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RESUMO 

 

Ainda nos dias atuais são encontradas algumas situações que em um futuro próximo se 

tornarão cada dia mais obsoletas, como o manuseio de chaves de acesso. Para ambientes onde 

a quantidade de pessoas circulando é alta, se torna impossível o controle com chaves e sempre 

se adota uma segunda estratégia, como um porteiro responsável por essa função. Com as 

tecnologias que já existem atualmente, torna-se cada vez mais fácil e barato providenciar 

soluções relativamente simples para situações desse tipo, e é essa a abordagem deste trabalho, 

resolver um problema com ferramentas acessíveis. Utilizando um Arduino e um módulo 

GSM, propõe-se uma solução para problemas encontrados com a logística de acesso a certos 

lugares, além de fornecer acionamento remoto a partir de qualquer lugar do mundo com uma 

rede GSM. A partir de um estudo acerca do tema, baseado em artigos disponíveis na internet, 

desenvolveu-se um código para o Arduino para que o controle do módulo GSM acontecesse 

adequadamente, criando um programa para cadastros de usuários e acionamento da fechadura. 

Com o programa pronto e os devidos testes realizados, projetou-se um protótipo simples com 

um LCD, para visualização dos dados, e um relé, responsável por realizar o acionamento 

elétrico, ou seja, a abertura da fechadura. Embora seja um projeto simples, os resultados 

foram satisfatórios ao identificar os usuários previamente cadastrados e liberar seu acesso por 

meio de uma ligação.  Resolveu-se assim um problema que é encontrado diariamente, ao 

facilitar o gerenciamento de usuários com acesso a determinados lugares e permitir o 

acionamento remoto instantâneo.  

 

 

Palavras-chave: Módulo GSM, Arduino, Fechadura Elétrica, Sistemas Embarcados, 

Acionamento Remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

ABSTRACT 

 

Still in the present day are found some situations that in the near future will become more and 

more obsolete, like the handling of access keys. For environments where the number of 

people circulating is high, it becomes impossible to control with keys and always adopts a 

second strategy, such as a porter responsible for this function. With the technologies that 

already exist today, it is becoming easier and cheaper to provide relatively simple solutions 

for situations of this type, and this is the approach of this work, to solve a problem with 

accessible tools. Using an Arduino and a GSM module, it is proposed a solution to problems 

encountered with the logistics of access to certain places, besides providing remote activation 

from anywhere in the world with a GSM network. Starting from a study about the subject, 

based on articles available on the internet, a code was developed for the Arduino to control 

the GSM module properly, creating a program for user registration and lock operation. With 

the program ready and the tests carried out, a simple prototype was designed with an LCD for 

visualization of the data, and a relay, responsible for carrying out the electric activation, that 

is, the opening of the lock. Although it is a simple project, the results were satisfactory in 

identifying previously registered users and releasing their access through a call. This has 

solved a problem that is encountered daily by facilitating the management of users with 

access to certain places and allowing instantaneous remote activation. 

 

Keywords: GSM module, Arduino, Electrical Lock, Embedded Systems, Remote Activation. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Sistemas acionados remotamente são aqueles em que o usuário consegue realizar 

alguma ação sem a necessidade de estar no local exato. Um exemplo que é encontrado 

facilmente em nosso dia a dia são os portões elétricos que podem ser abertos ou fechados via 

controle remoto. O acionamento remoto de um dispositivo oferece diversas vantagens, entre 

elas a gestão remota dos equipamentos, economia de tempo e gastos.  

Este estudo tem o intuito de apresentar uma solução que contará com todos esses 

benefícios, uma vez que ao acionar uma fechadura eletrônica remotamente estará eliminando 

a necessidade da presença no local, diminuindo qualquer custo com transporte e aumentando 

a agilidade. Além das vantagens citadas, outro ponto importante é a segurança. Em um país 

em desenvolvimento como o Brasil, as pessoas aceitam investir em novas tecnologias e 

soluções quando a intenção é o aumento de sua segurança. E ao acionar de forma remota um 

equipamento qualquer, o usuário diminui o risco de se expor, como acontece com o portão 

elétrico acionado por controle remoto citado anteriormente. 

As fechaduras encontradas atualmente são abertas por chave ou por um porteiro, o que 

dificulta o controle onde o acesso é necessário para pessoas diferentes e com alta rotatividade, 

ou seja, um lugar onde as pessoas com permissão para entrar serão diferentes depois de um 

tempo, como acontece em laboratórios de uma Universidade. A cada período, novos alunos 

necessitarão acesso e outros já terão terminado suas atividades. Sendo assim, todo período é 

necessário entregar e recolher chaves ou dar uma nova lista de acesso a um possível porteiro. 

Com os avanços da tecnologia, tornou-se mais barato e fácil para que problemas como 

os apresentados possam ser eliminados. Este estudo visa apresentar uma ideia de baixo custo e 

fácil manutenção, utilizando um Arduino e um módulo GSM, ou seja, o acionamento da 

fechadura pode ser realizado por qualquer celular com um chip capaz de se conectar à rede de 

telefonia móvel. Ao permitir o acesso via celular, elimina-se a necessidade de utilizar chaves 

para o acesso ao determinado local. 

Assim sendo, este trabalho tem como objetivo geral apresentar uma solução alternativa 

de acesso a lugares onde a permissão precise ser alterada constantemente ou até mesmo para 

residências onde apenas abrir uma fechadura remotamente já seja interessante. Mais 

especificamente, a principal finalidade deste trabalho é criar um protótipo com uma placa 

Arduino, um módulo GSM e uma placa projetada, que seja capaz de cadastrar e remover 

usuários via mensagem de texto, e esses usuários previamente cadastrados podem abrir a 
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fechadura realizando uma ligação para o protótipo, que ao identificar o número, envia um 

pulso elétrico para que a abertura da fechadura seja realizada.  

A importância deste trabalho se reflete na dificuldade logística de acesso a 

determinados locais, uma vez que uma solução relativamente simples pode ser implementada. 

Além da logística, a possibilidade de acionamento remoto elimina a necessidade de 

locomoção de uma pessoa com permissão para abrir a fechadura do local para um terceiro que 

precise entrar no local rapidamente. E, além disso, a segurança não é comprometida, uma vez 

que em caso de perda de um celular com o número previamente cadastrado, seu número pode 

ser removido rapidamente, eliminando as chances de acesso por pessoas sem permissão, 

diferente do que acontece com as chaves tradicionais que obrigam a troca da fechadura. 

Metodologicamente, neste trabalho adotou-se incialmente a pesquisa bibliográfica 

para maior entendimento do tema abordado. Pesquisas de artigos relacionados foram 

realizadas em sites diversos e, principalmente, pelo portal de periódicos da CAPES, utilizando 

a base do IEEE Xplore. Após maior compreensão do assunto, um estudo específico sobre o 

módulo GSM utilizado e o microcontrolador escolhido foi realizado por meio de datasheets e 

artigos relacionados encontrados na mesma base citada, levando assim ao entendimento do 

funcionamento de cada um. Em seguida, realizaram-se diversos testes com o Arduino e o 

módulo GSM utilizando o ambiente de desenvolvimento do Arduino para desenvolvimento da 

programação desejada. Com o código compilado, utilizou-se o software Proteus ISIS para 

simular o acionamento necessário e alinhar os componentes eletrônicos necessários para a 

construção da placa de circuito impresso utilizada no protótipo final. Sabendo o que seria 

necessário para o protótipo final, projetou-se a placa no software Proteus ARES, e sua 

impressão foi realizada por uma máquina CNC. Após a solda de todos componentes 

necessários para o funcionamento, realizaram-se testes para verificar o funcionamento do 

protótipo final. 

Este documento está dividido em seis capítulos. O capítulo inicial é a introdução, onde 

o tema é abordado e contextualizado, seguido da apresentação dos problemas e hipóteses 

estudados e ainda a definição dos objetivos da pesquisa e suas justificativas. Ao final desse 

capítulo encontra-se a metodologia utilizada para desenvolvimento e a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo é composto pela revisão bibliográfica, onde ocorre o detalhamento técnico 

dos componentes e softwares utilizados para maior compreensão do leitor. Em seguida, 

apresenta-se o desenvolvimento da pesquisa de acordo com a metodologia empregada, para 

que o projeto seja compreendido. O capítulo quatro é composto pelos resultados obtidos via 
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software e com o protótipo final. O quinto capítulo apresenta a conclusão da pesquisa 

realizada, e por último, sugestões de trabalhos futuros são discutidas no sexto capítulo. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

	

2.1 Sistemas Embarcados 

 

Diferentemente de um computador pessoal que tem a capacidade de executar 

diferentes programas, com diversas funções, os sistemas embarcados são programados para 

executar uma função específica de modo contínuo. Compostos principalmente pelos mesmos 

componentes que um computador, como processador e memória, os sistemas embarcados 

muitas vezes são imperceptíveis e a existência de todo um sistema para realizar funções já 

presentes em nosso cotidiano não são percebidas. Quando comparados aos computadores 

usuais, um sistema embarcado normalmente é menor em tamanho e em preço e também 

demandam menos energia (KIM; JEON, 2009).  

Com os avanços da tecnologia e diminuição dos preços de componentes eletrônicos, 

sistemas ditos embarcados se tornaram comuns e estão presentes em todos os setores da 

sociedade atual, desde usos mais simples como relógios e controles remotos ou mais 

complexos como semáforos, controle de processos na indústria, sistemas de freio ABS ou 

piloto automático de um avião. No ramo das telecomunicações, sistemas embarcados possuem 

um papel fundamental, como a central telefônica que realiza a ligação entre dois usuários. 

Assim, dada a introdução do conceito de um sistema embarcado, percebe-se que eles são 

inumeráveis e desempenham funções fundamentais em nosso dia a dia (BARR; MASSA, 

2006). 

Normalmente, os sistemas embarcados modernos são baseados em 

microcontroladores, que são programados para a execução de determinada tarefa. Uma vez 

que a programação é gravada no microcontrolador, ele só realizará essa tarefa específica.  Por 

isso, geralmente quando se desenvolve algum sistema embarcado, as ferramentas de 

desenvolvimento são utilizadas em um computador e a gravação do programa ocorre na fase 

final. Os microcontroladores podem ser reprogramados pelo desenvolvedor para outra função 

qualquer, mas o cliente final já adquire o sistema embarcado com um fim específico (BARR; 

MASSA, 2006). 
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2.2 Microcontroladores 

 

No começo da década de 70, quando a Intel se esforçava em inventar o 

microprocessador pioneiro no mundo, Gary Boone, da Texas Instruments, inventou o 

microcontrolador, baseando-se em um conceito semelhante. Boone projetou um chip único de 

circuito integrado que possuía quase todos os circuitos necessários para produzir uma 

calculadora (DOTSON, 2013). 

Diferente de um microprocessador, um microcontrolador possui uma CPU (Central 

Processing Unit), ou seja, uma central de processamento, além de uma quantidade de 

memória RAM e outros periféricos incorporados no mesmo chip. Microcontroladores são 

projetados para aplicações de meios específicos onde a relação de entrada e saída é definida. 

Dependendo da entrada, algum processamento precisa ser feito e a saída é entregue, como 

teclados e mouses por exemplo. Como as aplicações são específicas, sua demanda por 

memória é menor e pode ser incorporada no mesmo chip, reduzindo seu tamanho e custo 

(BANNATYNE; VIOT, 1997). 

Os microcontroladores são principalmente projetados para sistemas embarcados onde 

algum dispositivo eletrônico necessite algum tipo de controle. Hoje vários tipos de 

microcontroladores estão disponíveis no mercado com diferentes capacidades de 

processamento. Dispositivos capazes de exibir informações ou medir algo provavelmente 

possuem um microcontrolador integrado. 

Os microcontroladores são divididos em categorias de acordo com sua memória, 

arquitetura, bits, conjuntos de instruções e, segundo Bannatyne e Viot (1997), geralmente 

possuem a seguinte estrutura básica: 

• CPU – “cérebro” do microcontrolador; parte responsável pelo tratamento dos dados. 

Decodifica-os e no final conclui a tarefa atribuída. A CPU é responsável pela conexão 

entre todos os componentes em um sistema único. A instrução obtida pela memória 

programável é decodificada pela CPU; 

• Memória – funciona como um microprocessador; armazena todos os programas e 

dados. Os microcontroladores são projetados com certa quantidade de ROM ou RAM 

ou memória flash para armazenar as variáveis do programa e configurar os periféricos;  

• Portas de entrada e saída – utilizadas para a interface e controle de outros 

componentes, como um LED ou um LCD; 
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• Portas seriais – responsáveis pela comunicação do tipo serial, transferindo os bits em 

fila, ou seja, um bit de cada vez; 

• Temporizadores - um microcontrolador pode ser construído com um ou mais 

temporizadores ou contadores. Os temporizadores e contadores controlam todas as 

operações de contagem e temporização dentro de um microcontrolador. Os 

temporizadores são empregados para contar pulsos externos. Suas principais funções: 

geração de pulso, função de clock, medição de frequência, oscilações e modulações; 

Além dessas características, os microcontroladores atuais normalmente também 

possuem conversores de sinais analógicos para digitais e conversores de sinais digitais para 

analógicos. 

 

 

2.3 Comunicação Serial 

 

Dentro do mundo dos sistemas embarcados, geralmente será necessário realizar a 

comunicação entre dois dispositivos, principalmente entre um microcontrolador e outro 

dispositivo, como um módulo GSM, por exemplo. Para essa troca de informações utiliza-se a 

comunicação serial, que é um protocolo de comunicação que  envia os bits um a um.  

Embora outros tipos de comunicação existam, como a paralela, onde todos os bits de 

um símbolo são enviados juntos, elas também demandam mais fios no sistema e mais 

entradas e saídas, o que muitas vezes não é possível, pela quantidade limitada de I/O presente 

nos microcontroladores, por exemplo (LINDBLOM, 2012). 

A comunicação serial pode ser dividida em dois grandes grupos, síncrona e assíncrona. 

Em uma comunicação do tipo síncrona, os dados são sempre alinhados por um sinal de clock, 

mas um fio extra é necessário para isso; já na assíncrona o clock externo não é utilizado 

(LINDBLOM, 2012).  

A comunicação do tipo assíncrona é a mais utilizada, estando presente em módulos 

GPS, GSM, Bluetooth, LCD e outros. Embora não utilize o sinal clock externo, essa 

comunicação conta com outros parâmetros para assegurar a precisão na troca de dados, como 

os bits de sincronização e a taxa baud. O primeiro consiste em dois ou três bits que são 

enviados a cada pacote de dados, marcando o início e o fim do pacote. Já o segundo, é a 

velocidade de comunicação, devendo ser ajustada com o mesmo valor nos dois dispositivos 

utilizados na comunicação. Caso contrário, os dados não serão interpretados de forma correta 

(NANDA; PATTNAIK, 2016). 
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Atualmente uma ferramenta denominada UART – Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter – é utilizada pelos microcontroladores para converter uma comunicação 

serial em uma paralela, onde uma maior quantidade de bits é tratada por vez. Uma ilustração 

dessa conversão pode ser observada na Figura 2.1  (NANDA; PATTNAIK, 2016). 

 

 
Figura 2. 1 - Interface UART – Fonte: (SPARKSFUN, 2012) 

 

Normalmente os microcontroladores possuem um ou mais UARTS embutidas dentro 

deles e pode ser conferido no datasheet. Esses circuitos são responsáveis por enviar e receber 

os dados seriais, criando os pacotes e os enviando no tempo pré-determinado. No receptor ele 

deve entregar os dados na velocidade correta, extraindo os bits que não são dados 

(LINDBLOM, 2012). 

Embora dificilmente um microcontrolador não tenha UART, às vezes necessita-se de 

uma quantidade maior que a disponível e pode-se então utilizar essa interface por meio da 

programação do microcontrolador, que apesar de consumir mais o processador, também 

funciona corretamente (MORE et al., 2015). 

Neste projeto utiliza-se um Arduino Uno, que possui um UART, mas após estudo da 

biblioteca para o shield GSM, observou-se que para que o carregamento do código com o 

módulo acoplado funcionasse de forma correta, o UART via software deveria ser utilizado. 

Para uso do UART normal, necessitava-se que o código fosse carregado com o módulo 

desacoplado (TINYSINE, 2014a). 
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2.4 Arduino 

 

2.4.1 Visão Geral 

 

Como os dispositivos eletrônicos ficaram mais complexos nas últimas décadas, 

tornou-se cada vez mais difícil e custoso trabalhar com o hardware. Os engenheiros de 

garagem da década de 70 que construíram seus próprios computadores deram lugar aos que 

programaram seu próprio software. Mas agora a ascensão do hardware open-source (código 

aberto) está movimentando o conceito de “faça você mesmo” novamente. Os criadores 

podem começar com dispositivos como o Arduino, uma placa de controle barata que é fácil de 

programar e pode conectar a uma grande variedade de hardware. As pessoas podem criar 

projetos que variam desde acender um LED a ideias mais sofisticadas como robótica. O 

Arduino começou com designers na Itália, que licenciam as placas para fabricantes e 

distribuidores que vendem versões oficiais por menos de US $25. Os designers do Arduino 

compartilham livremente as especificações para qualquer um usar e fabricantes em todo o 

mundo oferecem suas próprias versões, às vezes otimizado para fins específicos (NAONE, 

2011). 

Na figura 2.2 encontra-se um exemplo de uma placa Arduino da família UNO. Elas 

são capazes de ler entradas – dados de sensores, mensagem de texto – e atuar nas saídas, para 

o controle de um motor ou um portão elétrico, por exemplo. Um conjunto de instruções é 

enviado para o microcontrolador presente na placa e ele é responsável pelo tratamento das 

instruções e fazer o que foi programado.  Tudo isso é feito utilizando o software do Arduino 

com uma linguagem de programação baseada na linguagem C (ARDUINO, 2012a). 

A ideia do Arduino era criar uma ferramenta para prototipagem de forma rápida e 

fácil, para que estudantes sem formação na área de eletrônica ou programação também 

pudessem projetar. Com o crescimento do projeto, hoje se encontram diversos modelos de 

placas na família Arduino, desde as mais simples de oito bits, a placas utilizadas para internet 

das coisas ou impressões 3D. Por serem todas de código aberto, os usuários são capazes de 

construí-las de forma independente e realizarem adaptações de acordo com a necessidade do 

projeto. Além do hardware, o software também é de código aberto e a cada dia cresce a 

quantidade de informação disponível, facilitando ainda mais a programação para todos os 

usuários e principalmente para aqueles sem conhecimento na área (ARDUINO, 2012a). 
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Figura 2. 2 - Arduino UNO – Fonte: (ARDUINO, 2012b). 

 

 

2.4.2 Especificações Técnicas 

 

Para este projeto escolheu-se o modelo Arduino UNO, que possui um 

microcontrolador ATmega328P integrado. A placa possui quatorze pinos de entrada/saída 

digital e seis entradas analógicas. Todo o resto necessário para o funcionamento do 

microcontrolador também já está presente, como um cristal de quartzo de 16MHz e circuito 

de alimentação. Diferente de outras placas, o UNO não possui um chip conversor FTDI USB 

para serial, mas sim um microcontrolador Atmega16U2 dedicado a realizar esta conversão. O 

ATmega328 possui 32 kB e tem também 2 kB de SRAM (ARDUINO, 2012b).  

A placa Arduino pode ser alimentada por conexão USB ou com uma fonte de 

alimentação externa. A fonte de alimentação é selecionada automaticamente. A placa pode 

operar em uma fonte externa de 6 a 20 volts. Se alimentado com menos de 7V, no entanto, o 

pino 5V pode fornecer menos de cinco volts e a placa pode ficar instável. Se usar mais de 

12V, o regulador de tensão pode superaquecer e danificar a placa. A faixa recomendada é de 7 

a 12 volts (ARDUINO, 2012b). 
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Cada um dos 14 pinos digitais no Uno pode ser usado como entrada ou saída, usando 

as funções existentes no software de programação. Eles operam a 5 volts e cada pino pode 

fornecer ou receber 20 mA como condição de operação recomendada. Além disso, possuem 

um resistor pull-up interno (desconectado por padrão) de 20-50k ohm. O valor máximo de 

40mA não deve ser excedido em qualquer pino de E/S ou danos permanentes no 

microcontrolador podem ocorrer (NAYYAR; PURI, 2016). 

Além das especificações da placa observadas na Tabela 2.1, alguns pinos da placa têm 

funções especializadas, como os responsáveis pela comunicação serial, pinos com funções de 

interrupções externas, pinos que podem ser configurados para fornecer uma saída PWM de 8 

bits, entradas analógicas capazes de fornecer 10 bits de resolução e outras entradas e saídas 

que podem ser configuradas com o auxílio das bibliotecas já existentes (NAYYAR; PURI, 

2016). 

A comunicação com um computador é feita de forma fácil. O ATmega328 fornece a 

comunicação serial UART TTL, que é processada pelo ATmega16U2, e apenas precisa-se 

conectar a placa com um cabo USB que o computador e software já reconhecem a placa e a 

programação pode ser enviada, sem necessidade de drivers extras (ARDUINO, 2012b). 

A placa comunica-se em diferentes velocidades de transmissão, denominadas baud 

rates. Este valor deve ser configurado de forma correta para que a placa entenda os dados e os 

trate de forma que faça sentido. Se o microcontrolador espera receber os dados a uma taxa de 

transmissão diferente do que está chegando à entrada, os dados captados serão interpretados 

de forma errônea (NAYYAR; PURI, 2016). 

 

Tabela 2.1 – Especificações Arduino UNO 

Parâmetro Especificação 

Microcontrolador ATmega328P 

Voltagem de Operação 5 V 

Voltagem de Entrada  7-12 V 

Voltagem de Entrada (limite) 6-20 V 

Pinos de E/S Digitais 14 (6 podem ser PWM) 

Pinos de E/S Digitais (PWM) 6 

Entradas analógicas 6 

Corrente Contínua por E/S 20 mA 

Corrente Contínua no pino 3.3V 50 mA 
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Memória Flash 32 kB (ATmega328P) 

SRAM 2 kB (ATmega328P) 

EEPROM 1 kB (ATmega328P) 

Velocidade do Clock 16 MHz 

Comprimento 68.6 mm 

Largura 53.4 mm 

Peso 25 g 

Fonte: (ARDUINO, 2012) 

 

 

2.4.3 Programação 

 

Assim como outros compiladores o software de programação do Arduino conta com 

diversas bibliotecas e funções já existentes, facilitando a implementação do código. O 

ambiente de desenvolvimento do Arduino é denominado IDE – Integrated Development 

Environment – que contém um editor de texto para escrever o código e se conecta ao 

hardware da placa Arduino para carregar os códigos programados (ARDUINO, 2012c). 

Quando o carregamento do esboço do programa é feito, faz-se uso do bootloader, que 

é um programa já existente no microcontrolador da placa, permitindo que o código possa ser 

transferido sem a necessidade de utilizar outro dispositivo qualquer. Após o bootloader 

realizar o trabalho, o microcontrolador já passa a atuar conforme a programação carregada 

(ARDUINO, 2012c). 

A linguagem de programação utilizada na IDE do Arduino é baseada na linguagem C, 

que após ser carregada é convertida pelo compilador em uma linguagem que os 

microcontroladores são capazes de interpretar (HEX) (NAYYAR; PURI, 2016). 

Com o código já carregado, utiliza-se o Monitor Serial, que é uma interface para 

visualização de dados enviados e recebidos, mostrando de forma simples os dados recebidos e 

permite que comandos sejam enviados para o microcontrolador.  
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2.5 GSM Shield 

 

2.5.1 Shield 

 

Um shield (escudo pela tradução do inglês) é uma placa projetada nas mesmas 

dimensões que outro dispositivo e que pode ser conectada a outros dispositivos sem a 

necessidade de fios. No caso do Arduino UNO, qualquer shield é encaixado na sua parte 

superior (NAYYAR; PURI, 2016). 

O shield utilizado neste projeto pode ser visto na Figura 2.3 e foi projetado para ser 

utilizado juntamente com o Arduino UNO e consiste em uma placa com um módulo GSM, 

circuito para alimentação, jumper de seleção entre UART ou serial via software, botões de 

para ligar ou reiniciar o módulo ou o Arduino, LEDs para verificar o estado da conexão e da 

alimentação, entradas para microfone, saída para autofalante e slot para encaixar o cartão 

SIM, que pode ser visto na Figura 2.5 (TINYSINE, 2014b). 

 

 
Figura 2. 3 - Shield GSM – Fonte: (TINYSINE, 2014) 
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Normalmente, os shields são oferecidos juntamente com exemplos de utilização ou 

uma biblioteca para facilitar sua implementação. Assim, além de se conectar facilmente ao 

dispositivo alvo, neste caso o Arduino, eles já são descomplicados para uso. 

 

 

2.5.2 GSM 

 

GSM (Global System for Mobile Communication) é um sistema de telefonia móvel 

digital que é amplamente utilizado em todo o mundo. O GSM é o mais utilizado das três 

tecnologias de telefonia digital sem fio (TDMA, GSM e CDMA). Ele é responsável pelo 

tráfego dos dados, digitalizando e comprimindo-os, e opera em duas frequências: 900MHz e 

1800MHz . Desenvolvida para os protocolos dos celulares digitais de segunda geração (2G), 

agora é o padrão global no setor telecomunicação móvel - com mais de 90% de participação 

de mercado, operando em mais de 219 países e territórios (GSM, [201-?]). 

Como as operadoras da rede GSM normalmente possuem acordos entre si, os usuários 

podem utilizar seus serviços mesmo que estejam em outros países. Os chips das operadoras 

presentes nos celulares (SIM card) são os responsáveis pela conexão à rede e fazem o trabalho 

mesmo quando fora do país de origem, sem perder funcionalidade, mas geralmente cobrando 

a mais por isso (GSM, [201-?]). 

 

 

2.5.3 Cartão SIM 

 

O cartão SIM (Subscriber Identity Module) – normalmente denominado apenas “chip” 

no Brasil – comporta as informações necessárias e exclusivas que conectam e identificam o 

usuário à rede móvel, permitindo que os serviços de comunicação sejam utilizados. Todos os 

celulares atuais necessitam de um SIM, ou seja, sem um cartão desse tipo inserido, o telefone 

não é capaz de se conectar à rede e não realiza chamadas ou envia mensagens de texto. Hoje 

em dia os chips estão disponíveis em três principais tamanhos, como observado na Figura 2.4, 

e a escolha deve ser feita de acordo com o dispositivo que irá o utilizar.  
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Figura 2. 4 - Cartões SIM – Fonte (SIMCOM, 2014) 

 

Envoltos por um plástico para melhor encaixe no telefone, a parte importante é apenas 

o chip integrado, que possui um número de identificação único, um número de telefone e é 

reconhecido pelo celular em que é inserido (BADER, 2016). 

 
Figura 2. 5 - Slot do Módulo GSM para o SIM – Fonte: (TINYSINE, 2014) 

 

O SIM também contém uma pequena quantidade de memória que pode armazenar até 

250 contatos, algumas mensagens de texto e outras informações usadas pela operadora que 

forneceu o cartão. Um cartão SIM geralmente pode ser removido de um aparelho e inserido 

em qualquer outro aparelho compatível, permitindo que o usuário troque de dispositivos sem 

perder seus contatos salvos e mantenha seu número de telefone (BADER, 2016). 
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Em muitos países, os cartões SIM e os aparelhos estão bloqueados para a operadora 

onde são comprados. Isso significa que, embora um cartão SIM de uma operadora funcione 

em qualquer aparelho vendido pela mesma operadora, ele não funcionará em um aparelho 

vendido por uma operadora diferente. No Brasil esse tipo de bloqueio não existe mais e não é 

permitido. 

 

 

2.5.4 SIM900 

 

Fabricado pela SIMCom, o SIM900 é um módulo GSM sem fio compacto projetado 

com um único chip processador que permite ser utilizado em aplicações com requisitos de 

pouco espaço. Suas especificações são vistas na Tabela 2.2. Com uma interface padrão, o 

SIM900 se conecta à rede GSM e permite o uso de dados de voz, mensagem de texto, internet 

e fax, com baixo consumo de energia. Assim como um celular, ele requer que um SIM seja 

inserido para a comunicação com a rede e possui identificação IMEI (International Mobile 

Equipment Identity) (SIMCOM, 2010).  

O módulo precisa de comandos AT (descritos no item 2.5.5) para interagir com o 

processador ou controlador, que são enviados por meio da comunicação serial pelo 

controlador. O módulo envia então um resultado após receber um comando. O SIM900 

suporta uma vasta quantidade de comandos que são documentados no manual e então 

realizam a ação conforme o comando recebido, como enviar ou excluir mensagens de texto do 

cartão SIM, adicionar contatos na agenda do SIM ou realizar chamadas de voz (SIMCOM, 

2010). 

 

Tabela 2.2 – Especificações SIM900 

Frequência Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz 

Dimensões 24 x 24 x 3 mm 

Peso 3,4g 

Controle Comandos AT 

Faixa da Tensão de Alimentação 3,2V – 4,8V 

Consumo de Energia 1mA 

Temperatura de Operação -40°C to +85 °C 

Fonte: (SIMCOM, 2010) 
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2.5.5 Comandos AT 

 

Os comandos AT são as instruções usadas para controlar o módulo GSM SIM900. AT 

é a abreviatura de ATtention (atenção) e é o que deve preceder todos comandos enviados ao 

módulo. O módulo GSM escolhido para este trabalho possui uma listagem de todos comandos 

AT compatíveis. Os comandos são recebidos pelo módulo, que os interpreta e dá uma 

resposta de acordo com o funcionamento da operação. Um exemplo simples é o comando 

mais básico, que consiste em enviar apenas AT para o módulo e caso a comunicação esteja 

funcionando o módulo responderá com OK (SIMCOM, 2014).  

Existem os comandos básicos e os estendidos. Os básicos são aqueles, como diz o 

nome, mais simples e não levam o símbolo ‘+’ na escrita. Os comandos estendidos são 

aqueles que utilizam um ‘+’ após o início AT. Os comandos relacionados à SMS são todos do 

tipo estendidos e os relacionados às chamadas normalmente são básicos. Independente do 

comando a ser enviado, existem algumas regras que definem o padrão utilizado para enviar 

comandos AT. O comando deve obrigatoriamente começar com AT e ser escrito em uma 

mesma linha, terminando com um caractere de fim de linha (tecla ‘enter’ do teclado ou ‘\n’).  

Caso precise-se enviar dois comandos ao mesmo tempo, usa-se o símbolo de ponto e vírgula 

para separar as instruções de cada comando, sem repetir o AT. E caso necessite passar uma 

string dentro de um comando, como um número de telefone, por exemplo, ela deve ser 

inserida entre aspas (SIMCOM, 2014). 

Embora o conhecimento de como os comandos devem ser utilizados seja essencial 

para seu uso com os microcontroladores, uma biblioteca é encontrada para o auxílio do uso 

com o Arduino UNO e então são utilizadas funções que chamam os comandos sem que o 

usuário visualize quais comandos estão sendo enviados. 

Na tabela 2.3 encontram-se alguns comandos que são utilizados neste projeto. 

 

Tabela 2.3 – Listagem de Comandos AT 

Comando Descrição 

AT Verifica se se o módulo está funcionando. 

AT+CPBR 
Verifica número salvo em posição 

indicada na agenda. 

AT+CPBW Salva/Deleta número na agenda. 
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AT+CMGD Deleta SMS da posição indicada. 

AT+CMGR Lê mensagem salva na posição indicada. 

AT+CMGL 
Lê mensagem com status indicado (lida, 

não lida, salva) 

AT+CMGF 
Seleciona o formato das mensagens de 

texto. 

AT+CLIP 
Ativa o identificador de chamada do 

módulo. 

AT+CPAS Verifica o estado da chamada. 

ATH Desliga chamada ativa ou chamando. 

Fonte: (SIMCOM, 2014) 

 

 

2.6 Relé Eletromagnético 

 

Os relés são interruptores simples que são operados eletricamente e mecanicamente. 

Consistem basicamente em um eletroímã e um contato, com um mecanismo de comutação do 

contato realizado com a ajuda do eletroímã, que após ter uma de suas bobinas energizadas, 

gera um campo magnético que fecha o contato interno do relé. Com o contato fechado, outro 

circuito passa a ficar energizado, podendo ser de uma tensão diferente do circuito anterior 

(BRAGA, 2010).  

Os relés são utilizados principalmente para controlar circuitos de alta tensão a partir de 

um sinal de baixa potência. Como os sistemas embarcados comumente possuem como 

principal dispositivo os microcontroladores, os relés são de extrema importância para controle 

de outros equipamentos, uma vez que os microcontroladores normalmente são capazes de 

fornecer sinais equivalentes a 5V e no mundo atual normalmente encontram-se máquinas e 

equipamentos que funcionam a partir de 110 ou 220 volts.  

O relé utilizado neste projeto é acionado com 5V e é capaz de suportar até 15A. Uma 

ilustração do modelo escolhido pode ser observada na Figura 2.6. 
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Figura 2. 6 - Relé Eletromagnético - Fonte: (METALTEX, 2015) 

 

Além disso, os relés contribuem no fator segurança, já que inexiste contato elétrico 

entre o circuito que alimenta a bobina e o circuito dos contatos, ou seja, não há passagem de 

corrente entre o circuito que aciona o relé e o circuito controlado. Para altas tensões, este 

isolamento é fundamental (BRAGA, 2010). 

Embora o relé utilizado neste projeto seja de 5V, a corrente necessária para seu 

acionamento é de 72mA, valor superior ao fornecido pelo pino do Arduino, então necessita-se 

de um transistor bipolar para gerar um ganho e atingir a corrente de acionamento do relé. 

 

 

2.7 Fechadura elétrica 

 

Uma fechadura é dita elétrica quando pode ser destravada por chave ou eletricamente 

por um botão, por exemplo. O modelo escolhido para desenvolvimento do protótipo é o mais 

usual no Brasil, que são as fechaduras elétricas de sobrepor da marca HDL, que, segundo a 

HDL ([201-?]a), podem ser ajustadas para portas leves e pesadas e contam com memória 

mecânica que destrava no primeiro impulso. Entretanto, o protótipo pode ser utilizado com 

qualquer outra fechadura, desde que utilizada a fonte adequada. 

Uma foto de uma fechadura comum da marca HDL pode ser vista na Figura 2.7. 
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Figura 2.7 - Fechadura Elétrica HDL – Fonte: (HDL, [201-?]a) 

 

Essas fechaduras elétricas consomem 15W e funcionam com uma fonte de 12V, de 

corrente alternada, ligadas à rede de 110V ou 220V (possui chave seletora) e um botão para 

fechar o contato e acionar o circuito, alimentando-o com 500mA, como visto na Figura 2.8. 

Como a tensão é alternada, não existe polaridade na ligação. (HDL, [201-?]b) 

 

 
Figura 2. 8 - Fonte Ligada à Fechadura – Fonte: (HDL, [201-?]a) 

 

Neste projeto, substitui-se o botão por um relé, que será o responsável por fechar o 

contato e energizar a fechadura para abertura.  

 

 

2.8 SMS 

 

SMS (Short Message Service), traduzido como “Serviço de Mensagem Curta”, é um 

método de comunicação que envia texto entre celulares - ou de um PC para um celular – 
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desenvolvido por Friedhelm Hillebrand e Bernard Ghillebaert em 1984. A parte "curta" vem 

do tamanho máximo das mensagens de texto: 160 caracteres (letras, números ou símbolos no 

alfabeto latino) (ERICKSON, 2012). 

Em 2010, o SMS foi o aplicativo de dados mais utilizado, adotado por 80% dos 

usuários de telefonia móvel. Então, veio a ascensão do smartphone. Os smartphones abriram o 

caminho para que os consumidores se comunicassem por meio de outra grande variedade de 

aplicativos, como o serviço de mensagens via internet. No entanto, apesar do crescimento em 

outros canais de comunicação, SMS ainda é amplamente utilizado e continua a ser um dos 

principais meios de comunicação (TOLENTINO, 2015). 

O SMS é a maneira mais eficaz de alcançar os usuários, com uma taxa de leitura 

superior aos demais métodos, visto que receber um SMS é possível desde que você tenha um 

telefone celular conectado à rede. Isso faz com que seu alcance global suba, uma vez que se 

elimina a necessidade de estar conectado à internet, tornando qualquer um na sociedade 

moderna acessível (TOLENTINO, 2015).  

 

 

2.9 LCD 

 

Descoberto no final da década de 80 do século retrasado pelo botânico Friedrich 

Reinitzer e estudado pelo professor Otto Lehmann, o material presente nos LCD’s (Liquid 

Crystal Display) atuais consiste em um cristal líquido, que foi nomeado dessa forma por 

apresentar características pertencentes aos cristais, mas em um material em forma de líquido 

(IEEE, 2014). 

Embora tenha sido descoberto há muito tempo atrás, o material só despertou os 

interesses dos cientistas e foi estudado mais profundamente mais de 70 anos após sua 

descoberta, quando descobriram que era possível gerar padrões de imagens no material 

quando tensões eram aplicadas. E apenas no ano de 1971 que os displays com cristal líquido 

chegaram a uma versão aceita e foram patenteados por James Fergason. A partir de então, a 

tecnologia foi sendo aceita e seu uso cresceu rapidamente, para diversos fins, como relógios e 

televisores (IEEE, 2014). 

Um exemplo de um LCD utilizado neste projeto é encontrado na Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – LCD 16x2 – Fonte: (SPARKSFUN, 2015) 

 

Neste trabalho, utilizou-se um LCD do tipo 16x2, que significa que o display é capaz 

de reproduzir 16 colunas de caracteres e duas linhas. Largamente utilizado em prototipagem 

com microcontroladores, o LCD possui dois registradores, um para comandos, como limpar a 

tela e controlar a posição da imagem exibida, e outro para dados, responsável pelo 

armazenamento dos dados a serem exibidos na tela do display. Como pode ser observado na 

Tabela 2.4, o LCD possui 16 pinos para ligação com outros dispositivos, sendo 8 pinos 

responsáveis pelos dados recebidos e o restante para alimentação, controle dos registradores e 

controle da iluminação da tela (XIAMEN, 2012). 

Tabela 2.4 – Pinagem LCD 16x2 

Pino Função 

1 Alimentação - Terra 

2 Alimentação – 5V 

3 Contraste 

4 Liga/Desliga Seletor de 

Registrador 

5 Leitura/Escrita 

6 Habilita Escrita no LCD 

7 Dados 

8 Dados 

9 Dados 

10 Dados 
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11 Dados 

12 Dados 

13 Dados 

14 Dados 

15 Blacklight – 5V 

16 Blacklight – Terra 

Fonte: (XIAMEN, 2012) 

 

Para uso conjunto com os microcontroladores, normalmente existem bibliotecas que 

auxiliam na construção da lógica permitindo o uso de funções já prontas, que inicializam o 

LCD e enviam os textos a serem exibidos na posição correta de forma simplificada. Para o a 

Arduino isso também é possível, com uma biblioteca já inclusa no software de 

desenvolvimento. 

 

 

2.10 Proteus 

 

Proteus é um software desenvolvido e mantido pela empresa Labcenter Electronics 

com duas funções principais: simulação de circuitos e design de placas de circuito impresso. 

A primeira deve ser executada dentro da plataforma denominada ISIS, que é a parte do 

programa usada para desenhar o esquema do circuito e simulá-lo em tempo real. Dentro do 

ISIS existe uma vasta biblioteca com componentes eletrônicos gerais (relés, resistores, 

capacitores etc.), cargas (motores, lâmpadas etc.), ferramentas de análise (voltímetros, 

osciloscópio etc.) e grande variedade de microcontroladores. Dessa forma, o usuário pode 

simular os mais diversos tipos de circuitos e caso algum componente não exista, pode-se criá-

lo dentro do ISIS ou procurar por algum disponível na internet e adicioná-lo ao programa 

(LABCENTER, 2015). 

Para o design da placa de circuito impresso, utiliza-se outra plataforma ARES. Dentro 

dela o usuário é capaz de projetar sua placa conforme o necessário, permitindo-o escolher o 

tamanho, diâmetro dos furos e dos trilhos, por exemplo. O esquema feito no ISIS pode ser 

importado diretamente para o ARES, o software reconhece então todas as conexões 

necessárias no projeto da placa e permite o uso da ferramenta de auto routing que traça o 

caminho dos trilhos automaticamente. Mesmo que não opte por traçar automaticamente, o 
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ARES já sabe as conexões e evita erros de projeto. Além disso, o projetista pode visualizar 

sua placa em 3D antes de imprimi-la e verificar o resultado final de forma mais precisa 

(LABCENTER, 2015). 
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3 DESENVOLVIMENTO 

	

3.1 Metodologia 

 

O desenvolvimento do trabalho teve início com o estudo da placa com o módulo GSM 

integrado, que foi realizado pela leitura de diversos artigos pela internet. O projeto inicial era 

utilizá-lo juntamente com um microprocessador da família PIC para que as mesmas funções 

fossem realizadas, ou seja, que fosse feito o acionamento de uma fechadura elétrica com uma 

ligação de um usuário previamente cadastrado por SMS. Alguns testes foram realizados e, 

embora os comandos AT funcionassem como esperado, existia uma instabilidade nos dados 

recebidos pela comunicação serial devido ao conversor Serial-USB utilizado. Essas falhas 

dificultavam o tratamento dos dados para criação das funções, e decidiu-se então por utilizar 

um Arduino para dar continuidade ao projeto. Por se tratar de um shield projetado para uso 

com o Arduino UNO, uma biblioteca já se encontrava disponível na internet para facilitar a 

implementação da programação. Após instalar a biblioteca para o shield GSM, alguns testes 

com os exemplos disponíveis foram realizados e percebeu-se o correto funcionamento do 

módulo GSM. 

Sabendo-se que já não existiria problema qualquer com hardware, um estudo acerca da 

biblioteca foi necessário e fundamental, visto que com o Arduino e a biblioteca uma 

abordagem diferente deveria ser feita, pois os comandos AT seriam chamados por funções já 

existentes na biblioteca e não mais programados diretamente como foi feito anteriormente 

com o PIC. 

Após verificar e estudar as funções que seriam necessárias, pode-se finalmente dar 

início a implementação do código na IDE do Arduino. Por permitir um carregamento rápido 

do código, diversos testes foram realizados a medida que as funções eram implementadas. Os 

testes já eram realizados utilizando o Arduino e o shield GSM acoplado a ele, ou seja, não era 

apenas uma simulação e sim um teste real de como o módulo GSM se comportaria.  

Junto com a implementação, realizou-se um estudo sobre o que seria necessário para 

acionar a fechadura elétrica e, após estudo do datasheet da fechadura, percebeu-se que um 

simples circuito com um relé seria suficiente para fazer o acionamento. Embora os testes 

anteriores demonstrassem o funcionamento real do módulo, o chaveamento do relé não podia 

ser testado da mesma forma e criou-se então um circuito utilizando a plataforma ISIS do 

software Proteus. Com esta ferramenta o acionamento do circuito do relé pôde ser testado. 
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Após a conclusão dos testes com sucesso, projetou-se uma placa para receber o 

circuito do relé e um LCD utilizando a plataforma ARES do software Proteus para montagem 

do protótipo final. Após a impressão e montagem da placa, os testes finais foram realizados e 

a montagem do protótipo foi concluída. 

 

 

3.2 Implementação do Código 

 

Antes de iniciar a implementação estudou-se qual biblioteca do shield GSM que seria 

utilizada. O software do Arduino já possui uma biblioteca para módulo GSM, mas ela foi 

desenvolvida para que fosse utilizada juntamente com o shield GSM da própria marca 

Arduino. Após uma rápida pesquisa no site do fabricante da placa que seria utilizada, 

encontrou-se uma biblioteca recomendada e sua instalação no software de desenvolvimento 

do Arduino foi realizada.  

Com a biblioteca correta disponível e seu manual de utilização, verificou-se seu 

funcionamento e pinagem utilizada por ela para a comunicação serial entre o módulo e o 

Arduino. No mesmo manual encontra-se uma listagem das funções disponíveis na biblioteca e 

o valor retornado por cada função, que foi fundamental para que o código pudesse ser 

desenvolvido. Na Tabela 3.1 encontram-se as funções da biblioteca que foram utilizadas. 

 

Tabela 3.1 – Funções Utilizadas da Biblioteca do Módulo GSM 

Nome da Função Descrição 

Begin (baud) 
Inicia o módulo GSM e define a 

velocidade da comunicação. 

GetPhoneNumber (byte position, 

char *phone_number) 

Lê o número de telefone na posição 

especificada da agenda e salva na string 

escolhida. 

WritePhoneNumber (byte position, 

char *phone_number) 

Salva o número presente na string na 

posição indicada da agenda. 

DelPhoneNumber (byte position) 
Deleta o número salvo na posição 

especificada. 

DeleteSMS (byte position) 
Deleta o SMS salvo na posição 

especificada. 
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IsSMSPresent (byte 

required_status) 

Verifica se existe algum SMS com o 

status especificado. Possíveis status: 

SMS_UNREAD – Não lido 

SMS_READ – Lido 

GetSMS (byte position, char 

*phone_number, char *SMS_text, byte 

max_SMS_len) 

Lê o SMS salvo na posição indicada e 

salva o número que enviou e o texto recebido. 

GetAuthorizedSMS ( byte position, 

char *phone_number, char *SMS_text, 

byte max_SMS_len, byte 

first_authorized_pos, byte 

last_authorized_pos) 

Lê o SMS salvo na posição indicada e 

salva o número que enviou e o texto recebido e 

compara com os números salvos nas posições 

indicadas da agenda. 

CallStatus (void) 

Verifica o estado da chamada: 

CALL_NONE – Sem chamada 

CALL_INCOM_VOICE – Recebendo 

CALL_ACTIVE_VOICE – Ativo 

CallStatusWithAuth (char 

*phone_number, byte 

first_authorized_pos, byte 

last_authorized_pos) 

Verifica se o número que está ligando 

está salvo na faixa indicada da agenda. 

HangUp (void) Desliga a chamada recebida ou ativa. 

Fonte: (TINYSINE, 2014a). 

 

Dentro de cada função estão definidos os comandos AT necessários para as operações. 

A Tabela 2.3 mostra os comandos que são utilizados e pode-se observar que as descrições são 

semelhantes às apresentadas na Tabela 3.1. 

Com as funções definidas e estudadas, iniciou-se a implementação do código. 

Necessitou-se que dois códigos fossem feitos, sendo um para utilização do módulo conectado 

ao computador, onde os dados podem ser observados no Monitor Serial. O outro código foi 

programado para o protótipo final, onde não há necessidade de visualizar qualquer dado pelo 

Monitor Serial, mas um LCD é utilizado para tal função. O código final do protótipo pode ser 

encontrado no Anexo A deste trabalho. 
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O código deve ser desenvolvido na plataforma de desenvolvimento do Arduino – IDE 

– na linguagem própria do Arduino que é baseada na linguagem C. Todos os programas 

desenvolvidos na IDE do Arduino possuem dois escopos principais, um que é executado 

apenas no início do código e é denominado setup e outro que é executado sempre em um ciclo 

infinito e denomina-se loop. As bibliotecas são incluídas no início do programa, juntamente 

com as variáveis que são definidas em seguida, como é encontrado na Figura 3.1. 

 

 
Figura 3. 1 – Bibliotecas e Variáveis – Fonte: Autor 

 

Como já se sabe quais pinos do Arduino não são utilizados pela biblioteca para a 

comunicação serial com o módulo GSM, escolhe-se o pino que será responsável pelo 

acionamento do relé para que a fechadura elétrica possa ser aberta. As bibliotecas call.h e 

sms.h compõem a biblioteca do shield GSM e são incluídas para as funções relacionadas a 

chamadas de voz e mensagens de texto respectivamente. Por fim, definem-se os tipos das 

variáveis utilizadas, seus nomes e respectivos tamanhos em caso de variáveis do tipo char, 

como visto na Figura 3.1. Embora o código inicial seja visualizado pelo Monitor Serial, os 

parâmetros necessários para uso com o LCD já foram definidos. 

Como pode ser visto na Figura 3.2, dentro do escopo do setup inicia-se o módulo 

GSM e caso a conexão à rede de celular seja realizada com sucesso na velocidade desejada, 

muda-se o status da variável “conectado” para dar continuidade na execução do código. Além 

disso, define-se o pino do relé como uma saída. O administrador é definido como o número 
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cadastrado na posição número 1 da memória do cartão SIM e apenas um administrador pode 

ser cadastrado.  

 

 
Figura 3. 2 – Definição do Setup – Fonte: Autor 

 

Dentro do laço de repetição infinita as funções para o tratamento das mensagens de 

texto e das chamadas de voz são acionadas, para que seja feita uma verificação constante 

dessas funções, conforme a Figura 3.3. 

 

 
Figura 3. 3 – Definição do Loop – Fonte: Autor 

 

A função principal, que é responsável por gerenciar os usuários que são cadastrados e 

removidos foi denominada verSMS e na Figura 3.4 encontra-se seu escopo. 
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Figura 3. 4 – Função para Verificar SMS – Fonte: Autor 
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A função verSMS verifica a existência de novas mensagens de texto para que algum 

cadastro seja realizado. Inicialmente ela checa se existe algum administrador e caso não 

exista, o texto da mensagem é lido para verificação. Definiu-se que para cadastrar o 

administrador uma mensagem com os caracteres ADM deve ser enviada, e se esse for o texto 

recebido, o usuário que enviou o SMS é cadastrado como administrador. Caso o 

administrador já exista, o número do remetente é conferido com o número salvo na posição 1 

do SIM e caso sejam diferentes, a função avisa que não é um administrador e é encerrada.  

Se um SMS for recebido por um administrador, examina-se o texto do SMS para que 

mensagens com caracteres diferentes de números ou com mais de 12 caracteres (quantidade 

de caracteres para números brasileiros com DDD) não sejam aceitas. Se o texto recebido 

passar por essa verificação e não for um número já cadastrado, o número enviado pelo 

administrador é cadastrado como um usuário com acesso. Caso seja um número já cadastrado, 

entende-se que o administrador deseja a remoção do usuário, e então ele é removido. 

A cada comando enviado para o módulo, mensagens para atualizar o usuário são 

enviadas e podem ser visualizadas no Monitor Serial da IDE do Arduino. 

Após o cadastro ser realizado, o usuário ganha acesso ao local, necessitando apenas 

que uma ligação seja efetuada a partir do número cadastrado para que a função verChamada 

encontrada na Figura 3.5 seja executada. 

 

 
Figura 3. 5 – Função para Verificar Chamada – Fonte: Autor 

 

A função verChamada() é utilizada para verificar as chamadas recebidas e possui uma 

lógica simples. Caso a chamada recebida seja de um usuário cadastrado, o acionamento do 

circuito do relé é realizado e a fechadura é destravada. Caso seja de um usuário não 
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cadastrado, avisa-se que se trata de um número sem permissão para abrir a fechadura. Em 

ambos os casos a chamada é desligada. 

O funcionamento do código implementado no protótipo final possui diferenças apenas 

no método de visualização do processo, devido à impossibilidade de acompanhar os dados no 

Monitor Serial sem estar conectado a um computador, então se usa um LCD para que o 

usuário acompanhe o status do processo. Para isso, conforme a Figura 3.1, inclui-se a 

biblioteca LiquidCrystal.h existente na IDE do Arduino e definem-se os pinos utilizados pelo 

Arduino para controle do LCD. Então, substitui-se a função println.serial pela print.lcd, 

fazendo os devidos ajustes de posicionamento do cursor no LCD e apagando a mensagem da 

tela após um tempo programado, como pode ser visto na Figura 3.6. 

 

 

 
Figura 3. 6 - Parte do Código do Protótipo Final - Fonte: Autor 

 

 

3.3 Simulação no ISIS 

 

Embora após a implementação do código pode-se testar as funções e o funcionamento 

dos comandos AT, o acionamento do relé não foi verificado, e para um teste inicial o circuito 

mostrado na Figura 3.7 foi montado utilizando o software Proteus e seu ambiente de 

simulação ISIS. Essa ferramenta conta com uma vasta biblioteca de componentes eletrônicos 

que são utilizados para a montagem de um circuito. Além disso, o código feito é carregado no 

microcontrolador que o utilizará para seu funcionamento de acordo com o desejado.  
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A placa Arduino originalmente não se encontra disponível no software, mas 

encontram-se diversas bibliotecas prontas na internet com variados modelos de placas da 

família Arduino. Os códigos programados na IDE do Arduino são em um formato diferente 

do que é aceito pelo Proteus, então se deve fazer uma configuração na IDE para que um 

código no formato .hex seja gerado, que é compatível com o Proteus. 

 

 
Figura 3. 7 - Esquema no ISIS - Fonte: Autor 

 

Os componentes utilizados na simulação são os mesmos que são necessários para a 

montagem do protótipo final:  

• Arduino UNO; 

• Módulo GSM; 

• LCD 16x2; 

• Resistor 470Ω; 

• Diodo 1N4004; 

• Transistor BC548; 

• Relé 5V. 

O diodo é utilizado para proteção contra tensão reversa, que é ocasionada após o 

desligamento do relé, e o resistor para limitar a tensão e corrente na base do transistor. E por 
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fim, quando a saída do pino 8 é energizada, ocorre um ganho no transistor que torna a 

corrente capaz de acionar o relé. Após o acionamento, o outro circuito passa a funcionar e a 

fonte de 12V aciona a lâmpada. Como não existe na biblioteca um componente para 

fechadura elétrica, utilizou-se uma lâmpada de voltagem equivalente para verificar seu 

funcionamento.  

No caso do módulo GSM, um componente foi encontrado na internet para sua 

simulação. Entretanto, para que o teste fosse realizado com mais precisão, fez-se uso do 

componente COMPIM, que utiliza os dados reais recebidos pela porta USB, uma vez que um 

componente no Proteus não consegue simular a conexão à rede GSM. Para a troca de dados 

entre o circuito simulado e o módulo GSM conectado pela porta USB, utiliza-se um conversor 

serial-USB, que realiza a conversão dos dados UART para USB. O conversor é capaz de 

alimentar o módulo e realizar a comunicação com os pinos RX e TX do módulo, como pode 

ser visto na Figura 3.8. 

 

 
Figura 3. 8 - Módulo GSM com Conversor Serial-USB - Fonte: Autor 

 

Dessa forma, todos os componentes (inclusive o Arduino) são simulados, mas o 

módulo GSM é utilizado sem simulação, o que torna o teste realizado mais próximo do que 



44 
	

deve acontecer com o protótipo pronto, e pode-se verificar o funcionamento do circuito do 

relé com mais precisão. 

 

3.4 Projeto da Placa do Protótipo 

 

Para o protótipo final uma placa foi projetada para a ligação do LCD e do circuito do 

relé. Para isso, utilizou-se novamente o software Proteus. Inicialmente com o auxílio da 

plataforma ISIS para montagem do circuito com os respectivos componentes, como 

encontrado na Figura 3.9. Após esse passo, usou-se o ARES para o design final da placa. 

 

 
Figura 3. 9 - Esquema ISIS Protótipo Final - Fonte: Autor 

 

Dentro do ISIS definem-se quais pinos de cada componente serão utilizados, seja por 

dados ou por alimentação e a quantidade de conectores que serão necessários para uso com 

outros dispositivos, no caso, a fechadura elétrica. Dois bornes duplos são utilizados para 

posteriormente conectar a fonte da fechadura e a própria fechadura. 

Como a ideia é a confecção de uma placa para encaixe por cima do módulo GSM, ou 

seja, nas mesmas dimensões que um shield para Arduino, utiliza-se um Arduino no ISIS para 

que suas dimensões e pinagem sejam conservados. Além disso, por se tratar de um shield, 
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uma entrada dedicada para alimentação da placa se torna desnecessária, uma vez que a placa 

será alimentada pelo próprio Arduino quando estiver encaixada sobre o módulo GSM. 

Após a definição de tudo que será necessário na placa final e respectivas conexões, o 

ARES é aberto e todos componentes utilizados no ISIS são importados automaticamente. 

Dentro do ARES, as dimensões da placa são definidas um pouco maiores que as dimensões 

do Arduino para facilitar o traçado dos trilhos. Verifica-se então se algum componente está 

com seu pacote diferente do componente que será utilizado na placa, ou seja, se está com o 

espaçamento dos pinos corretos e na ordem certa. Com todos os detalhes verificados, traçam-

se os trilhos de acordo com as indicações do software, que já sabe as ligações pelo esquema 

feito no ISIS. O design final é encontrado na Figura 3.10. 

 

 
Figura 3. 10 - Design da Placa para o Protótipo Final - Fonte: Autor 

 

Com o design da placa pronto, utiliza-se uma máquina CNC para que os trilhos e os 

furos sejam feitos em uma placa de circuito impresso de fenolite. Após esse passo, necessita-

se apenas soldar os componentes manualmente e a placa está finalizada para os testes. Na 

Figura 3.11 e na Figura 3.12 encontra-se o protótipo final terminado. 
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Figura 3. 11 - Vista Superior do Protótipo Final – Fonte: Autor 

 

 
Figura 3. 12 - Vista Lateral do Protótipo Final - Fonte: Autor 

 



47 
	

4 RESULTADOS 

 

4.1 Visualização dos Dados no Monitor Serial 

 

Os primeiros resultados foram obtidos antes da montagem do protótipo. Verificou-se o 

funcionamento do módulo conectado sobre o Arduino e os dados foram visualizados pelo 

Monitor Serial do ambiente de desenvolvimento do Arduino. Inicialmente uma tentativa de 

cadastro do administrador foi realizada. No entanto, um texto diferente de ‘ADM’ foi enviado 

e o módulo rejeitou a definição do administrador, como era esperado e pode ser observado na 

Figura 4.1. 

 

 
Figura 4. 1 – Cadastro do Administrador – Fonte: Autor 

 

Após a tentativa falha proposital, enviou-se um SMS com o texto ‘ADM’ e o 

administrador foi cadastrado corretamente, conforme observado na Figura 4.1. Com o 

administrador definido, um SMS contendo menos que 12 caracteres foi enviado para cadastro 

de outro número, porém como o sistema está programado para realizar cadastros apenas com 

mensagens contendo 12 dígitos e nada diferente disso, o programa informa que o número está 

fora do padrão. Esses resultados encontram-se na Figura 4.2. 
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Figura 4. 2 - Cadastro de Usuários - Fonte: Autor 

 

Em seguida, como observado também na Figura 4.2, duas mensagens contendo 12 

dígitos foram enviadas e o sistema cadastrou os novos usuários com sucesso.  

Para verificar a segurança do sistema o Arduino foi reiniciado e uma tentativa de 

cadastro a partir de número diferente do administrador foi realizada. Como esperado, o 

sistema rejeitou o cadastro informando que não se tratava do administrador, conforme a 

Figura 4.3. 

 
Figura 4. 3 - Tentativa de Acesso - Fonte: Autor 
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Além disso, uma tentativa de acesso via chamada a partir de um número não 

cadastrado foi realizada e o resultado ocorreu sem problemas, sendo informado que a 

permissão não foi concedida, como verificado também na Figura 4.3. 

Novamente a partir do número do administrador, enviou-se uma mensagem contendo 

um número já cadastrado e verificou-se que o sistema removeu o usuário com sucesso, sem 

demonstrar falhas na programação do sistema. E por último, uma chamada foi realizada por 

um número cadastrado e o sistema liberou o acesso. Esses procedimentos são vistos na Figura 

4.4. 

 

 
Figura 4. 4 - Remoção de Usuário e Acesso Permitido - Fonte: Autor 

 

 

4.2 Protótipo Final - Visualização dos Dados no LCD 

 

Para o protótipo final, programou-se o sistema para que a visualização dos dados 

ocorresse por um LCD, visto que a visualização pelo Monitor Serial é possível apenas quando 

conectado a um computador, que não é o propósito do sistema.  
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Após ligar o Arduino a uma fonte externa, o sistema informa que a conexão à rede foi 

feita com sucesso, conforme a Figura 4.5, em seguida limpa o LCD e permanece à espera de 

alguma mensagem de texto ou ligação.  

 
Figura 4. 5 - Status do Protótipo - Fonte: Autor 

 

Quando um SMS é recebido uma mensagem é mostrada na Tela, como é encontrado 

na Figura 4.6. 

 
Figura 4. 6 - Recebimento de SMS - Fonte: Autor 



51 
	

Ao receber um SMS, o protótipo informa sua chegada e realiza os mesmos 

procedimentos apresentados anteriormente, ou seja, verifica se existe administrador ou não e 

cadastra ou remove o usuário caso seja um administrador enviando a mensagem no formato 

correto. Todas as situações que estavam programadas para visualização no Monitor Serial 

foram adaptadas para exibição no LCD. Como se pode verificar na Figura 4.7 e na Figura 4.8, 

as situações de cadastro e remoção do usuário ocorrem com sucesso e podem ser verificadas 

de forma simplificada no LCD. 

 
Figura 4. 7 - Cadastro Realizado Pelo Protótipo - Fonte: Autor 

 

 
Figura 4. 8 - Remoção Realizada pelo Protótipo - Fonte: Autor 
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Por fim, uma chamada a partir de um número cadastrado é realizada e o protótipo 

reconhece o número e exibe no LCD uma mensagem de boas-vindas, conforme a Figura 4.9. 

 

 
Figura 4. 9 - Permissão de Acesso pelo Protótipo - Fonte: Autor 

 

Juntamente com a mensagem, o protótipo realiza a parte mais importante, que é o 

acionamento do relé. Após receber uma chamada a partir de qualquer número previamente 

cadastrado pelo administrador, o acionamento do relé foi verificado com sucesso, e com 

chamadas a partir de números não permitidos, apenas uma mensagem de ‘Acesso Negado’ foi 

exibida sem ocorrer qualquer acionamento no circuito do relé.  

O resultado real de verificar se a fechadura iria se abrir não pôde ser observado, visto 

que não se adquiriu uma fechadura para que o teste fosse realizado. Porém, a partir do 

funcionamento de um relé eletromagnético, sabe-se que após ser acionado, outro circuito 

passa a funcionar e o circuito anterior não interfere no funcionamento. Para este projeto, o relé 

é equivalente à botoeira vista na Figura 2.8 e ao acioná-lo por uma chamada, o circuito com a 

fonte adequada à fechadura é fechado e, assim como ocorre ao apertar o botão de uma 

fechadura elétrica comum, a fechadura é destravada. Como o protótipo final conta com 

conectores para a fechadura e respectiva fonte, ele pode ser utilizado sem problemas para seu 

propósito real. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho possuía como objetivo o desenvolvimento de um sistema que facilitasse 

a logística de acesso a lugares com alta rotatividade principalmente, ou onde apenas o acesso 

remoto já fosse interessante, com segurança superior ao acesso tradicional com chaves. Após 

todo desenvolvimento e testes, os resultados foram obtidos com sucesso, verificando um 

funcionamento fácil e intuitivo do protótipo, cumprindo seu objetivo inicial.  

Como discutido na introdução deste trabalho, os avanços da tecnologia e plataformas 

simplificadas como o Arduino, permitem que sistemas como este apresentado possam ser 

projetados mais facilmente e com custos menores; além de uma boa aceitação dos brasileiros 

para que investimentos ligados à segurança sejam feitos. 

Assim sendo, o desenvolvimento deste projeto permitiu perceber que projetos com 

sistemas embarcados estão presentes em nosso dia a dia em todos os setores, mesmo que não 

seja perceptível para um usuário comum, porém sempre haverá demanda por novas 

tecnologias e melhorias ou facilidades, sempre utilizando a tecnologia a nosso favor. Cada dia 

mais acessíveis e cada vez mais documentados, esses projetos são favoráveis para todos 

envolvidos, seja como cliente ao adquirir algum sistema do tipo, seja como usuário que utiliza 

e nem sequer percebe, como desenvolvedor em busca de lucro ou apenas com um hobby onde 

a criatividade não possui limite. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para futuros trabalhos, sugere-se a implementação de um sistema supervisório capaz 

de registrar em um banco de dados os acessos ou tentativas de acesso dos usuários, 

aumentando a segurança do sistema, podendo também programar o sistema para que 

mensagens sejam enviadas a partir do módulo para o administrador, informando-o sobre o que 

ocorre no sistema. 

Outras melhorias podem ser realizadas no código do programa, como definição de 

mais administradores, o que facilitaria no caso de um administrador não estar acessível, e 

evita problemas que poderiam ser gerados caso o administrador único perdesse o celular, por 

exemplo.  

No intuito de baixar os custos, pode-se utilizar um microcontrolador simples dedicado 

apenas a essa função apenas. Embora possua uma interface mais simplificada, o Arduino é 

mais robusto e pode custar até dez vezes mais que um microcontrolador capaz de executar o 

mesmo que foi feito neste projeto. 
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ANEXO A – CÓDIGO FONTE FINAL 

 
#include "sms.h" // Inclusão da biblioteca para tratamento dos SMS. 
#include "call.h" // Inclusão de biblioteca para tratamento das chamadas. 
#include <LiquidCrystal.h> // Inclusão da biblioteca do LCD. 
 
#define MaxTamSMS 25 // Tamanho máximo do SMS. 
#define pinoRele 8 // Define qual pino aciona o relé. 
 
CallGSM call; // Define o objeto para usar com a classe que trata as 
chamadas. 
SMSGSM sms; // Define o objeto para usar com a classe que trata as 
mensagens. 
 
char NumTel[15]; // Char para armazenar número de telefone. 
char NumAdm[15]; // Char para armazenar o número do administrador. 
char textoSMS[MaxTamSMS]; // Char para armazenar o texto do SMS. 
int NumSMS; // Armazena a posição do SMS na memória do SIM. 
int check; // Variável para verificar os valores retornados pelas funções. 
int i; // Variável para contagem. 
int j; // Variável para contagem. 
boolean conectado=false; // Variável para confirmar conexão à rede. 
int MaxAgenda = 20; // Define a quantidade de pessoas que podem ser 
cadastradas. 
 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4); // Definem-se os pinos utilizados 
pelo Arduino para o LCD. 
 
void setup() { // Função executada no início do programa apenas. 
  
 pinMode(pinoRele,OUTPUT); // Define o pino do relé como saída. 
 Serial.begin(9600); // Inicializa a comunicação serial. 
 lcd.begin(16, 2); // Inicializa o LCD e define-se seu tamanho 16x2. 
 
    if (gsm.begin(9600)) { // Verifica se o módulo iniciou corretamente com 
a velocidade definida.       
      lcd.print("Conectado!");  
      delay (2000); 
      lcd.clear(); 
      conectado=true; 
    }  
     
    else { 
      lcd.print("Sem Rede!");  
      delay (2000); 
      lcd.clear(); 
    } 
  } 
 
 
void loop() { // Laço de repetição infinito com as funções do programa. 
   
 verSMS(); 
 verChamada(); 
 
  } 
 
void verSMS() { // Função para tratamento do SMS. 
   
    if(conectado) { 
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      NumSMS = sms.IsSMSPresent(SMS_UNREAD); // Caso haja um novo SMS, o 
número de sua posição é armazenado. 
       
      if (NumSMS) { // Caso haja SMS, continua. 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("SMS Recebido."); 
        delay (2000); 
        lcd.clear(); 
        check = gsm.GetPhoneNumber(1,NumAdm); // Função verifica se existe 
algum número armazenado na posição 1 da agenda. 
 
        if (check == 0) { // Caso não haja nenhum número, verifica o texto 
da mensagem. 
          sms.GetSMS(NumSMS,NumTel,textoSMS,MaxTamSMS); // Armazena os 
dados do SMS. 
           
          if (textoSMS[0] == 'A' && textoSMS[1] == 'D' && textoSMS[2] == 
'M' && textoSMS[3] == '\0') { 
            strncpy(NumAdm, NumTel, 15); 
            gsm.WritePhoneNumber(1,NumAdm); // Se o texto ADM for recebido, 
cadastra o número que enviou como administrador. 
            lcd.setCursor(0, 0); 
            lcd.print("Administrador");  
            lcd.setCursor(0, 1);  
            lcd.print("Cadastrado");  
            delay (2000); 
            lcd.clear(); 
          } 
 
          else { 
            lcd.setCursor(0, 0); 
            lcd.print("Admin Nao"); // Se o texto não for ADM, impede o 
cadastro. 
            lcd.setCursor(0, 1);  
            lcd.print("Cadastrado");  
            delay (2000); 
            lcd.clear(); 
          } 
         } 
 
 
 
        if (check==1) { // Caso já haja um administrador, continua aqui. 
      
          if (GETSMS_AUTH_SMS == 
sms.GetAuthorizedSMS(NumSMS,NumTel,textoSMS,MaxTamSMS,1,2)) { // Armazena 
os dados do SMS 
 
            if (isDigit(textoSMS[0]) && // Verifica se o texto contém 
apenas números. 
                isDigit(textoSMS[1]) && 
                isDigit(textoSMS[2]) && 
                isDigit(textoSMS[3]) && 
                isDigit(textoSMS[4]) && 
                isDigit(textoSMS[5]) && 
                isDigit(textoSMS[6]) && 
                isDigit(textoSMS[7]) && 
                isDigit(textoSMS[8]) && 
                isDigit(textoSMS[9]) && 
                isDigit(textoSMS[10]) && 
                isDigit(textoSMS[11]) && 



59 
	

                textoSMS[12] == '\0') { // Verifica se o texto contém 
apenas 12 números (padrão brasileiro com DDD). 
       
              for (i=2; i<=MaxAgenda; i++) {  
      
                check = gsm.ComparePhoneNumber(i, textoSMS); // Caso esteja 
no padrão, verifica se já estava cadastrado. 
                 
                if (check == 1) { 
                  gsm.DelPhoneNumber(i); // Caso já esteja cadastrado, 
remove o cadastro. 
                  lcd.setCursor(0, 0); 
                  lcd.print("Numero Existente"); 
                  lcd.setCursor(0, 1);  
                  lcd.print("Del:"); 
                  lcd.setCursor(4, 1);  
                  lcd.print(textoSMS); 
                  delay (4000); 
                  lcd.clear(); 
                  break; 
                } 
       
                if (i==MaxAgenda) { 
                   
                  for (j=2; j<=MaxAgenda; j++) { 
                   
                  check = gsm.GetPhoneNumber(j,NumTel); // Se o número não 
era cadastrado, verifica a próxima posição livre na agenda do SIM. 
                     
                    if (check==0) { 
                      gsm.WritePhoneNumber(j, textoSMS);// Quando encontra 
a posição livre, registra o usuário. 
                      lcd.setCursor(0, 0); 
                      lcd.print("Cadastrado: "); 
                      lcd.setCursor(0, 1); 
                      lcd.print(textoSMS); 
                      delay (4000); 
                      lcd.clear(); 
                      break; 
                    } 
                     
                    if (j==MaxAgenda) lcd.print("Agenda Cheia"); // Caso 
atinja o número máximo de usuários, não registra. 
                  } 
                } 
              } 
            } 
 
            else { 
              lcd.setCursor(0, 0); 
              lcd.print("Fora do Padrao"); // Caso o SMS não tenha apenas 
números ou seja de tamanho diferente de 12 caracteres. 
              delay (2000); 
              lcd.clear(); 
            } 
          } 
 
          else { 
            lcd.setCursor(0, 0); 
            lcd.print("Nao e Admin"); // Caso o SMS recebido não seja do 
administrador. 
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            delay (2000); 
            lcd.clear(); 
          } 
        } 
 
        sms.DeleteSMS(NumSMS); // Deleta o SMS recebido. 
 
      } 
    } 
  } 
 
 
void verChamada() { // Função para tratamento das chamadas. 
   
    while (CALL_INCOM_VOICE == call.CallStatus()){ // Verifica se está 
chamando. 
      check = call.CallStatusWithAuth(NumTel,1,MaxAgenda); // Verifica se o 
número é cadastrado. 
  
      if (check == CALL_INCOM_VOICE_AUTH) { // Caso seja cadastrado, 
permite o acesso e aciona o relé. 
        digitalWrite(8,HIGH);  
        delay(1000); 
        digitalWrite(8,LOW); 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("Bem Vindo!"); 
        delay (4000); 
        lcd.clear(); 
        call.HangUp(); // Desliga a chamada para evitar cobrança. 
      } 
        
      else { 
        lcd.setCursor(0, 0); 
        lcd.print("Acesso Negado!"); // Caso não seja cadastrado, acesso 
negado. 
        delay (4000); 
        lcd.clear(); 
        call.HangUp(); 
      } 
    } 
  } 

 

 


