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RESUMO 

Este trabalho apresenta e discute conceitos de cidades inteligentes e IOT, com o 

objetivo de entender quais são as bases para uma ambiente urbano inteligente. 

Apresenta a aplicação de um sistema de monitoramento, baseado em gestão da 

informação e do conhecimento, voltado para organizações que desejam se tornar mais 

inteligentes e que sejam intensas em informação. Apresenta o estudo de tecnologias que 

podem ser utilizadas no sistema de monitoramento do controle de acesso do 

estacionamento do Campus da Praia Vermelha, assim como uma comparação entre 

essas tecnologias, com o objetivo de escolher uma que mais se adeque aos conceitos 

estudados neste trabalho. Por fim, o trabalho apresenta um estudo sobre a tecnologia 

OCR, aplicada ao reconhecimento automático de placas (ANPR).  

 

 

Palavras-chave: Sistema de Monitoramento; Espaços Urbanos inteligentes; 

Controle de acesso, OCR, ANPR. 
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ABSTRACT 

This paper presents and discusses concepts of smart cities and IOT, in order to 

understand which are the bases for a smart urban environment. It presents an application 

of a Monitoring System, based on management information and knowledge in 

organizations, used for intense information organization that aim to become more 

intelligent. It presents a study of technologies that can be used in access control in the 

monitoring system of Praia Vermelha’s campus, as well as a comparison between these 

technologies, in order to choose one that is more suitable to the concepts describes in 

this paper. At the end, this paper presents a study about OCR technology, applied in 

automatic number plate recognition (ANPR).  

 

 

Keywords: Monitoring System; Smart urban environments; Organizational 

knowledge; Access control, OCR, ANPR. 
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Capítulo 1 

Introdução 

De acordo com recentes pesquisas, a população mundial esta crescendo de forma 

desproporcional aos recursos necessários para a vida humana. Cada vez mais a 

quantidade de pessoas vivendo nas áreas urbanas aumenta, devido a diversos fatores. 

Este desenfreado crescimento populacional, principalmente nas áreas urbanas, além de 

outros fatores como má governança, ocasiona e/ou intensifica diversos problemas 

urbanos [Tomas, 2014]. Como exemplo de alguns dos problemas, podemos citar a falta 

de segurança, tráfego caótico, blackouts, falta de informações necessárias no momento 

certo e dificuldades de gestão, que é a causa de muitos processos serem tão demorados e 

ineficientes hoje em dia.  

Para tentar resolver esses problemas foi pensado em um modelo que fosse 

eficiente e inteligente, foi criado o conceito de cidade inteligente, que tenta mitigar os 

problemas da sociedade atual, de forma a prover serviços realmente importantes para a 

sociedade, aumentando a segurança e diminuindo os impactos do aumento da população 

urbana, muitas vezes modernizando sistemas já conhecidos ou criando novos sistemas 

que se adequem mais aos problemas enfrentados hoje. Esses sistemas muitas vezes são 

automatizados, de forma que as pessoas possam pensar naquilo que realmente é 

importante, ao invés de focar em trabalhos muitas vezes mecânicos.  

Uma importante ferramenta para a implementação de uma cidade inteligente é a 

Internet of Things (Internet das Coisas) (IoT), na qual diversos objetos são combinados 

para atingir um objetivo em comum [Tomas, 2014]. Para que essa combinação de 

objetos funcione de forma efetiva, é importante pensar e implementar um sistema de 

monitoramento (SM) que gerencie os dados coletados com o objetivo de fornecer a 

informação correta no momento certo, tornando todo o processo mais inteligente. 

Um SM pode ser definido, como um conjunto de componentes, inter-

relacionados trabalhando para coletar, recuperar, processar, armazenar, distribuir 

informações, fiscalizar e gerenciar algum “objeto”, podendo também auxiliar 

profissionais na análise e identificação de problemas, tornando possível uma rápida 

evolução e resolução dos problemas. 

O SM inclui tecnologias relacionadas a Internet das coisas ( IoT), como 

ferramentas para reconhecimento de voz e imagens, ferramentas para extração de 
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conhecimento e sensores dos mais variados tipos, com o objetivo de coletar e processar 

essas informações, para auxiliar na decisão do objeto monitorado, após o tratamento 

adequado da informação coletada. 

O SM utiliza um Ciclo de Operação (CO) e uma etapa de aprendizagem do 

monitoramento, para identificar as informações estratégicas necessárias para a tomada 

de decisão (Bens de Informação, BIs), definido o Fluxo da Informação (FI) dentro da 

organização e Fluxo do Conhecimento (FC) necessário para manipulação das 

informações e tomada de decisão. [OLIVEIRA, M. 2017]. 

Este trabalho tem como objetivo contribuir para a melhoria dos sistemas de 

controle de acesso, utilizando um modelo de sistema de monitoramento (SM), baseado 

em gestão da informação (GI) e gestão do conhecimento (GC) desenvolvida para 

organizações intensivas em informação [MALCHER, 2013, In: OLIVEIRA, M. 2017 ], 

estruturado para não só controlar o acesso, mas também para monitorar os objetos, 

pessoas e tudo que faça parte do sistema. 

O controle de acesso é uma forma de identificar as pessoas autorizadas e evitar 

que haja acesso indevido, evitando assim roubos, furtos e outras situações 

problemáticas, que possam colocar em risco a segurança das pessoas. No entanto, 

facilmente podemos encontrar falhas nos controles de acesso atuais, fazendo com que 

muitos dos sistemas conhecidos, percam sua credibilidade. 

Para termos um sistema de controle de acesso eficaz, é necessário determinar 

uma estratégia de segurança em uma gestão, por isso, vamos utilizar um sistema de 

monitoramento (SM), desenvolvido para auxiliar no gerenciamento e na tomada de 

decisão de um sistema [OLIVEIRA, M, 2017].  Para que seja possível aplicar o sistema 

de monitoramento, é necessário escolher uma tecnologia e este trabalho possui como 

objetivo colaborar com a aplicação e implantação do sistema, no que diz respeito ao 

estudo das tecnologias usadas no monitoramento de pessoas, tornando possível, após o 

estudo, compara-las, e por fim propor a melhor tecnologia, para a proposta de 

monitoramento do controle de acesso do estacionamento do Campus da praia Vermelha. 

1.1 Motivação 

A expansão das cidades enfrenta uma série de desafios, dentre eles podemos 

citar a falta de segurança, tráfego caótico, blackouts, falta de informações necessárias no 

momento certo e dificuldades de gestão, que é a causa de muitos processos hoje em dia 

serem tão demorados e ineficientes. Diante desse cenário ao longo do tempo surgiram 
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ideias para tentar resolver esses problemas, com o objetivo de fazer das cidades, lugares 

mais eficientes, onde a informação correta pode ser conseguida em pouco tempo e a 

cidade possa prover serviços realmente importantes para a população, onde grande parte 

dos problemas existentes fossem solucionados de forma prática e rápida e, na medida 

em que forem surgindo novos problemas, esses também possam ser resolvidos 

facilmente. Pensando nisso, surgiu o conceito de cidades inteligentes e com ele muitas 

novas tecnologias surgiram com o objetivo de suprir as necessidades pensadas, a partir 

do conceito.  

O conceito de cidades inteligente surgiu para ser um modelo do que seria uma 

cidade ideal, e principalmente mais eficiente. Define-se uma cidade como inteligente 

quando seus investimentos em capital humano e social, em transporte urbano e 

infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) alimentam o 

desenvolvimento econômico sustentável e uma melhor qualidade de vida, com sábio 

gerenciamento de recursos naturais, através do governo participativo [GIFFINGER, 

HAINDLMAIER, 2010]. No entanto, existem alguns fatores importantes e algumas 

etapas, até que uma cidade possa chegar a ser considerada realmente uma cidade 

inteligente, pois temos que pensar que uma cidade é feita de pessoas, de prédios, de 

governantes, carros e meio ambiente, e cada um desses fatores devem ser pensados 

individualmente e coletivamente.  

É importante pensar que para obter-se o resultado esperado, além da distribuição 

de sensores pelos locais de monitoramento, é importante também pensar no bom uso da 

informação e de sua utilização como base para desenvolver novos conhecimentos e 

inovação. A falta de gestão das informações coletadas resulta em sistemas frágeis e 

suscetíveis a falhas, que não cumprem com seu objetivo final.  

Esse trabalho tem como objetivo discorrer sobre as principais tecnologias usadas 

como sensores, para o problema de controle de acesso, visto que o controle de acesso é 

um ponto extremamente importante na segurança de edifícios, instituições, laboratórios, 

e etc. Este trabalho é uma aplicação de conceitos de sistema de monitoramento (SM) 

baseado em gestão da informação e gestão do conhecimento. Baseado no conceito de 

cidades inteligentes e no SM foi pensado qual seria a melhor alternativa para o controle 

de acesso de um estacionamento, dando ênfase no baixo custo e na eficiência.  
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Capítulo 2 

Cidades Inteligentes 

O crescente processo de urbanização levou mais da metade da população 

mundial a viver em cidades [CUNHA, 2016] e a projeção para esse fenômeno, são 

maiores ainda. Espera-se que até 2050, tenhamos apenas um terço da população (34%) 

vivendo em áreas rurais e dois terços (64%), vivendo em cidades [NAÇÕES UNIDAS, 

2014], como podemos ver no gráfico abaixo. 

 

Figura 1: Projeção da população urbana [NAÇÕES UNIDAS, 2014]. 

Com o aumento da população, aumentam também os problemas enfrentados nas 

cidades, como o aumento da demanda por energia elétrica, aumento do tráfego nas ruas, 

gerando longos engarrafamentos, aumento da insegurança, que é hoje um dos grandes 

problemas das sociedades modernas, aumento da poluição, entre outros. 

A dificuldade de lidar com os recursos que temos disponíveis, acaba gerando 

grandes desperdícios e causando problemas ainda maiores, com os impactos gerados. 

Por isso, começou-se a pensar em uma forma de organizar os recursos de uma cidade e 

crescer sustentavelmente, aumentando a qualidade de vida dos moradores das cidades, 

provendo serviços urbanos eficientes e melhorando a relação entre as empresas e os 

cidadãos. Com essa ideia, criou-se o conceito de cidade inteligente (smart city), que é 

uma expressão que possui muita flexibilidade e tem como objetivo proporcionar 

soluções urbanas [CUNHA, 2016] para os problemas atuais e futuros. Parte importante 

do conceito de cidades inteligentes é a conexão. Conexão entre pessoas, serviços e 

sistemas, tudo deve estar interconectado, com o objetivo de gerar informação sobre a 

cidade, de forma que esta possa ser usada de forma inteligente para gerar novas 
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soluções para os problemas enfrentados. Em paralelo com o avanço das cidades, no 

século XXI, começou a revolução tecnológica, que está criando uma sociedade 

hiperconectada e colaborativa, transformando as relações entre os cidadãos [CUNHA, 

2016]. Como exemplo dessa colaboração, podemos citar a empresa AIRBNB, que é 

hoje a maior rede de hotéis do mundo mas não possui um quarto sequer, outra empresa 

em destaque é a UBER, que é hoje, responsável por milhões de viagens de carro no 

mundo todo, mas que não possui um carro sequer.  

Apesar da hiperconectividade da sociedade moderna, podemos perceber que 

grande parte das conexões da cidade, são inexistentes. Hoje temos muitos sistemas 

funcionando de forma independente, no entanto, se funcionassem de forma conjunta 

seriam muito mais eficientes. A Cidade Inteligente, não pode ser vista como a soma de 

partes de partes independentes, mas uma rede de infraestrutura interconectada na qual 

cada recurso é dependente do outro [TOMAS, 2014].  Com isso, vemos que um dos 

grandes desafios da cidade é entender qual a conexão entre um sistema e outro e  pensar 

em uma forma de conectar  serviços de forma eficiente.   

A informação é o ponto chave dessa conexão, pois é ela que irá gerar base para 

uma tomada de decisão inteligente. Logo, ela deve ser o ponto médio entre os sistemas e 

as pessoas. Com base na informação, pessoas poderão mudar ou adquirir novos hábitos 

e gerir melhor seus recursos individuais, empresas públicas e privadas poderão gerir 

melhor seus recursos de acordo com a demanda real e prover soluções para saúde, 

educação, gestão de resíduos, água, eficiência energética e etc. 

 

Figura 2: Informação como ponto chave entre Sistemas e Pessoas 
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2.1 Características e fatores de uma cidade inteligente  

 

A União Europeia criou um modelo de Cidade Inteligente, que está 

influenciando empresas e instituições em todo o mundo. O modelo decompõe o 

conceito de Cidade Inteligente em seis áreas: mobilidade inteligente (Smart mobility), 

meio ambiente inteligente (Smart Environment), vivênvia inteligente (Smart Living), 

pessoas inteligentes (Smart People), economia inteligente (Smart Economy) e 

governança inteligente (Smart Governace). [EUROPEAN UNION, 2014]. Cada área do 

modelo é definida por um número de fatores, e cada fator é definido com um número de 

indicadores, tornando possível a realização de uma avaliação da cidade de forma que 

seja possível mensurar o quão inteligente é uma cidade.   

 

 

Figura 3: Áreas da Cidade Inteligente 

 

INTELIGENTE 

MOBILIDADE 

ECONOMIA 

GOVERNANÇA 

MEIO AMBIENTE 

PESSOAS 

VIVÊNCIA 
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Mobilidade: Acessibilidade local e internacional são importantes aspectos da 

mobilidade inteligente, assim como disponibilidade de informação, tecnologias de 

comunicação e a sustentabilidade dos meios de transporte [EUROPEAN UNION, 

2014]. O âmbito de mobilidade prevê um sistema de transporte integrado, com ônibus, 

bondes, metrôs, trens, bicicletas e passagem para pedestres por toda a cidade, onde 

tenha um baixo impacto ambiental, seguro e eficiente do ponto de vista do usuário, pois 

deve possuir a possibilidade de mudança de um transporte para outro com grande 

facilidade, além disso, as informações sobre mobilidade possuem grande impacto na 

forma como as pessoas irão me mover pela cidade, por isso o sistema deve enviar 

informação sempre em tempo real, de forma que seja possível para o usuário tomar 

decisões inteligentes baseadas naquela informação. 

Economia: Inclui fatores sobre competitividade econômica como inovação, 

empreendedorismo, logotipo da cidade, produtividade, flexibilidade e integração com o 

mercado internacional [EUROPEAN UNION, 2014], assim como soluções de e-

business e e-commerce em escala urbana, e também novas formas de produção e 

entrega de serviços, em que as TICs desempenham papel-chave[CUNHA, 2016]. Os 

espaços digitais ganham grande importância nesse âmbito. 

Governança: Inclui aspectos de participação política e serviços para cidadãos 

assim como aspectos sobre o funcionamento da administração [EUROPEAN UNION, 

2014]. Essa área, foi pensada para avaliar melhor a participação da população na gestão 

da cidade, demanda-se uma maior transparência e clareza nos dados da cidade, de forma 

que os cidadãos possam participar mais ativamente sobre os assuntos políticos. Um 

governo inteligente implica colaboração: colaboração entre governos, colaboração 

público-privada e ainda colaboração com todos os diferentes atores locais na busca de 

objetivos compartilhados [CUNHA, 2016] É importante que o governo seja transparente 

e que a informação necessária esteja disponível para a população de forma inteligente, 

seja por meio de redes sociais, por meio de aplicativos ou outra forma de comunicação. 

O governo deve interagir com todos os agentes públicos e privados, e prover os serviços 

necessários que as cidades precisam [CUNHA, 2016] 

Meio ambiente: Envolve aspectos como clima, espaços verdes, poluição, gestão 

de recursos e também esforços para a proteção ambiental [EUROPEAN UNION, 2014]. 

Nesse âmbito, um dos aspectos mais importantes para a cidade é a 

sustentabilidade. O grande desafio é pensar em formas de diminuir os impactos 
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causados pelas grandes empresas, sem que as mesmas sejam prejudicadas. As soluções 

podem incluir energias renováveis, medição inteligente de consumos de energia e água 

(smart metering), monitoramento e controle de poluição, a criação de edifícios 

inteligentes, que sejam criados de forma sustentável, planejamento urbano eficiente e 

reutilização de recursos. Essa área tem como objetivo, buscar soluções para tudo que 

envolve a utilização de recursos naturais e que possa causar algum impacto ambiental. 

Pessoas: É descrito pelo nível de qualificação e educação dos cidadãos assim 

como pela qualidade das interações sociais referentes a integração e  vida pública 

[EUROPEAN UNION, 2014].  O âmbito de pessoas inteligentes também se debruça 

sobre a formação em habilidades digitais e sobre a educação para o desenvolvimento de 

criatividade e inovação urbana: uso de ferramentas digitais para a educação em centros 

de educação infantil mediante a utilização de tablets e computadores, plataformas 

digitais para oferecer formação e educação por meio de cursos online massivos e 

abertos, em plataformas educativas [CUNHA, 2016]  

Vivência: Compreende aspectos de qualidade de vida como cultura, saúde, 

segurança, turismos e etc.. [EUROPEAN UNION, 2014]. Nesse tópico, a União 

Europeia inclui aspectos relativos à forma como as TICs afetam o modo de vida, 

consumo e comportamento nas cidades, assim como essas produzem um estilo de vida 

saudável e seguro [CUNHA, 2016] A segurança é um dos aspectos destacados nesse 

tópico. As cidades devem gerar espaços seguros e dever ter a informação correta no 

momento certo, para agir em caso de emergência. Para isso diversos serviços de 

segurança podem ser usados para capturar informação de forma eficiente.  

Neste trabalho o aspecto a ser explorado será o de vivência inteligente, com o 

objetivo de estudar tecnologias que possam melhorar a qualidade de vida do indivíduo, 

através do monitoramento, com o intuito de gerar mais segurança. 

A imagem abaixo é do estudo Smart Brazil Citizens, 2015, que realizou uma 

pesquisa com cidadãos brasileiros para descobrir, qual a opinião popular, sobre a 

importância dos tópicos citados acima. É importante observar que o tópico “vivência”, 

foi dividido em segurança na cidade e sanidade e saúde municipal. O estudo mensura 

em uma escala de 1 a 5, a opinião dos cidadãos, e podemos observar que a segurança, 

foi considerada como o aspecto mais importante de uma cidade inteligente. A segurança 

possui grande influência na qualidade de vida da população urbana, pois influencia 

diretamente como e quando as pessoas usarão os espaços urbanos. 



9 

 

 

Figura 4: Pesquisa Smart Brazil Citizens, 2015 

 

2.2  Internet das Coisas (IOT) 

A tecnologia pode contribuir para a melhoria dos serviços de mobilidade, 

trânsito, segurança na cidade e educação [CUNHA, 2016]. Como vimos nos tópicos 

anteriores, a informação é um dos fatores importantes para termos um ambiente urbano 

inteligente e o uso da tecnologia, pode otimizar esse processo de aquisição e 

manipulação de dados, fazendo com que o uso da informação seja usada 

automaticamente para a resolução de problemas.  

No ano de 1991, Mark Weiser, publicou um artigo que posteriormente, se tornou 

base para a definição do que conhecemos hoje como IOT. Em seu artigo ele diz que as 

tecnologias mais importantes, são aquelas que desaparecem, pois se integram ao nosso 

cotidiano, até serem indistinguíveis deles. É exatamente esse o objetivo da IOT hoje, 

fazer com que os dispositivos façam parte do nosso cotidiano, de forma que eles sejam 

invisíveis, porém muito úteis. 

A revolução da Internet levou à interconexão de computadores e pessoas em 

uma escala jamais vista, e a próxima revolução será da interconexão entre objetos 

possibilitando/criando um ambiente inteligente [MALCHER, 2014. In OLIVEIRA, M, 

2017]. A Internet of Things (Internet das Coisas) (IoT), também conhecida como 
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Internet dos Objetos, é um paradigma que vem crescendo no cenário moderno de 

telecomunicações sem fio. A idéia básica deste conceito é a presença de um conjunto de 

objetos (things) - como Radio-Frequency IDentification (RFID), sensores, atuadores, 

telefones celulares - que, por meio de mecanismos de endereçamento único (como a 

Internet), são capazes de interagir e cooperar uns com os outros para alcançar objetivos 

em comum [Tomas, 2014]. 

Segundo a [ITU 2005], o sistema de IOT deve apresentar conectividade 24x7, 

identificação de objetos, os dados devem ser enviados em tempo real, e o uso de 

dispositivos inteligentes é indispensável. Uma nova dimensão foi adicionada ao mundo 

das tecnologias da informação e de comunicações (TICs): conexão em qualquer lugar, a 

qualquer hora e em qualquer coisa, como podemos ver na imagem abaixo. 

 

 

 

Figura 5: IOT [ITU 2005] 

 

 

Com a utilização de tecnologias IOT, o número de conexões será enorme e teremos 

uma nova dinâmica de redes compostas por outras redes [ITU 2005] que será capaz de 

resolver muitos dos problemas que enfrentamos hoje nos ambientes urbanos, pois 

podem ser integradas como ferramentas para monitorar um ambiente, atuar com o 
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objetivo de conter uma situação emergencial e propagar informações importantes em 

tempo real. 

 Segundo [ATZORI et al.], IOT pode ser realizado em três paradigmas 

conectividade, conhecimento e sensores. Baseado nesses três paradigmas podemos criar 

diversas aplicações, onde objetos podem ser manipulados automaticamente através de 

um sinal enviado pela internet, para um atuador. 

 

2.2.1 Exemplos de uso de tecnologias IOT  

Os cenários da utilização de TICs e IoT são os mais variados. Um exemplo é o 

monitoramento do trânsito em estradas e rodovias. A partir de sensores espalhados pelas 

vias, sistemas de informação são alimentados em tempo real, com o objetivo de 

diminuir tráfego, podendo redirecionar o tráfego, fazer cobranças de pedágio 

automáticas ou monitorar um veículo irregular. A informação coletada pode ser de uso 

apenas do sistema de monitoramento, ou também pode ser compartilhada com o 

usuário, ambos os casos caracterizam um cenário de uso de IOT. 

Outro exemplo muito em alta hoje em dia é a automatização dos objetos domésticos, 

chamado também de domótica. O controle residencial pode ser de grande utilidade para 

os usuários, com a automatização é possível controlar o consumo de energia residencial 

de acordo com os hábitos e necessidades dos moradores Além disso, estes 

eletrodomésticos, atuando em uma rede de objetos, podem trocar informações a fim de 

otimizar tarefas rotineiras dos cidadãos, tais como, compras nos supermercados e 

manutenção do lar. [Tomas, 2014].  Além da aplicação de IOT em locais residenciais, 

também fala-se em edifícios inteligentes, onde a mesma lógica é empregada, para 

melhorar a segurança, eficiência energética e oferecer serviços personalizados aos 

usuários do edifício. 

Um caso real da eficiência em aplicar TICs baseada em IoT é a redução de 30% das 

emissões de carbono em Londres, apenas com a mudança de comportamento dos 

cidadãos, a partir do acompanhamento de todas as tarefas dia-a-dia [TOMORDY 2011].   

Apesar das muitas vantagens do uso de tecnologias de IOT, é importante destacar 

que é preciso que o sistema seja capaz de se defender de ataques gerados por pessoas 

mal intencionadas. A informação compartilhada na rede deve estar segura e sua 

privacidade deve ser respeitada.  
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Capítulo 3 

O Sistema de Monitoramento (SM) 

 

Como foi esclarecido no capítulo anterior deste trabalho, considera-se a 

informação como peça fundamental para a resolução de problemas de forma eficiente, 

dentro de espaços urbanos inteligentes, porém se essa informação for simplesmente 

coletada, sem receber nenhum tipo de tratamento, o uso da informação para as 

resoluções de problemas pode se tornar muito difícil e ineficiente. Por esse motivo, é 

importante que seja pensado não só na captação dos dados de um sistema, mas também 

em como esses dados serão tratados ao longo do tempo e como eles serão utilizados de 

acordo com o objetivo escolhido, além de pensar em qual é a melhor forma de coletar os 

dados desejados. 

Um SM pode ser definido, como um conjunto de componentes, inter-

relacionados trabalhando para coletar, recuperar, processar, armazenar, distribuir 

informações, fiscalizar e gerenciar algum “objeto”, podendo também auxiliar 

profissionais na análise e identificação de problemas [OLIVEIRA, M, 2017], tornando 

possível uma rápida evolução e resolução dos problemas. O SM inclui tecnologias 

relacionadas à Internet das coisas (IoT), como ferramentas para reconhecimento de voz 

e imagens, ferramentas para extração de conhecimento e sensores dos mais variados 

tipos, com o objetivo de coletar e processar essas informações, para auxiliar na decisão 

do objeto monitorado, após o tratamento adequado da informação coletada. 

Apesar do objetivo deste trabalho ser o de estudar tecnologias de coletas de 

dados para um sistema de monitoramento específico, para que a escolha da tecnologia 

seja feita da forma correta, é importante entender quais são as bases do sistema de 

monitoramento e como ele trata os dados, para que a tecnologia correta seja empregada 

de forma que fique claro o seu uso dentro do SM, e falhas de monitoramento possam ser 

encontradas e tratadas posteriormente. 

O SM utilizado foi pensado para ser aplicado em ambientes urbanos inteligentes 

e sua primeira aplicação foi feita para a escola de engenharia da Universidade Federal 

Fluminense [OLIVEIRA,M, 2017]. Este trabalho tem como objetivo colaborar com a 

aplicação e implantação do sistema, no que diz respeito ao estudo das tecnologias, 



13 

 

porém terá como foco principal a busca de uma tecnologia para uso em monitoramento 

de controle de acesso  de pessoas, no estacionamento do Campus da Engenharia.  

 O SM utiliza um Ciclo de Operação (CO) e uma etapa de aprendizagem do 

monitoramento, para identificar as informações estratégicas necessárias para a tomada 

de decisão (Bens de Informação, BIs), definindo o Fluxo da Informação (FI) dentro da 

organização e Fluxo do Conhecimento (FC) necessário para manipulação das 

informações e tomada de decisão [OLIVEIRA, M,  2017]. O sistema de monitoramento 

está dividido em três partes principais: Aprendizagem organizacional, aplicação do 

Ciclo de Operação (CO) e etapa de aprendizagem do monitoramento Cada etapa 

principal está dividida em subetapas, com exceção da etapa de aprendizagem do 

monitoramento.  

As subetapas da fase de aprendizagem organizacional são as seguintes:  

 Coleta e consolidação das informações: busca ir além dos conhecimentos 

superficiais sobre a instituição e procura entender qual o atual tratamento 

dos problemas enfrentados, além de buscar entender exatamente como o 

sistema está atualmente;  

 Classificação das informações e conhecimentos: usada para listar os 

“objetos” a serem monitorados; 

 Proposta de monitoramento: pensa previamente como deve ser o sistema.  

 

As subetapas da fase de aplicação do CO são as seguintes: 

 Aplicação do ciclo de operação;  

 Classificação de bens de informação;  

 Desenho do fluxo da informação;  

 Registro dos Bens de Informação (BI).  

Antes de iniciar a aplicação da modelagem, é importante saber alguns conceitos 

que serão utilizados, por isso, os próximos tópicos estão reservados para uma breve 

explicação desses conceitos. 

 

3.1  Definição de bem da informação 

Um Bem da Informação pode ser definido como um conjunto identificável de 

dados que possui valor reconhecido para propósito da instituição e que, após coletado e 

validado, deve ser tratado e armazenado para posterior recuperação e disseminação aos 
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atores interessados, ou seja, todo bem de informação deve ser associado a, pelo menos 

um serviço prestado pela organização para alcançar seus objetivos [MALCHER 2015 

IN: OLIVEIRA, M, 2017].  

A identificação e registro dos BIs devem ser feita de forma cuidadosa para que a 

instituição tenha uma informação única, consistente e recuperável, possibilitando o seu 

uso no apoio à tomada de decisão. 

 

3.2  Identificando os bens de informação 

Para identificar os bens de informação, é primordial que seja compreendido qual 

é o papel da instituição e em que cenário ela está inserida, para que então seja possível 

estruturar o conjunto de informações estratégicas que devem ser gerenciados e tratados 

como BI. Os critérios para a identificação dos BIs estão listados na tabela abaixo: 

CRITÉRIOS 

C1 Está relacionado aos objetivos/fins da organização? 

C2 Está relacionado a, pelo menos, um produto ou serviço desenvolvido pela 

organização? 

C3 Tem valor para a organização? 

C4 Sua perda pode causar prejuízos financeiros ou de imagem à organização? 

C5 As informações são correlatas? 

C6 É possível estabelecer um ciclo de vida gerenciável, desde a sua criação até seu 

uso ou descarte? 

C7 É possível estabelecer um público-alvo ou uma finalidade para o conjunto de 

informação? 

C8 É possível relacionar processos de negócio, mesmo que estes ainda não estejam 

formalizados? 

Tabela 1: Critérios de classificação de um BI; Fonte:(Moreira,2015 IN: OLIVEIRA,M, 2017) 

A forma de registro do Bem de Informação será exemplificada abaixo, na 

aplicação das etapas do Sistema de Monitoramento.  

 

 

 

 



15 

 

3.3 Definição de fluxo da informação 

O Fluxo da Informação foi construído à luz do Ciclo de Vida da informação, e é 

definido por vários autores. Uma das definições diz que o Fluxo da Informação é uma 

sequência de eventos desde a geração de informações do emissor até o receptor 

[BARRETO, 1998 IN: OLIVEIRA, M 2017]. 

O fluxo de Informação é um elemento fundamental dentro de uma organização, 

pois oferece subsídios aos processos de tomada de decisão, facilitando o diagnóstico 

organizacional e oferecendo mais oportunidades de melhorias.  

A ausência de uma política de gestão da informação faz com que os fluxos de 

informação que atravessam o ambiente organizacional ocorram sem uma direção, 

desperdiçando informações relevantes para a geração e disseminação do conhecimento 

organizacional. [OLIVEIRA, M, 2017].  

Os Bens de informação são materializados pelos fluxos de informação, que são 

construídos à luz do Ciclo de Vida da informação. O Ciclo de Vida formaliza as dez 

etapas que cobrem todos os procedimentos em que as informações devem passar para 

que a gestão da informação seja completa. 

 

Figura 6: Ciclo de Vida da Informação [OLIVEIRA,M, 2017].  
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3.4 Definição do ciclo de operação 

O ciclo de operação possui papel importante, na otimização da identificação dos 

BIs, pois cada etapa do CO será associado ao menos um BI. O Ciclo de Operação define 

como a instituição opera para cumprir sua missão, identificando os estágios que devem 

ser executados até a realização da missão [OLIVEIRA, M 2017]. As etapas do CO 

podem ser observadas, na figura abaixo. 

 

Figura 7:Ciclo de Operação [OLIVEIRA,M, 2017] 

 

3.5  Etapa de aprendizagem organizacional 

Esta etapa está reservada para conhecimento da organização, pois é importante 

conhecer bem os problemas enfrentados antes de tentar combate-los.  

O trabalho possui foco nos acessos do Campus da Praia Vermelha da 

Universidade Federal Fluminense, tomando como objeto principal de monitoramento os 

indivíduos que acessam o campus através do estacionamento utilizando veículos. O 

campus possui duas entradas para veículos, uma pela Rua Passo da Pátria e outra pela 

Av. Milton Tavares de Souza. O funcionamento atual do estacionamento, assim como 

suas regras, serão mais bem comentadas nas próximas seções. Abaixo temos as imagens 

dos acessos ao Campus e uma imagem da vista superior do campus. 
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Figura 8: Entrada pela Rua Passo da Pátria 

 

 

Figura 9: Entrada pela Av. Milton Tavares de Souza 
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Figura 10: Vista Superior do Terreno [Fonte: Google Maps] 

 

3.5.1 Coleta e consolidação das informações 

Na etapa de coleta e consolidação das informações, além de entender que a falta 

de segurança é um dos principais problemas da Universidade, foi possível, entender 

como é o funcionamento do sistema de segurança hoje, para que seja possível 

compreender quais as principais falhas do sistema e buscar uma solução. 

Hoje, a Escola de Engenharia, dispõe de câmeras e sensores de presença, 

localizados nos corredores e laboratórios. A empresa Centauro e Croll fazem a 

segurança do patrimônio 24h por dia, sete dias por semana, por meio de funcionários 

que trabalham na escala de 8 horas. Sendo três turnos dispostos pelo dia e pela noite. Os 

seguranças das duas empresas batem ponto na base da segurança. A empresa Centauro 

dispõe de segurança armada e fazem a cobertura da área externa dos prédios da Praia 

Vermelha, enquanto a empresa Croll dispõe de seguranças desarmados na área interna, 

para contato visual. [OLIVEIRA, M, 2017]. 

Apesar de haver medidas para tornar o ambiente mais seguro, a informação 

coletada através das câmeras e sensores de presença, não é associada à informação de 
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quem acessa a Universidade, além de não haver nenhum processo de autorização para 

acesso ao campus, durante o horário de expediente, sendo permitida a entrada de 

qualquer pessoa, com ou sem vínculo com a Universidade.  

Durante os horários fora do período de expediente, o acesso é feito com um 

pedido prévio de autorização à secretaria da Escola que se deseja acessar, caso a 

solicitação seja aprovada, é emitida uma ficha de autorização, que deve ser apresentada 

ao segurança no momento da entrada.  

O acesso pelo estacionamento do campus, pela Rua Passo da Pátria, em teoria, 

possui entrada permitida somente para professores e técnicos administrativos, e a os 

alunos podem utilizar o estacionamento de 2 º a 6 º a partir das 18h e sábado em horário 

integral, segundo placa informativa instalada no local. No entanto, como nenhuma 

informação sobre o veículo ou do indivíduo é coletada, os seguranças não têm como 

saber quem é a pessoa que deseja acessar o campus pelo estacionamento, tornando o 

acesso livre para qualquer pessoa. Podemos observar que muitas informações 

importantes não estão sendo coletadas, outras não estão sendo tratadas corretamente e 

quanto às informações de solicitação de acesso que são coletadas, uma vez mal 

armazenadas, podem ser perdidas, e sua dificuldade de acesso pode ser um grande 

problema para correlacionar dados importantes e tomar decisões efetivas para a 

segurança da instituição. 

A análise do modelo atual serve como base para modelar o sistema, pois é 

preciso ter certeza de que todas as informações estão sendo coletadas e armazenadas 

corretamente, para que possam ser tratadas como informações confiáveis. 

Abaixo, temos uma pesquisa que foi realizada pelo grupo de alunos do 

laboratório GTECCOM, que procurou conhecer, por meio de um questionário, como os 

alunos da Universidade de sentem em relação à segurança da mesma. 
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Figura 11: Pesquisa realizada por alunos do laboratório GTECCOM [OLIVEIRA,M, 2017] 

Vemos que 76% dos entrevistados se sentiriam mais seguro com a implantação 

de um sistema de controle de acesso e que 100% dos entrevistados são a favor do uso de 

câmeras ao redor do campus. A questão da segurança pode muitas vezes ser delicada, 

pois pode trazer a sensação de falta de privacidade, por isso é importante escolher 

tecnologias que não sejam invasivas, porém sejam eficazes na coleta dos dados 

desejados. 

 

3.5.2 Classificação das informações e conhecimentos 

Após entender os problemas enfrentados, podemos pensar em quais objetos 

devem ser monitorados, para atender os anseios dos indivíduos e da organização, até o 

momento. Dentro do campus da Universidade, existem vários tipos de objetos que 

podem ser monitorados. Estes objetos de monitoramento serão classificados como 

Patrimônios, Ambientes, Pessoas. Neste trabalho, vamos focar principalmente em um 

ambiente específico que é o estacionamento, e pessoas, que serão monitoradas através 

de seus carros, uma vez que para que um carro convencional funcione precisamos de 

um motorista, logo o monitoramento de pessoas poderá ser feito, através de seus carros. 

Para desenvolver o monitoramento destes objetos, é necessário obter o domínio 

sobre a aplicação dos sensores e câmeras, e saber como as informações capturadas por 
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estes equipamentos são transmitidos para o banco de dados, na criação de um BI. Assim 

é necessário definir quais são as tecnologias existentes que atendem aos objetivos 

[OLIVEIRA, M, 2017]. Essas tecnologias serão listadas nos capítulos mais a frente. 

  

3.5.3 Proposta de monitoramento  

A proposta ao sistema possui como visão, a necessidade de uma gestão 

otimizada sobre os fluxos de informações geradas ao longo do processo e das 

competências necessárias para cada etapa de forma que contribua em aspectos como 

segurança do campus, monitoramento de ambientes e pessoas. 

O modelo de sistema de monitoramento proposto por OLIVEIRA, M, 2017, visa 

inicialmente, determinar quais são os bens de informação que a Universidade dispõe, 

isto é, quais as informações são ou deveriam ser coletadas, de acordo com o objetivo de 

obter os objetos necessários para uma boa gestão. Após a coleta das informações, deve 

ser considerado, um ciclo de operação para o sistema e, além disso, é preciso pensar em 

como será a alimentação dos bancos de dados e como será o tratamento das informações 

coletadas. 

O Campus da Praia Vermelha é um espaço de grande extensão, que contém 

vários ambientes, por isso, é necessário pensar em meios de monitorar o acesso ao 

campus. Esse acesso pode ser feito a pé ou via carro, e este trabalho terá como foco o 

acesso via carro, ou seja, o monitoramento do acesso através do estacionamento. As 

possíveis tecnologias que foram estudadas serão mais bem detalhadas nos próximos 

capítulos, e a partir de uma analise será possível escolher a tecnologia que melhor se 

adapta ao ambiente escolhido. 

O Sistema de Monitoramento possui como objetivo obter informações sobre 

quem acessa o espaço da Universidade, não de bloquear o acesso de pessoas, uma vez 

que essa informação é de grande importância para a instituição, pois pode ser usada para 

diversas aplicações. Além disso, o sistema visa aperfeiçoar o funcionamento das 

tecnologias já existente, como câmeras e sensores e descobrir quais as falhas do sistema 

atual, pois com uma gestão inteligente desses equipamentos e das informações 

coletadas, é possível economizar o armazenamento de dados e automatizar diversos 

processos, dentro da instituição. 

Para detalhar melhor o acesso, é possível dividi-lo em dois tipos diferentes: 

acesso durante o expediente e acesso fora do expediente.    
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3.6 Ciclo de operação do sistema de monitoramento 

O ciclo de operação deve ser aplicado a cada objeto escolhido para o 

monitoramento, sendo criados, para cada etapa, pelo menos um BI, de acordo com o 

descrito na modelagem [OLIVEIRA, M 2017]. 

 

3.6.1 Bens de informação usados no sistema 

Cada BI receberá o nome vinculado à etapa do CO em que ele será desenvolvido e 

será detalhado com o seu registro completo, dando detalhes das suas qualidades de 

informação, sensibilidade e requisitos de uso, das etapas um à cinco. A etapa seis do CO 

(inteligência), possui um sentido subjetivo, pois depende dos produtos que se deseja 

criar ou melhorias para o sistema, os BIs associados a esse sistema deverão ser 

formalizados após a aplicação do piloto. Na tabela abaixo, temos os BIs referentes a 

cada etapa do CO. A tabela abaixo foi baseada na tabela de Bens de informação de 

[OLIVEIRA, M, 2017].  

É importante ressaltar que este trabalho terá foco na área externa do Campus da 

Praia Vermelha, mas especificamente no acesso de pessoas via carro, portanto, não será 

de nosso interesse tratar de monitoramento de patrimônios, logo, esta parte da tabela foi 

retirada. 
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Bens de Informação 

Ciclo de Operação Monitoramento de Ambientes Monitoramento de Indivíduos 

1.Cadastro Cadastro de ambientes Cadastro de vinculados 

Cadastro de visitantes 

2.Solicitações Solicitação de monitoramento Solicitações de acesso dos 

vinculados.  

Solicitação de acesso dos 

visitantes 

3.Registro Registro de sensores, câmeras 

e outras tecnologias 

empregadas. 

Registro de acesso 

4.Identificação de não 

conformidade 

Identificação de não 

conformidade no 

monitoramento 

Identificação de não 

conformidade nos acessos 

segundo o SM. 

Identificação de não 

conformidade nos acessos 

reportados. 

5.Tratamento Tratamento do 

monitoramento não conforme 

Tratamento dos acessos não 

conformes 

6. Inteligência Relatório de necessidade de 

manutenção. 

Relatório de melhorias. 

Relatório de acesso. 

 

Tabela 2: Bens de informação do Sistema de Monitoramento do Campus da praia Vermelha 

[Baseado em [OLIVEIRA, M, 2017]] 
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3.6.2. Desenho do fluxo da informação 

Nesta etapa, é desenhado o fluxo da informação, de acordo com o proposto pelo 

Ciclo de Vida da informação, ou seja, esse fluxo possui dez etapas, onde nas primeiras 

oito etapas, os BIs devem passar, para cumprir seu objetivo, na etapa nove, o BI deve 

ser utilizado e na etapa 10, deve ser descartado. 

Abaixo estão exemplificados os fluxos de informação dos BIs de solicitação de 

acesso e de registro de acesso. 

 

Figura 12: Fluxo do BI de Solicitação de acesso 
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Figura 13: Fluxo do BI de Controle de Acesso 

 

3.6.3. Registros dos bens de informação 

Abaixo seguem os bens da informação gerados pelo CO, os atributos previstos 

no registro do bem de informação permitem o seu monitoramento e permitem que o 

conteúdo dos bens de informação seja conhecido.  

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI  CADASTRO DOS VINCULADOS UFF 

Descrição Contém o cadastro dos usuários autorizados a acessar o Campus 

durante o período de expediente (7hs às 22hs). 

Status Inativo 
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Dados Pessoais Nome, matrícula, foto de perfil, CPF, vínculo com a universidade, 

número da placa do carro. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações, contra fraudes. 

Fontes de 

Alimentação do 

BI 

Fichas cadastrais 

Data de Criação - 

Data de Revisão - 

Pessoas  

Proprietário do 

BI 

Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários PROAD, Equipe de monitoramento. 

Gestão  

Risco Risco de pessoas não autorizadas serem cadastradas erroneamente 

ou propositalmente 

Risco de Perda A perda deste BI gera uma necessidade de recadastramento de 

todos os usuários do estacionamento, que estejam vinculados à 

universidade, pois hoje, não existe nenhum banco de dados que 

contenha essa informação completa. 

Valor Esse BI possui grande importância, pois serve para a tomada de 

decisão em outros BIs envolvidos no controle de acesso. 

Período de 

Retenção 

As informações devem ser atualizadas a cada semestre. 

Descarte As informações devem ser descartadas ao final do vinculo com a 

universidade. 

Requisitos de 

Uso 

 

Encontre Informações são encontradas nos cadastros fornecidos pela empresa 

prestadora de serviço. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa da 

Universidade. Cabe à direção casos de edição e alteração de alguma 

informação.  
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Aplicação Essas informações possibilitam associar a cada indivíduo quais são 

os acessos permitidos e qual o seu vinculo e interação com a 

Universidade. 

Compreenda A compreensão vem da análise do vínculo do individuo e as 

possíveis interações, de acordo com o ambiente.  

Confiança Todos os registros existentes nesse BI são autorizados a acessar a 

Universidade, de acordo com seu vínculo.  

Tabela 3: Cadastro dos vinculados UFF 

 

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI                            CADASTRO DE VISITANTES 

Descrição Contém o cadastro dos indivíduos interessados em visitar o 

Campus da Praia Vermelha e utilizar os estacionamentos durante o 

período de expediente. 

Status Inativo 

Dados Pessoais Nome, foto de perfil, CPF, número da placa do carro. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações, contra fraudes. 

Fontes de 

Alimentação do 

BI             

Preenchimento manual online, ou pelo funcionário da segurança, 

na entrada do estacionamento. 

Data de Criação - 

Data de Revisão - 

Pessoas  

Proprietário do 

BI 

Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários PROAD, Equipe de monitoramento. 

Gestão  

Risco Risco de erro no preenchimento do cadastro. Os dados fornecidos 

pelos usuários devem ser previamente confirmados pelo uso de 

documentos oficiais. 
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Risco de Perda A perda do BI gera uma necessidade de recadastramento dos 

visitantes, na falta de backup. 

Valor O BI possui grande valor para a instituição, uma vez que serve de 

fonte de consulta para a tomada de decisão no que diz respeito ao 

controle de acesso 

Período de 

Retenção 

As informações devem ser atualizadas a cada solicitação de visita 

concedida. 

Descarte As informações devem ser descartadas quando atingir seu prazo de 

validade, que deve ser determinado de acordo com a necessidade 

de uso da informação ou capacidade do sistema. 

Requisitos de Uso  

Encontre Informações são encontradas nos cadastros fornecidos pela 

empresa prestadora de serviço. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa do 

Campus. Cabe à direção casos de edição e alteração de alguma 

informação.  

Aplicação Essas informações possibilitam identificar os indivíduos que não 

possuem vínculo com a Universidade. 

Compreenda A compreensão vem da análise da possibilidade de solicitar ou não 

o acesso do indivíduo e monitorar dados como quantidade de 

visitas, motivos e etc. 

Confiança Todos os registros existentes nesse BI são de pessoas que 

visitaram a Universidade ou tenham a intenção de visita-la. 

Tabela 4: Cadastro de visitantes 

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI SOLICITAÇÃO DE ACESSO 

Descrição Contêm informações relacionadas ao acesso, permissões e não 

autorizações. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Nome, matrícula, foto de perfil, CPF, placa do carro, vínculo ou 
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motivo da visita, data e hora que deseja acessar, período de 

permanência. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações, contra fraudes no status de 

resposta. 

Fontes de 

Alimentação do 

BI 

Todos os indivíduos cadastrados podem fazer solicitação de 

acesso. 

Data de Criação - 

Data de Revisão - 

Pessoas  

Proprietário do 

BI 

Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários PROAD, Equipe de monitoramento. 

Gestão  

Risco Risco de pessoas não autorizadas receberem permissão de acesso 

a Universidade. 

Risco de Perda A perda do BI acarretaria na perda de todo o histórico de 

solicitações na falta de backup. 

Valor O BI é de grande importância, pois é uma das fontes de dados de 

consulta do controle de acesso, além de possuir grande valor na 

etapa de aprendizagem organizacional. 

Período de 

Retenção 

As informações devem ser realimentadas a cada solicitação de 

acesso. 

Descarte O critério para descarte das informações deve ser decidido, de 

acordo com a necessidade de uso da informação. 

Requisitos de Uso  

Encontre Informações são encontradas pelo número e identificação da 

solicitação. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa da 

do Campus. Cabe à direção casos de edição e alteração de alguma 

informação.  

Aplicação Essas informações possibilitam identificar os indivíduos que 
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desejam utilizar o estacionamento do campus, e qual o seu vínculo 

com a universidade. 

Compreenda A compreensão vem da análise do vínculo e das interações. 

Confiança Todos os registros existentes nesse BI são de pessoas que 

solicitaram o acesso via estacionamento. 

Tabela 5: Solicitação de acesso 

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI REGISTRO DE ACESSO 

Descrição Contém os registros de entrada e saída, junto ao número de 

identificação do usuário. 

Status Inativo 

Dados Pessoais Número da placa, nome, data e hora de entrada e saída, local do 

acesso. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações, pois contém informações 

pessoais. 

Fontes de  

Alimentação do BI 

Cadastro, solicitação de acesso, log dos sensores. 

Data de Criação - 

Data de Revisão - 

Pessoas  

Proprietário do BI Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários PROAD, Equipe de monitoramento. 

Gestão  

Risco Risco de pessoas não autorizadas acessarem a Universidade 

Risco de Perda A perda do BI acarretaria na perda de todo o histórico de acessos 

na falta de backup. 

Valor  O BI é de grande importância, pois é a principal fonte de dados 

para monitoramento individual, além de possuir grande valor na 

etapa de aprendizagem organizacional. 

Período de As informações devem ser realimentadas no momento de entrada 
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Retenção do objeto e no momento de saída. 

Descarte O critério para descarte das informações deve ser decidido, de 

acordo com a necessidade de uso da informação.  

Requisitos de Uso  

Encontre Informações são alimentadas pelos BIs de cadastro de 

vinculados, cadastro de visitantes e solicitações de acesso e 

contem os registros de acesso ao estacionamento. No acesso, a 

tecnologia utilizada associará os dados coletados aos dados do 

sistema e essa informação ficará armazenada no banco de dados. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa da 

do Campus. Cabe à direção casos de edição e alteração de 

alguma informação.  

Aplicação Essas informações possibilitam identificar os indivíduos que 

desejam utilizar o estacionamento do campus, e qual o seu 

vínculo com a universidade. 

Compreenda A compreensão vem da análise dos acessos regulares e 

irregulares. 

Confiança Todos os registros existentes nesse BI são de pessoas que 

acessaram o estacionamento. 

Tabela 6: Registro de acesso  

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NOS ACESSOS 

SEGUNDO O SM 

Descrição Contém os registros dos acessos não conformes que foram 

percebidos pelo SM. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Nome, matrícula e/ou CPF, número da placa,  data e hora de entrada 

e saída não conforme com a permissão, local do acesso, classificação 

da não conformidade. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 
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alterações nas informações. 

Fontes de 

Alimentação do 

BI 

Cadastro de vinculados, Cadastro de visitantes, Solicitações de 

acesso e Registros de acesso. 

Data de 

Criação 

- 

Data de 

Revisão 

- 

Pessoas  

Proprietário do 

BI 

Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários Equipe de monitoramento, direção das escolas do campus, PROAD. 

Gestão  

Risco Risco de pessoas não autorizadas serem cadastradas erroneamente ou 

propositalmente. Risco de registro não ser feito caso não haja 

segurança presente no momento do acesso e/ou na falta de energia 

elétrica. 

Risco de Perda Seria possível recuperar as informações consultando o registro de 

acesso e registrando os dados de entrada e saída manualmente em 

caso de perda do BI. 

Valor O BI é de extrema importância, pois é a principal fonte de dados 

para monitoramento do ambiente. 

Período de 

Retenção 

Informações devem ser realimentadas sempre que uma pessoa tenta 

realizar acesso ao estacionamento 

Descarte Informações não devem ser descartadas. 

Requisitos de 

Uso 

 

Encontre As informações contidas nesse BI são alimentadas pelos BIs de 

Cadastros de Autorizados e de Solicitações de Acesso, além de 

conter os registros de entrada e saída do estacionamento. Na entrada, 

será necessário a leitura do número de identificação, que fará a busca 

aos BIs e associará as informações necessárias para detalhar aquele 
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acesso. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa da do 

Campus. Cabe à direção casos de edição e alteração de alguma 

informação. 

Aplicação Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 

principalmente em relação ao controle de entrada do estacionamento.  

Compreenda A compreensão vem da análise de todos os acessos regulares e 

irregulares. Podendo observar com que frequência os acessos 

especiais ocorrem e se existem tentativas de acessos negados ou que 

não foram solicitados previamente. Além disso, é possível relatar 

acessos que não cumpriram o período autorizado. 

Confiança Os registros são feitos de acordo com os algoritmos lógicos do que é 

considerado conforme para o sistema. Por isso, é preciso validar as 

informações para que não haja falsa interpretação do SM. 

Tabela 7: Identificação de não conformidade nos acessos segundo o SM 

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI IDENTIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADE NOS ACESSOS 

(RELATADOS) 

Descrição Contém os registros de acessos que são considerados não 

conformes pelos seguranças e indivíduos do Campus 

Status Inativo 

Dados Pessoais Nome, matrícula e/ou CPF, número da placa,  data e hora de 

entrada e saída não conformes com a permissão, local do acesso, 

classificação da não conformidade. 

Sensibilidade Necessário proteger as informações contidas para que não haja 

vazamento de informações pessoais. 

Fontes de 

Alimentação do 

BI 

Reportes ao sistema feito pelos seguranças ou indivíduos que 

presenciaram um acesso não conforme. 

Data de Criação - 
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Data de Revisão - 

Pessoas  

Proprietário do 

BI 

Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 

Gestão  

Risco Pessoas relatarem acessos que julgaram inapropriados 

erroneamente. Por isso,  é necessário verificar a veracidade do 

relato, consultando os registros de acesso, na etapa de validação. 

Risco de Perda A perda do BI acarretaria na perda de todas as informações 

relatadas, já que a fontes são os indivíduos. 

Valor O BI é importante  pois possibilita a coleta de informações, que não 

foram percebidas previamente pelo sistema, ajudando na melhoria 

do SM. 

Período de 

Retenção 

Informações são fornecidas por indivíduos, por isso recebem 

tratamento. Um período de validade deve ser estabelecido  para que 

seja possível o aproveitamento das informações. 

Descarte Informações devem ser descartadas, se não forem validadas ou se o 

tempo de validade expirar. 

Requisitos de 

Uso 

 

Encontre As informações podem ser fornecidas ao sistema pelo acesso online 

dos usuários, ou pelos funcionários de segurança, sendo 

disponibilizadas somente para a parte administrativa. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa da 

do Campus. Cabe à direção casos de edição e alteração de alguma 

informação. 

Aplicação Esse BI servirá de alimentação para o sistema tratar os eventos. 

Quanto mais informação for fornecida mais fácil é o tratamento. 

Compreenda A compreensão vem da percepção dos funcionários e usurários do 

Campus, sobre as normas de acesso. Se for percebida alguma 

irregularidade que o SM não percebeu, é necessário verificar as 
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falhas do sistema.  

Confiança As informações só serão consideradas de confiança após a 

validação das informações. 

Tabela 8: Identificação de não conformidade nos acessos (relatados) 

 

 

REGISTRO DO BEM DE INFORMAÇÃO 

BEM DE INFORMAÇÃO 

Nome do BI TRATAMENTO DOS ACESSOS NÃO CONFORMES 

Descrição Contém a reunião de informações que darão as soluções para os 

acessos não conformes. 

Status Inativo. 

Dados Pessoais Número de identificação individual, nome, vinculo/visitante, 

número da placa, informação dos sensores de acesso, imagens do 

acesso não conforme. 

Sensibilidadee Necessário proteger as informações. 

Fontes de 

Alimentação do BI 

Todos os BIs do monitoramento individual. 

Data de Criação - 

Data de Revisão - 

Pessoas  

Proprietário do BI Responsável pelo Campus da Praia Vermelha 

Usuários Equipe de monitoramento, direção, PROAD. 

Gestão  

Risco Risco do tratamento não ser possível por falta de informação no 

sistema. 

Risco de Perda A perda do BI acarretaria na necessidade de tratar novamente os 

acessos não conformes. 

Valor O BI é muito importante para guardar as informações do 

tratamento. 

Período de 

Retenção 

As informações de tratamento devem receber um período de 

validade. 
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Descarte Devem ser descartadas após o termino da validade. 

Requisitos de Uso  

Encontre As informações unidas neste BI são fornecidas pelos outros BIs 

do SM. 

Acesso Será permitida a leitura do BI, para toda a parte administrativa 

da do Campus. Cabe à direção casos de edição e alteração de 

alguma informação. 

Aplicação Esse BI servirá de alimentação para diversos produtos, 

principalmente em relação ao controle de acesso. 

Compreenda A compreensão vem da análise dos acessos e como o sistema 

pode prevenir acessos irregulares. 

Confiança As informações do tratamento são confiáveis por unir 

informações que já foram validadas nos outro BIs anteriores. 

Tabela 9: Tratamento dos acessos não conformes 

 

3.7 Aprendizagem do monitoramento  

A etapa de aprendizagem do monitoramento possui como finalidade estudar as 

oportunidades de extração do conhecimento a partir do Ciclo de Operação do Sistema 

de Monitoramento [OLIVEIRA,M, 2017]. Suas etapas utilizam as informações geradas 

nas etapas do Ciclo de Operação, para extrair conhecimento sobre a organização. No 

que diz respeito ao Ciclo da Informação, quando a informação chega na etapa 9 (uso da 

informação), ela está pronta para ser usada com a finalidade de extrair conhecimento 

associado a ela.  

A identificação das oportunidades de aprendizagem sobre a organização possibilita 

uma tomada de decisão inteligente, fazendo com que a informação cumpra seu papel 

central. Abaixo estão listados alguns produtos e relatórios que devem ser desenvolvidos 

para a aprendizagem organizacional, de acordo com o objeto escolhido para 

monitoramento.  

 Documentação do Sistema de Monitoramento: Contém o registro dos Bens de 

Informação; Esquemático dos fluxos da informação; Documentação das 

habilidades e competências dos profissionais da equipe de monitoramento; Atas 
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de reunião sobre o SM; Registros das tecnologias utilizadas no SM; Manual de 

elaboração e manutenção do SM. 

 Relatório de controle de acesso ao campus: Contém os registros de acesso ao 

Campus da Praia Vermelha, podendo ser dividido em controle de acesso de 

autorizados, controle de acessos negados e controle de acessos irregulares.  

 Relatório de não conformidade em eventos relatados: Contém o registro de 

acontecimentos não esperados, relatados pelo segurança local. 

 Relatório de infrações solucionadas com o sistema: Contém o registro das 

soluções encontradas para as não conformidades relatadas. 

 Painel semestral do perfil do Campus: Contém estatísticas sobre o perfil de 

funcionamento do Campus 
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Capítulo 4 

Monitoramento do Controle de Acesso em 

Ambientes 

Tomando como base a modelagem do capítulo anterior, vemos que dentro de um 

sistema de monitoramento existem diversos BI’s que devem ser coletados, e esses BI’s 

devem estar disponíveis no momento certo, para serem usados. Quando se trata de 

monitoramento de ambientes, algo muito importante, é saber quem o acessa, sendo esse 

BI, de extrema importância para o monitoramento. O uso desta informação pode gerar 

diferentes aplicações dentro do sistema, como limitar o acesso a determinados 

ambientes, tornando-os mais seguros, prover mais serviços e gerenciar melhor os 

recursos disponíveis. 

Para se construir um sistema de monitoramento de acesso efetivo, que cubra 

falhas de segurança e sirva de apoio para a tomada de decisões, é necessário entender 

melhor quais são os tipos de ferramentas que temos disponíveis hoje e como funciona 

sua comunicação com os computadores. Uma vez que as tecnologias são bem 

conhecidas e caracterizadas, é mais fácil entender onde elas devem ser aplicadas, 

dependendo da finalidade desejada. A montagem da arquitetura do sistema de coleta de 

dados é uma etapa essencial antes de iniciar a modelagem do sistema de gestão, pois 

dependendo da escolha das tecnologias, o sistema será mais ou menos vulnerável a 

falhas de monitoramento, e será possível, construir sistemas que funcionem de forma 

eficiente e com o menor custo possível, organizando a informação e facilitando o acesso 

a mesma, de forma fácil, inteligente e no momento certo.   

Para ilustrar o sistema de monitoramento de acesso, vamos usar uma simplificação, 

conforme a figura abaixo, que consiste de: 

 

● Um sensor, que fica responsável por coletar as informações do indivíduo que 

deseja o acesso; 

● O sistema de gerenciamento de dados, que contém a inteligência do sistema, e 

possui um banco de dados. Esse componente se bem elaborado, facilita a gestão 

e melhora significativamente a segurança do sistema. 

● O atuador, que funciona de acordo com as ordens liberadas pelo sistema.  
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4.1. Tecnologias de identificação 

Atualmente existem diversas tecnologias usadas para monitoramento de acesso, 

e este trabalho vai focar nas tecnologias que tornem possível o armazenamento da 

informação, para que ela possa ser analisada e gerenciada, além disso, quanto mais 

próximo dos conceitos de IOT essa tecnologia se aproximar mais satisfatório para o 

sistema será sua utilização. Logo, além de entender como a tecnologia funciona, serão 

analisados a capacidade de extração de informações, tempo de resposta do sistema, 

tamanho dos dados armazenados, assim como seu custo de implementação, visto um 

preço muito elevado tornaria a aquisição da tecnologia inviável.  

Existem basicamente quatro maneiras de autenticar uma pessoa [COSTA, 2006]. 

A primeira maneira é por meio de um dispositivo físico que pode ser um cartão por 

exemplo. A segunda é através de senhas. A terceira utiliza um padrão ou atividade 

específica do individuo, como a fala por exemplo. E a quarta maneira utiliza 

características físicas como impressão digital, geometria do rosto ou íris. 

Em um controle de acesso, muitas vezes o foco principal é reconhecer e 

armazenar no sistema a ação de um individuo, porém é importante pensar que muitas 

vezes um objeto pode estar relacionado diretamente a uma pessoa e muitas vezes a 

identificação correta deste objeto pode levar a identificação automática de um 

indivíduo, por isso, além de tecnologias de autenticação de pessoas, iremos também 

entender melhor sobre tecnologias usadas para  identificar um objeto como uma placa 

de carro por exemplo. 

Figura 14: Simplificação do controle de acesso 
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Abaixo, estão as tecnologias listadas neste trabalho. Muitas delas já são usadas 

atualmente para identificar objetos e autenticar pessoas dentro dos prédios da 

Universidade, no entanto como foi falado no capítulo anterior, nenhuma delas está 

sendo utilizada hoje no campus da Praia Vermelha. 

Tipos de tecnologias: 

Identificação por rádio frequência ou RFID (Radio Frequency Identification); 

NFC; 

Biometria (impressão digital, identificação da íris, identificação facial, 

identificação de voz); 

Cartão de código de barras; 

OCR; 

Teclado numérico. 

Utilizando a simplificação da Figura 12, podemos identificar previamente quais 

as partes da simplificação fazem parte de cada sistema tecnológico, e esta informação 

estará descrita em cada seção, como o atuador será sempre o mesmo, ele não estará 

descrito. 

 

4.1.1 Identificação por rádio frequência (RFID - RADIO 

FREQUENCY IDENTIFICATION)  

 

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA RFID 

Sensor: Leitor RFID 

Sistema: Sistema computacional 

Componente para a identificação: Tag RFID 

Tabela 10: Simplificação do Sistema RFID 

A identificação por rádio frequência (RFID) surgiu em 1960 com a finalidade de 

resolver os problemas de acompanhamento e acesso em sistemas que não permitiam o 

contato direto em ambientes hostis onde o código de barra não podia ser aplicado. 

[BRAGA, 2015]. Consiste em uma tecnologia que utiliza ondas eletromagnéticas para 

transmitir informações. Essa tecnologia permite uma maior eficiência no rastreamento, 

identificação, localização e gerência de objetos.  
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A tecnologia RFID é composta por três principais vertentes: Um identificador 

(tag), um leitor (antena + transceptor) e um banco de dados. O RFID usa rádio 

frequência (RF) em uma frequência específica, variação de campo eletromagnético, e 

um conjunto de antenas e transmissores estruturados para capturar dados. Utiliza um 

microchip ligado a uma antena, podendo operar em altas ou baixas frequências. e para 

monitorar um objeto, não é necessário campo visual direto com o mesmo, dependendo 

da frequência de atuação. 

 

 

 

Figura 15: Sistema RFID [ARAUJO et al., 2016] 

 

4.1.1.1 O Identificador (tag) 

 O identificador pode ser de tecnologia passiva ou ativa [BRAGA, 2015]. Os 

identificadores ativos necessitam de uma fonte de energia para funcionar, pois eles 

carregam mais informações no chip, porém ao esgotar a energia da bateria conectada, 

seu funcionamento é interrompido. Possuem um alcance entre 20 e 100 m, quando 

usadas em UHF. Os identificadores passivos possuem dimensões físicas menores que as 

tags ativas, por não precisarem de uma bateria para funcionar. Esses identificadores são 

encontrados em forma de etiquetas, que podem ser coladas com adesivo no 

equipamento a ser monitorado, e também estão presentes em cartões, devido às 

dimensões reduzidas. Por não possuírem bateria, o tempo de vida de uma tag passiva é 

superior à tag ativa. 

O identificador RFID possui 14 bytes de dados, sendo o primeiro byte 02H que 

determina o início da tag, os próximos 10 bytes são referentes à identidade da tag e são 
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únicos, em seguida temos o checksum que é a soma verificadora de todos os 10 bytes de 

dados e por último o byte contendo 03H que determina o final da leitura da tag RFID. 

 

 

 

Figura 16: Quadro da tag RFID [ARAUJO et al., 2016] 

 

4.1.1.2 O Leitor (ANTENA E TRANSCEPTOR) 

 A antena tem a função de irradiar o sinal recebido do transceptor.   O sistema 

leitor utiliza dois métodos de acoplamento: proximidade eletromagnética ou indutiva e 

propagação por ondas eletromagnéticas [BRAGA, 2015]. O transceptor faz o controle 

das comunicações de rádio através das antenas, de forma que ele envia o sinal para a 

antena e recebe o dado que a antena retorna das tags.  

 As ondas eletromagnéticas enviadas pela antena definem o tipo de RFID 

indicado para cada tipo de aplicação. O RFID pode ser caracterizado como Low 

Frequency RFID (LF RFID), High Frequency RFID (HF RFID) e Ultra High Frequency 

RFID (UHF RFID), conforme a tabela abaixo: 
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Frequência Características Aplicações  

Baixa 

(LF): 100 a 

500 KHz 

❏ Baixo custo 

❏ Baixa velocidade 

de leitura 

 

❏ Controle de 

acesso 

❏ Identificação de 

animal 

❏ Controle de 

inventário 

 

❏  

Alta (HF): 

10 a 15 

MHz 

❏ Potencialmente de 

baixo custo 

❏ Média velocidade 

de leitura 

 

❏ Controle de 

acesso 

❏ Smart cards 

 

❏  

Ultra-

alta(UHF): 

850 a 950 

MHz e 2,4 

a 5,8 GHz 

❏ Alta velocidade de 

leitura 

❏ Alto custo 

❏ Linha de visão 

requerida 

 

 

 

❏ Monitoração de 

veículos nas 

estradas 

 

 

 

Tabela 11: Tipos de sistemas RFID 

 

O primeiro tipo, que opera entre 100 e 500 KHz, possui baixíssimo alcance, 

sendo necessário contato físico entre antena e a tag para ser efetuada a leitura dos dados.  

O de alta frequência, também possui baixo alcance, porém não necessita de 

contato físico entre a antena e a tag. É interessante ressaltar que carteirinha da 

Universidade utiliza RFID nessa faixa de frequência (13.56 MHz).  

O de frequência ultra-alta (UHF) possui um longo alcance de leitura, sendo 

indicado para locais onde é necessário o monitoramento de equipamentos, e para 

controle de acesso, podendo também ser usado para identificação de pessoas a longa 

distância, dentro de uma instituição, desde que os indivíduos carreguem uma tag RFID. 
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Por ter um alcance de leitura elevado e rápida velocidade de leitura de dados, um 

sistema de UHF RFID é recomendado para identificação de equipamentos que passam 

por uma porta, além do monitoramento desses em um ambiente fechado, visto que por 

serem mais suscetíveis a interferência, as ondas eletromagnéticas ficam confinadas no 

local onde a antena está localizada. Dessa forma, utilizando uma antena por ambiente, é 

possível verificar exatamente quantos e quais são os equipamentos localizados naquele 

ambiente em um curto espaço de tempo.  

O RFID de curto alcance (HF RFID) possui um custo de implantação superior ao 

teclado numérico, porém não tão alto quanto o RFID de longo alcance, porque a antena 

e o leitor necessários possuem características diferentes. Ao contrário do teclado 

numérico, em que a pessoa necessita digitar um PIN, o RFID de curto alcance utiliza 

uma pequena tag para acionar o atuador e o tempo de resposta de leitura é inferior à 

média de tempo gasto por uma pessoa para digitar no teclado, diminuindo a 

possibilidade de formar filas nas entradas.  

 

4.1.2 NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) 

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA NFC 

Sensor: Leitor NFC 

Sistema: Sistema computacional 

Componente para a identificação: Tag NFC 

Tabela 12: Simplificação do Sistema NFC 

A tecnologia NFC é muito semelhante ao RFID. Conceitualmente podemos dizer 

que essas tecnologias são iguais, pois a tecnologia NFC é derivada da RFID, logo 

consiste nos mesmos elementos básicos da RFID (leitor e tag),  porém a tecnologia NFC  

está projetada para trabalhar somente com altas frequências (HF), na faixa entre 10 e 15 

MHZ, mais especificamente na frequência de 13,56 MHZ e é uma tecnologia projetada 

para aplicações de curto alcance (aproximadamente 10 cm).  As etiquetas NFC podem 

ser passivas ou ativas, e seguem o mesmo conceito explicado anteriormente no tópico 

de RFID. A comunicação em NFC pode ser classificada como passiva ou ativa. Na 

comunicação ativa, ambos os dispositivos atuam como leitor e como tag, pois ambos 

possuem fontes de alimentação, já na comunicação passiva só um atua como leitor e o 

outro como tag. A comunicação ativa pode ser listada como uma das principais 
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diferenças entre a tecnologia NFC e a RFID, pois em RFID a comunicação só acontece 

em um sentido, enquanto em NFC a comunicação pode ocorrer entre dois sentidos caso 

a comunicação seja ativa. Isto possibilita uma comunicação peer-to-peer, que pode ser 

caracterizada como uma verdadeira troca de informação [SAB et al]. Além dessa 

diferença, existe também o fato da tecnologia NFC só estar disponível para curto 

alcance, como dito anteriormente, enquanto a tecnologia RFID está disponível para 

diversos alcances. 

 Uma das vantagens da NFC é o fato dos smartphones comercializados hoje em 

dia, possuírem uma etiqueta ativa, o que nos traz muitas possibilidades de uso, pois 

grande parte da população mundial, hoje em dia, possui um smartphone. Outras 

vantagens da tecnologia são a possibilidade de transmissão de dados sem interferência e 

a segurança, pois o alcance limitado oferece maior segurança na comunicação, já que 

dificulta a ocorrência de ataques. Para que um ataque seja realizado com sucesso, o 

atacante deve estar próximo aos dispositivos que estão se comunicando [SAB et al]. 

  A NFC, pode ser comparada também com a tecnologia bluetooth, e de fato 

ambas possuem a possibilidade de transmissão de dados a curta distância, no entanto a 

bluetooth possui um alcance muito maior, comparado ao NFC, cerca de 100 m de 

distância, o que facilita a ação de pessoas mal intencionadas diminuindo a segurança e 

consequentemente diminuindo o número de aplicações. 

 Essa tecnologia já possui muitas aplicações, no entanto ainda pode ser muito 

explorada. Uma das principais aplicações envolve o uso de um smatphone com tag NFC 

sendo usado para realizar pagamentos. Utilizando um aplicativo específico o sistema 

inicia uma comunicação peer-to-peer, onde ambos os dispositivos se comunicam e o 

usuário pode digitar sua senha no smartphone, de forma que ela será reconhecida pelo 

sistema e concluirá a compra. Além desta aplicação, podemos citar também as seguintes 

aplicações: 

 Controle de acesso para identificação de pessoas. Pode ser usado dentro de 

instituições, ou pode ser usado também como forma de pagamento em 

transportes públicos; 

 Marketing e propaganda, pois uma tag NFC pode ser colocada em um anúncio, 

por exemplo; 

 Dentro de hospitais para transferir dados dos pacientes, uma vez que os 

pacientes possuem, por exemplo, uma pulseira com a tag; 
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 Guia turístico virtual, utilizando o smartphone, para obter informações sobre a 

exposição; 

  Para saber preços ou informações adicionais sobre um produto em lojas. 

 

4.1.3 Biometria 

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA BIOMÉTRICO 

Sensor: Leitor biométrico, câmera. 

Sistema: Sistema computacional. 

Componente para a identificação: Característica pessoal. 

Tabela 13: Simplificação do Sistema Biométrico 

Biometria é a ciência que procura identificar indivíduos baseando-se em 

características únicas [BONATO; NETO, 2010]. Essas características podem ser 

fisiológicas, tais como impressão digital, padrão da íris, medidas faciais, formato das 

mãos, como comportamentais como voz, assinatura, modo de andar ou modo de digitar, 

etc. 

Todas essas características biométricas podem ser utilizadas para autenticar uma 

pessoa, em um sistema de monitoramento, onde um dos objetivos pode ser controlar o 

acesso de pessoas, a um determinado local. Uma das vantagens da biometria, frente às 

outras tecnologias, é o fato dela ser uma característica única do individuo e logo, possui 

alto grau de dificuldade de falsificação, enquanto as outras tecnologias requerem o uso 

de documentos de identificação que podem ser esquecidos, roubados, emprestados, 

perdidos, copiados ou falsificados facilmente. O grande desafio desse tipo de tecnologia 

é o processamento da informação. Para obter-se um bom resultado é preciso que os 

equipamentos e a lógica por trás do sistema, possuam uma boa precisão. 

Para identificar a característica biológica escolhida, geralmente são utilizadas 

duas áreas de conhecimento, sendo elas, a área de processamento de sinais, usada para 

capturar o sinal e a área de reconhecimento de padrões, que define os métodos para 

classificar os elementos em um conjunto de dados, baseando essa classificação em suas 

características. Reconhecimento de padrões é o estudo de como as máquinas podem 

observar o meio, aprender e distinguir padrões de interesse neste meio e serem capazes 

de tomar decisões corretas sobre as categorias a que pertencem tais padrões [COSTA, 

2006]. 
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O sistema biométrico utiliza métodos automáticos para tratar do processamento 

e classificação dos sinais capturados, para a interface homem/máquina que faz a entrada 

de dados no sistema e realiza a verificação/identificação sem intervenção humana e para 

a captura de um sinal digital ou analógico de características de uma pessoa. 

Os sistemas biométricos podem ser classificados como, um para um, ou um para 

muitos, que é a forma de classificação dos dados de entrada, junto à base de dados.   

Um sistema um para um compara a informação biométrica do individuo, com a 

informação biométrica armazenada em uma base de dados correspondente àquele 

indivíduo. Esse tipo de sistema também é chamado de sistema de verificação. 

Um sistema um para muitos, é um sistema que compara a informação coletada, 

com uma base de dados que contém a informação de vários indivíduos e declara se 

existe um casamento com algum deles ou não. Esse tipo de sistema também é chamado 

de sistema de identificação. 

Uma característica importante que o sistema deve levar em consideração, é se 

aquela pessoa apresenta características de uma pessoa viva ou não, esse tipo de 

característica pode evitar tentativas de fraudes. Em alguns sistemas de reconhecimento 

de face, por exemplo, além das características da face, utiliza-se também um sensor de 

temperatura, para ter certeza que a face a ser reconhecida, não é uma foto e sim uma 

pessoa. 

Abaixo estão listados alguns dos sistemas mais utilizados hoje em dia. 

 

Impressões Digitais 

 

Estima-se que a chance de duas pessoas, incluindo gêmeos, terem a mesma 

impressão digital é menor do que uma em um bilhão [COSTA, 2006]. O método de 

impressão digital consiste em analisar os elementos principais e únicos da digital de um 

indivíduo, esses elementos são pequenos pontos que podem ser de finalização de linhas 

ou junção de linhas, vales e sulcos que existem entre os pontos, e são chamados de 

minúcias. Podemos observar na imagem abaixo, algumas dessas características. O 

arquivo de referência que contêm as informações sobre a impressão digital varia de 

algumas centenas de bytes até milhares de bytes [BONATO; NETO, 2010]. 
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Figura 17: Características da impressão digital [BONATO; NETO, 2010] 

 

Olhos 

 

As características dos olhos usadas para identificação biométrica são padrão da 

íris e padrão dos vasos sanguíneos do fundo do olho (retina).  A principal vantagem da 

captura do padrão da íris sobre a varredura da retina é que na primeira não se necessita 

que o olho do indivíduo que está sendo testado esteja focalizado em um determinado 

lugar, e a imagem da íris pode ser obtida pelo dispositivo de captura até a um metro de 

distância [COSTA, 2006]. No entanto, a imagem de captura precisa ser clara, isso é ter 

iluminação suficiente para a captura, além de não ter nada obstruindo a visão do 

indivíduo.  Para capturar as características da retina usa-se luz infravermelha de baixa 

intensidade na pupila e na parte superior do olho, apesar de ser um dos métodos mais 

precisos, não possui muita aceitação entre os usuários, por ser um método invasivo. 

 

Face 

 

Uma das áreas que está crescendo mais rapidamente na indústria da biometria 

em termos de novos esforços de desenvolvimento é a verificação e identificação através 

da faces [COSTA, 2006].Os sistemas identificadores de face costumam usar redes 

neurais, pois tentar fazer com que a máquina, pense como um humano e reconheça a 

face. 
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Voz 

 

Essa abordagem biométrica é muito atrativa visto que é considerada pouco 

invasiva pelos usuários [COSTA, 2006]. No entanto, a voz, possui algumas 

características difíceis de serem mensuradas pelas máquinas como sotaque e entonação, 

que são características geralmente usadas por humanos para reconhecer a voz. Logo o 

reconhecimento de voz precisa, diferentemente do reconhecimento de face seguir por 

um caminho diferente do caminho de redes neurais. Os sistemas de reconhecimento de 

voz utilizam parâmetros de baixo nível derivados de medidas acústicas do sinal de voz, 

como frequência fundamental, envoltória espectral, frequência de formantes, energia, 

entre outros. [COSTA, 2006]. Os sistemas de reconhecimento de voz possuem 

vantagens como baixo custo, fácil aquisição e alta aceitação pelos usuários, porém, 

possuem a desvantagem de serem facilmente fraudáveis [BONATO; NETO, 2010], pois 

possui a dificuldade de distinguir entre uma gravação e uma pessoa viva.  

Podemos comparar os sistemas citados acima, por suas vantagens, desvantagens, 

aceitabilidade, custo e desempenho. Abaixo temos uma tabela de comparação entre os 

sistemas. 

Tipo Vantagens Desvantagens Custo Aceitabilidade Desempenho 

Digital Simples Pode ser 

fraudado. 

Médio Média Alta 

Olhos Preciso Alto custo, 

baixa 

aceitabilidade. 

Alto Baixa Alta 

Face Similar ao 

processo 

humano 

Baixa 

precisão 

Baixo a 

médio 

Alta Baixo 

Voz Fácil 

aquisição 

Fácil de ser 

fraudado 

Baixo Alta Baixo 

 

Tabela 14: Comparação entre sistemas biométricos 
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4.1.4 Cartão de código de barras 

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS 

Sensor: Leitor óptico 

Sistema: Sistema computacional. 

Componente para a identificação: Código de barras. 

Tabela 15: Simplificação do sistema de código de barras 

O leitor de código de barras é uma tecnologia muito usada atualmente, em 

sistemas de gerenciamento de objetos e, além disso, pode ser usado para o controle de 

acesso de pessoas. É uma ferramenta de baixo custo e de fácil implementação e uso, 

podemos encontrar facilmente no mercado, leitores de código de barras, com entrada 

USB e a facilidade de criação dos códigos torna essa tecnologia uma das mais simples 

que existem. 

 Em 1952, Joseph Woodland e Bernard Silver criaram o código de barras e o seu 

respectivo leitor, posteriormente, inspirado no código morse, criaram o primeiro código 

de barras linear.  O código de barras é uma tecnologia de identificação automática, 

muito usada no mundo todo, e podemos encontrá-la em diversas áreas. 

Existem dois tipos de código de barras: 

 

Simbologia linear ou 1D: Usa barras verticais de diferentes larguras, separadas 

por espaços em branco. 

Simbologia bidimensional ou 2D: Usa além de barras, pontos, quadrados e 

outros símbolos. Suas representações mais conhecidas são PDF417(Portable Data 

Format) e DataMatrix. 

 

 

Figura 18: Simbologia linear 1D 
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Figura 19: Simbologia linear 2D 

 

O código de barras representa símbolos alfanuméricos através de barras com 

larguras diferentes, a informação representada é geralmente lida por um scanner, onde 

uma luz varre as barras e identifica pontos de maior e menor reflexão de luz, sendo os 

pontos de menor reflexão de luz (barras pretas) interpretados como 0 e os pontos de 

maior reflexão de luz (barras brancas) interpretados como 1. 

 A interpretação acontece através do uso de um conversor analógico/digital que 

transforma os sinais elétricos analógicos produzido pela luz recebida por meio de um 

sensor fotoelétrico, em um sinal digital (sucessão de 0 e 1 em forma de pulso) e que na 

ausência da luz refletida gera um outro sinal digital que caracteriza a barra, assim, cada 

caractere do código é interpretado como um número binário, onde cada módulo 

reproduz um digito 0 ( reflexão da luz pelo código, ou seja , espaço no código ), ou um 

dígito 1 (absorção da luz pelo código, ou seja, barra no código).  

 

CODIFICAÇÃO 

Existem vários tipos de codificação, e cada código é usado para aplicações 

específicas, abaixo temos uma lista dos principais códigos usados atualmente: 

  

• Código 2 de 5 intercalado:  Utilizado quando se deseja imprimir apenas dígitos 

numéricos; “2 de 5”  significa que 5 barras definem 1 caractere, sendo que duas delas 

são barras largas e “Intercalado” significa que os espaços entre as barras também têm 

significado, de maneira análoga às barras. 

• Código 128: Utilizado para finalidades logísticas;  

• Código EAN 8: Identificação de itens comerciais regido pelo órgão 

internacional de logística GS1; Este padrão permite a codificação de até 8 dígitos 

numéricos. 

• Código EAN 14: utilizados para fardos de caixa de papelão.  
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• Código UPC A: utilizados em produtos americanos. 

• Código ISBN: utilizado para identificar obras literárias. 

 

Decodificação 

 Decodificar um código de barra é transformar os sinais elétricos de um 

dispositivo leitor de código de barra em um caractere correspondente de acordo com o 

padrão do código utilizado. A decodificação do código lido acontece da seguinte forma: 

o decodificador obtém o sinal de entrada da forma como foi explicado anteriormente e 

utilizando uma tabela de codificação obtém como caractere lido um dígito, após uma 

comparação com a tabela. 

 Após uma etiqueta ser lida e decodificada, o resultado pode ser transferido para 

um computador de diversas maneiras tais como: via teclado, via interface RS-232C 

(serial) ou outra interface especifica tais como placas particulares ou interface joystick, 

por exemplo. 

 

4.1.5 OCR (RECONHECIMENTO ÓPTICO DE 

CARACTERES) 

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA OCR 

Sensor: Câmera 

Sistema: Sistema computacional para OCR 

Componente para a identificação: Caracteres 

Tabela 16: Simplificação do Sistema OCR 

Um sistema OCR é um tipo de sistema de reconhecimento de padrões, que 

utiliza imagens que contenham caracteres, onde seus caracteres, após uma série de 

etapas, são copiados em forma de texto para um arquivo.  

O uso de reconhecimento óptico de caracteres tornou-se uma das aplicações 

mais bem sucedidas da tecnologia no campo de reconhecimento de padrões de 

inteligência artificial [AIM, 2000 IN: LINS, 2012]. Existem diversas aplicações desta 

tecnologia, em diversas áreas. Entre as aplicações mais conhecidas, podemos citar o 

reconhecimento de imagens de um texto como de um livro, por exemplo, tornando mais 

simples a edição de um texto que está em formato de imagem, esse tipo de aplicação 

pode beneficiar principalmente pessoas com deficiência que demorariam muito tempo 
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para digitar um texto. Outros exemplos podem ser citados, como:  a tradução, onde um 

texto de uma imagem, pode ser reconhecido e traduzido pelo próprio sistema, tornando 

simples a vida de pessoas que não conhecem determinado idioma, e precisam de 

tradução; o uso de OCR, para reconhecimento de placa de veículos, muito utilizado em 

diversos países para monitoramento de  veículos, em estradas. 

Um sistema OCR possui diversas etapas que são importantes para que o objetivo 

final seja satisfatório. As etapas podem mudar, de acordo com aplicação desejada, 

porém podemos generalizar esse processo que consiste de uma forma geral em obter a 

imagem, localizar seu texto, segmentar e extrair seus símbolos e eliminar o ruído com o 

objetivo de facilitar a extração das características, identificação dos caracteres através 

de uma comparação das características obtidas e das descrições das classes de símbolos 

que são obtidas em uma fase de aprendizado, no inicio do processo de OCR [LINS, 

2012]. A descrição das etapas será mais bem descrita a seguir: 

 

Figura 20: Etapas de um sistema OCR 

AQUISIÇÃO DA IMAGEM: É através desta etapa que obtemos a imagem 

digitalizada. É importante observar que uma imagem em preto e branco nos dá 

resultados melhores, pois diminui o uso da memória e o esforço computacional [LINS, 

2012]. Logo, muitos sistemas passam pela etapa de transformar a imagem em uma 

imagem em escala de cinza e após essa etapa a imagem passa pelo processo de 

binarização, ou seja, transformar uma imagem em escala de cinza em uma imagem 

binária.  Quanto maior a diferença entre o preto e o branco, melhor será o resultado, ou 

seja, quanto mais precisa a imagem, melhor será o resultado. Para isso, é utilizado um 

parâmetro chamado threshold. É calculado um nível limítrofe, onde níveis acima são 

considerados pretos e abaixo são considerados brancos, completando assim o processo 

de binarização da imagem. 

LOCALIZAÇÃO E SEGMENTAÇÃO: Nesta etapa, a imagem passa pelo 

processo de segmentação, que localiza as regiões aonde existem caracteres. O processo 
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de segmentação pode utilizar dois métodos: explicito ou implícito. Onde o método 

implícito separa as imagens das palavras nas bordas dos caracteres e o método implícito, 

corta a imagem em vários pedaços de comprimentos iguais que são representados pelo 

seu vetor de características.  

PRÉ-PROCESSAMENTO: Nesta etapa, o ruído é suavizado e removido, 

acontece a análise  e correção do grau de enviesamento, que é o valor da inclinação da 

linha de base do texto, em relação à horizontal, análise de inclinação, que reduz as 

variações de formatos dos caracteres dentro de uma mesma classe (utilizado em 

reconhecimento de letras cursivas), normalização do caractere, que diminui a variação 

do formato dos caracteres, análise e definição do contorno e o afinamento 

EXTRAÇÃO DE CARACTERISTÍCAS: O objetivo da extração de 

característica é capturar as propriedades dos símbolos [LINS, 2012] .Essa é uma das 

etapas mais difíceis dos sistemas OCR. A forma mais direta de descrever um caractere é 

por sua imagem rasterizada e  uma outra forma é através da obtenção de características 

que ainda permitam a determinação dos símbolos [LINS, 2012], de forma que os 

atributos que não são importantes, fiquem de fora. Existem três categorias de técnicas 

de extração de características Os diferentes grupos de características podem ser 

avaliados de acordo com sua sensibilidade ao ruído e deformação, além da facilidade de 

implementação e uso [EIKVIL, 1993 IN: LINS, 2012] 

 Distribuição de pixels: Essa categoria cobre técnicas de extração de 

características, baseada em distribuição estatística. 

 Transformações e expansões em séries: Essa categoria cobre técnicas que utilizam 

transformadas de Fourier, Walsh, Haar, Hadamard, Karhunen- Loeve, Hough e 

outras. Estas técnicas ajudam a reduzir a  dimensão do vetor característico. 

 Análise estrutural: Esta categoria cobre técnicas que descrevem os caracteres de 

forma geométrica e topológica, através das características obtidas. Com estas 

informações pode-se descrever a parte física do caractere como ranhuras, voltas, 

pontos de término, intersecções de linhas. Comparada às outras técnicas, a análise 

estrutural fornece características com alta tolerância a ruídos e variações de estilo. 

[LINS, 2012] 

 

CLASSIFICAÇÃO: A classificação de padrões tem sido o tema principal dentro 

da área de reconhecimento de padrões e frequentemente é vista como sendo o próprio 
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“reconhecimento de padrões”. [LINS, 2012] Nesta etapa, existem algumas técnicas de 

reconhecimento de padrões e a maioria delas utilizam ou o reconhecimento estatístico 

de padrões ou redes neurais artificiais.  

Os métodos estatísticos são baseados na teoria de decisão de Bayes, que procura 

minimizar a perda de classificação quando dada uma matriz de perdas e probabilidades 

estimadas [LINS, 2012], estes são divididos em parametrizados e não parametrizados. 

Para que se faça a tomada de decisão de Bayes, se requer o conhecimento prévio das 

probabilidades e das funções de densidade de probabilidades. Os métodos de 

classificações parametrizadas assumem formas funcionais para funções de densidade e 

estima os parâmetros pela maior probabilidade, enquanto que os métodos não 

parametrizados podem estimar arbitrariamente distribuições adaptáveis as amostras de 

treinamento [CHERIET,2007]. 

As redes neurais artificiais foram inicialmente estudadas com a esperança de 

criar máquinas com percepção e cognição inteligente ao simular a estrutura física do 

cérebro humano, de forma que uma máquina seja treinada a reconhecer padrões da 

mesma forma que as pessoas reconhecem. 

PÓS-PROCESSAMENTO: Nesta etapa, os símbolos reconhecidos são 

agrupados de forma que façam sentido, ou seja, os símbolos individuais são associados 

àqueles pertencentes à mesma cadeia, criando palavras e números. Para fontes com 

tamanho padronizado, o trabalho é muito mais fácil uma vez que se sabe o espaço que 

cada caractere ocupa [LINS, 2012]. Nesta etapa, acontece também a detecção e a 

correção de erros, baseados no contexto em que o documento está inserido, uma vez que 

o idioma é conhecido, o sistema pode fazer uso de um dicionário ou mesmo estar 

habituado a reconhecer as regras do idioma, facilitando tanto na parte de agrupamento, 

quanto na parte de detecção e correção. 

 

4.1.6 Teclado numérico  

SIMPLIFICAÇÃO DO SISTEMA DE TECLADO NUMÉRICO 

Sensor: Teclado 

Sistema: Microcontrolador, Sistema computacional 

Componente para a identificação: Senha numérica 

Tabela 17: Simplificação do sistema de teclado numérico 
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O teclado numérico é uma tecnologia bastante utilizada em sistemas de controle 

de acesso. Existem vários tipos de teclados, e para cada aplicação pode-se escolher um 

tipo de teclado e distribuição de teclas, como por exemplo, teclados alfanuméricos, 

teclados numéricos ou teclados especiais [HIRAKAWA et al, 2007]. A maioria dos 

teclados usados em controle de acesso são os chamados teclados numéricos matriciais, e 

está seção irá focar seu estudo neste tipo de teclado. 

O teclado serve como um dispositivo de entrada de dados que serão 

interpretados por um computador, ele interpreta impulsos elétricos e interrupções de 

impulsos elétricos para gerar caracteres.  

As teclas do teclado matricial são conectadas no formato de matriz, para realizar 

a leitura das teclas, como mostrado na figura abaixo. Quando um botão é pressionado 

ele conecta a linha com a coluna e o código binário do número correspondente pode 

então ser interpretado pelo sistema. 

 

Figura 21: Matriz do teclado [CUSTÓDIO, 2016] 

Os teclados podem ser classificados do ponto de vista de operação, como 

monomodo ou multimodo. Nos teclados monomodo, um único código é gerado para 

cada tecla, enquanto o multimodo permite mais de um código atribuído a cada tecla, 

pelo uso de teclas adicionais. [HIRAKAWA et al, 2007].  

O teclado matricial pode ser implementado com: circuitos dedicados; circuitos 

simplificados diretamente controlados por microprocessador; com periféricos 

inteligentes e programáveis; e com circuitos microprocessados dedicados. 

[HIRAKAWA et al, 2007].  

Para estudo desta seção foi utilizado um teclado da marca Paradox, 

disponibilizado pelo laboratório GTECCOM. O teclado Paradox 636 é um tipo de 
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teclado feito especialmente para controle de acesso. É do tipo monomodo, e possui 18 

teclas. Este teclado é do tipo que não possui microcontrolador embarcado, no entando 

possui um conversor analógico digital (LM339). Para que o teclado funcione 

corretamente é necessário que ele esteja conectado a um painel de controle, esta 

conexão se dá através de quatro dos cinco fios do teclado, onde dois destes fios, o 

vermelho e o preto, são para alimentação e os outros dois para envio de dados, o quinto 

fio deve ser conectado ao atuador. Abaixo temos uma imagem do teclado. 

  

 

Figura 22: Teclado Paradox 636 

O painel de controle já vem pré-programado, tornando possível a programação 

de até 48 senhas no sistema através do teclado. Para monitoramento do sistema é 

necessário conectar o painel de controle ao computador e utilizar um programa 

disponibilizado pela empresa. Na figura abaixo, podemos ver como essa conexão deve 

ser feita.  

 

 

Figura 23: Sistema de monitoramento Paradox 

Após o estudo do sistema foi possível verificar que o sistema de monitoramento 

Paradox possui uma estrutura complexa e de difícil entendimento, além do seu software 

não possuir manual de instruções e só funcionar em máquinas de 32 bits. Outro 

problema é que o sistema não possui suporte para todas as informações que estão 
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escritas na seção 4.6.3, que descreve os dados de cada bem de informação necessários 

para o bom funcionamento do SM. 

Apesar dos teclados serem muito bem aceitos hoje em dia, eles possuem 

algumas desvantagens. Esse tipo de sistema pode ser altamente fraudável, uma vez que 

qualquer pessoa que saiba uma das senhas, pode facilmente acessar o sistema. Outra 

desvantagem é sua velocidade, pois isso varia de pessoa a pessoa, o que pode tornar o 

sistema lento, dependendo da velocidade de digitação. O uso ideal para esse tipo de 

sistema é o uso de teclados numéricos, juntamente com algum outro sistema de 

identificação, e pode ser uma boa opção para locais que não desejam velocidade no 

sistema.   

 

4.2 Comparação entre os diferentes sistemas de identificação 

Esta seção foi reservada, para a comparação dos sistemas citados acima, pois a 

comparação entre todos os sistemas reforça os pontos positivos e negativos de cada um, 

de forma que será mais fácil escolher o melhor sistema para o objetivo desejado. Visto 

que o objetivo do trabalho é estudar as tecnologias de sistemas de identificação, de 

forma que seja escolhida a mais adequada para o monitoramento do acesso do 

estacionamento do campus da engenharia, e que o objetivo final é o de contribuir para 

que a universidade se torne um ambiente mais inteligente, os parâmetros utilizados para 

a comparação serão os seguintes: 

Custo de aquisição: Visto que o orçamento da universidade é limitado, o alto 

custo de determinada tecnologia, inviabilizaria o uso do mesmo, logo esse parâmetro é 

um dos mais importantes. 

Velocidade de leitura: Visto que o objetivo final é contribuir para que a 

universidade seja um ambiente mais inteligente este parâmetro também possui grande 

importância, uma vez que sistemas em tempo real são cada vez mais requisitados nestes 

tipos de ambientes e a velocidade de leitura para um sistema em tempo real é de 

extrema importância. 

Custo computacional: O custo computacional influencia diretamente no custo 

de aquisição, por isso deve ser levado em consideração. 

Distância máxima de operação: A distância influencia na visibilidade do 

sistema, pois quanto maior for a distância de operação, mais invisível será o sistema, do 
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ponto de vista do usuário. Fazendo com que, como foi falado na seção sobre IOT, o 

sistema esteja funcionando, porém não seja notado pelo usuário.  

Fraudável: Reflete a facilidade com que o sistema pode ser enganado por 

métodos fraudulentos. 

Aceitabilidade: Indica o quanto as pessoas aceitam esse tipo de identificação na 

sua vida cotidiana. 

 

 

 

Parâmetros RFID NFC Reconhecimento  

de face 

Digital Código    

de 

barra 

OCR Teclado 

numérico 

Custo  

de aquisição 

Baixo 

a alto 

Baixo Médio a alto Médio Baixo Baixo Baixo 

Velocidade de 

leitura 

Alta Alta Médio Alta Alta Alta Baixa 

Custo 

computacional 

Baixo Baixo Alto Médio Baixo Baixo a 

médio 

Baixo 

Distância 

máxima de 

operação 

Até 5 

metros 

~10cm Depende do 

sistema 

Contato 

direto 

0-50 

cm 

Depende 

do 

sistema 

Contato direto 

Fraudável Média Média Alta Baixa Alta Médio Alta 

Aceitabilidade Alta Alta Alta Média Alta Alta Alta 

Tabela 18: Tabela de comparação das tecnologias 

4.3 Escolha da tecnologia 

Após a análise da tabela de comparação, podemos escolher, com maior 

propriedade, o sistema mais adequado para o uso em um sistema de monitoramento de 

acesso em um ambiente inteligente.  

Analisando primeiramente, o parâmetro custo de aquisição, vemos que os 

sistemas de biometria analisados e o sistema de RFID, podem apresentar um custo 

relativamente alto frente a outros. O sistema RFID possui baixo custo para sistemas de 

curta distância, porém para alta distância o seu custo pode ser bem elevado. Visto que 

um sistema de alta distância traria a vantagem de possuir baixa visibilidade do ponto de 
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vista dos usuários, fazendo com que o sistema seja mais bem aceito, essa opção se torna 

inviabilizada pelo seu alto custo. O sistema de biometria digital possui custo médio, no 

entanto sua distância de operação é muito baixa, o que pode tornar o monitoramento 

mais lento, além de possuir alta visibilidade pelo usuário, o que pode diminuir suas 

chances de aceitação. Temos o mesmo problema para o sistema NFC, código de barras e 

teclado numérico. 

A tecnologia de reconhecimento de face seria muito adequada, não fosse pelo 

seu alto custo computacional, o que influencia diretamente no custo de aquisição. 

Portanto, a melhor tecnologia para monitoramento de acesso em um estacionamento, 

inserido em um contexto de ambiente urbano inteligente e de baixo custo, seria a 

tecnologia de Reconhecimento óptico de caracteres.  

 Apesar de a tecnologia escolhida possuir limitações, como sensibilidade a 

iluminação e certa facilidade de ser fraudada, sua escolha é justificadas pela vertiginosa 

queda dos preços de câmeras de segurança, além da universidade já possuir câmeras, o 

que diminuiria consideravelmente o custo final de implantação. Além disso, para 

mitigar o problema de iluminação é possível a instalação de holofotes.  

  Visto que possuímos um objeto com alto nível de padronização (placas de 

carro), dentro dos estacionamentos, e que são diretamente relacionados aos seus 

usuários, podemos fazer uso dele para desempenho do sistema. Os sistemas OCR, 

possuem algumas características diferentes, dependendo do contexto em que está 

inserido, portando, os próximos capítulos estão reservado para melhor entendimento do 

sistema, no contexto de reconhecimento de placas. 
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Capítulo 5 

O Sistema de Reconhecimento de Caracteres 

Aplicado ao Reconhecimento de Placas 

 

O crescente interesse pela automatização de processos é uma grande motivação 

para as pesquisas na área de reconhecimento de padrões, e o reconhecimento automático 

de placas de automóveis é um dos diversos assuntos abordados nessa área, mais 

conhecida como Automatic Number Plate Recognition (ANPR) ou License Plate 

Recognition (LPR). 

A automatização do processo de aquisição dos dados passa por diferentes etapas, 

e utiliza diversas técnicas. Essa aplicação de reconhecimento de padrões passa 

constantemente por mudanças uma vez que não existe uma única direção a ser seguida 

pelos pesquisadores, e comumente surgem abordagens diferentes, que trazem novos ares 

às pesquisas [OLIVEIRA, L, 2010] 

No reconhecimento automático de placas, a ideia central é extrair o número de 

licença da placa a partir de uma entrada complexa, que seria uma imagem, resultando 

em uma saída simples, que seria, por exemplo, um arquivo de texto, partindo do 

principio que, para que o veículo possa circular livremente pelas ruas, o emplacamento 

é requisito obrigatório e seu número sempre está associado a apenas um indivíduo, que 

é o responsável pelo veículo, o que nos traz uma grande vantagem dentro do contexto de 

monitoramento de indivíduos. A vantagem do reconhecimento automático de placas 

está principalmente na diminuição dos dados a serem armazenados, uma vez que é 

possível armazenar somente o número da placa em um arquivo de texto, o que diminui 

grandemente a quantidade de dados. 

Apesar da identificação de placas parecer uma aplicação relativamente simples, 

uma vez que o objeto do reconhecimento possui formas bem definidas e pouco 

variáveis, além de possuir caracteres impressos. O reconhecimento de placas de 

veículos apresenta dificuldades próprias devido a diversos fatores como: neblina, poeira, 

chuva, fumaça, a obstrução parcial da placa, diversidades de distâncias, velocidade de 

deslocamento do veículo, ângulo de tomada da imagem, variedade do equipamento de 

captura, variação na luminosidade natural ou falta da mesma, sombras, reflexos, 
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diferenças de padrão, estado de conservação da placa e outros. O que torna o problema 

mais complexo e difícil de ser tratado com um OCR tradicional [CONCI, 2009], ou 

seja, é necessário que exista um sistema de OCR específico para as condições em que se 

deseja instalar a aplicação.  

Para que um sistema de OCR específico para identificação de placas funcione 

corretamente, é necessário considerar outros sistemas de suporte e apoio que tornem o 

sistema aplicável, como atividades do perfil de aquisição de imagem, seja ela estática ou 

vídeo [OLIVEIRA, L, 2010] 

O processo de reconhecimento de placas de automóveis difere um pouco do 

processo geral de reconhecimento de caracteres, que foi descrito no capítulo 5 deste 

trabalho, na seção 5.1.5, como pode ser visto na imagem abaixo. É importante ressaltar 

que existem pesquisas que desconsideram algumas etapas do diagrama apresentado 

abaixo, no entanto essas são as etapas da maioria dos sistemas. 

 

 

Figura 24: Diagrama básico de um processo de ANPR 

 

5.1 Características das placas de automóveis 

Uma das vantagens do reconhecimento de número de placas é o fato do objeto 

em questão, possuir um padrão bem definido em lei, pelo governo a que está submetido 

o dono do veículo. 
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No Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), no uso da 

competência conferida em lei, estabeleceu o Sistema de Placas de identificação de 

Veículos, por meio da Resolução 231, de 15 de março de 2007 [CONTRAN, 2007]. 

O CONTRAN definiu um tamanho e um material padrão, para a confecção de 

placas, assim como uma regra de cores para cada tipo e uma fonte padrão (Mandatory) 

utilizada para os 7 caracteres alfanuméricos das placas nacionais. É importante destacar 

que a padronização atual, só estará vigente até 31 de dezembro de 2020, pois a partir do 

dia 1º de janeiro de 2021, todas as placas deverão estar no padrão disposto na Resolução 

MERCOSUL do grupo Mercado Comum  nº 33/14, definido no Brasil pela Resolução 

590, de 24 de maio de 2016 [CONTRAN, 2016]. Essa mudança pode afetar diretamente 

todos os sistemas de ANPR, pois haverá mudanças nas cores das placas, novos símbolos 

serão adicionados e a fonte padrão será diferente da atual. 

 

Figura 25: Exemplo de padrão de placas [CONTRAN,2007 e CONTRAN,2016] 

Para que o sistema de ANPR funcione de forma eficiente, é importante que a 

fonte utilizada estabeleça diferenças marcantes entre uma letra e outra. Uma das 

maiores dificuldades do sistema é na identificação correta das letras I, Q e O, pois 

possuem grande semelhança com os números 1 e 0, além das letras Q e O, possuírem 

grande facilidade de serem confundidas [OLIVEIRA, L, 2010], por essa razão a escolha 

da fonte é um fator tão importante para esse tipo e sistema. 

 

5.2 Aquisição de imagens digitais 

A aquisição de imagens digitais é feita através de um sensor óptico, onde a 

energia de entrada é transformada em tensão elétrica na saída, de acordo com a resposta 

a energia a que foi exposto. No caso de um sistema de ANPR, para aquisição das 
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imagens podemos utilizar uma câmera digital. É interessante conhecer algumas 

características das imagens, para saber como trabalhar com elas posteriormente, por isso 

a próxima seção está reservada com esse propósito.  

 

5.2.1. A imagem digital  

Uma imagem digital é uma função bidimensional da forma f(x,y), onde cada 

ponto da imagem possui uma intensidade definida por f(x,y) e o valor da função é um 

escalar positivo em cada ponto (x,y) cujo significado físico está ligado à fonte de luz e  

ao objeto. 

Essa função é caracterizada pela multiplicação dos seguintes fatores: iluminação 

(quantidade de luz) e refletância (quantidade de luz refletida). Os valores do fator 

iluminação são positivos e finitos, enquanto os valores da refletância variam de 0 a 1 

[OLIVEIRA, L, 2010]. A função f(x,y) é contínua em relação as coordenadas x e y e 

também em amplitude, logo é necessário discretizar-la para que a imagem se torne uma 

imagem digital. O processo de digitalização da imagem das coordenadas é chamado de 

amostragem e o da amplitude de quantização. Cada ponto da função representa um 

pixel, na imagem digital, com um único valor de amplitude. Quanto maior for a 

quantidade de pixels, melhor será a qualidade da imagem, pois a digitalização será 

menos perceptível ao olho humano. 

A principal forma de representar uma imagem digital é matricialmente, onde 

cada elemento da matriz representa um pixel. Nesse tipo de representação, o elemento 

origem da imagem se localiza no canto superior esquerdo, como pode ser visto na 

imagem abaixo: 

 

Figura 26: Representação matricial de uma imagem [OLIVEIRA, L, 2010] 

Uma imagem digital possui uma característica chamada  resolução, está pode ser 

dividida em resolução espacial e resolução de intensidade.  A resolução espacial  é a 

quantidade de pontos representados por uma unidade de comprimento. Sua unidade de 
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medida típica é o dpi (dots per inch), que indica quantos pontos, ou pixels, a imagem 

possui a cada unidade de polegada [OLIVEIRA, L, 2010], ou seja, quanto maior a 

quantidade de dpi, melhor será a qualidade da imagem.  A resolução de intensidade 

corresponde a quantidade de níveis discretos diferentes para representar uma grandeza 

contínua, onde um pixel é representado por uma palavra de uma determinada 

quantidade de bits. Quanto maior a quantidade de bits por pixel, maior será a resolução 

de intensidade. Se um pixel é representado por 8 bits, então,  28 = 256 níveis de cinza 

diferentes. Vale a pena ressaltar que esse fator pode influenciar diretamente na 

velocidade do processamento da imagem, uma vez que quanto maior a resolução mais 

espaço de memória será utilizado para alocar memória. 

Para representar esses níveis de cinza, graficamente, podemos utilizar um 

histograma, que será útil para avaliar as diversas características da imagem, como 

contraste, cor predominante e também limiar para binarização [OLIVEIRA, L, 2010] 

 

 

 

Figura 27:Placa de carro 

 

Figura 28:Histograma da placa 
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 A definição do limiar de binarização (Thresholding) é uma parte muito 

importante para o sistema de ANPR, pois pode facilitar grandemente o correto 

reconhecimento de caracteres. No entanto, não está claro, em que parte do processo a 

binarização deve ser feita. Existem diferentes métodos de Thresholding, e alguns serão 

descritos abaixo: 

Método do Vale: Esse método define o limiar de binarização através da análise 

do histograma. Determina-se um vale entre dois picos, referentes ao tom claro e ao tom 

escuro predominantes em uma imagem, o limiar de polarização deve estar definido 

neste vale. 

Basic Global Thresholding (BGT): é um método interativo composto por cinco 

passos:  

1. Define um valor inicial T, que deve ser estimado, baseado no método do 

vale; 

2. Os pixels da imagem são divididos em dois grupos. O grupo que possui 

intensidade menor ou igual ao T definido no passo 1, e o grupo que possui 

intensidade maior que T; 

3. A média dos pixels dos dois grupos é calculada; 

4. Um novo valor de Thresholding é calculado por T2 = 
 𝑚é𝑑𝑖𝑎 1+𝑚é𝑑𝑖𝑎 2

2
; 

5. Se ∆𝑇 for menor que um  ∆𝑇𝑑𝑒𝑓(que deve ser definido previamente), o 

processo deve finalizar, caso contrário os passos de 2 em diante devem ser 

repetidos.   

 

5.3 Localização e extração da placa 

Esta etapa do sistema ANPR, consiste no rastreamento da imagem a procura de 

uma região exata que contém somente a placa do veículo, com o objetivo de extrair essa 

região para a realização das próximas etapas. 

Existem diversas formas de localização de placas de veículos. As placas 

possuem diversas características que podem ser utilizadas para essa localização e a 

análise delas, muitas vezes é a chave para obter os melhores resultados. É importante 

ressaltar a importância da imagem não ser obtida de grandes distâncias, pois o excesso 

de ruído da imagem pode influenciar diretamente na localização da placa. É possível 

também estabelecer restrições, de acordo com a característica da placa a ser analisada. 



67 

 

Grande parte dos trabalhos que fazem localização de placas se baseia na alta 

frequência de mudança de brilho na região da placa, por ser uma característica que 

resiste a presença ou não de ruído [OLIVEIRA, L, 2010]. 

De acordo com [BELVISI, 1999] quando a binarização é feita antes desta etapa, 

a localização apresenta um grande número de erros, pois características diversas, como 

cor da placa, cor do carro, cor de outros objetos presentes na cena e iluminação, podem 

influenciar negativamente na definição do limiar de thresholding, prejudicando a 

localização da placa. 

 As duas abordagens mais comuns para localização de placas são as 

seguintes: 

1. Detecção de bordas; 

2. Transformada Hough. 

Em um estudo feito por GANAPATHY;LUI, 2008 In: OLIVEIRA, L, 2010, 

essas técnicas foram analisadas e foi constatado que: a técnica de detecção de bordas 

é simples e rápida, mas susceptível a ruído; O uso da transformada Hough para 

detecção de linhas, dá bons resultados, porém ocupa grande quantidade de memória 

computacional o que justifica seu alto tempo de execução e além disso, exige que as 

linhas que delimitam a placa, estejam bem definidas. 

As próximas seções estão reservadas, para melhor entendimento dessas práticas. 

 

5.3.1 Detecção de bordas 

Uma borda é a fronteira entre duas regiões de níveis de cinza diferentes. Para a 

detecção e realce de bordas, é aplicado o filtro por derivada utilizando-se máscaras de 

convolução, também chamadas de operadores de 2x2 ou de 3x3. Alguns exemplos 

destas máscaras são os operadores de Roberts, Prewitt e Sobel, presentes na Tabela 

abaixo. 
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Figura 29: Operadores [MATURANA, 2010] 

O gradiente da função ∇f é a ferramenta utilizada para definir a borda em um 

dado ponto (x, y). Seja o gradiente da imagem f definido como o vetor ∇f = [gx gy] = 

[
δf

δx
 

δf

δy
], a aproximação digital das derivadas parciais em uma vizinhança próxima ao 

ponto é gx = f(x + 1, y) − f(x, y) e gy = f(x, y + 1) − f(x, y). [OLIVEIRA, L, 2010]. 

Os operadores de Prewit  são obtidos diretamente da análise das equações gx e 

gy em uma região 3x3. Já os operadores de Sobel são uma leve modificação dos 

operadores de Prewitt, atribuindo peso 2 à porção central da região, como pode ser visto 

na imagem acima. O operador de Sobel possui uma leve suavização da imagem, 

comparado ao uso do operador de Prewit. 

 

Figura 30: Exemplo de aplicação dos operadores a uma imagem 

No operador de Roberts calcula as diferenças de níveis de cinza por diferenças 

cruzadas, como as máscaras têm dimensão 2X2, ela não destaca muito a visualização da 

borda quando comparado às outras máscaras. [MATURANA, 2010]  
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A partir da detecção das bordas, é possível treinar o sistema para identificar 

formatos com o formato de borda desejado. 

 

5.3.2. Transformada Hough 

A transformada de Hough foi desenvolvida, para análise de retas em um plano 

xy. É uma técnica de reconhecimento, utilizada em imagens digitais, que possui como 

objetivo localizar retas em uma imagem e extrair características, como seu ângulo de 

inclinação.  

Em um processo de ANPR, espera-se que a Transformada Hough indique as 

linhas que delimitam a região retangular da placa do veículo.  

O uso da Transformada em uma imagem gera um gráfico de formato senoidal, 

em que os pontos de maior interseção de senóides indicam o comprimento e a 

inclinação das retas mais longas identificadas na imagem. A imagem exige prévia 

binarização utilizando um filtro detector de bordas, de forma que a análise seja feita 

com os pixels que realmente interessam sobre um fundo preto. 

 

5.4.  Segmentação de caracteres 

A segmentação de caracteres consiste em separar cada objeto contido na placa 

correspondente a um caractere, para a análise e reconhecimento, na próxima etapa.  

Este processo sofre grande influência da etapa anterior (localização e extração da 

placa). Dependendo da qualidade do algoritmo utilizado na etapa anterior, o resultado 

da segmentação será melhor ou pior. De acordo com  OLIVEIRA, L, 2010, esta etapa é 

a mais adequada para realizar a binarização, e o adequado pré processamento da 

imagem, eliminará ruídos indesejados, evitando erros nesta etapa. 

O processo de segmentação está entre os mais complexos em visão 

computacional [OLIVEIRA, L, 2010] logo é indicado realizar as etapas anteriores a está 

com muito cuidado, para facilitar o processo de segmentação. 

Existem diversas técnicas para segmentação de caracteres, entre elas podemos 

citar: o uso de projeção vertical de uma imagem binarizada, possibilitando a 

identificação de grupos de objetos que estejam em uma mesma vertical e o método de 

agrupação de pixels conectados. 
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O gráfico de projeção vertical, indica em seus vales, os pontos de separação 

entre um caractere e outro, e sua dificuldade de implementação está principalmente na 

definição dos valores para a delimitação de um vale e de um pico.  

 

 

Figura 31: Placa em escala de cinza 

 

Figura 32: Placa binarizada 

 

Figura 33: Gráfico de projeção vertical da placa binarizada 

  O método de agrupação de pixels conectados analisa cada grupo de 

pixels para definir se é ou não um objeto a candidato a caractere. É um processo simples 

e rápido, pois basta formar grupos de pixels que estejam conectados de alguma forma.  

 

5.5  Reconhecimento de caracteres 

Na etapa de reconhecimento de caracteres, um objeto é analisado e associado a 

um único caractere alfanumérico. As técnicas de OCR apresentam grande parte das 

pesquisas na área de visão computacional, por possuir diversas aplicações, como foram 

descritas no capítulo anterior. O uso de técnicas de OCR nos sistemas de ANPR é 

relativamente simples, visto que há um alto grau de padronização nas placas, com a 

utilização de apenas uma fonte padrão, no entanto existe um alto grau de ruído nas 

imagens, como já foi discutido no início deste capítulo. 

As principais técnicas utilizadas nesta etapa são: técnicas de redes neurais e; a 

análise de histogramas e de características morfológicas. 
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A técnica de redes neurais é uma ferramenta poderosíssima e possui resultados 

excelentes. Possui como objetivo realizar um treinamento prévio do programa com um 

banco de dados específico para o treinamento das imagens e então fazer a análise das 

placas de outro banco de dados, que seria a placa que se deseja reconhecer. Sua análise 

é feita, através da realização de sistemas computacionais, que possuem estrutura com 

ligações semelhantes às ligações feitas pelos neurônios. Essa abordagem  possui um alto 

grau de complexidade. 

A técnica de análise de histogramas e de características morfológicas é um 

método mais simples que o anterior, no entanto, exige que seja feito previamente a 

segmentação e processamento dos caracteres. Esses caracteres servirão como base para 

a comparação dos caracteres que se deseja identificar. Existem diferentes métodos para 

a realização dessa comparação. 

Em [BELVISI et al., 1999], propõe-se um método de análise das projeções 

vertical e horizontal dos objetos de análise, onde as projeções das imagens segmentadas 

anteriormente são comparadas com aquelas que se deseja identificar. Os autores fixaram 

um valor máximo de percentual de pontos diferentes que deveria ser respeitado, caso a 

porcentagem de caracteres distintos ficasse abaixo do limite, este deveria ser indicado 

como o candidato correto.   

Em [CONCI; MONTEIRO, 2004] utiliza-se o método de Momentos Invariantes. 

O momento de uma imagem  é uma média ponderada das intensidades dos pixels que 

define alguma característica da imagem, como a área por exemplo. Neste método, é 

calculado previamente o momento do caractere de base e posteriormente é feito o 

cálculo do momento do caractere que se deseja identificar. Após, é feito a comparação 

dos momentos dos caracteres previamente definidos com o momento calculado para o 

caractere que se deseja identificar, o que obtiver melhor aproximação deve ser o 

candidato escolhido. Os autores obtiveram um excelente resultado, utilizando um banco 

de dados de entrada, de 99% de acerto dos caracteres, no entanto essa abordagem 

apresentou um longo tempo de processamento. 

Em [OLIVEIRA, L, 2010] propõe-se o uso do método de correlação 2-D, 

também conhecido como Template Matching. O método consiste em calcular o 

Coeficiente de Correlação de Pearson (CCP). Esse coeficiente, varia de 1 a -1 e 

apresenta valor 1, quando a comparação é positiva, indicando correlação perfeita e -1 

quando é negativa, quando a correlação é perfeitamente negativa, ou seja não apresenta 
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nenhuma semelhança. O cálculo do CCP entre as imagens exige que elas tenham o 

mesmo tamanho e o resultado apresentado não é invariante a escala ou rotação. Visto 

que um algoritmo que obedeça a essas condições de invariância é complexo e 

computacionalmente mais dispendioso, o autor destaca a importância de tratar dessas 

correções, anteriormente. 
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Capítulo 6 

Testes e resultados 

Os testes das etapas do sistema ANPR, foram realizados em ambiente MATLAB, 

utilizando funções do próprio ambiente. O software MATLAB, possui uma ferramenta 

de treinamento de dados, que pode ser usado para obter melhores resultados na 

utilização da função OCR. É importante destacar que a etapa de localização da placa, 

não foi realizada, no entanto foi possível chegar a algumas conclusões sobre como deve 

ser a imagem resultante dessa etapa, para que seja possível conseguir bons resultados 

nas etapas seguintes. 

As etapas do sistema de identificação de caracteres para placas podem ser 

realizadas de diferentes formas. Além das técnicas descritas no capítulo anterior existem 

muitas outras que já são utilizadas e provavelmente surgirão outras, uma vez que essa é 

uma área com um grande número de pesquisas.  

Antes de iniciar os testes, foi realizado o treinamento dos dados, utilizando a 

ferramenta OCRtrainer, disponível no MATLAB. Os dados para treinamento foram 

retirados do documento vigente, que regulariza as normas das placas de carro 

[CONTRAN, 2007].  No documento, possui uma amostra da fonte usada atualmente 

para a confecção das placas (mandatory).  Nas figuras abaixo, é possível ver algumas 

etapas da utilização da ferramenta.  

 

Figura 34: Primeira etapa de treinamento de dados, utilizando a ferramenta OCRtrainer, do 

MATLAB. 
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Figura 35: Segunda etapa de treinamento de dados, utilizando a ferramenta OCRtrainer, do 

MATLAB. 

6.1 O Script 

O SCRIPT utilizado para testes, pode ser encontrado no apêndice deste trabalho. 

Recebe a imagem da placa já localizada e extraída e após, realiza os seguintes passos: 

 Transformação da imagem para escala de cinza; 

 Binarização da imagem; 

 Segmentação de caracteres; 

 Identificação de caracteres. 

 

6.2. Resultados dos testes realizados 

Durante a realização dos testes, foi possível perceber o quanto a qualidade das 

imagens pode influenciar na aquisição dos dados finais, pois dependendo das 

características da imagem adquirida, ainda que a imagem seja devidamente segmentada, 

o reconhecimento não ocorre como esperado. Logo é necessário o redimensionamento 

da imagem, para que ela esteja com as dimensões necessárias para o reconhecimento.  

É importante que na imagem extraída da placa, esteja somente os caracteres, que 

devem ser reconhecidos, como pode ser visto na figura abaixo, outro ponto importante é 

a inclinação da placa, que pode influenciar no reconhecimento dos caracteres. Podemos 

ver também que o sistema identifica o hífen entre os caracteres, como uma letra, o que 

era esperado, uma vez que no treinamento dos caracteres, só foram utilizados letras e 

números. 
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Figura 36: Reconhecimento da placa utilizando os dados treinados 

 

Figura 37: Reconhecimento de placa utilizando os dados treinados 

 

Durante os testes, foi possível perceber a sensibilidade do sistema quanto à 

iluminação. Na figura abaixo, temos um exemplo, de como o sistema se comporta de 

acordo com a iluminação da imagem. Vemos que há uma falha, na etapa de binarização 

da imagem, que interpreta todo o fundo como sendo abaixo do limiar de threshold, 

resultando em uma figura completamente preta. Analisando o histograma da imagem da 

placa, é possível ver que boa parte dos pixels possuem níveis mais escuros, tornando 

difícil a escolha de um limiar de binarização, o que justifica o resultado do teste. 
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Figura 38: Sensibilidade do sistema, quanto à iluminação. 

 

Figura 39: Histograma da placa da figura 38. 

 

Outro teste realizado foi a utilização da função ocr, disponível no MATLAB, com 

o treinamento de dados (imagem esquerda) e sem o treinamento de dados (imagem 

direita). Analisando a imagem abaixo, vemos que sem o treinamento dos dados, o 

sistema confunde a letra O, com a letra D e o número 0 com a letra D. 
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Figura 40: Reconhecimento com treinamento x sem treinamento 

Algo que desperta curiosidade sobre o sistema é o fato dele ser sensível a 

pequenas mudanças, como o tamanho da imagem, como podemos ver na imagem 

abaixo. A única diferença entre as imagens é a dimensão da imagem, no entanto a 

segunda imagem não apresenta nenhum resultado de resposta.  

 

Figura 41: Resposta do sistema de acordo com a dimensão da imagem 

Imagem Dimensões Resolução Intensidade de bits 

Imagem1 341x59 96dpi 24 

Imagem2 333x57 96dpi 24 

Tabela 19: Características das imagens da figura 40 

Uma das grandes vantagens da utilização do sistema OCR é a diminuição do 

tamanho dos dados em disco, uma vez que a informação desejada (número da placa) 

fica armazenada em um arquivo txt. Na tabela abaixo temos os dados do tamanho da 

imagem em disco e do tamanho do arquivo em disco. 
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Placa Tamanho da imagem Tamanho do arquivo 

KOP-0190 8 KB 1KB 

NQC-0876 10 KB 1KB 

Tabela 20: Tamanho do arquivo em disco 

É importante destacar que as imagens descritas acima só possuem a placa. O 

tamanho da imagem original da primeira placa da tabela, ou seja, o tamanho da imagem 

em disco, antes da etapa de localização e extração da placa é de 178KB. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

 

Vimos nos primeiros capítulos deste trabalho, o quanto a informação é  um bem 

valioso dentro de um conceito de ambiente urbano inteligente. A informação deve estar 

disponível para as pessoas certas, no momento certo, possibilitando o seu uso de forma 

inteligente e eficaz, para gerar serviços e automatizar sistemas, possibilitando a criação 

de novas tecnologias, produtos, conhecimento e inovação. 

A aplicação do Sistema de Monitoramento descrito neste trabalho tornou 

possível a identificação das informações que são geradas dentro do Campus da Praia 

Vermelha e das falhas que existem hoje. Foi possível perceber que a Universidade é 

uma organização com grande fluxo de informações, mesmo tratando apenas do controle 

de acesso a carro e o quanto algumas informações que não estão sendo coletadas hoje, 

podem ser valiosas para a instituição. O uso do Ciclo de Operação utilizado no SM 

possibilitou a identificação dos Bens de Informação, e o Fluxo de Informação, tornou 

possível uma melhor visualização das etapas pelas quais uma informação deve passar 

dentro do Sistema, facilitando posteriormente a identificação do uso dessa informação 

para gerar novos serviços dentro da Universidade. A aplicação do SM foi essencial para 

entender que tipo de tecnologias deveriam ser estudadas e para entender quais os 

critérios seriam importantes para a escolha da tecnologia proposta. 

O estudo das tecnologias descrito no trabalho, possibilitou o melhor 

entendimento de como cada uma funciona, tornando claro os pontos positivos e 

negativos de cada uma, como vimos na comparação das tecnologias.  

A tecnologia OCR, mostrou-se conveniente para a escolha do monitoramento 

proposto no trabalho, pois não é um tipo de tecnologia invasiva, e utiliza uma 

tecnologia já instalada no Campus (câmeras), além de utilizar um dado padronizado que 

existe em todos os carros e ocupar pouco espaço de memória em disco. No entanto, 

vimos que um sistema específico para a localização de placas, exige o desenvolvimento 

de um algoritmo específico para cada sistema. Com o estudo das etapas do sistema 

ANPR, foi possível concluir quais são as maiores dificuldades do sistema e entender 

melhor como funciona cada etapa. O entendimento das etapas nos ajuda a entender 
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como mudanças nos padrões das placas como a que irá acontecer daqui a poucos anos, 

pode afetar completamente o sistema.  

 

 

7.1 Sugestão para trabalhos futuros 

As conclusões acerca do trabalho sugerem diferentes vertentes para trabalhos 

futuros. 

Após o entendimento das etapas descritas neste trabalho, será possível a 

realização de um algoritmo de teste, que realize um sistema prático de ANPR, 

utilizando como base, imagens de placas com o padrão que se deseja reconhecer. 

Os Sistemas ANPR exigem um estudo prévio das condições em que o sistema 

irá funcionar, assim como a confirmação de, se as câmeras existentes na instituição 

geram imagens adequadas para serem diretamente utilizadas. Trabalhos futuros devem 

estabelecer um foco na qualidade das imagens obtidas, pois isso pode facilitar todo o 

processamento da imagem nas etapas posteriores do sistema. 

Foi identificado também que não existe uma base de dados que contenha a 

informação a ser coletada, logo, primeiramente, é importante para que o sistema possa 

ser implementado, que a informação de quem acessa o Campus regularmente esteja 

devidamente documentada para que posteriormente seja possível gerar conhecimento 

para a instituição, através dessa informação.   
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ANEXO A – Script Matlab usado para o 

reconhecimento de caracteres  

clear all 

close all 

colorImage = imread('imagem5.jpg'); % abre a imagem 

I = rgb2gray(colorImage); % Passa a imagem para escala de cinza 

figure 

imshow(I); % mostra a image mem escala de cinza 

 

I=im2bw(I); % Binariza a imagem 

I= bwareaopen(I,30); % elimina áreas menores que 30 pixels 

pause(1); 

figure 

imshow(I) % mostra a imagem binarizada 

 

[L Num]= bwlabel(I); % conta os elementos da imagem e etiqueta 

cada um deles 

% recebe a propriedade bounding box da função regionprops que 

delimita a área dos elementos identificados  

propied=regionprops(L, 'BoundingBox'); imshow(I); 

hold on 

% desenha um retângulo ao redor de cada elemento 

for n=1:size(propied,1) 

    rectangle('Position',propied(n).BoundingBox, 'EdgeColor', 

'g', 'LineWidth',2) 

end 

hold off 

pause (1); 

% utiliza a função ocr, com o tratamento de dados 

res= ocr(I,'Language','pt/tessdata/pt.traineddata'); 

arquivo = fopen('nuPlaca.txt', 'wt'); % Abre o arquivo para 

edição 

fprintf(arquivo,'%s\n',res.Text);      % Escreve 

fclose(arquivo);                       

winopen('nuPlaca.txt') %abre o txt, com o número da placa 

escrito 


