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RESUMO  

Este projeto tem como principal objetivo criar uma fechadura eletrônica, ativada 
por senha. O diferencial consiste em que o sistema poderá ser instalado em 
qualquer porta com uma fechadura já existente, não sendo necessária a troca 
da fechadura, apenas a instalação do sistema à mesma. 

A Trava Master tem um sistema de controle de acesso por senha, um sensor 
que permite o acionamento do motor somente quando a porta está fechada, e 
um fechamento automático acionado por tempo. 

O sistema de funcionamento da Trava Master é independente, não 
necessitando a utilização de computadores ou controladores. 

Este projeto foi desenvolvido por alunos do 3º período do curso de Engenharia 
de Computação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

 

Palavras-chave: trava, fechadura, senha, acesso, porta.  



3 

 

 

 

ABSTRACT   

This project has as main objective create an electronic lock activated by 
password. The differential consists in the system which will be able to be 
installed in any door with a pre-existent lock making unnecessary the change of 
the lock, just the installation of the system to it. 

The Trava Master have a controlled by password system, a sensor that allows 
the movement of the motor only when the door is closed and an automatic 
closing activated by time. 

The function of Trava Master is independent, don’t being necessary the use of 
computers or controllers. 

This Project was developed by students of the third period of Computer 
Engineering of Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 

Keywords: Trava, lock, password, access, door.  
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1 - INTRODUÇÃO  

As primeiras fechaduras foram usadas em Roma eram extremamente simples: 
consistiam em duas argolas, uma em cada aba da porta, e entre elas passava-
se um prego (em latim "clavus, clavi"). E poderia abrir e fechar. Com esta 
novidade, o nome do prego ("clavus") mudou ligeiramente para chamar-se 
"clavis", da qual se originou em nossa língua a palavra "chave". 

Atualmente já existem muitos tipos de fechaduras eletrônicas, em que a porta 
pode ser aberta por senha ou cartão de acesso. Esses tipos de fechaduras 
costumam exigir certa estrutura especial para instalação, além de serem caras. 

Nesse projeto foi elaborado um sistema que a partir de um servo motor pode 
ser instalado em qualquer porta já existente, utilizando-se da própria chave 
para destravar a porta. Isso possibilitará um maior acesso a fechaduras 
eletrônicas devido a queda do custo de aquisição e instalação. 
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2 - OBJETIVOS  

2.1 - GERAL:  

Primeiramente desenvolver um projeto que integre todas as disciplinas do 3º 
período do curso de Engenharia de Computação que contenha algum tipo de 
movimento. Também desenvolver um sistema de fechadura eletrônica passível 
de ser adaptado em qualquer fechadura já existente.  

2.2 - ESPECÍFICOS  

1. Desenvolver uma programação para Arduíno;  

 

2. Confeccionar um circuito integrando o Arduíno aos componentes do projeto;  

 

3. Mover a tranca através do controle do Arduíno;  

 

4. Mover a tranca com um motor;  

 

5. Confeccionar uma maquete do projeto funcionando;  

 

7. Apresentar o projeto com fotos, vídeos, documentação e página para 
internet.  
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3 - MATERIAIS UTILIZADOS  

• Fio de cobre esmaltado;  

 

• Arduíno Mega;  

 

• Servo motor 5,6kg;  

 

• Placa de Fenolíte;  

 

• Teclado de membrana;  

 

• 4 resistores de 1k;  

 

• 2 dobradiças;  

 

• 1 fechadura;  

 

• Cola de madeira;  

 

• Cola quente;  

 

• Papel contact branco;  

 

• Madeira;  
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4 - DESCRIÇÃO GERAL  

4.1 - HISTÓRIA DO PROJETO 

A idéia do projeto inicial, criada pelo aluno Felipe, e apoiada pelo outro aluno 
constituinte do grupo Jhonny, era a da construção de uma grua, ou um 
guindaste, mais devido á complexidade e tendo em vista que essa idéia 
poderia der melhor empregada no segundo semestre, onde é utilizado o 
eletromagnetismo, a idéia foi alterada para a construção de uma fechadura 
automática, acionada por senha. 

Após a mudança no curso do projeto foi adquirido o material para a confecção 
do mesmo. Um Arduíno e um shield de cartão SD foram comprados, um 
teclado numérico e também um motor DC. Após uma grande espera o Arduíno 
chegou e foi iniciada a programação para a rotação do motor para ambos os 
lados, onde também foram encontrados bastantes problemas devido à 
necessidade do uso de uma Ponte-H. Obteve-se sucesso na ligação e na 
constituição do programa que teve também integrado um sensor magnético. 
Uma maquete foi fabricada no modelo de uma porta e seus batentes. 

Como citado anteriormente o grupo tinha a formação constituída pelos alunos 
Felipe e Jhonny. Ocorreu que por problemas pessoais o aluno Jhonny teve que 
abandonar o curso de Engenharia de Computação. Durante duas semanas o 
projeto foi levado apenas pelo aluno Felipe, quando por indicação do professor 
Afonso Miguél, a aluna Carla veio a constituir o grupo do projeto. 

Teve de ser empregado um tempo para a conexão do teclado que apresentava 
uma arquitetura diferente das conhecidas nos meios de pesquisa, mais após o 
entendimento do mesmo, pode ser constituída a programação do mesmo. 
Quando toda a programação estava completa e o funcionamento do 
acionamento do motor estava correto, foi detectado o problema de imprecisão 
no movimento do motor, o que levou a tomada de uma mudança no projeto, 
que foi a substituição do motor DC por um servo-motor. 

Não houve problema na substituição dos motores e a programação teve 
pequenas alterações. A maquete teve todos os componentes unidos e as 
ligações feitas a partir de shields também confeccionados pelo grupo. Após 
isso o projeto foi finalizado e dado o início a confecção desta documentação. 
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5 - DESCRIÇÃO DETALHADA  

• Semana de 20/03/2011 à 26/03/2011  

Realizado o plano de trabalho do projeto e início do blog com as informações 
do projeto 

• Semana de 27/03/2011 à 02/04/2011  

Foi realizada a aquisição dos seguintes componentes: Arduíno e shield para 
cartão SD. O membro Felipe terminou por pesquisar a conexão do teclado ao 
Arduíno. Já o Johnny realizou pesquisas referentes a bibliotecas e código 
fontes referentes ao shield SD. 

• Semana de 03/04/20011 à 09/04/2011  

Realizada a maquete da porta e ligação do teclado.  

• Semana de 10/04/2011 à 16/04/2011  

Testado a inversão do motor DC o acionamento do Sensor Magnético. 

• Semanas de 15/05/2011 à 21/05/2011  

Integrado o funcionamento do censor, motor e teclado. Com isso a conferencia 
da senha só será realizada se a porta estiver fechada e trancada. Também o 
fechamento da mesma ocorrerá automaticamente após certo tempo. 

• Semana de 21/05/2011 à 28/05/2011  

Foram realizadas as seguintes atividades: instalação da fechadura a porta, 
adaptação da chave ao motor DC e confecção de um shield para ligar pó 
teclado e o CI L298. 
 

• Semana de 29/05/2011 à 04/06/2011  

Troca do motor DC pelo servo motor e realização dos ajustes necessários. 
Termino da montagem da maquete. 
 

• Semana de 05/06/2011 à 11/06/2011  

Solução dos últimos problemas encontrados e ajustes finais. 
 

• Semana de 12/06/2011 à 18/06/2011  

Realização da documentação do projeto. 
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6 - CIRCUITO IMPRESSO  
Foi desenvolvida uma placa de circuito impresso para conectar o Arduíno ao 
teclado de membrana. Segue abaixo o desenho do esquema da placa, aonde 
foram inseridos resistores de valor 1K. 
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7 - GLOSSÁRIO  

Arduíno: originalmente escrito como Arduino, é um computador físico baseado 
numa simples plataforma de hardware livre, projetada com um micro 
controlador de placa única, com suporte de entrada/saída embutido e 
uma linguagem de programação padrão que é essencialmente  C/C++. É 
geralmente utilizado para o desenvolvimento de objetos interativos. No nosso 
projeto ele é o responsável pelo controle do motor e dos sensores. 

Placa de Fenolíte: É uma placa de plástico fenolíte em que um dos lados 
possui a superfície recoberta com cobre. Utiliza-se para a confecção de 
circuitos impressos.  

Resistor: Resistores são componentes que têm por finalidade oferecer uma 
oposição à passagem de corrente elétrica. O objetivo dessa oposição é 
transformar energia elétrica em energia térmica para assim limitar a quantidade 
de corrente elétrica em um circuito. Causam uma queda de tensão, porém 
jamais causam quedas de corrente elétrica. Isso significa que a corrente 
elétrica que entra em um terminal do resistor será exatamente a mesma que 
sai pelo outro terminal. No nosso projeto foi utilizado para limitar a corrente 
elétrica entre o Arduíno e o teclado de membrana. 

Servo motor: Constitui de um motor que se movimenta de acordo com um 
comando. Eles recebem um sinal de controle, verificam a posição atual e 
atuam no sistema indo para a posição desejada. O eixo do servo motor possui 
a liberdade de apenas cerca de 180º graus, mas são precisos quanto à 
posição. Neste projeto foi utilizado para girar em 90° a chave.  

Teclado de membrana: é um teclado, apenas numérico no caso do projeto, 
onde as teclas não são partes móveis, separadas. Possui somente os 
contornos e símbolos impressos numa superfície plana e flexível. 
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8 - PROBLEMAS APRESENTADOS 
 
 
PROBLEMA SOLUÇÃO 

Fechadura doméstica não compatível 
a maquete. 

Troca da fechadura por uma 
fechadura do tipo fechadura de 
gaveta para confecção da maquete. 

Não entrega do shield SD. Remoção do uso do shield SD do 
projeto. 

Falta de precisão do motor DC. Troca por um servo motor. 
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9 - CONCLUSÃO  

Ao final do projeto foi possível chegar a um sistema de fechadura eletrônica 
bastante adaptável a qualquer fechadura como proposto na idéia inicial.  
Apesar do abandono do uso do cartão SD devido ao problema apresentado o 
projeto não sofreu grande alteração do seu propósito inicial. O problema quanto 
ao uso do motor DC só veio a beneficiar, uma vez que o servo motor utilizado 
em substituição se mostrou muito mais compacto e de fácil instalação a porta.  
Pode-se dizer que as tarefas mais difíceis nesse projeto foram achar as 
alternativas quando encontrado problemas e a integração das peças na 
montagem final, uma vez que cada parte foi desenvolvida separadamente. 
Este projeto nos ajudou a adquirir mais conhecimento nas disciplinas do nosso 
período, além de nos proporcionar um aprendizado prático do que vemos em 
sala de aula. 
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11 - FOTOS EM ANEXO 

 
Ligação do servo motor ao Aduíno. 

 
Implementação da chave ao servo motor. 
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Ligação do teclado de membrana ao Arduíno. 

 
Maquete da porta. 
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Porta com teclado e servo motor instalados. 
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Conexões e circuitos juntamente com a fonte.  


