
Objetivo
Desenvolver uma aplicação web que seja 
capaz de realizar o gerenciamento do acervo 
bibliográfico e que possua uma integração com 
a tecnologia RFID (Radio-Frequency 
Identification).

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca com Auxílio da 
Tecnologia RFID

Introdução
No Brasil, grande parte das bibliotecas de 

universidades, institutos e escolas, possuem 
um sistema de gerenciamento de seus acervos 
baseado em código de barras ou até mesmo 
com a utilização de cartões e planilhas de 
controle. Estes sistemas de gerenciamento, em 
muitos casos, exigem uma grande necessidade 
de recursos humanos o que na maioria das 
vezes pode ser escasso. Desta forma este 
projeto visa efetuar o desenvolvimento de uma 
aplicação web que seja capaz de armazenar os 
títulos do acervo, emitir relatórios detalhado por 
unidade do acervo, realizar empréstimos e 
devoluções de forma prática e simplificada e 
possibilitar segurança no processo.

Conclusão
Concluímos que é possível desenvolver 

uma leitora RFID de baixo custo, entretanto 
sua integração com aplicações web (baseado 
em arquitetura cliente e servidor) não é tão 
simples, já que a arquitetura de comunicação 
entre o navegador e o periférico RFID, que 
está conectado diretamente ao mesmo 
computador cliente, não é possível devido a 
questões de segurança aplicadas pelo próprio 
navegador, sendo necessário implementar 
outras vias de comunicação geralmente 
assíncronas.
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Para a etapa 1 - 
Hardware, já possuímos 
a leitora RFID pronta 
para uso, conforme 
figura 4.

Materiais e Métodos
   O desenvolvimento deste projeto foi 
realizado em duas etapas principais:

1 - Hardware:

       Esta etapa do projeto, visa desenvolver 
uma leitora RFID de baixo custo. Deste modo 
utilizamos um microcontrolador Arduino Uno 
e uma placa módulo Shield RC522 (conforme 
figura 1). Estas duas placas eletrônicas que 
foram utilizadas, são as responsáveis por 
efetuar a leitura das tags RFID, onde o 
Arduino é o responsável por controlar o 
módulo RC522 que é o responsável por 
enviar um sinal de rádio para captar os dados 
gravados na tag RFID.

2 - Software:

       Esta etapa do projeto, visa desenvolver 
uma aplicação web, utilizando a linguagem de 
programação PHP 5.6 com a utilização do 
framework de desenvolvimento Symfony 3.1.

  Para a integração com o RFID, a 
aplicação terá a seguinte arquitetura de 
comunicação (conforme mostrado na figura 
3), onde a leitora estará conectada a um 
computador com acesso a internet e o mesmo 
comunicará com o servidor da aplicação web, 
enquanto o usuário estiver utilizando a 
aplicação através dos navegadores. Desta 
forma, quando a aplicação solicitar o código 
RFID, a mesma ficará aguardando até que a 
leitora envie os dados para o servidor.

Figura 3:   Arquitetura de Comunicação

Resultados preliminares

Figura 4:   Leitora RFID

Para a etapa 2 - Software, está sendo 
finalizado a aplicação e a integração com a 
leitora RFID.

Figura 1:   Módulo Shield RC522
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