
 
 

FACIMA – FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ 
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 

JOSE CICERO DOS SANTOS SOARES 
TIAGO CAVALCANTI PINTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS COM ARDUINO E RFID 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maceió 
2018 



 
 

JOSE CICERO DOS SANTOS SOARES 
TIAGO CAVALCANTI PINTO 

 
 
 
 
 
 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE ALUNOS COM ARDUINO E RFID 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado ao Curso de Ciência da 
Computação da Faculdade da Cidade de 
Maceió, como requisito parcial para a 
obtenção do título de Bacharel em 
Ciência da Computação. 

 

Orientador: Prof. Msc. Anderson Pereira 
de Lima Jerônimo 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maceió 
2018 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

S676r 
 

Soares, José Cícero dos Santos 
    Registro de frequência de alunos com Arduino e RFID. José Cícero dos Santos Soares e 

Tiago Cavalcanti Pinto. – Maceió, 2018.  
56f.  
 

Orientadora: Prof. Msc. Anderson Pereira de Lima Jerônimo. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) – 
Faculdade da Cidade de Maceió - FACIMA, Maceió, 2018.  

 
 
Bibliografia 
 

 
1. RFID. 2. Arduino. 3. Frequência. 4. Aluno. I. Pinto, Tiago Cavalcanti. II. Jerônimo, 

Anderson Pereira de Lima. Faculdade da Cidade de Maceió. Curso de Ciência da Computação. 
III. Título 
 

CDU 004 

 

 





 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 
A Deus acima de tudo, pelo dom da vida. 

Aos meus pais e irmãos pelo carinho, apoio e incentivo que me deram ao longo 

dos anos de estudo. 

A minha esposa que por muitas vezes compreendeu minhas ausências e nos 

vários momentos ter me ajudado nos estudos, ter suportado minha impaciência e por 

acreditar em minha formação. 

Por ter adquirido nesta graduação vários amigos, um grande amigo Soares, 

meu parceiro não apenas nesse projeto como na maioria dos trabalhos, por todos os 

momentos de companheirismo, por suas palavras nos momentos de desanimo. 

 Ao meu orientador professor Anderson, pelo auxilio, paciência e flexibilidade ao 

longo do desenvolvimento deste trabalho. 

A todo o corpo docente da FACIMA por me proporcionar o conhecimento e se 

dedicar ao ensino com caráter e afetividade nessa minha fase de formação 

profissional. 

E aos demais que contribuíram direta ou indiretamente, o meu muito obrigado. 

 

 

 

Tiago Cavalcanti Pinto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 

 
Agradeço a Deus em primeiro lugar e aos meus pais que sempre estiveram ao 

meu lado me apoiando nos momentos fáceis e difíceis, compreendendo meu cansaço 

e estrese e me estimulando a nunca desistir diante das dificuldades ao longo do curso. 

Aos meus familiares, pelo carinho, encorajamento e por entenderem a 

necessidade de mim ausentar durante todo período da minha formação acadêmica. 

Aos amigos que compreenderam que eu precisava me ausentar inúmeras 

vezes e por terem sempre me apoiado dando atenção especial e segurando a barra 

quando necessário. 

Ao Tiago Cavalcanti um grande amigo, meu parceiro não somente nesse 

projeto como em alguns outros trabalhos ao longo desse curso, por todos os 

momentos de companheirismo, por suas palavras de incentivo nos momentos em que 

tudo parecia estar dando errado. 

Ao Prof. Anderson pela paciência que com sua agenda apertada, sempre 

arranjava um tempo para nos dar dicas valiosas, dicas essas que nos fizeram melhorar 

consideravelmente nosso trabalho de conclusão de curso. 

A todo o corpo docente da FACIMA por me fornecer o conhecimento e se 

dedicar ao ensino com apreço e sobretudo qualidade nessa minha fase de formação 

profissional. 

E aos demais que contribuíram direta ou indiretamente a essa longa e 

prazerosa trajetória, o meu sincero e absoluto muito obrigado. 

 
 

José Cicero dos Santos Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

“Porquanto, melhor é a sabedoria do 

que as mais finas joias, e de tudo o que se 

possa ambicionar, absolutamente nada se 

compara a ela”     

     ( Provérbios 8 :11) 

 
  



 
 

RESUMO 
 

 

Este trabalho apresenta um processo mais eficiente no registro da frequência 

dos alunos em sala de aula, com um desenvolvimento de um sistema microcontrolador 

para monitoração da frequência dos alunos através de um módulo leitor e gravador 

RFID e uma placa Arduino Uno. Tendo a problemática da frequência dos alunos como 

base, através de uma pesquisa realizada com os docentes. 

Para isso, um protótipo foi desenvolvido com o objetivo, de, através da leitura 

dos cartões ou chaveiros devidamente cadastrados no sistema obter o registro de 

frequência do aluno na sala de aula marcando assim a data e hora chegada na sala.  

Apresentamos este trabalho com o objetivo de identificar e registrar a 

frequência do aluno na sala de aula e assim obter relatórios e históricos de frequência 

do aluno matriculado em determinado curso em determinado período. 

 

Palavras-chave: RFID, Arduino, Frequência, Aluno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This work presents a more efficient process in recording the frequency of 

students in the classroom, with a development of a microcontroller system for 

monitoring the frequency of students through a reader module and RFID recorder and 

an Arduino Uno board. Having the problem of the frequency of the students as a base, 

through a research done with the teachers. 

To do this, a prototype was developed with the objective of reading the cards or 

keyboards duly registered in the system to obtain the record of the student's frequency 

in the classroom, thus marking the date and time arrived in the room. 

We present this work with the objective of identifying and recording the student's 

frequency in the classroom and thus obtaining reports and frequency histories of the 

student enrolled in a given course in a given period. 

 

 

Keywords: RFID, Arduino, Frequency, Student. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A tecnologia vem facilitando e modernizando a vida das pessoas, uma 

revolução em todas as áreas e tornando-as mais produtivas devido as facilidades que 

são disponibilizadas em todos os setores do convívio social, observa-se que ela 

proporciona sempre uma maneira eficientes de se realizar determinadas operações, 

como a frequência feita pelos docentes no início de suas aulas. A tecnologia de 

identificação por radiofrequência (RFID) usa ondas de rádio para identificar coisas de 

maneira automatizada, tratem-se de indivíduos ou objetos. Uma definição, citada por 

(GLOVER e BATH, 2007), fala de RFID como um sistema de identificação automática 

que faz uso da eletrônica para armazenar dados e transmitir por meio de ondas de 

rádio. 

 

Diante de muitas possibilidades que se tem para se obter informações de 

determinados objetos ou seres, a tecnologia usando RFID tem se destacado devido 

ao seu mecanismo de ser ágil e de um custo razoável, sendo assim mais viável em 

determinadas situações, como uma maneira prática de registrar determinados dados 

de pessoas em um determinado ambiente. 

 

Dessa forma este trabalho apresenta uma maneira prática e satisfatória 

utilizando essa tecnologia na identificação dos alunos na sala de aula. Essa proposta 

surge em meio as necessidades que os professores têm para registrar e manter um 

controle de registros de quais alunos assistem as aulas e para que possam consultar 

relatórios futuros para se obter maiores informações sobre a frequência destes em 

determinados dias e ter um relatório para conferencia. 

 

Para isso foi desenvolvido um protótipo com o objetivo de demonstrar 

experimentos na prática dessas funcionalidades utilizando a parte de hardware e 

software que veremos no decorrer desta monografia. 
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PROBLEMÁTICA 

 

Com base na pesquisa que foi feita como mostra a figura 1, onde foi ouvido 

docentes, onde foi questionado qual a maneira de registrar a frequência dos seus 

alunos, 53% usam uma lista e 47% fazem uma chamada oral. Foi questionado qual o 

tempo que levam para fazer esse registro, 93% responderam entre três a dez minutos 

outros 7% entre onze e quinze minutos, também foi questionado se gostariam de ter 

alguma maneira de controle de frequência automatizado via software, 90% 

responderam sim, outros dez não acharam necessário. 

Então como utilizar a tecnologia na identificação de alunos na sala de aula, 

usando um leitor RFID e uma placa Arduino? 

 

Figura 1: Questionário. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Faz necessário a identificação de pessoas em determinados ambientes, esse 

projeto vem para proporcionar um modelo de sistema que seja capaz de identificar 

alunos na sala de aula e registrar a data e horário de permanência dele. Ser 

implementado de forma prática e satisfatória desenvolvido na plataforma de Arduino 

e RFID. Dessa forma ficará com um custo baixo e de fácil implementação podendo 

ser utilizado de forma que venha a suprir a necessidade na área acadêmica. Nas salas 

de aula é comum ver o professor passando uma lista de chamada ou fazendo uma 

chamada oral para marcar a presença dos alunos na sua aula, com esse sistema isso 

não seria mais necessário com isso ganhando tempo para melhor administrar sua 

aula. 
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OBJETIVOS 

 

 GERAL 

Manter o controle das chamadas é primordial também para que tenha um 

histórico de frequência do aluno, para com isso poder alerta-lo sobre possível 

reprovação por faltas, para que não corram risco, pois em casos de muitas faltas 

poderá ser reprovado. 

 Desenvolver um sistema que identifique o aluno na sala de aula de maneira 

eletrônica, utilizando a tecnologia RFID e uma placa Arduino. 

 

 ESPECIFICOS 

 

• Desenvolver um protótipo para comprovar a pesquisa 

• Elaborar um aplicativo que monitore a porta serial para capturar os 

dados emitidos pelo micro controlador ‘Arduino Uno’ e, salve esses 

dados em um banco de dados, transformando-o em informação na 

forma de relatórios da frequência do aluno. 

• Ler os dados cadastrados e registrar a entrada do aluno na aula 
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1 EMBASAMENTO TEÓRICO 

1.1 RFID 
 

A sigla RFID é a abreviação do termo em inglês Radio Frequency Identification 

que em português tem o significado de identificação por rádio frequência. Poirier e 

Mccollum define RFID como um termo genérico para tecnologias que usam ondas de 

rádio para identificar automaticamente itens ou artefatos individuais. (POIRIER e 

MCCOLLUM, 2006). 

 

RFID é uma ferramenta de negócios e tecnologia muito valiosa. Ele mantém a 

promessa de substituir as tecnologias de identificação existentes, como o código de 

barras. (SWEENEY, 2005) 

 

Segundo (SANTINI, 2008) RFID é uma tecnologia que utiliza uma comunicação 

por radiofrequência, sem fio, para transmitir dados de um dispositivo móvel, como uma 

etiqueta ou tag. 

 

Para (GLOVER e BATH, 2007), RFID é um sistema de identificação automática 

que faz uso da eletrônica para armazenar informação e transportá-la através de ondas 

de rádio. 

 

Segundo (LAUDON, 2011) em um sistema de identificação por RFID é formado 

por três componentes principais, tags, leitoras e computadores. A figura 2 mostra o 

funcionamento de um sistema RFID. 

 

 

Figura 2: Funcionamento de um sistema RFID Fonte: (UFRJ, 2018) 
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1.1.1 ORIGEM DO RFID 

 

De acordo com (DOBKIN, 2008), a identificação por radiofrequência teve sua 

origem no começo da segunda guerra mundial quando o físico escocês Sir Robert 

Alexander Watson Watt responsável pela criação do sistema de radares. A Luftwaffe, 

força aérea alemã, usava uma manobra em círculo para gerar um pulso nos radares 

alemães, se distinguindo em relação aos inimigos. Esta reflexão difusa do sinal do 

radar recebe a designação em inglês de backscatter. Neste caso, esta era uma 

comunicação de sinal de radiofrequência (de 1 bit de informação) refletido de forma 

passiva, já que o objeto identificado não possui um transmissor de RF (Rádio 

Frequência). Ao final desta guerra, as aeronaves já tinham evoluído para sistemas 

ativos com 2,5 bits de informação, gerando 6 códigos de identificação distintos. Estes 

sistemas são denominados IFF (Identification Friend or Foe). Segundo (ROBERT, 

2005) em meados dos anos 50 e 60 Cientistas e estudantes dos Estados Unidos, 

Europa e Japão pesquisaram e mostraram documentos falando como a energia de 

RF poderia ser usada para identificar objetos de forma remota. As empresas 

começaram a comercializar sistemas anti-roubo que usavam ondas de rádio para 

determinar se um item havia sido pago ou não, surgiram também os transponders, 

que ainda são usados atualmente na aviação. Estes transponders modernos são 

interrogados por um par de pulsos em 1030 MHz e respondem em 1090 MHz, com 12 

bits de identificação. 

 

Ainda conforme (ROBERT, 2005) somente em 23 de janeiro de 1973 foi quando 

Mario W. Cardullo especialista em engenharia e gestão especializada em 

gerenciamento de tecnologia, que recebeu a primeira patente dos EUA para uma 

etiqueta RFID com memória regravável. Os EUA também estava trabalhando 

em sistemas RFID. Em meados 1970, o Departamento de Energia solicitou o 

Laboratório Nacional de Los Alamos para produzir um sistema de rastreamento de 

materiais nucleares. Foi formado um grupo de cientistas com o objetivo de colocar um 

transponder em um caminhão e leitores nas entradas das instalações. Uma antena 

no portão despertaria o transponder no caminhão, o que responderia com uma 

identificação e potencialmente outros dados, como a identificação do motorista e da 

carga. Este sistema foi comercializado em por volta da década de 1980, quando os 
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pesquisadores de Los Alamos que trabalharam no projeto deixaram de formar uma 

empresa para desenvolver sistemas automatizados de pagamento de 

portagens. Esses sistemas se tornaram amplamente utilizados em estradas, pontes e 

túneis ao redor do mundo. Naquela época os eram utilizados sistemas de baixa 

frequência de 125 khz, com o passar do tempo, aumentaram a frequência de rádio 

para alta (13,56 MHz), que não estava regulamentado e não utilizado na maioria das 

partes do mundo. Alta frequência oferece maior alcance e taxas de transferência de 

dados mais rápidas. As empresas, em particular as da Europa, começaram a usá-la 

para rastrear recipientes reutilizáveis e outros ativos. Hoje, os sistemas RFID de 13,56 

MHz são usados para controle de acesso, sistemas de pagamento (Speedpass móvel) 

e cartões inteligentes. Eles também são usados como um dispositivo anti-roubo em 

carros. Um leitor na coluna de direção lê a etiqueta passiva na caixa de plástico ao 

redor da chave. Se não conseguir ler o número de identificação ou for diferente do que 

está programado o carro não funciona.  

 

 1.1.2 TAGS 

 

As tags RFID são os componentes mais importantes da tecnologia, pois é 

através delas que os dados podem ser enviados, recebidos e transmitidos. (SANTINI, 

2008) 

 

A tag é a etiqueta RFID. Sua estrutura é precisa e compreensível: construído por 

um chip apto para memorizar dados e uma resistência atuando como uma antena, 

cobertos por um objeto adaptável como plástico ou silicone, em algum formato. 

(SANTINI, 2008) 

 

Segundo Hunt (HUNT, PLUGLIA e PLUGLIA, 2007), uma tag poderá ser passiva, 

ativa ou semi-ativa. A tag passiva não possui uma fonte de energia, sendo que 

necessita da comunicação com o leitor para receber energia e assim transmitir a 

informação. A ativa possui energia própria para essa transmissão. 

 

Lahiri (LAHIRI, 2005) afirma que as tags passivas não possuem nenhuma fonte 

de energia alimentando apenas quando o leitor transmite o pulso de frequência para 
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assim retornar com os dados da tag, já as semi-ativas utilizam uma fonte de energia 

interna para abastecer o sistema do microchip mas para a comunicação retiram 

energia da leitora a partir do momento em que à comunicação, as ativas possuem 

energia para alimentar o seu próprio circuito e para enviar os dados para o leitor. 

  

As tag passivas podem ser encontras em vários modelos os mais populares são 

os cartões e etiquetas daquelas que encontramos geralmente em lojas junto com o 

produto. Os componentes básicos para funcionamento das tags passivas são um 

microchip e uma antena. A figura 3 é um exemplo de tags passivas. 

 

 

Figura 3: Exemplo de Tags passivas. (GOMES, 2007) 

 

Diferente das tags passivas as ativas possuem fonte de energia própria que são 

responsáveis pelo fornecimento de energia para comunicação e transmissão das 

informações para o leitor, sendo que dessa forma ficam mais independente do leitor 

visto que os passivos necessitam do leitor para poder poderem capturar energia e 

transmitir os dados. Eles são maiores, possuem maior alcance em relação aos 

passivos, maior capacidade de armazenamentos dos dados são mais complexos e 

permitem que dispositivos externos sejam acoplados tais como sensores ou outros 

dispositivos semelhantes. (GOMES, 2007) 

Segundo a IBM (IBM, 2018), uma tag ativa é equipada com uma bateria que pode 

ser utilizada como uma fonte de energia parcial ou completa para o circuito e a antena 

da tag. Algumas contem baterias substituíveis para anos de uso outras são seladas. 

Gomes fala que os principais componentes de uma tag ativa são microchip, 

antena, bateria para alimentação interna e uma eletrônica adicional. (GOMES, 2007) 
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Figura 4: Exemplo de tags ativas. (GOMES, 2007) 

 

  

 

Abaixo segue a tabela 1 com o comparativo das tags passivas e ativas 

segundo GOMES. (GOMES, 2007) 

 

 RFID Ativo RFID Passivo 

Bateria Sim Não 

Potência no Tag Continua Só quando ao alcance 

do leitor 

Sinal reader/Tag Fraco/Forte Forte/Fraco 

Alcance Longo (100m) Curto (3m) 

Multi-tag Collection Milhares em repouso 

Alguns(20) em 

movimento  

até 160 Km/h 

Centenas em repouso 

Alguns(20) em 

movimento até 4,8  

km/h 

Memória Acima de 128KB 128 bytes 

Capacidades Atualização permanente Atualização quando 

perto do leitor 

Monitorização da área Sim Não 

Velocidade elevada 

Acesso multiplo 

Sim Limitada 
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Aplicações de 

segurança 

Sofisticadas Básicas 

Manifesto eletrônico Sim Não 

Impacto nos 

processos de negócio 

Reduzido Substancial 

Aplicações  

características 

Processos comerciais  

dinâmicos  

 Segurança e 

sensibilidade  

 Armazenamento de 

dados/  

“logging” 

Processos comerciais 

fixos  

 Segurança reduzida  

 Fraca capacidade de  

armazenamento de 

dados. 

Tabela 1: comparativo entre RFID passivo e ativo. (GOMES, 2007) 

 

Analisando o quadro podemos observar as diferenças já citadas anteriormente 

ao vermos que as tags ativas possuem maior capacidade de armazenamento maior 

rapidez em acesso múltiplos e tem segurança mais elevada, porem para muitas 

aplicações as tags passivas são o suficiente por poderem possuir os dados que 

precisa e o custo ser bem menor. 

 

Segundo Gomes (GOMES, 2007), os tags semi-ativos ou semi-passivos é um 

pouco de cada um dos anteriores sendo que apesar de possuir uma bateria interna 

ela não serve para mandar o sinal para o leitor serve apenas para a alimentação 

própria da tag, as características do funcionamento e comunicação são semelhantes 

a passivas, porem o alcance é um pouco maior podendo atingir os 30 metros, tendo 

também um microchip maior com maior capacidade de armazenamento. 

 

 

1.1.3 LEITORES 

 

Através do leitor é que se obtém os dados das tags, ele é considerado a parte 

central do sistema RFID, pois é por intermédio dele que se obtém as informações de 

cada tag, os mecanismos de segurança gestão e controle são fixados nele devido a 
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isso eles são de maior tamanho e um custo mais elevado em relação as tags. Um 

leitor simples é capaz de ler milhares de tags. Santini (SANTINI, 2008) fala que o 

dispositivo de entrada de um leitor é a antena, que é através dela que se obtém as 

informações das tags e por onde é transmitida a energia para alimentar as tags 

passivas. 

 

Os leitores RFID, também chamados de interrogadores, são usados para 

reconhecer a presença de tags RFID próximas. Um leitor RFID transmite energia RF 

através de uma ou mais antenas. Uma antena em uma etiqueta próxima pega essa 

energia e a etiqueta converte-a em energia elétrica por meio da indução. (GLOVER e 

BATH, 2007) 

 

Os leitores RFID se comunicam com as etiquetas RF, interrogando os dados na 

etiqueta. Um leitor possui uma fonte de energia que permite transmitir e receber 

informações com a etiqueta RFID. (BANKS, HANNY, et al., 2007) Um leitor pode ser 

fixo ou portátil conforme pode observar na figura 5. 

 

 

Figura 5: Leitores de RFID Fixo e Portátil (ZEBRA) 

 

Um leitor de RFID é realmente um rádio, assim como o que você tem em seu 

carro, exceto que um leitor rfid possui sinais analógicos, e não hip-hop. O leitor produz 

eletricidade que corre por um cabo a uma taxa específica. Essa eletricidade 

eventualmente atinge um pedaço de metal na antena da tag, que irradia o mesmo 

sinal no espaço com uma certa freqüência e comprimento da onda. (SWEENEY, 2005)
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1.2 ARDUINO 

  

Arduino é uma plataforma de computação física de código aberto baseada em 

uma placa de entrada e saida simples e um ambiente de desenvolvimento que 

implementa a linguagem de processamento. (BANZI, 2011) 

 

O Arduino é uma pequena placa microcontroladora que possui uma entrada 

USB para uma ligação com o computador, também contém terminais aos quais é 

possível fazer ligações com diversos componentes tais como sensores, microfones, 

motores e outros. (MONK, 2014) 

 

Segundo Lima e Villaça (LIMA e VILLAÇA, 2012)Afirma que o aduino é um 

ambiente de desenvolvimento eletrônico de código livre onde qualquer pessoa pode 

produzi-la e que é fácil sua programação e utilização, além de um preço acessível e 

de ser facilmente encontrada. 

 

1.2.1 COMO SURGIU O ARDUINO 

 

O Aduino surgiu no ano de 2002 de um projeto em que o professor e 

pesquisador Massimo Banzi é o co-fundador e trabalhou 4 anos no Instituto de Design 

de Interação Ivrea como Professor Associado. Massimo ministrou oficinas e foi orador 

convidado em instituições importantes. Ele necessitava deu uma placa fácil e barata 

para que seu alunos pudessem criar sistemas eletrônicos que fossem capazes de 

interligar com um computador e assim estimular a criação de novos projetos em seu 

alunos. (COSTA, 2018) 

Com o passar dos anos foi-se aprimorando os recursos e assim criando 

funcionalidades avançadas ou performances mais rápidas para cada situação ou 

projeto. Na figura 6 é mostrado alguns modelos de placa arduino. 
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Figura 6: Placas Arduino. (ARDUINO, 2017) 

 

1.2.2 HARDWARE E SOFTWARE DO ARDUINO 

 

 

A parte de hardware do arduino é definida por (ARDUINO, 2017) como uma 

placa de prototipagem com um hardware flexível e simples de utilizar. Podem ser 

adquiridas prontas para usar ou pode ser montadas manualmente e por serem open-

source os usuário podem modificarem como quiserem. Por serem relativamente 

baratas em relação a outros tipos de microcontroladore é muito usado por estudantes, 

programadores e qualquer pessoa que tenha curiosidade em conhecer a plataforma. 

Os principais componentes em uma placa arduino Uno são a conexão elétrica 

que é feita através de uma conexão externa própria para a alimentação da placa ou 

pelo conector USB, a interface USB que é responsável pela comunicação da placa 

com o computador onde é feito o upload da parte do software, microcontrolador, 

conexões digitais, e entrada analógicas conforme a figura 7. 
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O componente principal da placa Arduino UNO é o 

microcontrolador ATEMEGA 328, um dispositivo de 8 bits da família AVR com 

arquitetura RISC avançada e com encapsulamento DIP28. Ele conta com 32 

KB de Flash (mas 512 Bytes são utilizados pro bootloader), 2 KB de RAM e 1 

KB de EEPROM. Pode operar a até 20 MHz, porém na placa Arduino UNO 

opera em 16 MHz, valor do cristal externo que está conectado aos pinos 9 e 

10 do microcontrolador. (SOUZA, 2013) 

 

 

Figura 7: Principais componentes de uma placa arduino (ARDUINO, 2017) 

 

O software do Arduino é feito pela IDE o Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado comum a todas as placas e rodando tanto online como off-line pode ser 

usado nos sistemas operacionais Windows, Macintosh OSX e Linux. Em geral os 

sistemas de microcontroladores é restringida ao Windows. (ARDUINO, 2017) 

A linguagem de programação do Arduino é uma linguagem baseada em C/C++ 

com característica própria do microcontrolador que é aprimorada em um ambiente de 

programação chamada Wiring. Sobre a linguagem de programação do Arduino que 

foi feito os algoritmos que são executados no microcontrolador. 

Wiring é um ambiente de programação Open-Source com foco para a 

programação de eletrônicos, programação de entrada e saída de sinais, programação 

de computadores e prototipação de eletrônicos. (WIRING, 2017) 
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1.3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

É comum ver nas salas de aula o professor fazendo uma chamada oral para 

registrar a presença dos alunos em sua aula, essa é a maneira mais tradicional 

existente. Dessa forma criar-se uma planilha com o nome dos alunos matriculados em 

um determinado curso e turma o tutor ler a lista os alunos presentes respondem 

presente, sendo marcado “F” de falta para os alunos que não responderem e “P” de 

presença para os que respondem. 

Outra maneira é passar uma folha em branco onde cada aluno vai assinando e 

passando para o próximo até que todos tenham assinado. Essas duas maneiras são 

as mais primitivas, porém são as que mais se utiliza. 

 

Em 2011 a escola municipal Roberto Mario Santini em Praia Grande adotou um 

sistema eletrônico utilizando biometria para registrar a frequência dos alunos na 

escola onde registra as informações de cada aluno mostrando a quantidade de alunos 

que estão presentes naquele momento, a intenção era ampliar esse método em todas 

as escolas do município. Em contato com a ouvidoria da prefeitura Informou que o 

Projeto Frequência Digital não se encontra em uso atualmente, o sistema passou por 

uma atualização em suas funcionalidades, fazendo com que hoje, através de um 

sistema online, o professor realize a chamada em sala de aula, utilizando recursos 

tecnológicos disponíveis em sala de aula, como tablets e lousas digitais interativas 

com conexão à internet, o atual projeto trouxe agilidade aos professores da Rede 

Municipal de Ensino, onde realizam as chamadas e registrar os conteúdos 

pedagógicos passados aos alunos. 

 

O estudante Teixeira (TEIXEIRA, 2011)em seu trabalho de conclusão de curso 

aborda exclusivamente do projeto de um sistema que controla o fluxo de pessoas, que 

usa a tecnologia RFID, mostrou a viabilidade de sua instalação de forma simples que 

poderá ser usada em organizações. Apresentou também um software para gerenciar 

o processo e para tratamento das informações dos usuários. 

 

Gomes (GOMES, 2007)em seu trabalho trata exclusivamente da proposta da 

construção de um software desenvolvido com o propósito de localização especiais, 
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para isso o trabalho faz um estudo aprofundado sobre a tecnologia RFID como é sua 

estrutura. Apresentou o sistema idealizado e implementações técnicas baseado em 

simulações que foram feitas ao longo do projeto.  

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia desse estudo se inicia em uma pesquisa sobre a tecnologia por 

rádio frequência RFID, como manipular um leitor de RFID com uma placa arduino e 

intercalar em um computador com um software para obter informações geradas pelos 

dados lidos no leitor. 

 

Após isso vem a parte demonstrativa onde é composta pela montagem e 

demonstração do protótipo que consiste em um kit formado pelo leitor RFID, cartões, 

uma placa Arduino e o computador com o software para gerar relatórios. 

 

2 PROJETO DE IDENTIFICAÇÃO  

  

Nesse capitulo vamos abordar os requisitos funcionais e não funcionais que 

estão relacionados ao projeto e também as propriedades e ferramentas usadas na 

prototipação e elaboração dele, as ligações entre os componentes que fazem parte 

do sistema bem como também os parâmetros de software e hardware. Na investida 

de elaborar o sistema que seja escalável e com um custo baixo foi utilizado a 

plataforma aberta do ARDUINO que mais à frente vai ser apresentada como também 

outros componentes que fazem parte do processo. A figura 8 mostra o modelo 

baseado na arquitetura do projeto. 
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Figura 8: Arquitetura do projeto. 

 

2.1 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS DO PROJETO 

 

Na engenharia de software segundo Sammerville (SAMMERVILLE, 2003) é 

estudado os problemas que o sistema apresenta para que sejam analisados e 

resolvidos pelos engenheiros de software, e que na maior parte são 

consideravelmente complexos. Para se obter um melhor resultado nos estudos dos 

problemas encontrados é feito uma análise do que o sistema irá fazer e como deve se 

comportar quando determinadas situações ocorrerem diante de seu propósito. 

 

Diante disto é apresentada as funções e restrições do sistema onde se dá o 

nome de requisitos do sistema e o processo de localizar, examinar, registrar e 

constatar essas funções e requisitos tem o nome de engenharia de requisitos que é 

onde dentro dessa competência temos os requisitos funcionais e não funcionais de 

um sistema. 

 

2.1.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DO PROJETO 
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Sammerville em seu livro (SAMMERVILLE, 2003) fala que um requisito 

funcional descreve as funcionalidades do sistema como ele deve responder em 

algumas ocasiões, e também em alguns casos o que ele não pode fazer. Dessa 

maneira para a execução do projeto para melhor entendimento foi feito o levantamento 

dos seguintes requisitos funcionais que ajudam no reconhecimento dos processos e 

conhecimento de software, que tem por objetivo: 

 

• RF01: Aceitar a leitura de qualquer cartão RFID, não importa o usuário. 

• RF02: Gerar uma resposta rápida quando for lido o cartão. 

• RF03: Registrar o horário e data que cada usuário autenticado passou seu 

cartão. 

• RF04: Mostrar a mensagem de acesso registrado quando o usuário for 

autenticado pela leitura do cartão. 

• RF05: Apresentar a mensagem de usuário não cadastrado quando seu 

cartão não for reconhecido. 

 

2.1.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DO PROJETO 

 

A definição dada por Sammerville (SAMMERVILLE, 2003) de requisito não 

funcional é que são propriedades e exceções acerca dos serviços ou funções 

ofertados pelo sistema como segurança e desempenho. 

Com essa definição temos os seguintes requisitos não funcionais apresentados 

no projeto. 

 

• RNF01: O sistema deve ser compreensível e claro para o usuário. 

• RNF02: O leitor devera ler o cartão RFID rapidamente. 

• RNF03: A presença do aluno deverá ser registrada rápida e eficaz. 

• RNF04: O sistema deve ser seguro. 

• RNF05: Os dados deveram ser atualizados imediato. 

 

Diante da verificação dos requisitos funcionais e não funcionais do projeto, 

deve-se começar a apresentação dos instrumentos ou ferramentas usadas no projeto 
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como componentes de hardware e software que fazem parte da aplicação para poder 

funcionar de maneira que venha apresentar seu objetivo. 

 

2.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS NO PROJETO 

 

Com o objetivo de apresentar todas as ferramentas usadas para a elaboração 

do projeto serão mencionadas com uma curta explanação, Delphi, IBExpert, e 

Firebird, ferramentas fundamentais para a elaboração do projeto. 

 

2.2.1 DELPHI 

 

O Delphi oferece objetos pascal com compiladores nativos e bibliotecas de 

componentes para Windows, macOS, iOS, Android e Linux. A área de programação 

conta com diversas ferramentas que incorporam várias linguagens. É importante 

observar que o Delphi não é uma simples ferramenta para desenvolvimento de 

aplicações com interface gráfica e baseada na linguagem Object Pascal. O Delphi é, 

na verdade é um ambiente de desenvolvimento que integra diversas tecnologias. 

(LEÃO, 2003)  

A área do projeto responsável pela programação é um ponto importante do 

projeto uma vez que fica responsável de demonstrar o resultado do projeto para o 

usuário. 

 

No início o desenvolvimento de softwares para o ambiente Windows requeria a 

utilização da linguagem C – na qual estão implementadas as funções da API do 

Windows. O desenvolvimento de uma aplicação extremamente simples, que visualize-

se apenas uma janela com alguma mensagem estática, requeria cerca de dezenas de 

linhas de código em linguagem C. O desenvolvimento de aplicações mais complexas, 

por sua vez, exigia centenas (se não milhares) de linhas de código em linguagem C – 

apenas para criar os elementos de interface com o usuário. (LEÃO, 2003) 

 

Neste projeto o Delphi foi usado para programar a parte visual do usuário, para 

cadastrar os usuários, alunos, professores, matérias e cursos, e para exibir ou imprimir 

relatórios para necessidades futuras. Primeiro ao executar o sistema tem um login 
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para aceso do usuário onde é necessário informar o código e a senha como mostra a 

figura 9. 

 

 

Figura 9: Tela de login do usuário do sistema. 

 

Logo após o acesso do usuário ao sistema será apresentada a tela inicial, 

onde tem um menu com os botões de cadastros, usuários, relatórios e sair. A figura 

10 mostra a tela de cadastro de alunos. 

 

 

Figura 10: Tela inicial de cadastro de alunos. 
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Para que os dados fiquem salvos é preciso tem o banco de dados, ele foi 

criado através da ferramenta IBExpert. 

 

2.2.2 IBEXPERT 

 

O IBExpert é uma ferramenta para administrar banco de dados Firebird e 

Interbase, foi criado pela empresa HK Software é considerado a melhor ferramenta 

para utilização e manuseio de bancos de dados Firebird, permite efetuar operações 

interativa sem a necessidade de manipular diretamente instruções SQL. (LEITE, 2008) 

 

Foi através dele que foi criado o banco de dados no servidor Firebird 2.5, com 

as tabelas necessárias para o funcionamento e armazenamento dos dados do 

sistema. 

 

2.2.3 FIREBIRD 

 

Segundo Cantu, (CANTU, 2010) é um SGBD completo é poderoso que pode 

gerenciar bancos de dados de alguns Kbytes ou dezenas de Gigabytes com uma boa 

performance e praticamente sem manutenção, para ele o firebird é o banco de dados 

do novo milênio. O firebird é totalmente open source, qualquer pessoa poderá baixa-

lo sem nenhum custo. A figura 11 mostra o banco de dados do projeto em Firebird, 

criado pela ferramenta IBExpert. 
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Figura 11: Tela do BD conectado pelo IBexpert. 

 

Em resumo firebird é uma opção muito considerada pelos desenvolvedores por 

ser um banco de dados cliente/servidor de alta performance, enxuto e de distribuição 

gratuita. (LEITE, 2008) Por conter essas características foi essencial para a escolha 

dele para o projeto. 

 

 

2.3 HARDWARE UTILIZADOS NO PROJETO 

 

 

Para obter os resultados propostos neste projeto, foram utilizados alguns 

componentes eletrônicos, tais foram indispensáveis para a efetivação dos resultados 

esperados do projeto. 

 

2.3.1 MODULO LEITOR RFID RC522 

 

O modulo leitor RFID Rc522 é um RFID leitor / gravador altamente integrado 

para comunicação sem contato a 13,56 mh. o RC522 é um transmissor interno capaz 

de acionar uma antena de leitura / gravação projetada para comunicação com cartões 
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com padrão MIFARE e transponders sem circuitos ativos adicionais. o módulo 

receptor fornece uma implementação robusta e eficiente para desmodular e 

decodificar sinais de cartões e transponders compatíveis com a tecnologia MIFARE. 

(NOREDDINE e KACPRZYK, 2017) A figura 12 mostra a placa RFID-RC522 ultilizada 

no projeto. 

  

Figura 12: Leitor RFID-RC522. 

 

 

 

 

2.3.2 CARTOES DE PROXIMIDADE RFID 

 

Os cartões de proximidade rfid são pequenos transmissores de dados que não 

usam bateria ou dispositivo de armazenamento de energia para operar isto é são tags 

passivas como já visto antes. Em vez disso, eles fazem isso usando transferência de 

energia ressonante. Os cartões de proximidade têm três partes: uma antena, um 

capacitor e um circuito integrado, que contém o código de ID.  

 

A antena do cartão recebe um sinal de freqüência de rádio do leitor de cartão 

próximo, que excita a antena e o capacitor que estão conectados em paralelo. O leitor 

de cartões apresenta um campo RF que excita a antena e carrega o capacitor. Isso 
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energiza e alimenta o IC, que transmite seus dados através da antena de volta para o 

leitor RFID. (NORMAN, 2017) A figura 13 mostra o cartão RFID usado no projeto. 

 

 

 

Figura 13: Cartão RFID. 

 

 

2.3.3 PLACA ARDUINO UNO 

 

Arduino Uno é uma placa microcontroladora baseada no chip 

ATmega328P. Possui 14 pinos de entrada / saída digital (dos quais 6 podem 

ser usados como saídas PWM), 6 entradas analógicas, um cristal de quartzo 

de 16 MHz, uma conexão USB, um conector de energia, um conector ICSP e 

um botão de reset. Ele contém tudo o que é necessário para suportar o 

microcontrolador; Basta conectá-lo a um computador com um cabo USB ou 

ligá-lo com um adaptador de CA-CC ou bateria para começar. (ARDUINO, 

2017) 

 

A placa Arduino UNO é responsável pela alimentação da energia através da 

interface USB que alimenta a placa e transmitida para os demais componentes do 

projeto tais como o leitor RFID e o display. É também pela interface USB que foi feito 

o upload do código do Aduino para a memória do microprocessador da placa e é por 

ela que é feita a comunicação entre o computador, onde está o banco de dados e a 

aplicação, e o leitor RFID. 
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2.3.4 DISPLAY 

 

O display LCD é muito útil em vários projetos podendo ser usado com vários 

modelos de placas e microcontroladores como o arduino. Esse display LCD tem 16 

colunas e duas linhas com uma luz de fundo verde. A figura 14 apresenta o display 

que foi usado no projeto. Para conexão, são usados 16 pinos nos quais 12 para 

conexão básica, mais o 1 e 2 para a alimentação e 15 e 16 para contraste. 

(THOMSEN, 2011)  

 

 

Figura 14: Display. 

 

 

 

O controle do display é feito através de uma biblioteca já inclusa na IDE do 

arduino. No projeto o display tem a função de mostrar na tela a mensagem de bom 

dia, boa tarde ou boa noite e mostrar se a presença do aluno foi registrada com 

sucesso ou se ele não estiver cadastrado mostrar a mensagem de aluno não 

cadastrado. 

 

 

2.3.5 PROTOBOARD 

 

Protoboard é uma placa com uma matriz de contatos que permite a construção 

de circuitos experimentais sem a necessidade de solda, permitindo com rapidez e 
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segurança desde uma alteração de posição de um determinado componente até sua 

substituição. (SARETA, 2013) O Protoboard que foi utilizado no projeto é o que se 

pode ver na figura 15. 

  

 

 

Figura 15: Protoboard básico. Fonte: (SARETA, 2013) 

 

No projeto o protoboard foi usado para fazer as ligações entre a placa arduino 

o leitor RFID e o display. Uma maneira pratica e satisfatória para o desenvolvimento 

do mesmo. 

 

2.3.6 POTENCIOMETRO 

 

Os potenciômetros são usados como controle de volume, tonalidade, balanço, 

sensibilidade, tempo, etc. em uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos. 

(BRAGA, 2016) 

 

O potenciômetro que foi usado no projeto foi o de referência B10k, como mostra 

a figura 16, que foi usado para poder ajustar manualmente a visibilidade das 

mensagens no visor LCD. 
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.  

Figura 16: Potenciômetro. 

 

2.3.7 CABO USB E JAMPERS 

 

O Projeto utiliza um cabo USB com conectores do padrão A na conexão do 

computador e um conector do padrão B para a conexão com a placa Arduino Uno. 

A figura 17 exibe o modelo do cabo USB A/B que realiza a conexão entre o 

computador e o microcontrolador Arduino Uno, e os jumpers que foram usados no 

projeto. 

              

Figura 17: Cabo USB e Jumper. 

 

 

Os jumpers são pequenos fios para a ligação entre os componentes que fazem 

parte do projeto. 
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3 MONTAGEM DO PROTOTIPO 

 

Primeiramente foi feito a montagem da placa arduino uno com a placa RFID da 

seguinte maneira, colocando o display, a placa RFID, e o potenciômetro conectadas 

ao protoboard sendo na mesma linha ou não, a placa arduino ligada a placa RFID por 

meio de ligação dos jumpers no protoboard como podemos observar na figura 18. 

 

Figura 18: Ligação entre os componentes. 

 

Depois de feita as ligações cada uma em suas respectivas entradas, está 

pronto para ser ligado para assim receber energia e transmitir as informações através 

da conexão USB, feito a ligação o código fonte é enviado para a placa arduino onde 

fica armazenado em sua memória. 

 

 

 

3.1 DIAGRAMA DE ATIVIDADES 

 

 

Segundo Guedes (GUEDES, 2009) um diagrama de atividade é usado para 

modelar atividades as quais um sistema venha a executar, ou seja uma atividade são 

um conjunto de ações necessários para que uma tarefa venha a ser concluída. 

Um estado inicial de espera por alguma leitura é o início, depois que feita 

alguma leitura o código recebido é transmitido para a aplicação, que envia a consulta 
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para o banco de dados para verificar se essa tag está cadastrada e vinculada a um 

aluno, caso esteja é feito o registro no banco de dados de data e horário que o aluno 

entrou na sala, caso contrário retorna ao estado inicial de espera por uma leitura. A 

figura 19 mostra o digrama de atividades do projeto. 

‘2  

Figura 19: Diagrama de atividades. 

 

3.2 PROJETO BANCO DE DADOS 

 

 

O conhecimento das técnicas de modelagem de dados e projeto de banco de 

dados é importante para os profissionais de banco de dados e desenvolvedores de 

aplicações. As etapas de vida do BD mostra desde o projeto lógico, que é 

independente do ambiente do sistema, até o projeto físico que é baseado no SGBD. 

(TOBY TEOREY, 2013) 

No projeto do banco de dados foi criado nove entidades que são elas aluno, 

professor, cursos, grade, disciplinas, registros, auxiliar, usuários, idcard_pessoas. Na 

figura 20 é mostrado o modelo ER do banco de dados do projeto, onde é exibida as 

características das entidades e as ligações entre elas, as chaves primarias e seus 

atributos. 
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Figura 20: Modelo ER do banco de dados. 

 

 

 

3.3 DETALHES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Logo em seguida depois de todas as ligações forem feitas de maneira correta, 

o cabo USB for conectado no computador onde está o software que foi desenvolvido, 

é instalado o compilador e codificador da placa arduino. Feito isso a parte para o 

carregamento das bibliotecas que foram necessárias para o funcionamento do projeto, 

SPI, MFRC522, LiquidCrystal, essas bibliotecas são pacotes de códigos já disponíveis 

para o próprio arduino. A biblioteca SPI, Interface Serial Periférica é um protocolo de 

dados seriais síncronos usado pelo microcontrolador para se comunicar com os 
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demais dispositivos periféricos usados no projeto. A biblioteca MFRC522 serve para 

fazer a ligação entre o modulo leitor RFID e o arduino. 

Após todo o código do arduino estiver pronto é enviado para a placa arduino 

através de seu compilador, esse código fica armazenado na memória EEPROM do 

arduino não sendo necessário o carregamento novamente. 

No computador onde fica a aplicação e o banco de dados é necessário instalar 

o SGBD Firebird 2.5, copiar as pastas da aplicação para unidade c colocando um 

atalho na área de trabalho para facilitar a execução. Com o computador ligado e o 

cabo USB conectado ao arduino, o projeto está apto para funcionar, basta aproximar 

o cartão do leitor que já estará registrando e salvando os dados no banco. Nas figuras 

abaixo vemos uma sequência de como o sistema funcionará. 

Na figura 21 temos a imagem do serviço aberto que ficará em um terminal ou 

computador que ficara em execução a espera que seja passado uma tag na leitora 

RFID. 

 

Figura 21: Serviço em execução aberto. 

 

Não sendo necessário que fique aberto, poderá ficar minimizado, como é 

mostrado na figura 22. 

 

Figura 22: Serviço em execução minimizado. 
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Após receber alguma informação do leitor, será mostrada a mensagem de 

presença confirmada ou aluno não cadastrado. Sendo assim registrando a presença 

dos alunos. 

No mesmo computador ou em outro que está o serviço, ficará o sistema para 

que o usuário devidamente cadastrado, poderá ser um professor ou alguém da 

secretária da instituição terá acesso para cadastrar, alterar ou incluir novos usuários 

alunos ou professores. Nas figuras abaixo mostra a sequência de como funcionará. 

Na figura 23 temos a tela onde o usuário ou professor terá acesso ao sistema. 

 

 

Figura 23: Tela de login do usuário. 

 

Após o Login o usuários poderá fazer o que deseja, a figura 24 mostra a tela 

inicial com o menu e a opção de cadastro selecionada. 
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Figura 24: tela inicial cadastro. 

 

No menu cadastro tem as opções de alunos, professores, montar grade e 

disciplinas e matérias. 

Logo ao lado tem o menu usuário, com suas opções de cadastrar um novo 

usurário ou trocar o usuário que está logado. 

Após tem a opção de relatórios que é o ponto em que se obtém os registros 

dos alunos como podemos ver na figura 25 o relatório de frequência, nesse relatório 

fica registrado a data o dia da semana, a hora, a matricula do aluno, o nome, curso e 

período. 
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Figura 25: Relatório de frequência. 

 

 Com esse relatório é possível consultar a frequência dos alunos em um período 

para saber quais estavam presentes, e para futuras conferencias caso seja 

necessário. É possível imprimir caso queira, clicando na barra de ferramentas no ícone 

da impressora escolhe e imprime ou salvar como arquivo PDF. 

 

 

3.4 TESTE DE SOFTWARE 
 
 

Conforme Rios e Filho (RIOS e FILHO, 2013) o teste de software é o processo 

que visa a sua execução de forma controlada, com o objetivo de avaliar o seu 

comportamento baseado no que foi especificado. 

O tipo de teste em que foi analisado o projeto foi o de caixa preta que segundo 

Rios e Filho (RIOS e FILHO, 2013) é um teste que visam e verificam as 

funcionalidades e aderência aos requisitos, em uma ótica externa ou do usuário, sem 
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se basear em qualquer conhecimento do código e da lógica interna do componente 

testado. 

Nesse processo foi testado os dados funcionais do projeto, como os dados de 

entrada foram fornecidos e comparado com o resultado previamente esperado, sendo 

que o projeto mostrou uma performance excelente quando falamos em tempo de 

resposta. Na tela do login o usuário é validado, no campo do código não é aceito 

letras, quando é colocado o código se este estiver cadastrado ao clicar enter ele já 

valida se não tiver apresenta a mensagem de usuário não cadastrado. 

Se ao clicar para cadastrar um novo aluno o arduino não estiver conectado ao 

computador irá apresentar uma mensagem com um erro de porta, porque não se 

poderá cadastrar o aluno se o leitor não estiver conectado, para que leia o código do 

seu cartão único. 

Foi feito como teste o cadastro de alunos, professores, curso, período para que 

fosse comprovado o funcionamento do projeto, sendo que os resultados obtidos foram 

como esperado, como já foi mostrado na figura 24, o relatório com o resultado 

esperado, foi conferido a hora que foi passado o cartão e comparado com o relatório 

obtido. 

 

3.4.1 CUSTOS DO PROTOTIPO 
 
 

Foi feito o levantamento de custos do projeto sendo que não foi levado em 

consideração o computador onde ficara a aplicação nem tampouco o custo do 

software que foi desenvolvido pelos autores.  

Cada tag RFID custou R$ 2,00 e o leitor R$ 14,50. O Arduino foi comprado um 

kit que veio acompanhado de jumpers, display, potenciômetro, protoboard o valor 

desse kit foi R$ 210,00 totalizando um valor aproximado de R$ 230,00. 

Como foi feito só o protótipo, não foi possível fazer um orçamento de quanto 

custaria para uma instituição usar um sistema como esse.  
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4 CONCLUSÃO 
 
 
 

Este trabalho apresentou um projeto desenvolvido com uma placa arduino e 

um leitor RFID, com o objetivo de registrar a frequência do aluno na sala de aula. Para 

isso foi desenvolvido um protótipo do projeto, que foi descrito ao longo deste trabalho 

ao finalizar o projeto foi possível ver os relatórios com os dados obtidos através do 

registro captado pelo protótipo, que poderá ser usado pelos professores ou 

funcionários da instituição para futuras analises. 

 Perante este contexto foi desenvolvido uma aplicação, um pequeno sistema 

desenvolvido na plataforma de Delphi, e possui um pequeno banco de dados para 

armazenar as informações que são capturadas dos cartões ou tags. Foi feito testes e 

comparando os dados de entrada e saídas ficando assim comprovado sua 

funcionalidade. 

 Como foi visto anteriormente neste trabalho, a tecnologia RFID está presente 

em diversos e inúmeros tipos de cenários, ficando comprovado que essa tecnologia 

está sendo uma notável opção para os que visam monitorar e aplicar melhorias na 

automatização dos seus processos, ganhando melhorias e automação em várias 

áreas tanto comercial como empresarial. 

 Os resultados alcançados com base nos testes que foram feitos demonstram 

que o projeto é uma possível maneira prática com um baixo custo, de registrar a 

frequência do aluno na sala de aula e salvar em um banco de dados para futuras 

analises através dos relatórios, sendo assim mostrando que atenderam o objetivo 

deste trabalho. 
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TRABALHOS FUTUROS 
 
 

Diante do que foi estudado ao longo deste projeto possíveis melhorias podem 

ser sugeridas para ele, como terminais nas salas de aula para que o aluno registre 

sua frequência e o projeto seria complementar ao da instituição acadêmica para na 

secretária ser possível visualizar em tempo real quantos alunos estão na instituição, 

com isso a instituição poderia ganhar tempo e evitar desperdícios tanto de energia ou 

até mesmo merenda as que fornecem. 

Outra melhoria poderia ser uma forma de implementar o sistema em outros 

microcontroladores não deixando exclusivamente ao arduino para assim atender 

todas as necessidades não ficando limitado. 
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ANEXOS 
Código fonte arduino 
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Código fonte do serviço 
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