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RESUMO 

Este projeto tem o foco na área de segurança, mais especificamente no 

reconhecimento biométrico facial, para obter acesso a uma propriedade. Serão 

abordados os conceitos de segurança, reconhecimento biométrico além do conceito 

de domótica. O resultado do projeto é a junção dos conceitos citados para auxiliar no 

quesito de segurança condominial. Nesse processo serão utilizadas ferramentas 

como câmeras e sensores para captura de sinais e imagens, uma API especializada 

em visão computacional, desenvolvida na linguagem C e que pode ser 

implementada em outras linguagens, chamada OpenCV, responsável pelo 

tratamento das imagens capturadas e um circuito constituído basicamente por um 

microcontrolador ATmega328. Este terá a função de CPU do sistema, com a função 

de receber os sinais de entrada, além de ser responsável pela comunicação entre 

ambas as extremidades do sistema, fazendo uma ponte entre a entrada de dados, 

seu tratamento e produzindo uma resposta adequada. O sistema de segurança 

conta ainda com um controle de janelas, permitindo ao usuário a verificação das 

mesmas através de um aplicativo na plataforma Android. Para a realização do 

projeto, foi utilizado a linguagem Java nas ferramentas NetBeans 8.1 e 

AndroidStudio, SQL para o banco de dados MySQL e a linguagem C para a 

programação do ATmega328. Foram utilizados também circuitos eletrônicos 

basicamente compostos por sensores Reed Switch, que basicamente são chaves 

magnéticas, para a verificação das janelas. Como resultados, espera-se um sistema 

funcional e ágil no reconhecimento e um aplicativo intuitivo para auxiliar os usuários 

na segurança de suas residências. Por fim, o projeto poderá cumprir com seus 

objetivos inicias, aumentando a segurança no controle de acesso condominial, 

contribuindo assim para a preservação de vidas e de patrimônio. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Sistemas da Informação estão inseridos dentro de um ambiente 

computacional que envolve, além da própria informação, ativos físicos e pessoas, e 

por esse motivo, devem ter seu acesso controlado e protegido contra sabotagens, 

fraudes, acessos não autorizados, desastres naturais e falhas na infraestrutura. Isto 



implica em garantir que o indivíduo que está tentando acessar um sistema é quem 

ele realmente diz ser. (PINHEIRO, 2008, p. 3) 

Disponibilizar soluções técnicas somente não é a melhor alternativa, sendo 

necessário ainda que as corporações que utilizam proteção para os seus Sistemas 

de Informação disponham de uma gestão eficaz desse processo, além de uma 

arquitetura de segurança alinhada com a arquitetura corporativa. (PINHEIRO, 2008, 

p. 4). 

A diferença entre identificação e autenticação é que na fase de identificação, 

o usuário declara a sua identidade para o sistema, de acordo com credenciais. Já a 

autenticação é função do sistema que é responsável por validar a veracidade da 

identificação do usuário. É somente após a autenticação da identificação do usuário 

que o sistema poderá decidir se irá ou não conceder o acesso desejado. 

(PINHEIRO, 2008, p. 16) 

Agora falando em corporações ou residências, é comum que existam 

restrições de acesso a locais específicos dentro uma casa ou empresa, não evitando 

somente entradas de pessoas externas, como também moradores ou funcionários 

internos baseando no grau hierárquico e no tipo de privilégio, de acordo com 

Pinheiro (2008, p.23). Por exemplo, uma Sala Técnica onde somente o pessoal 

específico da equipe de Infraestrutura tem acesso, ou até mesmo um quarto da casa 

onde apenas o dono entre. 

 Um bom exemplo de controle de acesso físico é o uso de chaves. As chaves 

foram um dos primeiros meios utilizados para proteger uma sala do acesso de 

pessoas não autorizadas. Devido à combinação única entre chave e fechadura, o 

portador de uma chave é o único que tem acesso a uma sala que outras pessoas 

não têm. Esse é um exemplo de autenticação baseada no que se possui. 

(PINHEIRO, 2008, p. 23) 

Segundo Schneider (2005), todas as abordagens para autenticação humana 

dependem de no mínimo um dos seguintes métodos de autenticação: 

 Algo que se conhece (ex. uma senha). Esse é o tipo de autenticação mais 

comum usado para humanos. Nós utilizamos senhas todos os dias para 

acessar nossos sistemas. Infelizmente, algo que você conhece pode se 

tornar algo que você esqueceu. E caso você anote sua senha para não 

correr o risco de esquecer, outras pessoas podem eventualmente 

encontrar essa anotação.  



 Algo que se possui (ex. um smartcard). Essa forma de autenticação 

humana acaba com o problema de esquecer algo que se sabe, mas agora 

você precisa estar com um objeto específico contigo sempre que quiser 

ser autenticado. E esse objeto pode ser roubado e então tornar-se posse 

de um invasor. 

 Algo que é parte de você (ex. uma impressão digital). Essa autenticação 

se baseia em algo intrínseco ao indivíduo que está sendo autenticado. É 

muito mais difícil de perder uma impressão digital do que se perder uma 

carteira. Infelizmente, dos três métodos, esse é o mais caro por conta dos 

sensores que irão realizar a leitura da característica para autenticação. 

A biometria permite identificar uma pessoa através de suas características 

físicas ou comportamentais, tornando-se uma ferramenta de identificação confiável e 

uma ótima alternativa a sistema de segurança baseados em senhas, pois a 

falsificação dos padrões físicos ou comportamentais é algo muito difícil de ser 

alcançado. (PINHEIRO, 2008, p. 38) 

As características físicas, conhecidas também como características estáticas 

são traços fisiológicos, herdados geneticamente e que pouco variam ao longo dos 

anos, por exemplo, impressão digital ou traços faciais. Já as características 

comportamentais, ou dinâmicas, são aprendidas ou desenvolvidas ao longo de sua 

utilização e que variam muito ao longo dos anos, como por exemplo, uma assinatura 

ou então a voz. Ainda segundo Pinheiro (2008, p. 44) independente das 

características utilizadas para fazer a verificação, um sistema biométrico deve ser 

encarado como um conjunto de hardware (onde o sistema recebe os dados 

biométricos) e software (onde acontece a autenticidade dos dados). (PINHEIRO, 

2008, p.38) 

Um algoritmo consiste em uma sequência de instruções utilizada por um 

sistema computacional para resolver um determinado problema ou tarefa. Na área 

da biometria, existem vários tipos de algoritmo, para processamento da imagem, 

geração de um modelo, para comparar uma amostra com o modelo, entre outros. 

Deste modo, o algoritmo biométrico faz o papel de traduzir características físicas do 

mundo real, em representações virtuais. (PINHEIRO, 2008, p. 48) 

Podem-se distinguir três macroprocessos no sistema biométrico básico: 

captura do tipo biométrico, processamento e comparação. O primeiro processo é o 

que faz a interação com o meio físico, ou seja, utilizando um sensor, vai capturar a 



característica física. O segundo processo é a criação de um modelo (template) para 

comparações, utilizando a informação fornecida pelo processo anterior. E por fim o 

processo que vai fazer a comparação de templates e calcular o grau de semelhança 

entre as amostras obtidas. Este modelo é exemplificado na Figura 1. (PINHEIRO, 

2008, p. 49) 

 

  

Figura 1. Modelo conceitual simples de um sistema biométrico. Fonte: Biometria nos 
Sistemas Computacionais: Você é a Senha. p. 44. 

 

Segundo Pinheiro (2008, p. 50 - 51), um sistema biométrico é composto por 

quatro subsistemas:  

 Interface de usuário: este subsistema possui o dispositivo ou sensor 

que capta a amostra biométrica do indivíduo e a converte para o 

formato adequado para ser utilizada. O desempenho do sistema é 

afetado pela qualidade de amostra fornecida e pela qualidade do 

sensor ou dispositivo; 

 Estação de controle: Recebe a amostra biométrica fornecida pela 

Interface de usuário e a analisa, retirando ruídos e outras imperfeições 

que afetem a comparação entre a amostra e o template. Depois de 

processar a amostra, este sistema extrai as características que serão 

enviadas ao comparador; 

 Comparador: Realiza a comparação da amostra biométrica 

apresentada com o template da base de dados, verificando se as 

amostras são similares o suficiente para identificar o proprietário do 

template selecionado da base de dados. Esta decisão é baseada em 

um limiar preestabelecido que delimita o que é uma amostra autêntica 

ou uma amostra falsa. Também realiza a comunicação com os outros 



subsistemas, enviando resultados ou complementando a sua própria 

operação; 

 Armazenamento: Mantém os templates dos usuários cadastrados no 

sistema biométrico, fornecendo também ferramentas para gerenciar 

tais templates, podendo conter para um único usuário, vários templates 

dependendo da funcionalidade do sistema. Cada template é 

armazenado com um identificador do usuário que permita determinar a 

que indivíduo ele pertence. Os templates podem ser armazenados em 

cartões de memória, em Banco de Dados centralizado ou em cartões 

magnético, SmartCards, tokens etc. O tipo de armazenamento se dará 

pela aplicabilidade a que se destina o sistema biométrico e pelo 

tamanho dos modelos gerados. 

Para que a tecnologia deste tipo de reconhecimento seja eficaz, consideram-

se algumas bases de medidas do rosto que não mudem, mesmo que o indivíduo 

faça algum tipo de cirurgia. Essas medidas são: distância entre os olhos, distância 

entre olhos, nariz, boca e queixo e linha dos cabelos. (PINHEIRO, 2008, p. 62) 

Os sistemas de reconhecimento facial funcionam a partir da captura da 

imagem do indivíduo através de uma câmera e comparando-a com as registradas no 

sistema. É utilizado um algoritmo que verifica pontos comuns entre a imagem 

capturada e a contida no banco de dados. Neste caso, são observadas 

características geométricas da face como a distância entre os olhos e entre a boca e 

o queixo. Este é um processo extremamente complexo que deve levar em 

consideração possíveis mudanças que o rosto pode sofre com o tempo. (PINHEIRO, 

2008, p. 63) 

A aceitação dos indivíduos é menor para sistemas biométricos mais 

intrusivos, como a leitura da retina e da íris, ou seja, tendem a apresentar falsa 

rejeição. Já os reconhecimentos faciais e impressões digitais possuem um grau de 

aceitação superior, pois aplicam uma leitura menos intrusiva, mas é inversamente 

proporcional aos tipos anteriores, com um grau menor falsa rejeição, também há um 

aumento na taxa de falsa aceitação. (PINHEIRO, 2008, p. 99) 

Para o desenvolvimento do sistema de integração com a API OpenCV, que irá 

fazer o reconhecimento facial, foi escolhida a linguagem Java, por ser uma 

linguagem Open Source e por funcionar em qualquer sistema operacional. Também 



será utilizada uma interação com a plataforma Android, que será desenvolvida no 

Android Studio, por ser uma tecnologia muito utilizada atualmente, gratuita, e de fácil 

acesso. 

OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo geral desenvolver um sistema de segurança 

condominial visando prover aos moradores e usuários um maior nível de proteção a 

vida e a seus patrimônios através de um efetivo controle de acesso a pessoas.  

Como objetivos específicos serão desenvolvidos um sistema de 

reconhecimento facial e uma aplicação que será responsável pelo tratamento das 

respostas provenientes dos sensores e caso necessário, um envio de alerta de 

notificação para um dispositivo Android pertencente ao responsável pela residência 

ou escritório.  

METODOLOGIA 

 

Para a composição do sistema de reconhecimento facial será necessário uma 

câmera e um software de reconhecimento. Esse software de reconhecimento facial 

será executado em um servidor utilizando a API OpenCV.  Essa aplicação será 

responsável pelo controle de acesso condominial, sendo possível criar regras, 

determinando data e hora de acesso permitido a uma determinada pessoa, além de 

registrar quem realizou o acesso e quando este foi realizado. Caso alguém não 

cadastrado ou autorizado a adentrar em um determinado horário ou ambiente tente 

faze-lo, o sistema utilizando um WebService enviará uma notificação via web para o 

aplicativo que estará sendo executado em segundo plano no smartphone Android do 

proprietário da residência ou escritório. No aplicativo será possível ainda verificar 

quais janelas ou portas foram abertas através de indicadores, onde cada janela e 

porta serão identificadas. Cada janela ou porta será associada a um identificador 

que se estiver em verde indicará que está fechada e se estiver em vermelho estará 

aberta, podendo se afirmar assim que a residência ou escritório foi invadido. Todos 

os registros de acesso e recusa serão atualizados em tempo real em um banco de 

dados estando disponíveis para possíveis consultas caso necessário. 



Para realizar o monitoramento das janelas e portas serão utilizados sensores 

reed switch que serão ligados a um ATmega328 que realizará o controle dos 

contatos. Caso o contato abra, será enviado um sinal para o servidor, que irá acionar 

o WebService e notificar o usuário do sistema. 

DESENVOLVIMENTO 

 

O ATmega328 realizará o papel de ponte, onde os sensores serão colocados 

nas entradas digitais e entradas PWM, e o computador do sistema será conectado 

ao ATmega328 via cabo USB. A câmera, que será utilizada para capturar as 

imagens para análises no computador, também será conectada via USB. Após o 

tratamento da informação, é efetivada a validação da amostra e se esta for positiva, 

o sistema enviará um sinal para o motor, através do ATmega328, que irá destravar a 

porta conforme o diagrama da figura 2. 

 
Figura2. Diagrama geral do sistema 

 

Para o sistema de reconhecimento facial, foi necessário criar uma base de 

dados com os rostos que serão validados pelo sistema. Estes serão armazenadas 

com um total de três fotos de cada pessoa que será autorizada. Para esse 

reconhecimento foi utilizado o algoritmo Eigenfaces da classe FaceRecognizer que 

pertence API OpenCV, cuja escolha foi motivada por este possuir uma boa 

identificação da face, além de possuir um reconhecimento com necessidade de 

menor iluminação.  



Para comparar as imagens cadastradas no banco de dados com as imagens 

recebidas e, posteriormente realizar uma validação positiva do usuário, um algoritmo 

é executado, apenas após esse algoritmo o programa pode atuar em alguma tarefa, 

no caso o envio de um sinal para a abertura da porta. Esse algoritmo é descrito 

através da figura 3. 

O software principal, que foi codificado na linguagem Java, é responsável por 

realizar a comunicação com as outras plataformas, como a parte do 

Microcontrolador e a aplicação Android, além de integrar o banco de dados e a API 

OpenCV. 

 

Figura 3. Diagrama lógico do sistema de reconhecimento facial 

 

RESULTADOS  

 

Como resultados o sistema funciona de forma eficaz e atende aos requisitos 

iniciais propostos, onde o mesmo traz mais segurança à residência e a seus 

moradores. O banco de dados realiza de forma rápida e segura os cadastros de 



usuários e suas respectivas imagens. O aplicativo oferece uma grande interatividade 

aos usuários de forma didática e intuitiva, para poder atender a qualquer tipo de 

publico. As amostras coletadas tiveram um tempo de extração mais curto do que o 

planejado, e sua renderização também teve um tempo mais curto. Nas funções, 

relativas ao banco de dados tais como relatórios e avisos ao administrador, o 

sistema funcionou adequadamente, apresentando todos os dados solicitados de 

forma correta. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sistema implementado com o foco na área da segurança e sistema 

biométrico se comportou como o esperado nos testes realizados. A implementação 

se mostrou eficaz e com boa aplicabilidade comparativamente aos existentes no 

mercado. O aplicativo implementado se comportou de forma estável apresentando 

um fácil manuseio, podendo um usuário que não conhece o sistema utiliza-lo de 

forma intuitiva. O banco de dados associado a biometria apresentou desempenho 

satisfatório.  

Em futuras implementações esse sistema pode ser aplicado em outros 

projetos, como sistemas de segurança mais sofisticados onde um reconhecimento 

de íris e retina possa ser adicionado com a simples utilização de uma câmera de 

melhor resolução. O sistema pode ainda ser utilizado em empresas como um 

sistema de segurança, no monitoramento de funcionários por aos locais postos de 

trabalho.  
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