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                                           RESUMO 

 

 A Porta Giratória Detectora foi um projeto desenvolvido no quarto 

período do curso de engenharia da computação, visando o tema magnetismo e 

suas aplicações, o projeto consiste em uma porta detectora de metais com o 

objetivo de detectar objetos perigosos como armas brancas e de fogo para a 

segurança das pessoas. 

Palavras - chave: Porta-Detectora, Porta-Giratória. 
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                                          ABSTRACT 

 

The Revolving Detector Door was a project developed at fourth period of 

computer engineer looking the magnetism and your applications, the Magnetic 

Door has the objective to detect danger objects to the security of the people, 

detecting metal objects like guns and knives. 

Key Words: Door-detector, Door-revolving. 
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1. Introdução 

A Porta detectora é um projeto que visa à segurança das pessoas 

através do uso de um conhecimento sobre eletromagnetismo que foi adquirido 

ao longo de muitos anos de estudos por vários cientistas e curiosos que 

culminou em uma tecnologia capaz de determinar se um determinado tipo de 

material é um metal ou não, conseqüentemente o sistema elimina a violência 

com armas brancas e de fogo nos recintos onde são instalados. 

2. Objetivos 

2.1 – Geral 

O usuário se dirigirá à porta detectora visando chegar a outro lado e será 

barrado caso esteja portando algum tipo de arma. 

 

2.2 – Especifico 

Ø Arquitetura da maquete do projeto, o qual seria especificamente a porta. 
Ø Trabalhar com a montagem do circuito detector de metais 
Ø Programar circuito arduino, para o destravamento da porta. 
Ø Entregar cd de dados contendo vídeos, fotos do projeto, códigos-fonte e 

documentação. 

 

3. Materiais Utilizados 

3.1 Hardware 

Ø Circuito Detector de Metais; 
Ø Arduino; 

 

3.2 Software 

Ø Software Eagle; 
Ø Arduino Alpha. 

 

3.3 Estrutura 

Ø Acrílico 
Ø Circuito detector de metais 
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3.4 Equipamentos 

Ø Notebook HP Pavilion; 
Ø Protoboard; 
Ø Arduino. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 Descrição Geral 

O diagrama de blocos do projeto abaixo mostra o seu funcionamento: 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama de Blocos do Projeto 

 

 

 

4.2 Descrição Detalhada 

A porta giratória trabalhará com o circuito detector de metais produzindo 
um campo magnético agindo em pontos específicos de uma pessoa qualquer 
que estiver passando por ela, caso seja detectado algum tipo de metal a porta 
automaticamente trava, impedindo a passagem do usuário para o outro lado. 
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Figura 2 - Circuito Detector de metais 

 

Sistema Para Garantir a Passagem em Sentido Anti - Horário 

A porta gira apenas no sentido anti – horário, garantindo que haja 
organização na hora da entrada e saída de pessoas, para isso acontecer, foi 
colocado um sistema que consiste de “dentes” instalados na porta e sua parte 
inferior de forma que em um sentido, anti – horário, os dentes subam para 
dentro da plataforma da porta e no sentido horário eles permanecem imóveis 
garantido o travamento. 

Utilização do Arduíno 

Mesmo na situação em que o usuário está com algum tipo de metal 
ainda há condições para que a porta seja destravada, nesse caso usamos o 
circuito arduino para mandar uma mensagem para que o solenóide de 
travamento libere o pino e destrave a porta. 

Codigo do Arduíno 

Este é o código utilizado para a identificação de metais: 

//Variaveis das pinagens do Arduino 
//e do transistor de efeito Hall 
int detector = 0; 
int saidaON = 8; 
int trava = 7; 
int destrava = 1; 
int testeRemoto = 0; 
 
void setup()//Configurações iniciais do Arduino 
{ 
// Inicia comunicação com o Computador 
// Através da porta serial 
Serial.begin(9600); 
 
//Configura a piganem para o solenóide 
pinMode(trava, OUTPUT); 
} 
 
void loop()//Loop principal 
//Este loop ficará executando por tempo indeterminado 
{ 
//Teste utilizando reset através do pc. 
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if (Serial.available() > 0) 
{ 
testeRemoto = Serial.read(); 
Serial.print("Informacao lida: "); 
Serial.println(testeRemoto, DEC); 
 
if(testeRemoto == 97)//Se digita "a"(abrir) pelo terminar 
digitalWrite(trava, HIGH);//Destrava porta 
else//senão 
digitalWrite(trava, LOW);//Trava 
} 
 
//Se houver variação do campo magnético 
//medido pelo transistor, trava a porta 
if(analogRead(detector) > 505) 
digitalWrite(trava, LOW); 
//Libera a porta quando o botão for pressionado 
if (analogRead(destrava) < 10) 
digitalWrite(trava,HIGH); 
 
//Calibração do detector de metal 
testeRemoto = analogRead(detector); 
Serial.println(testeRemoto, DEC); 
} 

 

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS 

 

Protótipo: O principal problema encontrado no desenvolvimento do protótipo 

foi elaborar um dispositivo que impedisse que o usuário entrasse pelo sentido 

contrário ao acesso normal onde o mesmo deve passar pela área de detecção. 

O dispositivo em questão deveria funcionar como um contra-recuo que é o 

dispositivo usado em catracas comuns, como as catracas de estações-tubo, 

por exemplo. A catraca contra-recuo permite o giro em sentido contrario em até 

90 graus, mas é um dispositivo muito caro e vendido somente em lotes. Após 

pesquisas e testes chegamos a uma solução. Adaptamos no solo da maquete 

em uma posição que permitisse o retorno de 90 graus quando a porta travasse, 

o dispositivo usado em guarda-chuvas para a abertura e fechamento do 

mesmo. Desse modo quando a porta gira no sentido normal ela fica livre e não 

gira no sentido contrário.  

 

Circuitos: Confecção de bobinas para ser usado no detector de metal, porém 
seguindo o conselho do professor orientador Afonso, foi utilizado transístores 
de efeito Hall, dispensando assim o uso de bobinas. 
Para a implementação do trava foi necessário fazer uma adaptação do 
solenóide que tínhamos a disposição, para isto colamos uma mola em seu 
interior, está solução se apresentou falha, pois o solenóide não tinha força para 
vencer a constante elástica da mola, a solução encontrada foi de inverter o 
solenóide para que a trava ficasse de ponta-cabeça pendura por um fio. 
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6. CONCLUSÃO 

Trabalho em equipe, respeitar o cronograma que fizemos para cada 
etapa do projeto e principalmente ter uma grande perspectiva se aquilo que 
prometemos realmente poderá ser feito são conclusões que tiramos, tanto na 
etapa do pré – projeto quanto no seu termino. 

Questões como divergência de idéias entre os participantes, horários de 
encontro para realização do trabalho e reuniões, tem que ser muito bem 
administradas pelo grupo e a compreensão mútua entre os participantes com 
certeza garante grande parte da conclusão do projeto. 

7. CURIOSIDADES 

7.2 Resistor 

Os resistores são componentes responsáveis por transformar energias 

elétricas em energia térmica através do efeito Joule. Ele é fabricado com 

matérias resistivo, como carbono, por exemplo. Um resistor tem umas faixas 

coloridas que podem mostrar os valores da resistividade e a sua tolerância 

desse resistor, alguns resistores são longos e finos, com o material resistivo 

colocado ao centro, e um terminal de metal ligado em cada extremidade. Este 

tipo de encapsulamento é chamado de encapsulamento axial. Resistores 

usados em computadores e outros dispositivos são tipicamente muito menores, 

freqüentemente são utilizadas tecnologia de montagem superficial (Surface-

mount technology), ou SMT, esse tipo de resistor não possui terminais, já os 

resistores de maiores potências são produzidos mais robustos para dissipar 

calor de maneira mais eficiente, mas eles seguem basicamente a mesma 

estrutura. 

 

Figura 3 - Tabela de multiplicação dos resistores. 
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Figura 4 - Imagem de um resistor SMD (acima) e um resistor de carbono (abaixo). 

 

Fonte: Wikipédia 

 

7.3 Transistor 

O primeiro projeto surgiu em 16 de Dezembro de 47, onde era usado um 

pequeno bloco de germânio (que na época era junto com o silício o 

semicondutor mais pesquisado) e três filamentos de ouro. Um filamento era o 

pólo positivo, o outro o pólo negativo, enquanto o terceiro tinha a função de 

controle.  Tendo apenas uma carga elétrica no pólo positivo, nada acontecia, o 

germânio atuava como um isolante, bloqueando a corrente.  Porém, quando 

certa tensão elétrica era aplicada usando o filamento de controle, um fenômeno 

acontecia e a carga elétrica passava a fluir para o pólo negativo.  Haviam 

criado um dispositivo que substituía a válvula, sem possuir partes móveis, ao 

mesmo tempo, muito mais rápidos.  Este primeiro transistor era relativamente 

grande, mas não demorou muito para que este modelo inicial fosse 

aperfeiçoado. Durante a década de 50, o transistor foi gradualmente 

dominando a indústria, substituindo rapidamente as problemáticas válvulas. Os 

modelos foram diminuindo de tamanho, caindo de preço e tornando-se mais 

rápidos.  Alguns transistores da época podiam operar a até 100 MHz. Claro que 

esta era a freqüência que podia ser alcançada por um transistor sozinho, nos 

computadores da época, a freqüência de operação era muito menor, já que em 

cada ciclo de processamento o sinal precisa passar por vários transistores. 

Mas, o grande salto foi à substituição do germânio pelo silício.  Isto permitiu 

miniaturizar ainda mais os transistores e baixar seu custo de produção. Os 

primeiros transistores de junção comerciais foram produzidos partir de 1960 

pela Crystalonics. A idéia do uso do silício para construir transistores é que 

adicionando certas substâncias em pequenas quantidades é possível alterar as 

propriedades elétricas do silício.  As primeiras experiências usavam fósforo e 

boro, que transformavam o silício em condutor por cargas negativas ou 
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condutoras por cargas positivas, dependendo de qual dos dois materiais fosse 

usado.  Estas substâncias adicionadas ao silício são chamadas de impurezas, 

e o silício “contaminado” por elas é chamado de silício dopado. O 

funcionamento e um transistor são bastante simples, quase elementar. É como 

naquele velho ditado “as melhores invenções são as mais simples”. As válvulas 

eram muito mais complexas que os transistores e mesmo assim foram 

rapidamente substituídas por eles.  Um transistor é composto basicamente de 

três filamentos, chamados de base, emissor e coletor.  O emissor é o pólo 

positivo, o coletor o pólo negativo, enquanto a base é quem controla o estado 

do transistor, que como vimos, pode estar ligado ou desligado. Quando o 

transistor está desligado, não existe carga elétrica na base, por isso, não existe 

corrente elétrica entre o emissor e o coletor (temos então um bit 0). Quanto é 

aplicado certa tensão na base, o circuito é fechado e é estabelecida a corrente 

entre o emissor e o receptor (um bit 1). 

Método de fabricação do transistor 

Os materiais utilizados atualmente na fabricação do transistor são o 

Silício (Si), o Gálio (Ga) e alguns óxidos. Na natureza, o silício é um material 

isolante elétrico, devido à conformação das ligações eletrônicas de seus 

átomos, gerando uma rede eletrônica altamente estável. O silício é purificado e 

passa por um processo que forma uma estrutura cristalina em seus átomos.  O 

material é cortado em finos discos, que a seguir vão para um processo 

chamado de dopagem, onde são introduzidas quantidades rigorosamente 

controladas de materiais selecionados (conhecidos como impurezas) que 

transformam a estrutura eletrônica, introduzindo-se entre as ligações dos 

átomos de silício, recebe ou doa elétrons dos átomos, gerando o silício P ou N, 

conforme ele seja positivo (tenha falta de elétrons) ou negativo (tenha excesso 

de  elétrons).  Se  a  impureza  tiver  um elétron  a mais, um  elétron  fica  

sobrando na  estrutura  cristalina. Se  tiver um  elétron  a menos, fica faltando 

um elétron, o que produz uma lacuna (que funciona como se fosse um buraco 

móvel na estrutura cristalina). Como resultado, temos ao fim desse processo 

um semicondutor. O transistor é montado juntando uma camada P, uma N e 

outra P, criando-se um transistor do tipo PNP. O transistor do tipo NPN é obtido 

de modo similar. A camada do centro  é  denominada base,  e  as  outras  duas  

são  o emissor e  o coletor. No  símbolo  do componente, o emissor é indicado 

por uma seta, que aponta para dentro do transistor se o componente for PNP, 

ou para fora se for NPN. 
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Figura 5 - Modelos de transistores existentes. 

 

Figura 6 - Transistor TIP 122/125. 

 

 

Figura 7: Símbolo de um transistor tipo NPN e outro PNP. 

 

Fonte: Wikipédia, Guia do Hardware,datasheetcatalog,com. 

 

 

7.4 Arduíno 

Arduino, por vezes traduzida ao português como 

Arduíno, um computador físico baseado numa 

simples plataforma de hardware livre, projetada 

com um microcontrolador de placa única, com 

suporte de entrada/saída embutido e uma 

linguagem de programação padrão, na qual tem 

origem em Wiring, e é essencialmente C/C++.  
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O objetivo do projeto é criar ferramentas que são acessíveis, com baixo custo, 

flexíveis e fáceis de usar por artistas e amadores. Principalmente para aqueles 

que não teriam alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas 

mais complicadas. 

Pode ser usado para o desenvolvimento de independentes objetos interativos, 
ou ainda para ser conectado a um computador hospedeiro. Uma típica placa 
Arduino é composta por um controlador, algumas linhas de E/S digital e 
analógica, além de uma interface serial ou USB, para interligar-se ao 
hospedeiro, que é usado para o programar e o interagir em tempo real. Ele em 
si não possui qualquer recurso de rede, porém é comum combinar um ou mais 
Arduinos deste modo, usando extensões apropriadas chamadas de shield. A 
interface do hospedeiro é simples, podendo ser escrita em várias linguagens. A 
mais popular é a Processing, mas outras que podem comunicar-se com a 
conexão serial são: Max/MSP, Pure Data, SuperCollider, ActionScript e Java 

Atualmente, seu hardware é feito através de um microcontrolador Atmel AVR, 
sendo que este não é um requerimento formal e pode ser estendido se tanto 
ele quanto a ferramenta alternativa suportarem a linguagem Arduino e forem 
aceitas por seu projeto.[2] Considerando esta característica, muitos projetos 
paralelos se inspiram em cópias modificadas com placas de expansões, e 
acabam recebendo seus próprios nomes. 

Apesar de o sistema poder ser montado pelo próprio usuário, os mantenedores 
atualmente possuem um serviço de venda do produto pré-montado, através 
deles próprios e também por distribuidores oficiais com pontos de venda 
mundiais. 

O projeto iniciou-se na cidade de Ivrea, Itália, em 2005, com o intuito de 
interagir em projetos escolares de forma a ter um orçamento menor que outros 
sistemas de prototipagem disponíveis naquela época. Seu sucesso foi 
sinalizado com o recebimento de uma menção honrosa na categoria 
Comunidades Digitais em 2006, pela Prix Ars Electronica, além da marca de 
mais de 50.000 placas vendidas até outubro de 2008 

 

 

Hardware 

Sua placa consiste em um microcontrolador Atmel AVR de 8 bits, com 
componentes complementares para facilitar a programação e incorporação 
para outros circuitos. Um importante aspecto é a maneira padrão que os 
conectores são expostos, permitindo o CPU ser interligado a outros módulos 
expansivos, conhecidos como shields. Os Arduinos originais utilizam a série de 
chips megaAVR, especialmente os ATmega8, ATmega168, ATmega328 e a 
ATmega1280; porém muitos outros processadores foram utilizados por clones 
deles. 
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A grande maioria de placas inclui um regulador linear de 5 volts e um oscilador 
de cristal de 16 MHz (Podendo haver variantes com um ressonador cerâmico), 
embora alguns esquemas como o LilyPad usam até 8 MHz e dispensam um 
regulador de voltagem embutido, por ter uma forma específica de restrições de 
fator. Além de ser microcontrolador, o componente também é pré-programado 
com um bootloader que simplifica o carregamento de programas para o chip de 
memória flash embutido, comparado com outros aparelhos que usualmente 
necessitam de um chip programador externo. 

 

 
 

Figura 8 - Arduino conectado a uma protoboard 
 

Conceitualmente, quando seu software é utilizado, ele monta todas as placas 
sobre uma programação de conexão serial RS-232, mas a maneira que é 
implementado no hardware varia em cada versão. Suas placas serial contém 
um simples circuito inversor para converter entre os sinais dos níveis RS-232 e 
TTL. Atualmente, existem alguns métodos diferentes para realizar a 
transmissão dos dados, como por placas programáveis via USB, adicionadas 
através de um chip adaptador USB-para-Serial como o FTDI FT232. Algumas 
variantes, como o Arduino Mini e o não oficial Boarduino, usam um módulo, 
cabo adaptador USB, Bluetooth ou outros métodos. Nestes casos, são usados 
com ferramentas microcontroladoras ao invés do Arduino IDE, utilizando assim 
a programação padrão AVR ISP. 

 

A maioria dos pinos de E/S dos microcontroladores são para uso de outros 
circuitos. A versão Diecimila, que foi substituída pela Duemilanove, por 
exemplo, disponibiliza 14 pinos digitais, 6 das quais podem produzir sinais 
MLP, além de 6 entradas analógicas. Estes estão disponíveis em cima da 
placa, através de conectores fêmeas de 0,1 polegadas (ou 0,25 centímetros). O 
modelo Nano, Boarduino e placas compatíveis com estas, fornecem conectores 
machos na parte de baixo da placa, para serem plugados em protoboards. 

Software 

O Arduino IDE é uma aplicação multi-plataforma escrita em Java na qual é 
derivada dos projetos Processing e Wiring. É esquematizado para introduzir a 
programação a artistas e a pessoas não familiarizadas com o desenvolvimento 
de software. Inclui um editor de código com recursos de realce de sintaxe, 
parênteses correspondentes e identação automática, sendo capaz de compilar 
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e carregar programas para a placa com um único clique. Com isso não há a 
necessidade de editar Makefiles ou rodar programas em ambientes de linha de 
comando.  

Tendo uma biblioteca chamada "Wiring", ele possui a capacidade de programar 
em C/C++. Isto permite criar com facilidade muitas operações de entrada e 
saída, tendo que definir apenas duas funções no pedido para fazer um 
programa funcional: 

• setup() – Inserida no inicio, na qual pode ser usada para inicializar 
configuração, e 

• loop() – Chamada para repetir um bloco de comandos ou esperar até 
que seja desligada. 

Hardware oficial 

O Arduino original é fabricado pela companhia italiana Smart Projects, porém a 
estadunidense SparkFun Electronics também possui algumas marcas 
comerciais sob a mesma licença. 

Até hoje foram produzidas comercialmente 11 versões do dispositivo. 

Modelo 
Descrição e tipo de conexão ao 
hospedeiro 

Controlador 

Serial Arduino Serial DB9 para programação ATmega8 

Arduino Extreme USB para programação ATmega8 

Arduino Mini 
Versão em miniatura do Arduino 
utilizando montagem superficial 

ATmega168 

Arduino Nano 
Versão menor que o Arduino Mini, 
energizado por USB e conectada por 
montagem superficial 

ATmega168 

Lily Pad Arduino 
Projeto minimalista para aplicações 
portáteis, utilizando montagem superficial 

ATmega168 

Arduino NG USB para programação ATmega8 

Arduino NG plus USB para programação ATmega168 

Arduino BT Interface Bluetooth para comunicação ATmega168 

Arduino Diecimila Interface USB 
Atmega168 em um pacote DIL28 
(foto) 

Arduino Duemilanove 
Duemilanove significa "2009" em italiano. 
É energizado via USB/DC, com 
alternação automática 

Atmega168 (Atmega328 para a 
versão mais nova) 

Arduino Mega Montagem superficial 
Atmega1280 para E/S adicionais 
e memória 

 

Fonte: Wikipedia.org 
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7.5 Placa Fenolite 

É uma placa de plástico com cobre em uma de  sua superfícies, é utilizada 
para a impressão de circuitos. 

7.6 Eagle 

Programa utilizado para o desenho de circuitos para posteriormente serem 
impressos na placa de fenolite. 

8. ANEXOS 

Fotos da maquete do projeto: 

 

 

Figura 9 – Protótipo em construção 1. 

 

 

Figura 10 - Sistema de travamento da porta (contra-recuo). 
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Figura 11 – Solenóide de travamento da porta. 

 

 

Figura 12 – Porta Giratória Detectora de Metais 

 

 


