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1.RESUMO 

Implementação e desenvolvimento de uma cancela móvel automatizada construída

através  de  um  dispositivo  arduino  com  a  utilização  de  2  leitores  de  rádio  -

Freqüência  (RFID)  para  controle  da  entrada  e  saída  de  vagas  disponíveis  no

estacionamento  através  da  leitura  de  cartões  de  acesso  único  pelo  mesmo.  O

projeto  da  Cancela  Móvel  Automatizada   tem como  foco  trazer  a  praticidade  e

precisão ao motorista com  um sistema  que gerência toda a parte do controle de

fluxo tanto  ao usuário  final  quantidade de vagas  que tem disponíveis.O sistema

apresenta maiores vantagens competitivas dos sistemas antigos e desatualizados

de estacionamento tais como : praticidade ,precisão  e mobilidade. 

2. INTRODUÇÃO

A crescente  necessidade  de  veículos  de  locomoção  das  pessoas  e  o  aumento

significativo da frota automobilista é uma realidade nas grandes cidades brasileiras

(MEIRA,  Marcos  Cavalcanti  2012).  De  acordo  com  registros  do  DENATRAN

(Departamento Nacional de Trânsito) revela que, das dez cidades com mais carro

por habitante, nove estão na região Sudeste.

Essa grande quantidade de veículos circulando a cidade além de provocar lentidão e

congestionamento no trânsito em horários diversos causa também a falta de vagas

nos estacionamentos, tanto privados quanto no rotativo público. Muitas vezes a falta

de  vaga  pode  ser  uma  questão  de  falta  de  controle  e  logística  do  próprio

estacionamento.

Visando  amenizar  essas  questões,  nosso  projeto  propõe  o  desenvolvimento  e

construção  de  um  sistema  de  estacionamento  inteligente  e  eficaz,  onde  será

possível disponibilizar vagas de modo correto e com precisão. O objetivo principal é

organizar e controlar o fluxo de entrada e saída de veículos a fim de garantir um

serviço de estacionamento rápido e seguro.

3. OBJETIVOS

 Criar um Sistema de Controle de Fluxo de Veículos de estacionamento, Incluindo

cancela móvel e contagem de veículos através do Arduino e da tecnologia RFID. 



4. METODOLOGIA 

A idéia de inicializar  esse projeto surgiu  através da observação e percepção do

grande número de veículos que procuram vagas no estacionamento local, e também

da grande demora que é feito o atendimento justamente por não terem o controle

correto e exato do que entra e do que sai do estacionamento.  

Devido  ao  grande  fluxo  de  veículos  no  interior  de  grandes  estacionamentos,  é

comum deparar-se  com lotação nos mesmos,  fato  esse que leva os  usuários  a

enfrentar dificuldades para alocarem seus veículos (CONEGE, 2011), levando em

conta a falta de vagas nas ruas. A criação de uma solução inteligente em relação à

vagas de estacionamento, fluxo de entrada e saída de veículos e uma logística bem

estruturada que realize  uma gestão segura  e  eficiente  seria  de  grande  utilidade

geral.

O controle e logística de entrada e saída de veículos de qualquer lugar que tenha

um fluxo  do  mesmo  relativamente  grande  deve  ter  sua  política  de  organização

desses  repensada.  O  controle  de  vagas,  do  que  entra  e  do  que  sai  de  um

estacionamento tem extrema importância, pois reduz a demora no atendimento.

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o Desenvolvimento do Sistema Cancela Móvel utilizamos o Arduíno uno é o

modulo RC522 o dispositivo conta com uma tecnologia chamada RFID (Identificação

por  radiofreqüência)que é capaz de ler Tag que trabalha na freqüência de 13.56

Mhk.

Arduino Uno Modulo RC522

           

Abaixo estão chaveiro é o Cartão que é lido pelo modulo RC522.

Chaveiro RFID  Cartão RFID



                                 

Após a leitura do cartão ou do chaveiro o programa verifica se o numero do UID (do

cartão  ou  chaveiro)  é  valido,  caso  o  código  for  valido  aciona  o  servo  moto

movimentando a cancela em 90 graus liberando o acesso ao usuário final.

Servo Motor

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O projeto esta em andamento, ate o presente momento através de um leitor RFID

conseguir ler o chaveiro ou cartão RFID é abrir a cancela perfeitamente, embora

ainda  não controle a vaga de estacionamento ,iremos  também fazer um upgrape no

projeto  para  colocar  Sensor   Ultras  sônico  HC  –  SR04  para  atender  a  essa

necessidade  visando controla as vagas aonde o usuário final terá acesso ao Display

16x2 podendo assim  localizar a sua vaga.
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