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Introdução.  Esse projeto tem a pretensão de desenvolver um sistema que será implementado em
catracas às tornando autônomas, dinamizando o uso delas e possuindo maior controle ao acesso de
pessoas. O uso de sistemas embarcados é a forma mais pronta e acessível atualmente para o uso
fácil  em sistema de controle de acesso, onde geralmente são as aplicações mais robustas, com
placas dedicadas e múltiplos sensores de entrada e saída, muitas vezes fornecem pouca interação
com o usuário, mostrando sinalizações através de LEDs (ALESSANDRO, 2014).  Em a necessidade
de manuseio humano para seu funcionamento, já que atualmente é cada vez mais comum que uma
edificação grande precise controlar o fluxo de acessos em suas instalações, assim pode se beneficiar
com o uso de catracas de acesso (TOPDATA, 2019).

 Materiais e Métodos. Foram feitas pesquisas para descobrir que uma catraca em seu resumo, é um
“portão” que permite a passagem de apenas uma pessoa por vez referente à pagamento. Enquanto
uma catraca inteligente possui algumas características aprimoradas, como por exemplo a contagem
de pessoas, métodos de pagamentos mais rápidos, e mais métodos efetivos de acessibilidades.

Resultados Esperados. Este projeto busca facilitar o fluxo de pessoas em qualquer ambiente, seja
ele público ou privado tentando alcançar a maior eficácia, tem-se em vista também, possuir maior
gerenciamento sobre o funcionar, não necessitando comparecer ao local para verificar se há algum
erro.
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