
TÍTULO: SISTEMA DE CONTROLE DE ABERTURA DE PORTÃO AUTOMÁTICO POR LEITURA DE
PLACAS E PISTÕES PNEUMÁTICOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE ENIAC - ENIACINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): ADRIEL ASAFE PIRES DA SILVA, VANDER DANILO FRANCISCO JANUÁRIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ESDRAS DUARTE DOS PASSOSORIENTADOR(ES): 



1, Centro Universitário Eniac, Adriel Asafe Pires da Silva RA: 224222014, Engenharia de controle e 
Automação do Centro Universitário Eniac, adrielasafepires@gmail.com 
 
2, Centro Universitário Eniac, Vander Danilo Francisco Januario RA: 249322014, Engenharia 
Mecatrônica do Centro Universitário Eniac, vanderdanilo@yahoo.com.br 
 
3, Centro Universitário Eniac, Prof Ms Esdras Duarte dos Passos, Engenharia Mecatrônica do Centro 
Universitário Eniac, esdras.duarte@eniac.edu.br 
 

RESUMO 

Este projeto é baseado no desenvolvimento de um portão automático com 

acionamento através de uma câmera especial que faz leituras de placas, através desta 

leitura o portão será movimentado por pistões pneumático. Este trabalho tem como 

objetivo facilitar a vida das pessoas que moram em apartamentos ou frequentam 

estabelecimentos com estacionamentos, não usando qualquer tipo de identificação ou 

controle para ter acesso.  

Palavras-chave: Pistões Pneumáticos, Portão Automático, Câmera, Leituras de 

Placas 

INTRODUÇÃO  

 Com grandes aplicações o sistema massa mola pode representar diversos sistemas 

mecânicos com níveis baixos e altos de abstração, um exemplo de um fenômeno físico 

representado pelo sistema massa mola, é uma vibração mecânica em uma 

determinada estrutura. O desenvolvimento do projeto consiste em um pistão onde se 

despreza o coeficiente de amortecimento, para utilização de uma força restauradora 

que tem uma constante elástica baseada em uma mola de ar dentro do pistão. O ar é 

o fluído utilizado dentro do pistão e será aplicado a uma massa que tem sua fixação 

onde se apresenta um sistema basculante que oferece um deslocamento angular. O 

sistema será modelado matematicamente através das equações diferenciais que 

representam o comportamento do sistema. A segunda etapa consiste na função de 

transferência onde será aplicado a transformada de Laplace, para análise das 

variáveis de entrada do sistema e a resposta apresentada onde poderá se “prever” a 

dinâmica do sistema.  
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Objetivo 

O objetivo deste projeto, é facilitar a entrada de pessoas em locais que contem 

estacionamento, como por exemplo shopping, apartamentos, locais de eventos com 

muitas pessoas que tem carros, sem o uso de identificação ou qualquer tipo de 

controle. Com esse projeto as pessoas não perderão mais tempos em filas para entrar 

em um estabelecimento. 

 

Metodologia 

A pesquisa deste projeto, está sendo como pesquisa experimental para sabermos se 

esse projeto do portão automático com leitura de placas pode ser viável ou não para 

sociedade, se facilitará a vida ou diminuirá o tempo de espera em filas na entras de 

quaisquer estabelecimentos. Fizemos levantamento de locais com amplas vagas de 

carros e quanto tempo as pessoas demoram a entrar ou sair do local. Pesquisamos 

em sites acadêmicos e em livros da biblioteca física e virtual. 

 

Desenvolvimento 

O grupo foi formado em sala de aula no começo do semestre, os integrantes do grupo 

se reuniram aos sábados para a elaboração do projeto onde foi determinado o que 

cada integrante iria fazer. O Vander está responsável em fazer a estrutura do portão 

automático a princípio foi feito um esboço de como seria o portão, quando ouve a 

aprovação de todos do grupo foi feito um desenho técnico e em seguida a produção 

do portão. O Adriel está responsável pelas compras dos materiais elétricos e 

mecânicos, porem antes foram feitos todos os cálculos e simplificações para a compra 

correta dos materiais, como em qualquer projeto sempre visando o melhor custo e 

benefício. Todo responsável pela documentação do projeto e pela elaboração dos 

slides que serão apresentados. 
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Resultados Preliminares 

Os resultados preliminares do projeto em relação a teoria comparada com que iremos 

fazer na pratica, os integrantes do grupo sabem que a teoria nem sempre corresponde 

a pratica, sendo que na pratica existem outros fatores que afetam o desenvolvimento 

do projeto. Um exemplo é o tipo de material que é utilizado, a qualidade dos 

componentes que serão aplicados a princípio o grupo utilizará componentes com 

baixo custo, porém não serão precisos comparados com os componentes utilizados 

nos cálculos teóricos. 
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