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RESUMO 

 

          Este trabalho tem como objetivo demonstrar e avaliar as tecnologias existentes a partir da combinação do 

RFID e técnicas de biometria baseadas no reconhecimento faciel e impressão digital, em forma de um estudo 

comparativo sobre as técnicas de controle de acesso de projetos ligados à área de segurança, afim de comparar e 

verificar quais as tecnologias de controle de acesso pode apresentar melhor segurança, confiabilidade e 

adaptabilidade ao ambiente. Foram realizados estudos e experimentos com a tecnologia RFID combinada com o 

reconhecimento de faces e impressão digital, para comparar qual tecnologia tem melhor comportamento junto ao 

RFID. Foi possível verificar que as duas técnicas de biometria demonstram resultados satisfatórios, destacando o 

reconhecimento de impressão digital como a técnica que apresentou menor tempo e maior percentual de acertos. 

A relevância e contribuição deste trabalho se dá pela abordagem da combinação das tecnologias existentes que 

proporcionam melhor resultado em relação aos fatores de confiabilidade, integridade e disponibilidade, além de 

sua contribuição para futuros trabalhos nessa área. 

Palavras-Chave: Tecnologia, Biometria, Segurança. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A evolução das tecnologias proporcionou benefícios para a sociedade, principalmente 

nas tarefas de automatização de processos, integração de sistemas para controle do fluxo de 

trabalho, além da automatização de processos industriais (BERNARDO, 2014). Sendo assim, 

buscou-se investir em soluções tecnológicas hoje vistas como imprescindíveis no cotidiano, 

uma vez que a integração entre diferentes sistemas traz benefícios na automatização de 

processos. Para Martins (2012), automação é qualquer sistema, apoiado em computadores, 

que substitui o trabalho humano, tais como a redução de custos, melhoria na qualidade e 

segurança de sistema. 

Nesse sentido, houve também a demanda por usuários e, por consequência, o 

empenho em atender as exigências do mercado tecnológico, como também as expectativas e 

necessidades do cliente (MARQUES, 2004). Os sistemas integrados a dispositivos móveis e 

embarcados, passaram a ser mais requisitados, principalmente por serem portáteis e 

proporcionar mobilidade aos usuários, além da confiabilidade (MIORANDI, 2012). Portanto, 

a área de segurança e monitoramento de ambientes gerou a demanda por soluções 

tecnológicas, a fim de aprimorar o desempenho em suas tarefas.  

Marques (2004) afirma que a automação é um reflexo das mudanças impostas à vida 

contemporânea, na qual, segurança, conforto e praticidade tornaram-se necessidades básicas. 

Para tanto, torna-se evidente a necessidade dos ambientes residenciais e comerciais serem 

adequados às novas tendências tecnológicas, principalmente no contexto da autenticação, 

utilizando de tecnologias como o RFID. 

Para Grampes (2010), a tecnologia RFID é capaz de atender às necessidades dos 

sistemas de controle de acesso, tornando possível o gerenciamento de determinado ambiente. 

Um sistema de controle de acesso tem como principal objetivo o gerenciamento da 

movimentação de pessoas – funcionários, visitantes, condôminos, prestadores de serviço, 

entre outros, dependendo do ambiente ao qual se aplica. O RFID pode ser integrado a outras 

tecnologias, como sistemas embarcados e IOT (Internet of Things, em inglês, ou, em 

português, Internet das Coisas), visando um sistema eficiente e de baixo custo. 

Lucero, Saracini, et. al. (2020) afirmam que em meio ao desenvolvimento de 

sistemas de segurança cada vez mais sofisticados, surgiu a necessidade em desenvolver 
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sistemas que acompanhassem a sociedade em processo de modernização, com isso, 

desenvolveu-se a Biometria que se apresenta como uma técnica de alta confiabilidade por 

suas particularidades relacionadas às características fisiológicas, minimizando os riscos de 

fraudes. 

 

1.1 Contextualização 

 

              Atualmente, fala-se muito em tecnologia, porém, na maioria das vezes, não se dá a 

devida importância sobre a segurança dela. Com vista, a um acompanhamento mais efetivo 

sobre segurança tecnológica, foi escolhido o tema: Um estudo comparativo sobre as 

técnicas de controle de acesso combinando RFID e Biometria, cujo objetivo é avaliar os 

aspectos de segurança, confiabilidade e flexibilidade às modificações de ambiente das 

técnicas de controle de acesso baseadas em RFID e biometria, como o reconhecimento facial 

e impressão digital, simulando um ambiente de controle de acesso para combinar 

RFID/biometria e demonstrar, a partir dos experimentos e resultados, os aspectos de 

segurança, confiabilidade e flexibilidade em cada combinação das técnicas.        

 Dessa forma, utilizamos nessa pesquisa, a metodologia de cunho qualitativo, tendo como 

campo de pesquisa as universidades que fazem parte do programa PPGECEM/REAMEC e 

como sujeitos os docentes das instituições que fazem parte do programa. Para os 

procedimentos da coleta de dados foram utilizados a transcrição semiestruturada e para o 

procedimento de análise desses dados, utilizamos a análise de conteúdo, seguindo a 

orientações de Laurence Bardin (2009). Entre os resultados apontados nas análises, 

destacamos que docentes apresentam, em sua maioria, uma formação inicial voltada ao tema 

em questão, mas que outros utilizaram-se como  pesquisa  para sua prática docente.   
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1.2 Justificativa 

             Sistemas eletrônicos de segurança são cada vez mais utilizados em residências, 

empresas, condomínios e comércios. Em nosso dia a dia, os sistemas de câmeras possibilitam 

o monitoramento em tempo real e gravação de imagens. Enquanto os sistemas de alarmes 

detectam e notificam intrusões e as cercas elétricas agem de forma mais ostensiva na tentativa 

de violação das mesmas como afirma Marques, (2004) 

     Tais tecnologias trabalham em conjunto com a ação humana e, em 

soluções mais complexas, integradas entre si para assegurar maior 

proteção ao patrimônio humano e material.  Existem, ainda, os 

sistemas eletrônicos de controle de acesso, como forma de garantir ou 

não o acesso de pessoas a determinado ambiente privado  

 

             A demanda do mercado por sistemas móveis na área de segurança demonstra grande 

necessidade por soluções que incorporem tecnologias de última geração, mantendo a mesma 

eficiência e segurança dos sistemas fixos, além do baixo custo. Donat (2012)  afirma que uma 

das tecnologias para sistemas eletrônicos de controle de acesso com custo mais acessível é o 

RFID (Radio Frequency Identification, em inglês, ou, em português, Identificação por Rádio 

Frequência), pois funciona por meio da comunicação sem fio, possibilitando a identificação 

pessoas que adentram ao ambiente, com o auxílio de um sistema computacional que controla 

seus acessos em áreas de ambientes privados.  

             Com o grande interesse sobre a tecnologia de RFID, esse panorama deve mudar 

porque outras aplicações estão crescendo rapidamente. As principais estão na área de 

segurança, com os passaportes, documentos de identidade eletrônicos e gerenciamento da 

cadeia de fornecedores. Segundo Almeida,(2011), uma vez que o mercado global da 

tecnologia RFID, atualmente está concentrado em aplicações mais maduras, em quatro áreas 

básicas: controle de acesso, identificação de animais, indústria automotiva e cobrança 

automática de pedágios, entre outros. 

              Nesta perspectiva, torna-se necessário estudar como estas aplicações estão sendo 

combinadas e quais são os desafios para implantações de sucesso dessas tecnologias. Na 

opinião de Donat (2012), alguns fatores devem ser levados em consideração no âmbito de tais 
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aplicação, como a eficiência e segurança, além do baixo custo desses sistemas, principalmente 

quando essa tecnologia é integrada à automação.  

Atualmente, sistemas de segurança apresentam altos custos, principalmente na 

aquisição de equipamentos, como sensores, câmeras e conexões de rede, além da manutenção 

do sistema. Na maioria dos casos, são utilizados sistemas fixos, que são aplicados diretamente 

em um ambiente, deixando de lado a portabilidade e praticidade. Além disso, tem-se a 

necessidade de equipamentos limitados quanto ao consumo de energia, o que, muitas vezes, 

pode torná-los incapazes de funcionar. 

              Esse panorama deve mudar porque outras aplicações estão crescendo rapidamente. 

As principais estão na área de segurança, com os passaportes, documentos de identidade 

eletrônicos e gerenciamento da cadeia de fornecedores. Nesse sentido, viu-se a necessidade 

deste estudo comparativo como forma de discutir sobre a combinação das tecnologias Rádio 

Frequency Identification - RFID e Biometria, afim de colaborar no desenvolvimento das 

técnicas baseando-se na segurança, confiabilidade e flexibilidade às modificações de 

ambiente. 

             Desta forma, indaga-se em que questão esta atividade está norteada. Obtendo-se como 

resposta, a melhor combinação de técnicas que atendem aos fatores de segurança, 

confiabilidade e flexibilidade são as tecnologias que trabalham em conjunto com a ação 

humana em solução mais complexas, integradas entre si para assegurar maior proteção ao 

patrimônio humano e material. 

           Entende-se, portanto, que este estudo é necessário como forma de contribuição com a 

literatura, norteando pesquisadores sobre o comportamento de RFID e biometria nos mais 

diversos ambientes controlados. Panorama que poderá mudar à medida que outras aplicações 

estão crescendo velozmente. 

 

1.3 Objetivos 

• Geral  

• Avaliar os aspectos de segurança, confiabilidade e flexibilidade às modificações de 

ambiente das técnicas de controle de acesso combinadas com RFID e biometria, 

baseando-se no reconhecimento facial e impressão digital. 
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• Específicos 

• Estudar e avaliar os principais métodos biométricos utilizados nas etapas de 

autenticação em controle de acesso; 

• Simular um ambiente de controle de acesso para combinar RFID e biometria; 

• Aplicar os métodos biométricos combinando com RFID por meio de experimentos; 

 

1.4 Metodologia 

 

             A presente pesquisa foi efetivada por meio de consultas na plataforma do Instituto de 

Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), por ser considerada por parte dos pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento, como precisa e confiável. O procedimento metodológico 

adotado para desenvolver o presente trabalho tem o seu alicerce na pesquisa qualitativa 

(LAVILLE, CHRISTIAN, 1999), pois o principal objetivo da pesquisa é evidenciar através 

das produções científicas, o que vem sendo discutido sobre Tecnologia no período de 2008 a 

2018. 

            A pesquisa qualitativa significa por um lado, que ela compreende atividades de 

investigação que podem ser denominadas específicas. E, por outro, que todas elas podem ser 

caracterizadas por traços comuns. Está é uma ideia fundamental que pode ajudar a ter uma 

visão mais clara do que pode chegar a realizar um pesquisador que tem por objetivo atingir 

uma interpretação da realidade do ângulo qualitativo (TRIVIÑOS 2015, p. 120). 

        Foram adotados alguns procedimentos para efetuar a pesquisa. O primeiro passo foi 

criar uma String
1
, para filtrar as informações e buscar os artigos que continham informações 

sobre o objetivo da pesquisa. Em seguida foram criados os critérios de inclusão e exclusão, a 

saber: a) Aplicação da string de busca no repositório do IEEE; b) Leitura dos resumos e as 

introduções das produções científicas selecionadas; c) Foram consideradas as produções 

científicas do período de 2008 a 2018; d) As produções selecionadas foram as das áreas de 

engenharia da computação, ensino de ciências e computação; e) Foram selecionados os 

trabalhos que continham os termos, “Tecnologia e segurança”, no resumo, título e palavras-

                                                 

1
 String. Cadeia de caracteres. Em programação e em linguagens formais, uma cadeia de caracteres é uma 

sequência ordenada de caracteres escolhidos a partir de um conjunto pré-determinado. 
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chave para a seleção inicial; f) Foram consideradas apenas as produções no idioma Português. 

O critério adotado para a exclusão foi o de que não fosse. 

             A abordagem da pesquisa pode ser qualitativa ou quantitativa. A pesquisa qualitativa 

busca aproximar a teoria e os fatos, por meio da descrição e interpretação de episódios 

isolados ou até mesmo únicos, privilegiando o conhecimento entre a relação contexto e 

método indutivo (BERTO E NAKANO, 2000). As abordagens não se excluem, pois pode-se 

abordar os dois métodos conjuntamente.  

             Para o trabalho em questão, o método escolhido foi o estudo de caso. Para Yin (2010), 

o estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto na vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.  

             As técnicas de pesquisa são consideradas um conjunto de preceitos ou processos de 

que serve uma ciência, elas correspondem à parte prática de coleta de dados e apresentam 

duas grandes divisões: documentação indireta, composta pela pesquisa documental e a 

bibliográfica, e a documentação direta. A documentação direta subdivide-se em observação 

direta intensiva e observação direta extensiva (MARCONI e LAKATOS, 2007). Esse 

trabalho, no desenvolvimento de seu estudo de caso utilizou a observação direta e, de forma 

parcial, - já que não teve uma observação do fenômeno, somente descrições de literatura e 

informações advindas dos respondentes a intensiva. Além disso, foram utilizadas as pesquisas 

bibliográfica e documental.  

             No trabalho em questão foi aplicada a entrevista semiestruturada que, segundo Bailey 

(1982), combina perguntas fechadas e abertas, permitindo ao entrevistado discorrer sobre o 

tema sugerido sem que o entrevistado fixe a priori determinadas respostas ou condições. Para 

as entrevistas, foi estruturado um roteiro de perguntas, mas os entrevistados tiveram liberdade 

em adicionar informações às questionadas pela autora desse trabalho.  

            As etapas da pesquisa foram divididas em pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo, 

coleta e análise de dados. As variáveis utilizadas nos questionários a fim de descrever o uso 

da RFID foram divididas em blocos definidos, que são: dados dos entrevistados, perguntas 

gerais, implantação da RFID e a RFID. Essas variáveis foram baseadas na revisão teórica, e 

estruturadas em um roteiro de perguntas fechadas e abertas.  
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1.5 Organização do Trabalho 

             Após a organização da temática e a definição do objeto de estudo dessa pesquisa, 

iniciamos um levantamento. Para isso, consultamos os trabalhos apresentados no IEEE, entre 

os anos de 2008 a 2018. Visto que as ações voltadas para a tecnologia, que tiveram publicação 

no ano de 2008, escolhemos esse ano como marco inicial das nossas consultas que se 

realizariam em torno de três eixos: tecnologia, biometria e segurança. Iniciando o nosso 

levantamento com os trabalhos apresentados na plataforma do IEEE, optamos por 

verificarmos, mais especificamente, os grupos de trabalhos de segurança(GT 04), engenharia 

da computação (GT 08) e tecnologias (GT 11), visto que esse evento não apresentava um 

grupo de trabalho específico sobre o tema. A opção por esse evento se deu por este envolver 

pesquisadores de todo o país, ou seja, ser de caráter nacional; além de possuir encontros 

anuais e disponibilizar online todos os trabalhos completos. Realizamos a nossa pesquisa 

entre os 280 trabalhos apresentados nos GTs 04, 08 e 11, observando os seus títulos, resumos 

e palavras-chave, encontramos um total de 82 trabalhos, dos quais 46 tecnologia, sendo que 

12 falam sobre a relação existente entre tecnologia e segurança e apenas quatro discute a 

identidade profissional  segurança, tecnologia e comparação entre RDMFI e biometria. 

 

 Desse modo, considerando o número diminuto de trabalhos sobre o tema em pauta, 

foi utilizado o Banco de dados da plataforma IEEE, no qual fez-se consultas sobre a produção   

artigos, dissertações e teses com referência tecnologia e segurança que trabalha, defendidas no 

período de 2008 a 2018, nas áreas de tecnologia (área 82) e tecnologia e segurança (área 46) 

respectivamente. Ainda em relação aos dados da consulta, é importante reiterar que, neste 

estudo, os resultados apresentados não fazem referências aos artigos catalogados, pelo fato 

dos mesmos não se enquadrarem no tema da pesquisa nas áreas investigadas. 

            Assim, realizou-se a leitura dos doze documentos selecionados e constatou-se a partir 

dessa leitura que, desses estudos, apenas 5 faziam de algum modo referência ao tema 

abordado. Os trabalhos selecionados estão relacionados na tabela 1, com indicações referentes 

a área, programas e curso de pós-graduação usada na investigação. 
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Tabela 1-ESTADO E CONHECIMENTO DE ARTIGOS APRESENTADONO 

PPGECEM/CAPES DE 2008 A 20018. 

AREA  PROGRAMAS E 

CURSOS  DE POS 

GRADUAÇAÕ 

CURSOS DE POS 

GRADUAÇÃO 

 

 

Tecnologia( 82) 

TOTAL MEST. DOUT. TOTA

L 

MEST. DOUT. 

82  52 30    

Tenologia e segurança(46) 46 32 14 12 4 8 

       Cursos de Pós-Graduação                                               Fonte: IEEE (2020) 

 

             Com o objetivo de identificar os elementos constitutivos da pesquisa, coletamos 12 

pesquisas, entre os artigos. Para isso, optamos pela a análise de conteúdo, mais 

especificamente, a sua modalidade de análise temática; onde, a partir das análises, teremos 

uma melhor interação da pesquisa. Ainda em relação aos dados da consulta, é importante 

reiterar que, neste estudo, os resultados apresentados não fazem referências aos artigos 

catalogados, pelo fato dos mesmos não se enquadrarem no tema da pesquisa nas áreas 

investigadas. Assim, realizou-se a leitura dos doze documentos selecionados compostos de 

artigos. Os trabalhos selecionados estão relacionados no quadro 2, com indicações referentes 

ao nome do autor, o foco de estudo foi na investigação. 

 

TABELA 2: EIXOS TEMATICOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS NA IEEE-

2008 A 2018. 

AUTOR               FOCO DE ESTUDO ESTADO DA PESQUISA 

Oliveira (2008) A Segurança através da biometria.            SP 

Rodrigues, (2009) 
Discussão com Sistema RFID 

 

          SP 

Rosenfeld ( 2009) Desenvolvimento de sistema inteligente de 
         SP 
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travamento de porta baseado em reconhecimento 

facial 

 

Sonali Patil (2010) 
Projeto e implementação de biometria segura 

Sistema de autenticação baseado usando RFID e 

compartilhamento de segredo. 

 

           PB 

Beirão (2011) 
Uma solução de autenticação RFID 

descentralizada para sistemas incorporados 

 

           PI 

 Kerala (2014) 
Pesquisa sobre vários controles de acesso à 

fechadura: Mecanismos 

.  

           RN 

 Dias (2014) 
Uma versão aprimorada da frequência do aluno 

Sistema de gestão baseado em RFID 

 

           BH 

 

           SP   

Souza e Fugeri 

(2016) 

 

 Estrutura conceitual para melhorar a gestão da folha 

de pagamento e Sistema de Monitoramento de 

Atendimento por RFID e Biométrico 

           RJ 

 

 

            MT 

Pereira e Pedrosa 

(2016) 

 

Sistema de autenticação baseado em RFID 

 

           MG 

 

           PI 

 

Anstreberg (2017 ) 

A Simulation Test Bed of Intelligent Access 

Control Based on Biometric and RFID 

 

           PB 
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          Cursos de Pós-Graduação                                                                        Fonte: IEEE (2020) 

            As leituras desses textos nos fazem perceber que a tecnologia ainda é inerente em 

relação às desvantagens, a respondente identificou algumas limitações da RFID na 

transmissão de informações o que dependerá, muitas vezes, da presença de mais dados para 

que de fato aconteça.   
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Conceitos Relacionados  

            A importância das tecnologias, bem como a vida em sociedade, amplia as 

possibilidades na construção e aquisição de conhecimentos, pois o acesso as informações 

podem ocorrer em qualquer tempo e espaço. De acordo com Cavalcante,(2012): 

           Trabalhar com as tecnologias (novas ou não) de forma 

interativa nas salas de aula requer: a responsabilidades de aperfeiçoar 

as compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que 

vivem.  

             É indispensável o desenvolvimento contínuo, trabalhando adequadamente com as 

novas tecnologias, constata-se que a aprendizagem pode se dar com desenvolvimento 

emocional, racional, da imaginação, do intuitivo, das interações, a partir dos desafios, da 

exploração de possibilidades, de assumir responsabilidades, do criar e do refletir juntos.  

             As mídias educacionais inseridas gradativamente na fase inicial auxiliam crianças no 

desenvolvimento da leitura, escrita e desenvolvem habilidades cognitivas utilizadas no 

aprendizado, na interpretação de informações e também na interação com as disciplinas do 

currículo conforme, Coscarelli (1998) apud Grzesiuk(2008):  

        O mundo de hoje é muito ligado as tecnologias, vemos cada vez 

mais crianças pequenas lidando com celulares, tablets, como 

facilidade tamanha, mas o professor não se encontra na mesma 

situação.  

             A finalidade desta pesquisa é propor todos seus componentes conceituais, físicos e 

lógicos (software, hardware). Optou-se pelo um estudo comparativo sobre as técnicas de 

controle de acesso ligado a área de segurança, visando atender uma das carências 

identificadas no mercado, através da tecnologia combinando RFID e Biometria.  A evolução 

tecnológica vem provocando várias transformações nas pessoas e mudanças na aprendizagem. 
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             Dessa forma é preciso aprender a utilizar a tecnologia para depois conseguir auxiliar o 

aluno com dificuldade e até mesmo exigir resultados. 
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2.1.1  Biometria 

              Historicamente há relatos da utilização de técnicas que remetem à biometria desde os 

tempos do Egito Antigo. Ainda segundo “PINHEIRO”; no século II a, C., os governantes 

chineses já usavam as impressões digitais para lacrar documento, (PINHEIRO, 2008). O 

primeiro método de identificação biométrica, reconhecido oficialmente, foi elaborado pelo 

francês Alphonse Bertillon no final do século XIX. A Biometria visa reconhecer uma pessoa 

com base em características físicas e biológicas. Podemos definir biometria com 

Fraga,(2006). 

                A ciência da aplicação de métodos de estatística quantitativa a fatos 

biológicos, ou seja, e o ramo da ciência que se ocupa da medida dos 

seres vivos (do grego bio – vida e metron = medida). Resumindo, a 

biometria reconhece um indivíduo pelas suas características humanas 

mensuráveis e assim autenticar a identidade do indivíduo. 

             A biometria tem mudado a forma como muitas atividades são usadas pelos humanos. 

A utilização de características únicas de cada indivíduo e a possibilidade de comparação 

rápida fornecida pelos sistemas de informação atuais apresenta inegáveis vantagens no 

combate à fraude, ao crime a ao terrorismo, mas também levanta questões relativamente ao 

velho problema dos atentados a informação individual. Segundo Tenembaum, (2003): 

       A segurança é um assunto abrangente e inclui inúmeros tipos de 

problemas. Em sua forma mais simples, a segurança se preocupa em garantir 

que pessoas mal-intencionadas não leiam ou, pior ainda modifiquem 

secretamente mensagens enviadas a outros destinatários (...). A maior parte 

dos problemas de segurança é causada intencionalmente por pessoas 

maliciosas que tentam obter algum benefício, chamar atenção ou prejudicar 

alguém. 

 

             Todas as pessoas apresentam características únicas e mensuráveis, impressões 

digitais, íris, voz e topologia da face são exemplos do que pode ser utilizado para diferenciar 

indivíduos. Obviamente que para efetuar comparações e autenticações e necessário o auxílio 

de processos automatizados ou de profissionais capacitados. O sistema proposto haverá um 

recurso para integração automática e conexão com sistema de atendimento biométrico. Isso 

não só fará o sistema mais rápido, mas também salva os funcionários do manual trabalho de 

integração do sistema de atendimento da organização com o sistema de gestão de licenças e 

folha de pagamento.   
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              Com o desenvolvimento econômico, o negócio está voltado para o desenvolvimento 

em larga escala e para as empresas de médio porte, a necessidade para registrar todos os dados 

relativos aos salários dos funcionários e outros detalhes aumentados. Em tal situação, para 

registrar tudo manualmente parecia não apenas inadequado, mas também muito propenso a 

erro. 

              Zhang Ho (2003), propôs um sistema de gerenciamento de banco de dados foi 

projetado para o qual pode armazenar todas as informações, como adicionar novos 

funcionários, exclusão de funcionários antigos, revisão salarial, estatísticas, e operações de 

impressão. Com isso, a equipe do escritório pode rapidamente e conclui facilmente a tarefa da 

folha de pagamento em comparação com o sistema manual que estava demorando muitos 

dias, e aumenta a produtividade geral.   

             Para projetar esse sistema baseado na web que pode manter um controle de as horas 

trabalhadas, incluindo dados do funcionário, como o pagamento básico, todas as deduções, se 

houver deduções na base mensal, que todas as novas disciplinas são refletidas a partir do mês 

em diante e quaisquer que sejam os dados antigos de funcionários permanecem intacta.  

             O sistema funciona fundamentalmente em um banco de dados que armazena todas as 

informações relativas ao pessoal, incluindo todos os cálculos automatizados feitos em relação 

às deduções etc. e, eventualmente, imprimir os recibos de pagamento. Poonamdeep Kaur et al, 

2006, porque ela propõe um sistema de folha de pagamento baseado em computador a ser 

desenvolvido em de acordo com o caso a que se refere ao sistema que está sendo usado em 

seu estudo de caso não foi desenvolvido. Então ela propôs um sistema que é seguro e fácil de 

usar e fornece um acesso online aos funcionários de qualquer web terminou o computador a 

qualquer momento 

 

2.1.2 Biometria, o que é e o que faz? 

             Atualmente a utilização da biometria se dá através de técnicas muito mais modernas e 

robustas. Identificadores biométricos são encontrados em diversos equipamentos, 

principalmente os leitores de impressão digital. Inclusive, nos próximos anos, a expectativa da 

indústria tecnológica e de que empresas dos mais diversos setores adotem dispositivos que 

identifiquem as pessoas a partir de seus traços físicos ou comportamentais, com o objetivo de 

aumentar a proteção a seus ativos. 
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             À medida que aumentam as quebras de segurança e as fraudes, aumentam também 

recursos e soluções de elevada segurança. Atualmente podemos encontrar soluções 

biométricas em vários tipos de organizações, incluindo as de natureza governamental, militar, 

educacional ou comercial. Aeroportos, hospitais, hotéis, mercearias e até mesmo nos parques 

temáticos da Disney usam cada vez mais a biometria para ter maior segurança, como afirma 

Fraga (2006). 

         A biometria e os laboratórios criminais têm muito em comum. A 

biometria usa as características físicas ou comportamentais para 

determinar ou confirmar uma identidade. O laboratório criminal usa o 

mesmo tipo de informação para estabelecer fatos em investigações 

civis ou criminais. 

Recentemente este termo também foi associado à medida de características físicas ou 

comportamentais das pessoas como forma de identificá-las unicamente. Os sistemas também 

chamados biométricos podem basear o seu funcionamento em características de diversas 

partes do corpo humano, por exemplo, os olhos, a palma da mão, as digitais do dedo, a retina 

ou íris dos olhos. A premissa em que se fundamentam é a de que cada indivíduo e único e 

possui características físicas e de comportamento (a voz, a maneira de andar etc.) distintas, 

traços aos quais são caracterizados cada ser humano. 

A identificação por DNA não é considerada, ainda, uma tecnologia biométrica de 

reconhecimento, principalmente por não ser ainda um processo automatizado (demora 

algumas horas para se criar uma identificação por DNA). Existem diversos procedimentos 

referentes a coleta, identificação entre outros. O que torna o DNA um paradigma de perda de 

tempo. Não sendo relacionado assim à biometria 

2.1.3 O que fazem as soluções biométricas  

 

              As soluções biométricas não fazem mais do que ler ou medir características únicas 

dos indivíduos e compará-las com as mesmas que já tinham sido recolhidas e armazenadas 

anteriormente num sistema (normalmente uma base de dados). Quase todos nós já estamos 

habituados a identificarmo-nos regularmente nas mais diversas situações - apresentando o 

bilhete de identidade, o passaporte ou outro cartão, ou ainda introduzindo códigos as palavras 

de passe, como afirma Basappa, (2005). 
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        Com as soluções de biometria, o que muda é o rigor da 

informação utilizada para sermos autenticados e a verificação dela. As 

impressões digitais já são utilizadas atualmente em alguns 

documentos, mas ninguém costuma verificar, por exemplo, se as 

impressões digitais do bilhete de identidade correspondem realmente 

as da pessoa realmente as da pessoa que o apresenta, a não ser que 

existam desconfianças de falsificação. O elemento identificador neste 

caso, costuma ser uma rápida comparação entre a fotografia que 

consta de documento e a pessoa que o apresenta. 

 

As soluções de biometria aumentam a segurança porque comparam quase 

imediatamente as características únicas de um indivíduo com as mesmas que estão 

armazenadas numa base de dados. Além disso, como envolvem características biométricas 

(intrínsecas ao indivíduo), não existe o risco de perder os elementos, identificadores ou de nos 

esquecermos deles (exceto nos casos de acidentes com consequências e / ou 

comportamentais). Isto que é realizado uma identificação mais completa das pessoas sempre 

que precisamos de nos autenticar diminuindo assim substancialmente as possibilidades de 

fraude. 

             Além do rigor da identificação, podemos classificar as soluções de biometria em três 

categorias. Primeira categoria inclui as soluções que se baseiam em características 

comportamentais – coisas que fazemos de forma consciente. Segunda categoria incluem-se as 

soluções que se baseiam em características fisiológicas que se mantem estáveis ao longo da 

vida de qualquer pessoa, nomeadamente as características faciais, a geometria da mão e a 

escrita manual. A terceira categoria inclui as soluções que se baseiam em características 

discretas, por exemplo, a estrutura vascular da retina. 

          O uso de criptografia para segurança no armazenamento de dados e a transmissão é um 

campo de pesquisa bem estabelecido. A segurança de muitos criptossistemas tradicionais (por 

exemplo, simétrico cifras como cifra de fluxo one-time, cifras de bloco Padrão de criptografia 

avançado  e criptografia de dados Padrão -  e cifras assimétricas, como  precisam de chaves 

que devem ser secretas, longas e o mais aleatórias possível a fim de atender aos requisitos de 

segurança. 

              Conforme os requisitos de segurança dos criptossistemas exigem comprimentos de 

chave consideráveis (por exemplo, 128-256 bits para simétrico cifras e 1024-2048 para cifras 
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assimétricas), memorização de tais sequências está além das capacidades humanas. Em geral, 

dispositivos físicos, como smartcards, RFID (radiofrequência IDentification) tags, etc. são 

usadas para armazenar tais chaves longas, que geralmente são protegidos por autenticação 

baseada em senha mecanismos.  

              Um domínio de aplicação muito relevante para tais criptossistemas são os sistemas 

de controle de acesso lógico e físico. Vários trabalhos [usam esses dois fatores de segurança: 

um fator baseado no conhecimento (senha) e um fator baseado na propriedade fator 

(smartcard, token ou RFID).  

              Uma desvantagem no uso de senha e / ou física dispositivos por si só é o fato de que 

eles são suscetíveis a perdas, roubo, adivinhação ou hackeamento, caso em que seriam 

comprometidos. Esta limitação torna impossível para o criptosistemas para garantir o não 

repúdio (uma vez que o usuário tenha acesso ao sistema, é impossível para ele negar tal ação).             

Técnicas criptográficas aplicadas ao controle de acesso, para exemplo, requer a incorporação 

do não repúdio característica que os sistemas biométricos são capazes de oferecer uma vez 

que os traços comportamentais e biológicos são intrínsecos ao do utilizador. A implementação 

de técnicas biométricas no acesso sistemas de controle geralmente aumentam a segurança 

total, pois adiciona a biometria como um fator de segurança extra: o fator baseado na 

identidade.  

             Técnicas criptográficas combinadas com biometria permitidas o surgimento de um 

novo campo de pesquisa denominado sistemas criptobiométricos. As informações biométricas 

extraídas de um usuário (modelo) não são perfeitamente estável no sentido de que os modelos 

extraídos de a mesma pessoa em diferentes momentos pode apresentar algumas variações 

(variabilidade intra-usuário. O desafio é desenvolver sistemas cripto-biométricos capazes de 

lidar com a variabilidade intra-usuário do modelo. 

 

2.1.4 Exemplos de informação biométrica 

 

              São muitos e variados os exemplos de informação biométrica. A lista que se segue 

abaixo inclui os mais comuns. No entanto, também convém sublinhar que alguns dos 

exemplos referidos podem envolver várias tecnologias. por exemplo, no caso do 

reconhecimento da face, pode ser efetuado de forma óptica ou técnica. 
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 Impressões digitais  

 Reconhecimento da face 

 Reconhecimento da voz 

 Reconhecimento da íris  

 Geometria das mãos 

 Verificação de assinatura 

 

              Além dos exemplos de informação biométrica referidos anteriormente, existem 

outros que não têm apresentado tanta viabilidade comercial. Entre eles podemos destacar. 

 As análises de DNA ( Bolle et.al. 2004 p. 52) 

 As formas das orelhas  

 O odor ou cheiro de cada individuo 

 A leitura das veias das costas ou da palma da mão 

 A geometria dos dedos 

 A identificação através das unhas 

 O reconhecimento da forma de andar 

 

2.1.5 Como funciona a biometria 

 

             Sistemas biométricos podem parecer complicados. Quando se utilizam características 

biométricas são realizadas normalmente três funções básicas:  

Registro na primeira vez que se usa um sistema biométrico, ele registra 

informações básicas como o nome ou um número de identificação. Depois, 

captura uma imagem ou registro de uma característica específica do 

indivíduo. 

Armazenamento: a maioria dos sistemas não armazena a imagem ou o 

registro completo. Em vez disso, analisam determinada característica e a 

traduzem num código ou gráfico. Alguns sistemas também registram esses 

dados em um smart card. *que o indivíduo carrega com ele. 
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Comparação: a próxima vez que o sistema for usado, ele irá comparar a 

característica apresentada com a informação no arquivo, para então aceitar 

ou rejeitar a pessoa que está se identificando. 

 

              Os sistemas também usam os mesmos três componentes. 

Um sensor, que detecta a característica que está sendo usada para a 

identificação. 

Um computador que lê e armazena as identificações e, 

Um software, que analisa as características e as traduz para um gráfico ou 

código, fazendo as comparações. 

            Um sistema biométrico pode tanto autenticar quanto identificar. A autenticação é uma 

comparação individual: ele compara uma característica com informações armazenadas da 

pessoa que está se identificando. A identificação, por sua vez, é uma comparação com todas 

as informações arquivadas inclusive de outras pessoas. 

             Para alguns sistemas de segurança um método de identificação não é suficiente. 

Sistemas em camadas combinam um método biométrico com um código ou PIN (número de 

identificação pessoal). Sistemas multimodais combinam múltiplos métodos biométricos com 

um escâner de íris e um sistema de timbre de voz. 

2.1.6 – Determinando a precisão. 

             Todos os sistemas biométricos usam características humanas que são, de alguma 

forma, únicas. Determinar qual é o melhor sistema depende do nível de segurança necessário 

do público que usará o sistema e de sua precisão. A maioria dos fabricantes usa estas medidas 

como  para descrever a precisão. 

 

              Taxa de falsa aceitação: quantos impostores o sistema aceita. 

              Taxa de falsa rejeição: quantos usuários autorizados o sistema rejeita. 

             Taxa de falha no registro: quantos registros de características são de qualidade e 

insuficientes para serem usados pelo sistema e,  
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             Taxa de falha na obtenção: quantas vezes um usuário precisa apresentar a 

característica antes de o sistema aceitar ou rejeitá-lo corretamente. 

              Podemos encontrar atualmente no mercado grandes números de tecnologias 

biométricas com prova dada, e cada característica biométrica pode ser utilizada para 

confirmar a exatidão da identidade pessoal. No entanto, algumas características biométricas 

são mais adequadas para determinar aplicações do que outras. 

2.1. 7 A longevidade de características biométricas e utilização de vários métodos de 

autenticação. 

             De uma forma geral, as características biométricas mais utilizadas atualmente tem um 

período de vida bastante longo, porém algumas são mais persistentes e estáveis do que outras. 

Por exemplo, as impressões digitais são normalmente estáveis, mas podem ser danificadas ou 

obscurecidas por danos na pele ao envelhecimento da pessoa ou a desgastes ocupacionais. 

             Os padrões a íris são formados muito cedo na nossa vida e permanecem estáveis até 

que a morte, a não ser que sejam obscurecidos por cataratas ou por outras doenças 

oftalmológicas. A geometria da face e da mão é menos estável e persistente, devido ao 

envelhecimento dos indivíduos as variações do seu peso, e a outros fatores, toda via, estes 

problemas podem ser ultrapassados através de recapturas periódicas das características 

biométricas, destaca Tristram, (2005). 

Pode-se confirmar diferenças biométricas para se 

conseguirem níveis de segurança mais elevados em aplicações de alta 

segurança. No entanto, é mais comum combinar características 

biométricas com outros mecanismos de autenticação, por exemplo, 

cartão inteligente, ou número de identificação (PIN). Este contato de 

autenticação múltipla permite uma abordagem por níveis que pode 

aumentar a privacidade e a segurança. 

 

             Um sistema de identidade que utiliza cartões e características biométricas pode 

reforçar significativamente a relação de confiança entre o portador de um cartão e o emissor 

desse cartão, bem como reduzir o risco e o custo de fraude ou roubo de identidade, neste tipo 

de sistema a característica biométrica e utilizada como chave de segurança que desbloqueia a 

informação sensível armazenada no cartão inteligente e ativa a utilização do cartão. Desta 



34 

 

forma, se o cartão for roubado ou perdido. Não terá qualquer utilidade sem a chave biométrica 

única do seu portador original. 

             Com a implantação de sistemas eletrônicos de controle de acesso, torna-se possível 

gerenciar o acesso de pessoas já cadastradas e identificadas por cartão de proximidade, 

características biométricas ou senhas, às áreas sob supervisão onde seja necessário controle 

seletivo de entrada ou controle estatístico de movimentação. 

             Todos os eventos são registrados e armazenados no servidor de controle de acesso. 

Nesse servidor também é feita toda a parametrização do sistema, estas configurações 

determinam as permissões e restrições dos acessos a determinadas áreas na qual o sistema foi 

instalado, bem como a emissão de relatórios para consultas futuras das operações realizadas. 

 

2.1.8 Identificação por Radiofrequência (Rádio Frequency Identification - RFID) 

             Esta tecnologia é um sistema de controle de acesso que funciona através de 

comunicação sem fio, que serve para identificar pessoas que adentram ao ambiente através de 

um sistema computacional que controla seus acessos em áreas comuns de ambientes privados. 

Trata-se de uma das mais novas tecnologias de coleta automática de dados surgida 

inicialmente como solução para sistema de rastreamento e controle de acesso na década de 80 

quando o MIT (Massachusetts Institute of Technology 2003), como afirma June, (2004). 

    Juntamente com outros centros de pesquisa, iniciou o estudo de 

uma arquitetura que utilizasse os recursos das tecnologias baseada em 

rádio frequência para servir como modelo de referência ao 

desenvolvimento de novas aplicações de rastreamento e localização de 

produtos. 

              Desse estudo nasceu o Código Eletrônico de Produtos – EPC (Electronic Product 

Code). O EPC definiu uma arquitetura de identificação de produtos que utilizava os recursos 

proporcionados pelos sinais de rádio frequência, posteriormente chamada de RFID ( Radio 

Frequency Identification),  é o que enfatiza, Linear (2007): 

 FRID permite a identificação de pessoas, ativos e outros objetos. 

Nada mais é do que um sistema de comunicação sem fio, que 

possibilita a troca de informações entre dois componentes: o “leitor de 
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RFID” solicita informações por meio de ondas de rádio e a “etiqueta 

FRID” que responde através do mesmo meio de comunicação.  

             As etiquetas são fabricadas em diversos formatos (etiquetas, pulseiras, brincos, 

identificação de livros, roupas, caixas, pallets, contêineres, animais, medicamentos, pessoas 

entre outros. Também possuem memoria própria onde são armazenadas informações 

referentes a ao item identificado. 

             A captura de dados por RFID apresenta inúmeras vantagens em relação a outras 

tecnologias, notadamente a capacidade de leitura de informações em tempo real sem a 

necessidade de um campo visual entre o leitor e a etiqueta. (GLOVER, (2007). Aliado ao fato 

de que as etiquetas podem frequentemente ser lidas através de barreiras compostas por 

diferentes materiais como: madeira, papelão, plástico e papel.  

            A tecnologia RFID vem recebendo grande atenção nos últimos anos por oferecer 

possibilidades efetivas de redução de custos e ganhos de eficiência, em especial nas 

aplicações voltadas à indústria, logística, varejo, distribuição etc., proporcionando mais 

visibilidade, rastreamento e sincronização nos processos. 

             Através sinais de rádio o RFID recupera e armazena dados remotos, com a intenção 

de buscar esses dispositivos quando precisar. O uso do protocolo para reconciliação entre o 

leitor FRID e a etiqueta permite a concordância de uma chave simétrica com alta entropia, 

descartando todos os bits incompatíveis presentes em amostras genuínas, embora falhe ao 

fazê-lo para impostores que são, portanto, rejeitados.  

 

             Conforme os requisitos de segurança dos criptossistemas exigem comprimentos de 

chaves consideráveis, (por exemplo, 128-256 bits para simétrico cifras e 1024-204 para cifras 

assimétricas), memorização de tais sequências está além das capacidades humanas. Em geral, 

dispositivos físicos, como smartcards, FRID (radiofrequência Identification, tags, etc., são 

usadas para armazenar tais chaves longas, que geralmente são protegidos por autenticação 

baseada em senha mecanismos. Um domínio de aplicação muito relevante para tais 

criptossistemas são os sistemas de controle de acesso lógico e físico. Vários trabalhos usam 

esses dois fatores de segurança: o fator baseado no conhecimento (senha) e um fator baseado 

na propriedade fator (smartcrd, token ou RFID). 
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2.1.9 Vantagens e Desvantagens 

 Para as vantagens do RFID pode-se destacar a sua capacidade de armazenamento, a 

precisão na codificação de dados e a velocidade no envio dos mesmos, a detecção sem 

necessidade de proximidade direta para realizar a leitura dos dados, facilitando a captação e 

codificação de dados em ambientes hostis e a durabilidade que criam possibilidade de 

reutilização e constante atualizações nos dados recebidos como mostra o quadro 3. 

TABELA 3: Vantagens e desvantagens  RFID e da Biometria 

 

                        Biometria                              RFID 

vantagens desvantagens Vantagens  desvantagens 

privacidade  

da informação 

detecção de 

patologias 

O programa adota as 

funções de leitura 

Problemas de 

hardware 

Privacidade física  O baixo custo. Hackeamento. 

Extrair, confrontar, 

interconectar, 

desassociar, comunicar, 

atribuir, transferir, 

transmitir ou 

cancelar dados pessoais 

ou usá-los em qualquer 

outra forma 

 Capacidade de 

armazenamento 

Limitação torna 

impossível para o 

criptossistemas. 

                  Cursos de Pós-Graduação                                                                          Fonte: IEEE (2020) 

             Como desvantagens, o baixo custo da tecnologia RFID em relação a Biometria, 

tornando-se um obstáculo para que haja aumento de sua aplicação no ambiente comercial. 

Outra desvantagem também é o custo do preço final dos produtos, uma vez que a tecnologia 

não está limitada ao microchip e o produto. Há na estrutura antenas, leitores, sistemas de 

comunicação, bem como a filtragem das informações. Também há desvantagem no uso de 

senha e / ou física dispositivos por si só é o fato de que eles são suscetíveis a perdas, roubo, 

adivinhação ou hackeamento, caso em que seriam comprometidos. Esta limitação torna 
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impossível para o criptossistemas para garantir o não repúdio (uma vez que o usuário tenha 

acesso ao sistema, é impossível para ele negar tal ação).  

             Embora as primeiras aplicações de RFID tenham surgido como uma alternativa à 

tecnologia tradicional de código de barras na área de comércio e logística. As aplicações de 

hoje são muito mais amplas e incluem saúde, transporte, controle de acesso, agricultura, 

educação, e muitos outros.  

2.2 Trabalhos Relacionados 

  Diversas tecnologias que têm como objetivo semelhante a esta proposta foram 

estudadas, apontando motivações práticas e teóricas que visam um maior desempenho na 

construção relacionada ao modelo deste trabalho, baseadas em componentes de hardware e 

software para os estudos de aplicações com baixo custo, segurança nas informações e 

eficiência na transmissão de dados em tempo real. 

              Ezovski (2007), descreve no artigo The Electronic Passport and the Future of 

Government-Issued RFID-Based Identification, a implementação do passaporte eletrônico e 

seus desafios. Uma vez que as viagens entre os países e as preocupações com a segurança são 

direcionar esforços para melhorar a identificação e documentos de passaporte. A comunidade 

internacional debatendo políticas e tecnologias relacionadas a eletrônicas abordagens como 

identificação por radiofrequência (RFID) dispositivos. Para facilitar a viagem, os vinte e sete 

membros das nações que participam do Programa de Isenção de Visto (VWP)exigem 

documentos de passaportes padronizados como base em padrões determinados pela Aviação 

Civil Internacional Organização (ICAO).  

             A ameaça do terrorismo aumenta a necessidade positiva e anti-contrafacção. O 

desafio é que da imigração que no momento estão enfrentando. Como saber se a pessoa que 

está de posse do passaporte e realmente seu verdadeiro proprietário. 

              Existir sistema de autenticação o recurso biométrico que pode ser qualquer a 

impressão digital, a íris, o rosto ou a palma da mão são primeiro adquiridos e depois 

armazenados no sistema. Ao autenticar o usuário, o atual recurso biométrico que é 

digitalizado é comparado com o armazenado imagem. A desvantagem deste sistema é, se a 

imagem armazenada for acessada ou vazada por pessoa não autorizada, esta imagem irá ser 

facilmente usado por qualquer pessoa para trabalhos ilegais. Então, para superar essas 

desvantagens, o dado proposto técnico usa abordagem de compartilhamento secreto em que a 
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imagem adquirida é dividida em n ações. Entre estes compartilhados são mantidos na tag 

RFID que está com o usuário e alguns em servidores de banco de dados. Ao autenticar o 

usuário, k compartilha entre essas n ações serão usadas para reconstruir o original adquirido 

imagem. Qualquer número k-1 de compartilhamentos não pode reconstruir a imagem original. 

Depois de reconstruir a imagem original, estes a imagem é comparada com a imagem 

recuperada do leitor de impressão digital ou o leitor de íris. Se extraídas miniaturas se ambas 

as imagens forem iguais, o usuário será autenticado, como mostra a figura 1. 

 

                              Figura 1 Leitura facial da Iris 

 

                            Fonte: Artigo                                  Ano  2008 

 Tecnologias de armazenamento de dados Um dos maiores desafios enfrentados pela 

ICAO foi a seleção de uma tecnologia para armazenamento biométrico e outros dados a bordo 

do passaporte. O geralmente aceito tecnologias incluem códigos de barras bidimensionais, 

contato chips de circuito integrado (IC), chips IC sem contato e memória óptica. Cada 

tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. Várias diretrizes foram usadas para determinar 

um padrão. 

Como resultados obtidos é possível concluir que A implementação do passaporte 

eletrônico não foi sem desafios, e alguns continuam a desafiar o uso de tecnologia sem 

contato no passaporte e outra identidade documentos. Grupos de privacidade expressaram 

preocupações substanciais sobre os meios pelos quais os dados e a imagem são armazenados, 

e perguntas sobre a eficácia do sistema biométrico tecnologia ainda permanecem.  

             Ao mesmo tempo, outro governo agências escolheram tecnologias diferentes para 

proteger seus documentos de identidade e novas opiniões sobre o uso de RFID para fins de 

identidade foram formados. Também o mais importante entre eles foi o tema de que o futuro 

implementador de documentos de identidade baseados em RFID devem levar nota dos 

desafios envolvidos na implantação do sistema eletrônico passaporte, e deve apreciar a 

necessidade de documento segurança em todas as etapas do processo de desenvolvimento.       
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  Para Marcus V. C. Rodrigues1, Felipe M. Masculo2 1Post-Graduate Program in 

Electrical Engineering-PPgEE-COPELE Electrical Engineering Department - DEE Federal 

University of Campina Grande - UFCG - Brasil 2Undergraduate, usar Chaves criptográficas 

baseadas em biometria, além de oferecendo segurança da informação e privacidade, tem a 

vantagem de estar fortemente ligado ao usuário.  

              Três técnicas principais são usadas nos dados biométricos para obter chaves 

criptográficas: criptográficas liberações de chave, geração de chave criptográfica e chave 

criptográfica regeneração. Os principais objetivos desses esquemas são garantir 

revogabilidade e produzir chaves com alta entropia. Neste trabalho, propuseram uma nova 

técnica para acordo de chave secreta com base em biometria. Três fatores de segurança são 

usados, representados por um código da íris, uma etiqueta RFID e uma senha.  

 O uso do protocolo para reconciliação entre o leitor RFID e a etiqueta permite o 

concordância de uma chave simétrica com alta entropia, descartando todos os bits 

incompatíveis presentes em amostras genuínas, embora falhe em fazê-lo para impostores que 

são, portanto, rejeitados uma nova chave secreta é concordou após cada autenticação positiva, 

aumentando a segurança do sistema.  

 O sistema foi avaliado na base de dados pública ICE2005 e obteve uma chave 

criptográfica de 270 dígitos binários com entropia estimada de cerca de 156 bits a 0% de taxa 

de aceitação falsa (FAR) e 3,68% de taxa de rejeição falsa (FRR). Termos de indexação - 

chave secreta, controle de acesso, acordo de chave, autenticação, biometria, código de  

íris, reconciliação, RFID, revogabilidade. 

             Entretanto para Sonali Patil, Associate Professor Computer Department Pimpri 

Chinchwad College of Engineering Pune, India sonalimpatil@gmail.com Shweta Lokhande, 

Student Computer, a segurança da informação (IS) é projetada para proteger a 

confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados daqueles com intenções maliciosas.  

             A autenticação multifator é um processo de segurança em que o usuário fornece 

vários meios de identificação, uma das quais é normalmente um token físico, tal como um 

cartão, e o outro é normalmente algo memorizado, como um código de segurança. Biometria 

lida com métodos automatizados de identificação de uma pessoa ou verificação da identidade 

de uma pessoa com base em fatores fisiológicos ou comportamentais características. Existem 

esquemas biométricos, como impressão digital, rosto, geometria da mão, voz, íris e DNA. 

Dados biométricos refere-se a métricas relacionadas a características humanas únicas, como 
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impressão digital, íris, reconhecimento facial, voz, impressão palmar etc. Os sistemas 

protegidos por senha tornam necessário que o usuário se lembre da senha, que é uma das 

desvantagens de tal um sistema.  

            As senhas também podem ser hackeadas. No caso de um GSM sistema protegido onde 

um pin / senha é enviado para o celular telefone para acesso ao sistema, a senha pode ser 

facilmente adquirida por qualquer pessoa que possua o telefone móvel. Assim, um sistema 

seguro que aborda essas desvantagens é a necessidade de a hora. Propomos um sistema que 

usa RFID e live biometria para acessar o sistema de autenticação. Nós também fornecemos 

um nível adicional de segurança ao sistema usando um cartão RFID que contém os detalhes 

do usuário. Assim, um sistema de autenticação multifatorial torna o sistema de autenticação 

mais seguro.  

             Este esquema proposto é robusto e seguro para propósito de autenticação. Usando 

compartilhamento de segredo e tag RFID abordagem baseada, os dados biométricos do 

usuário podem ser armazenados de forma segura. Nenhum invasor pode obter toda a 

biometria dados do usuário, mesmo que ele / ela ataque o servidor de banco de dados.  

              A técnica proposta, pode ser estendida para multi biométricos sistemas onde vários 

recursos biométricos podem ser usados como dedo ou íris. Esta abordagem dará mais 

segurança abordagem de autenticação devido ao uso de biometria múltipla e 

compartilhamento secreto. Além disso, o esquema pode ser estendido por usando o método de 

criptografia onde os compartilhamentos são mais criptografados e armazenados. 

 

              Enquanto o  Meera Mathew Divya R S Dept. of Computer Science Assistant 

Professor Mar Baselios College of Engineering, Dept. of Computer Science 

Thiruvananthapuram, Kerala, India Mar Baselios College of Engineering, 

meeramathew777@gmail.com Thiruvananthapuram, Kerala, India divya.rs@mbcet. defende 

seção apresenta diferentes tecnologias que foram usadas em sistemas de travamento de porta 

seguro. A. Sistema de bloqueio mecânico Antes da chegada dos modernos sistemas de 

travamento eletrônico, as fechaduras eram feitas mecanicamente com alavancas, engrenagens 

e rodas. Essas fechaduras são instaladas nas portas. Estes têm duas partes: chave e feche. 

Esses sistemas são facilmente quebrados pelos ladrões. B. Sistema de bloqueio de senha.         
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             O sistema de bloqueio baseado em senha contém um teclado ou touchpad anexado à 

porta através da qual a senha pode ser inserida. Agora, se a senha inserida corresponder ao 

senha existente armazenada na memória, então a porta fica destrancado, senão a porta não 

abrirá. Entrando no errado senha por mais de três vezes pode bloquear o acesso e em alguns 

cenários, se a campainha for ligada levando a gerar alarme. Também existem opções para 

alterar a senha sempre que necessário. Com o propósito de abrir e fechando a porta, dois relés 

estão disponíveis. Chip EEPROM é usado para armazenar as senhas. O microcontrolador 

controla o todo sistema.  

 

        Arquivo: Artigo                                                 Figura2:  Chip EEPROM 

 

             O problema de esquecer que a porta está trancada é superado pela introdução de um 

sistema de travamento magnético que é uma das vantagens deste sistema de segurança. 

Também somos livres da tensão de perder as chaves porque não há chaves para ser perdido, 

roubado ou ocupado com uma entrada sem chave. 

            As desvantagens deste sistema incluem que se o pessoal número de identificação é 

esquecido e o acesso ao sistema é restrito. Também é possível que um intruso ganhe acesso ao 

sistema adivinhando ou hackeando a senha. Além disso, o sistema pode não funcionar 

corretamente em caso de energia falha, uma vez que é um sistema movido a eletricidade.  

C. Sistema de bloqueio RFID. 

            A tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) torna uso dos campos 

eletromagnéticos para a transferência de dados para rastrear tags e recuperar as informações 
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da tag. Bloqueio baseado em RFID sistema utiliza as etiquetas RFID. Esses sistemas 

funcionam na realidade, momento em que a etiqueta RFID entra em contato com o RFID 

leitor, a porta abre se a informação recuperada corresponder com os dados já armazenados na 

memória. Esses sistemas são usado em áreas como rastreamento de ativos, aplicativos de 

controle de acesso, 

rastreamento de pessoas e muito mais. RFID oferece baixo custo. 

             No entanto para Kumar Shukla1, Nisha Bhandari2 1 Information Technology, Amity 

University artigo fornece uma imagem completa do sistema automatizado onde a contribuição 

do gerente para o gerenciamento / desempenho da folha de pagamento sistema de avaliação 

será minimizado. Este modelo apresenta uma forma eficiente do sistema de monitoramento de 

atendimento. No lado da implementação, não precisa de nenhuma tecnologia. Hoje, os cartões 

baseados em RFID são muito acessíveis e tecnologia de captura de voz e imagem baseada em 

voz / baseada na web estão facilmente disponíveis de forma acessível. Instalação e a 

manutenção também não é cara dessas tecnologias.  

            Ao mesmo tempo, isso fornecerá um sistema mais eficiente e estruturado forma de 

coleta e processamento de dados, o que pode revelar muitos padrões ocultos sobre 

funcionários em uma organização projetar esse sistema baseado na web que pode manter um 

controle de as horas trabalhadas, incluindo dados do funcionário, como o pagamento básico, 

todas as deduções, se houver deduções na base mensal, que todas as novas disciplinas são 

refletidas a partir do mês em diante e quaisquer que sejam os dados antigos de funcionários 

permanecem intacta. 

             O sistema funciona fundamentalmente em um banco de dados que armazena todas as 

informações relativas ao pessoal, incluindo todos os cálculos automatizados feitos em relação 

às deduções, etc. e, eventualmente, imprimir os recibos de pagamento.  Tal sistema de banco 

de dados será desenvolvido e pode ser substituído com o sistema tradicional.  

             O sistema terá vários módulos, como adicionar novos funcionários, alterar e mostrar 

variáveis (como taxas DA e HRA), excluir módulo de funcionário que excluirá todos os 

registros dos funcionários que não mais associados à organização. Quando há mudanças 

acontecendo nos registros do funcionário atual como básico pagamento, designação etc., o 

módulo de atualização do funcionário deve levar cuidar de tudo isso.  
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             Concluindo as temáticas relacionadas Md. Sajjad Hosain, em seu artigo, fala sobre o 

uso de E-HRM (Gestão Eletrônica de Recursos Humanos) na folha de pagamento gestão para 

melhor desempenho organizacional. E-HRM, onde inclui todas as aplicações, como 

planejamento para a força de trabalho, previsão de oferta e demanda, dados de pessoal, 

rastreamento de candidatos, informações sobre treinamento e desenvolvimento, gestão de 

salários, relações de trabalho / empregado, informações relacionadas à promoção e assim em. 

Além disso, os estudos mostraram que o E-HRM melhora a formulação de estratégia e tomada 

de decisão para atividades de RH. Jacky Carter, fala sobre porque os líderes de RH devem 

experimentar com novas tecnologias e métodos de gestão de folha de pagamento e não 

simplesmente replicar. 

 

3. EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

            Para atingir os objetivos deste trabalho, foram realizados experimentos a partir da 

abordagem do tema do trabalho, combinando a tecnologia RFID com as técnicas de biometria 

baseadas em reconhecimento facial e impressão digital. 

 Para os experimentos, foi desenvolvido um protótipo do sistema, utilizando a 

plataforma Arduino para simular o ambiente do RFID para a leitura do sinal dos cartões e a 

biblioteca OpenCV Python para simular o ambiente da biometria, com algoritmos que 

executaram as técnicas de reconhecimento facial e a impressão digital. 

 Foram criados 2 cenários para representar o ambiente de controle de acesso. O 

primeiro foi utilizado para representar o reconhecimento facial e o segundo para a impressão 

digital. O processo para os dois cenários foi o mesmo, conforme a figura a seguir: 

 

Figura 3: descrição do cenário para os experimentos           Fonte: próprio autor 
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 Para a leitura dos dados RFID, foi utilizado o Kit Leitor RFID MFRC522 Mifare 

Arduino e etiquetas no formato chaveiro, conforme imagem a seguir. Um display foi utizado 

para simular a exibição e interação com o usuário. Foi utilizada a biblioteca MFRC522 para a 

codificação em Linguagem C. 

 Na primeira etapa ocorre a interação do sinal RFID que é passado para o leitor. Após 

a leitura do sinal, utilizando  o código capturado pelo sinal RFID, é realizada uma consulta na 

base de dados para identificar o usuário. Ao ser confirmado e identificado, os dados da 

biometria (features) são carregados no algoritmo de reconhecimento facial e impressão digital 

para a comparação com os dados de entrada, seja pelo leitor de impressão digital ou por 

câmera digital. Para este trabalho, foi utilizado o MySQL para o banco de dados, conforme a 

figura 4. 

 Os algoritmos de reconhecimento facial e impressão digital utilizam o vetor de 

características (features) recebido a partir da consulta no banco de dados. Ao receber os dados 

do usuário, o algoritmo não faz nova consulta no banco de dados, gerando como resultado um 

valor lógico correspondente à autenticação do usuário. Sendo assim, se outro usuário tentar 

acessar um ambiente utilizando um cartão RFID, a validação da biometria informará sua 

autenticidade. 

 

 

 

 Figura 4: Modelo ER do banco de dados utilizado nos experimentos          Fonte: próprio autor 

                

https://www.filipeflop.com/produto/kit-modulo-leitor-rfid-mfrc522-mifare/
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              Nas etapas de validação da biometria, como o reconhecimento facial e impressão de 

digital, foi utilizada a biblioteca OpenCV e a linguagem Python, por meio de algoritmos já 

existentes e consolidados na literatura. Para o reconhecimento de faces, não foram 

considerados os fatores de iluminação, rotação e translação, uma vez que utilizamos um 

cenário que tratou os fatores a fim de minimizar tais problemas durante a execução dos 

algoritmos.  

Para a detecção dos pontos da face, foi utilizada abordagem proposta por Viola e Jones 

(VIOLA, 2004), sendo um dos métodos mais utilizados pela comunidade científica, pelo fato 

de representar uma imagem de forma integral, além da construção de classificadores 

eficientes que destacam imagens de fundo de forma rápida e eficiente. Na etapa de 

reconhecimento, foi utilizado o classificador K-Nearest Neighbors, por também ser um dos 

algoritmos mais utilizados na área de aprendizagem de máquina (JIANGSHENG, 2002). 

 

Figura 5: Trecho de código em Python utilizado nos experimentos          Fonte: próprio autor 

 

 A etapa de pré-processamento foi aplicada nas imagens proporcionando 

melhoramento visual para que a detecção ocorresse com maior eficiência. Para a codificação 

em Python, foi uitlizado o ambiente Visual Studio Code, inclusive para e etapa da 

classificação. 

  Para o reconhecimento da impressão digital foi utilizado um leitor DigiScan modelo 

FS80H ingrando com a API com o SDK CIS para Java, utilizando apenas para a captura da 

imagem. A extração das características e reconhecimento foi realizada utilizando o método 

Análise de Componentes Principais - PCA (DRAPER, et. al, 2003). 
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 Nas etapas de reconhecimento por biometria, após a comunicação por RFID, o acesso 

à base de dados fornece dados do usuário em questão, liberando o acesso aos dispositivos para 

a próxima etapa, já carregando o vetor de características do usuário para os algoritmos de 

reconhecimento. Após a leitura das imagens, da face e impressão digital, os algoritmos 

verificam se a biometria corresponde ao usuário que carrega o código RFID, por meio de um 

valor lógico Verdadeiro ou Falso. De acordo com o resultado, haverá a tomada de decisão das 

próximas etapas a serem realizadas. 

3.1 Testes e Resultados 

             As imagens utilizadas para os testes foram obtidas da base de dados Yale Face, 

bastante utilizada em pesquisas na área de reconhecimento facial e por possuir inúmeras 

variações de faces, luz, uso de óculos e expressões diversas. Todas as imagens são etiquetadas 

e a base conta com um total de 135 imagens, dividida em 15 classes e 9 fotos por sujeito. 

 

Figura 6: Modelo da base de dados  

Fonte: http://vision.ucsd.edu/~iskwak/ExtYaleDatabase/Yale%20Face%20Database.htm 

 

 Na parte de impressão digital, foi utilizada a base de dados PolyU HRF (High 

Resolution Database) da Hong Kong Polytechnic University, que foi publicada em 2010 e seu 

uso é gratuito para fins de pesquiusa e propósitos não comerciais. Nos testes, foi incluida uma 

imagens de biometria de um usuário para realizar as comparações necessárias. 

  Foi observado o desempenho das técnicas de biometria aplicadas e combinadas com 

o RFID. Para isso, foi utilizado um computador pessoal, com capacidade alta de 

processamento, utilizando um processador Intel Core i7 e memória RAM de 8GB. Para o 

treinamento, foi utilizado, nas duas técnicas, um conjunto de 130 imagens e para os testes 

foram utilizadas 30 imagens. A tabela a seguir mostra o tempo de treinamento e 

reconhecimento dos algoritmos utilizando o conjunto de imagens para o reconhecimento 

facial e impressão digital.  
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Técnica Treinamento - 130 Reconhecimento  - 30 

Reconhecimento facial 119 86 

Impressão digital 46 41 

          Tabela 4. Tempo médio de processamento dos algoritmos, em segundos 

 As medidas utilizadas para a avaliação de cada método com diferentes configurações 

(número de componentes e threshold) foi o percentual de acerto (taxa de acertos). 

Percentual de acertos = ((total acertos / 30) * 100) 

 

Parâmetros Resultado 

Num_compo threshold Acertos  Erros  % acertos  

135 c 22 8 73,33  

40 8.000 16 14 53,33  

100 2.000 5 25 16,67  

20 8.000 21 9 66,67  

            Tabela:5 Resultados reconhecimento facial 

 

Parâmetros Resultado 

Num_compo threshold Acertos  Erros  % acertos  

135 135 26 4 86,67  

40 40 24 6 80,00  

100 100 22 8 73,33  

20 20 21 9 70,00  

              Tabela: Resultados  reconhecimento de impressão digital 



48 

 

 

4. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

              Este trabalho apresentou um estudo comparativo de técnicas de biometria 

combinadas com RFID para um sistema de controle de acesso em ambientes controlados. 

Foram utilizadas as técnicas de reconhecimento facial e impressão digital combinadas com a 

tecnologia RFID. Utilizamos as bases de dados citadas para realizados dos treinamentos e 

testes da parte da biometria e o arduino para recepção do sinal RFID integrado com uma base 

de dados. 

             Os algoritmos utilizados para o reconhecimento de impressão digital demonstrou ter 

maior número de acertos, demonstrando a confiabilidade. A segurança do sistema se dá pelo 

fato de o sistema não acessar a base de dados inteira para encontrar o usuário nas etapas de 

biometria, uma vez que só é necessário um acesso no momento da leitura do sinal RFID. 

Além da rapidiz na comparação, o sistema retorna em tempo hábil a resposta ao usuário. 

             Quanto ao aspecto de flexibilidade, tanto as técnicas de biometria como todo o 

sistema pode ser aplicado em diversis tipos de ambientes controlados, pois o processamento 

não requer um cenário de alto poder de processamento.  

Sendo assim, as alternativas apresentadas neste trabalho oferecem solução de baixo custo, 

flexíveis aos diversos ambientes, além da segurança e confiabilidade no processo de 

reconhecimento por biometria, que foram garantidos pelas duas técnicas testadas nos 

experimentos. 

              Na busca pela conquista e fidelização dos clientes, as empresas do setor têm 

investido na experiência de compra memorável, que a RFID também pode oferecer, como foi 

relatado no estudo de caso. A adoção da RFID pode resultar, também, em um aumento da 

visita de consumidores por curiosidade às suas funcionalidades, rapidez no atendimento, entre 

outros fatores de atração dos consumidores. Além disso, contribui para a redução de custos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou compreender as implicações acerca da confiabilidade e 

seguro, para propósito de autenticação. Usando o compartilhamento de biometria e RFID, 

como abordagem baseada. Dados biométricos do usuário podem ser armazenados de forma 
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segura. Nenhum invasor pode obter toda a biometria dados do usuário, mesmo que ele / ela 

ataque o servidor de banco de dados. 

A técnica proposta, pode ser estendida para multi biométricos sistemas onde vários 

recursos biométricos podem ser usados como dedo ou íris. Esta abordagem dará mais 

segurança abordagem de autenticação devido ao uso de biometria múltipla e 

compartilhamento secreto. Além disso, o esquema pode ser estendido por usando o método de 

criptografia onde os compartilhamentos são mais criptografado e armazenados. 

              A identificação por Radiofrequência (RFID) e tecnologias biométricas são 

tecnologias promissoras e são já amplamente utilizados em aplicações como acesso a edifícios 

controles.    A autenticação do usuário é um mecanismo importante para prevenir o acesso não 

autorizado.   Mesmo que possamos usar diferentes mecanismos de autenticação de usuário, 

usando um único tipo de mecanismo de autenticação de usuário pode não fornecer perfeito 

autenticação confiável porque cada um desse mecanismo tem algumas desvantagens.  

Neste trabalho, a fim de obter maior grau de segurança, propomos uma autenticação 

descentralizada solução para sistemas embarcados que combina ambos com base em tokens e 

mecanismos de autenticação baseados em biometria. Nossa solução proposta é implementada 

e validada. Nós obtivemos resultados que confirmam que a solução proposta fornece melhor 

autenticação. 

 

5.1 Limitações  

O isolamento do uso de uma TI no estudo de caso, a RFID, traz benefícios somente 

para um dos elos de toda a cadeia de suprimentos, o que pode reduzir seus resultados (até 

mesmo pela elevação dos custos), que poderiam ser diferentes se compartilhados pelos demais 

elos, principalmente nos mais próximos ou, pelo menos. Isso porque tem alguns benefícios 

oferecidos pela TI não pudera ser mensurado. Percebeu-se que, alguns estabelecimentos, não 

exclusivamente lojas de vestuário, estão passando a implantar a RFID em seus produtos. 

Acredita-se que seu uso crescerá nos próximos anos, visto que o custo para implantar essa TI 

está diminuindo. Os benefícios poderiam ser mais visíveis caso a tecnologia fosse implantada 

e utilizada adequadamente em todos os elos da cadeia. 

5.2 Trabalhos Futuros 
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 Em relação às sugestões de trabalhos futuros, sugere-se que seja analisado e 

comparado o uso da RFID neste trabalho, pois esta última utiliza a RFID desde a etapa de 

produção, onde depois dos produtos serem produzidos. Por meio dessa comparação, poderia 

se analisar se, ao obter uma integração via RFID de elos da cadeia de suprimentos há redução 

do custo, aumentando os benefícios. 
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