremalheira e 

destravando sua porta, assim, o armário fica disponível para o uso novamente. Para a 

simulação dos armários e sensores, foi desenvolvido o protótipo de apenas quatro unidades de 

armários, por uma questão de custo e locomoção. 

Inicialmente, foi desenvolvido um protótipo de armário com apenas um micro 

controlador, um sensor fim de curso e um servo motor. Assim, foi possível executar testes de 

comunicação entre o micro controlador e o algoritmo do computador, o acionamento do servo 

motor, da comutação do sensor fim de curso, o avanço e a retração da cremalheira, conforme 

a Figura 9. 

 

 

 



 
 

Figura 9 - Primeiro protótipo de armário. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Após a validação do primeiro protótipo, construiu-se quatro armários, com sensores 

fim de curso e servo motores conectados a apenas um Arduino UNO. A montagem do 

protótipo e o mecanismo de trava utilizando os servo motores podem ser vistos na Figura 10. 

Figura 10 - Protótipo com quatro armários. 

 

Fonte: O autor, 2019 



 
 

A utilização da fonte chaveada de 12 v/120 w possibilitou o acionamento adequado do 

micro controlador e dos quatro servo motores. 

O circuito utilizando os reguladores de tensão LM7805, a conexão entre a fonte de 

alimentação, os componentes e o micro controlador são demonstrados na Figura 11. 

Figura 11 – Circuito conectando fonte de alimentação, micro controlador ATMEGA328 e 

LM7805 na placa de prototipagem. 

 

Fonte: O autor, 2019 

O diagrama esquemático do armário, contendo o micro controlador ATMEGA328, 

servo motores e sensores fim de curso, pode ser visto na Figura 12 a seguir: 



 
 

Figura 12 – Diagrama esquemático do protótipo dos armários. 

 

Fonte: O autor, 2019 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com a pesquisa proposta foi possível analisar que existem diversas maneiras para 

automatizar os armários da biblioteca, de forma a economizar componentes e espaço. Existem 

no mercado diversos tamanhos de micro controladores, o micro controlador Attiny85 por 

exemplo, possui algumas funções semelhantes às da plataforma Arduino, e seu chip possui 

um tamanho reduzido, porém é necessário realizar outro método de programação para a 

conexão serial, já que esse micro controlador não possui pinos dedicados para tal função. Essa 

opção seria a utilização de bibliotecas como a Software Serial, possibilitando sua conexão. 

Por outro lado, diminuiria seu poder de processamento, já que a mesma ocupa grande parte da 

memória FLASH e RAM do micro controlador, e dessa forma, a velocidade de acionamento 



 
 

dos motores e de leitura dos sensores fim de curso seria reduzida (MORAIS, 2017). Como 

esse processo seria menos vantajoso quanto sua velocidade e menos prático para o protótipo, 

uma vez que, os componentes utilizados durante o projeto já estavam disponíveis, foi 

descartada a opção da utilização de micro controladores Attiny85. A comparação entre os 

micro controladores ATMEGA328 (destacado em vermelho) na plataforma Arduino UNO e o 

Attiny85 (destacado em verde) é encontrada na Figura 13. 

Figura 13 - Comparação entre micro controladores ATMEGA328 (destacado em vermelho, 

número 1) e Attiny85 (destacado em verde, número 2). 

 

Fonte: O autor, 2019 

O sistema de gerenciamento de armários com a interface gráfica pode ser visto na 

Figura 14. 



 
 

Figura 14 - Interface gráfica do sistema de gerenciamento de armários. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Ao iniciar o programa, o sistema comunica com o banco de dados e verifica quais 

armários estão ocupados ou disponíveis. Os armários que estiverem disponíveis permanecerão 

com seus ícones na cor verde, localizado abaixo do seu respectivo número, e os armários que 

estiverem ocupados permanecerão com seus ícones em vermelho e o código RFID referente à 

carteirinha do estudante cadastrada será indicada abaixo do seu respectivo número. Assim que 

o leitor RFID detecta uma carteirinha de estudante e que o aluno esteja cadastrado nos 

registros do banco de dados, seu código é registrado no primeiro armário disponível. 

Com uma carteirinha de estudante em mãos foi possível realizar a leitura do chip 

RFID utilizando-se do leitor RFID USB, registrar no banco de dados para permissão do uso 

do armário, e por final, realizar a locação de um armário no sistema. A Figura 15 a seguir 

mostra a carteirinha de estudante sendo lida pelo leitor, que possui UID: “3AAB8BEA”. 



 
 

Figura 15 - Realizando a leitura do chip RFID presente na carteirinha de estudante, através 

do leitor RFID. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Após a realização da leitura do chip da carteirinha, o algoritmo faz a verificação do 

registro acadêmico conforme a tabela de registros no banco de dados. Caso o código lido não 

seja válido, o programa acusará erro de validação, caso contrário, o armário será cadastrado 

com a UID do chip RFID da carteirinha do aluno com sucesso. A Figura 16 demonstra que a 

carteirinha citada anteriormente, com UID: “3AAB8BEA” foi cadastrada no sistema em 

tempo real, ocupando um armário com sucesso. 



 
 

Figura 16 - Carteirinha com UID: “3AAB8BEA” cadastrada com sucesso. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Conforme diferentes alunos cadastram suas carteirinhas de estudante no sistema, 

automaticamente os armários vão sendo ocupados. Para o protótipo foram utilizadas três 

carteirinhas RFID’s já registradas no banco de dados, ou seja, permitidas. As carteirinhas que 

foram registradas no banco de dados, testadas e cadastradas no sistema de gerenciamento de 

armários possuem UID: “3AAB8BEA”, “2295C773” e “A54632AA” respectivamente, 

conforme a Figura 17. 

Figura 17 - Cadastro de carteirinhas RFID’s. 

 

Fonte: O autor, 2019 

Como no começo do projeto não havia um banco de dados real, e sim uma variável do 

tipo vetor salvando os estados dos armários, ao executar o programa essa variável era alocada 



 
 

na memória RAM do computador e essas informações eram descartadas/perdidas após o 

programa ser encerrado ou caso o computador fosse desligado/reiniciado, desse modo, 

liberando os armários e perdendo os registros dos alunos. A utilização do banco de dados 

permite realizar a importação dos registros das carteirinhas dos estudantes da instituição para 

o banco de dados do sistema. 

Após a realização da conexão com o banco de dados, esse problema foi solucionado, 

já que todos os estados e registros são salvos disco rígido do computador, permitindo assim 

maior segurança aos usuários. Assim, caso haja queda de energia ou se o sistema for 

reiniciado, os armários que estavam ocupados, permanecerão trancados e reservados, tanto 

fisicamente quanto na interface gráfica com as UID’s dos alunos cadastrados. 

Foi analisada a possibilidade da implementação do projeto na biblioteca da 

UniCesumar. Como um dos objetivos do trabalho foi o desenvolvimento do protótipo, seu 

custo foi calculado, sendo que em média, quatro unidades de armários equivalem a R$250,00. 

Porém, o projeto quando posto em prática deve ter outro valor, já que os guarda-volumes da 

instituição são de metal, e o cálculo do protótipo utilizou como estrutura madeira mdf. 

Além disso, é necessário ressaltar que a utilização de travas com maior resistência 

mecânica é essencial para a segurança dos usuários, obrigando então a elevação do custo do 

projeto. Considerando então travas solenoides como alternativa viável, um novo custo é 

calculado, sendo em média R$300,00 quatro unidades de armários. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O projeto possibilita a aplicação não somente em áreas como guarda-volumes, mas 

também em diversos setores, como por exemplo, o controle e a organização de estoque de 

indústrias/empresas, organização de componentes e principalmente no controle de 

dispositivos em matrizes. 

Caso o micro controlador responsável pelo conjunto de armários seja posicionado 

junto aos mesmos, o projeto limita-se ao comprimento máximo de um cabo USB, no caso 

cinco metros sem a utilização de adaptadores e repetidores, já que uma distância maior que 



 
 

essa pode causar interferências na comunicação (MEDINA, 2004). Para que a distância entre 

os armários e o computador seja maior, pode-se posicionar o micro controlador próximo ao 

computador, assim, apenas quatro fios serão conectados entre um armário e o micro 

controlador. Ou ainda, é possível utilizar outro protocolo de comunicação, como o padrão RS-

485, que permite uma velocidade de comunicação de 10Mbits/s e com uma distância de 

aproximadamente 1.200 metros entre os dispositivos (SUHANKO, 2012?). Esse padrão é 

utilizado em indústrias para a comunicação entre os dispositivos, como os controladores 

lógicos programáveis, por ser segura e imune a ruídos e interferências (CUNHA, 2000). 

Pode-se desenvolver uma placa de circuito impresso com o conjunto de micro 

controlador e conectores para os sensores e os servo motores, diminuindo o espaço ocupado e 

tornando o protótipo modular. Com a utilização de micro controladores que possuem mais 

entradas digitais e saídas PWM ou até mesmo circuitos integrados específicos, consegue-se 

expandir o número de saídas e entradas digitais, permitindo a conexão de mais servo motores 

e sensores fim de curso com menos micro controladores. É o caso dos circuitos integrados 

74HC165 e o 74HC595, que expandem o número de entradas (LIMA, 2018a) e saídas digitais 

(LIMA, 2018b), respectivamente. 

Existe a possibilidade de realizar a substituição do sistema de trancas de servo motores 

por fechaduras eletromagnéticas, como as travas solenoides, ou outros tipos de travas, de 

modo a aumentar a resistência mecânica oferecida pela trava. Para alterar o tipo de trava, 

basta realizar ajustes na programação do micro controlador e adaptações no projeto quanto à 

inserção de componentes eletrônicos para proteção de circuito, como utilização de relés, 

diodos e transistores. 

Como o sistema de gerenciamento de armários não possui usuário e senha para seu 

acesso, e o computador que esteja rodando a aplicação esteja conectado a uma rede de 

internet, ao descobrir o IP, a porta utilizada e o nome da aplicação dessa máquina, é possível 

que outro dispositivo que esteja conectado a mesma rede de internet tenha acesso ao 

ambiente, utilizando-o sem permissão. Para que exista maior segurança no sistema de 

gerenciamento de armários é possível inserir uma página de usuário e senha de modo a filtrar 

os usuários permitidos. 

Infere-se, portanto, que com o estudo das linguagens de programação em Java para 

Web, HTML, SQL e C/C++, das disciplinas de circuitos elétricos, eletricidade básica, 



 
 

eletrônica digital e sistemas distribuídos e redes e com a colaboração de amigos e professores, 

foi possível cumprir o objetivo proposto pelo projeto. Foi construído o protótipo dos armários, 

realizada a programação do micro controlador, instalação e conexão dos circuitos elétricos e 

desenvolvido uma interface gráfica amigável, capaz de mostrar ao usuário o funcionamento 

do sistema permitindo a automação do sistema de locação de armários da biblioteca da 

UniCesumar. Cabe ressaltar que o código fonte não se encontra anexado ao presente trabalho 

em virtude da submissão do pedido de uma Carta Patente para o trabalho desenvolvido.  
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