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RESUMO 

 

 

Neste trabalho é apresentada uma solução de custo acessível para a monitoração de acesso, 

condições de temperatura, umidade, níveis de fumaça e monitoração de corrente de uma sala de 

equipamentos de uma emissora de comunicação (televisão e rádio). Esta solução é baseada na 

utilização da plataforma de prototipagem eletrônica Arduino e seus Shields. Já para monitoração do 

sistema foi empregado o software supervisório ScadaBR que é um software de automação que 

assim como o Arduino é de código aberto. Além das necessidades especificas da sala a ser 

monitorada, foram levados em conta algumas normativas na elaboração deste projeto. Entre elas, a 

norma internacional IEC 60839-11-1 que trata de sistemas de controle de acesso eletrônicos. A 

norma apresenta desde a divisão de classes de sistemas até os testes necessários para comprovar sua 

efetividade. Outra norma utilizada é a IEC 60529 que trata dos graus de proteção para invólucros de 

equipamentos elétricos contra elementos externos, como poeira, água e outros. Além dessas, a IEC 

62262 que trata de uma classificação numérica internacional de níveis de proteção para invólucros 

de equipamentos elétricos contra impactos mecânicos externos. Por fim, a norma TIA/EIA-942 que 

regulamenta a infraestrutura de Data Centers. 

 

Palavras chave: Monitoramento, Supervisão, Controle de acesso, Arduino, ScadaBR. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents a solution with accessible price for monitoring access, temperature conditions, 

humidity, fume levels and current monitoring from a room of equipment in a communication station 

(television and radio). This solution is based in the utilization of the electronic prototyping platform 

Arduino and its shields, and for monitoring the system it was employed the ScadaBR, which is an 

automation software, that just as Arduino, is Open Source. Along with the specific necessities of the 

room to be monitored, some normatives were taken into account in the elaboration of this project. 

As the international standard IEC 60839-11-1 which is about electronic access control systems and 

introduces the division of system classes and the necessary tests to prove its efficiency. The IEC 

60529 brings the grades of protection for electrical equipment involucres against external elements, 

such as dust, water and others. The IEC 62262 is about an international numerical classification of 

protection levels for electrical equipment involucres against external mechanical impacts, and the 

TIA/EIA-942, which applies to Data Centers infrastructure.        

    

Key words: Monitoring, Supervision, Access control, Arduino, ScadaBR. 
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1. Introdução 

Durante a Revolução Industrial alguns processos, devido a sua periculosidade ou mesmo a 

possibilidade de aumento na velocidade de produção, deixaram de ser manuais e foram substituídos 

por processos mecânicos. Em 1719, na Inglaterra, surge a primeira tecelagem acionada através de 

uma roda d’água, em seguida a utilização de pilões e moinhos também são considerados sistemas 

automatizados. 

Muito embora as primeiras formas de automação tenham começado já no século XVIII, de 

acordo com Rosário (2009) a palavra automação só ganhou relevância de fato em 1949/50 com o 

surgimento da máquina de comando numérico (CN), que tinha capacidade para realizar certas 

operações previamente programadas sem a necessidade de intervenção direta do operador. 

A partir da década de 70, começa-se a pensar na automação fora da Indústria. Nos Estados 

Unidos os primeiros módulos, cujos comandos eram enviados pela própria rede elétrica da 

residência, passam a serem usados para controle de temperatura e iluminação de ambientes 

domésticos. Nesta fase ainda não há integração entre os controles dos ambientes, o que só vem a 

acontecer na década de 80, quando surge o conceito de edifícios inteligentes.  

Segundo Montebelle (2011) um edifício inteligente é aquele que oferece um ambiente 

produtivo e economicamente racional, através da otimização da estrutura, dos sistemas, dos serviços 

e da gestão do prédio, visando aprimorar questões como custos, conforto e segurança, entre outras. 

No início da década de 80, o processo de comunicação entre controles e sensores entre 

sala/ambientes começa a ser desenvolvido em edifícios comerciais, sendo posteriormente também 

aplicado a edifícios residenciais, porém, ainda não é possível que os sensores de vários edifícios se 

comuniquem, não há ainda um controle remoto off-site (fora do edifício / a distância). 

Nos anos 2000, com a disseminação da banda larga (conexão via internet de alta 

velocidade), a popularização da internet e a emergente Internet das Coisas. Internet das Coisas que 

nada mais é do que a conexão de sistemas, antes isolados e desconectados, em rede com outros 

dispositivos, surge também a possibilidade do controle de vários edifícios e ambientes a distância 

(off-site) e com um único sistema de controle, via internet (Figura 1). 



 
 

16 
 

 

Figura 1 - evolução da automação desde a indústria até os edifícios  

 Cada vez mais as redes de supervisão e controle vem se tornando importantes nos sistemas 

de automação, deixando de ser simplesmente ferramentas operacionais e passando a importantes 

formas de controle e segurança não só de processos produtivos como também de ambientes. 

Sendo assim o projeto tratado nesta dissertação visa possibilitar o controle de acesso e a 

supervisão de eventos que possam colocar em risco o funcionamento adequado de uma emissora de 

rádio e televisão. O projeto possui como base a integração de sensores de temperatura, umidade, 

fumaça, corrente e RFID. Esta integração dar-se-á por meio da utilização de uma plataforma de 

prototipagem eletrônica, neste caso, de um Arduino e para a supervisão do sistema se escolheu um 

sistema SCADA, mais especificamente o ScadaBR. 

Uma vez ligado a uma fechadura eletrônica o sistema deverá permitir o acesso de pessoas 

em casos como verificação positiva de identidade através da leitura de uma chave de acesso RFID, 

ou em caso de alguma emergência, como um incêndio, problemas na refrigeração do ambiente e 

problemas na alimentação de equipamentos como no-breaks, deve permitir o acesso apenas com 

comprovação de identidade. Todas as situações que resultem na abertura da porta devem gerar um 

alarme que ficará registrado em um log, tanto no SCADA, quanto na memória interna do sistema. 

Relatórios periódicos também deverão ser enviados para determinadas contas de e-mail da empresa. 

O trabalho foi definido e orientado para atender as necessidades específicas de uma empresa 

da área de rádio e televisão (Figura 2), devendo ser colocado em uma sala com matrizes de 

comunicação e outros equipamentos relacionados a transmissão e sintetização de áudio e vídeo, 

podendo ser modificado para futuras implementações. 
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Figura 2 - sala de equipamentos da emissora de rádio e TV pesquisada 

1.1. Justificativa e relevância 

A presente pesquisa é motivada pelo grande interesse em sistemas de controle de acesso e 

garantia de segurança de ambientes corporativos importantes. Neste contexto, o trabalho se propõe 

a estudar as normas de controle de acesso e segurança de ambientes importantes e pesquisar 

ferramentas e soluções que atendam aos requisitos das normas e do cenário de pesquisa. A 

importância de um sistema integrado como este reside no fato da sala em questão requerer um 

controle maior de acesso do que possui atualmente.  

Neste ambiente se encontram os principais equipamentos da emissora e o acesso deve ser 

restrito aos profissionais qualificados para estarem neste ambiente. Ou em caso de emergência, é 

importante que a sala possua fácil acesso para a resolução rápida do problema, contudo, em 

qualquer situação o acesso ao ambiente é identificado e arquivado para futuras auditorias. Neste 

ambiente, passam os sinais de dois canais de televisão distintos e de três emissoras de rádio. Nos 

horários de produção estadual estes sinais além de alimentarem os transmissores da grande 

Florianópolis também alimentam “rotas integradas” (por meio de fibras e radiofrequência) que 

transmitem a programação de rádio e TV para todo o estado de Santa Catarina. Sendo assim, 

qualquer tipo de falha que ocorra na sala neste período afetaria o estado inteiro. A penalidade para 

falhas na transmissão pode ser avaliada no caso dos comerciais: a cada comercial que não é 

transmitido o cliente ou é ressarcido ou o comercial é reproduzido duas vezes sendo pelo menos um 

horário mais nobre do que o comprado pelo cliente. Neste caso, a emissora acaba lucrando 1/3 do 

que poderia ter lucrado se o comercial tivesse sido transmitido no horário correto.  
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A empresa já registrou alguns incidentes com o acesso de pessoas não autorizadas ao interior 

do prédio. Normalmente devido ao fato das rádios distribuírem prêmios e receberem convidados. 

Nestes casos, o controle de acesso as instalações da emissora é comprometido pois não existe 

setores com áreas de segurança distintas, após o acesso pela portaria, todos os ambientes são 

acessíveis. Outro desafio é a falta de controle da entrada de técnicos terceirizados, por exemplo, os 

responsáveis pelo sistema de ar condicionado. Estes profissionais, podem comprometer o 

funcionamento da central durante uma operação de rotina onde podem romper ou desconectar 

algum cabo (o que já aconteceu, e acabou interrompendo a comunicação com a emissora matriz). 

Nestes momentos, os técnicos não tinham conhecimento do que fazer, por falta de conhecimento 

dos procedimentos internos da central. 

De acordo com o problema apresentado o autor conduziu-se por uma metodologia, ao 

pesquisar em projetos comerciais ou de pesquisa e desenvolvimento e artigos já existentes no meio 

acadêmico sobre o assunto, para solucionar e enriquecer o campo de estudo. Quanto aos 

procedimentos metodológicos para execução deste trabalho destaca-se: 

 especificar quais os requisitos para a elaboração do protótipo, de acordo com o 

requisitos do ambiente e das normas estudadas; 

 definir e testar as ferramentas de software e hardware que seriam utilizadas; 

 implementar um código em linguagem C na plataforma Arduíno para atender aos 

requisitos do projeto; 

 implementar um sistema supervisório para controle e monitoramento do ambiente 

utilizando o ScadaBR; 

 projetar e construir uma fechadura inteligente integrando os vários sensores e 

atuadores necessários; 

 analisar e avaliar o funcionamento da solução proposta em um cenário controlado. 

Este trabalho tem despertado interesse na área de segurança e controle de acesso, em busca 

de resultados relevantes para o desenvolvimento tecnológico. Na Figura 3, mostra-se o resultado de 

uma busca de dados na plataforma SCOPUS (ELSEVIER, 2016), que permite analisar o número de 

publicações e conferências e revistas ao decorrer dos anos, utilizando a seguinte palavra-chave para 

a pesquisa: access control systems. Destaque no ano de 2016 onde foram listados 125 documentos 

na SCOPUS com o tema de sistemas de controle de acesso. 
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Figura 3 – publicações na SCOPUS sobre o tema 

Fonte: Elsevier (2016) 

Observa-se na Figura 3 que desde as primeiras pesquisas nos anos 1980 houve um 

crescimento relativo de trabalhos produzidos em função deste tema até o ano de 2016. O registro 

mais antigo na SCOPUS foi de 1971. 

1.2. Objetivos do projeto 

1.2.1 Objetivo geral 

Elaborar um projeto envolvendo hardware e software, que permita tanto o controle de acesso 

de uma sala, quanto a monitoração de eventos que possam vir a prejudicar o funcionamento 

adequado dos equipamentos presentes nela. 

1.2.2 Objetivo específico 

Os objetivos específicos deste projeto de mestrado são: 

 Estudar a norma IEC 60839-11-1 e especificar um sistema de software e hardware 

que atenda aos requisitos do ambiente de estudo e a norma; 

 Desenvolver um software de monitoramento e log capaz de se comunicar e comandar 

um sistema de controle de acesso seguindo a norma IEC 60839-11-1; 

 Implementar o hardware para coleta dos dados de sensores de umidade, temperatura, 

corrente e fumaça de um ambiente protegido; 
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 Projetar uma solução completa na forma de um produto para controle de acesso ao 

ambiente de estudo. 

 Realizar testes de funcionamento do hardware e software desenvolvidos. 

1.3 Estrutura do trabalho 

Este trabalho está divido em 6 capítulos, o primeiro traz uma breve introdução, os principais 

objetivos a serem cumpridos e o contexto do projeto. No segundo capítulo a norma internacional 

IEC 60839-11-1 é exposta, ela trata de sistemas eletrônicos de controle de acesso, e seus 

desdobramentos, além de algumas patentes e produtos que poderiam ser considerados na solução do 

problema apresentado.  

O capítulo três aborda o escopo do projeto e apresenta algumas propostas de solução e 

introduz a solução escolhida a ser trabalhada. O quarto capítulo traz a arquitetura do projeto, um 

esquemático sobre o programa utilizado no Arduino e as tags do ScadaBR.  

No capítulo quinto é feita uma comparação entre a norma e o projeto final, e são discutidos 

os pontos que foram cumpridos ou não, são apresentados também alguns testes de funcionamento 

sugeridos na norma internacional IEC 60839-11-1. Finalmente no sexto capitulo, são apresentados 

os resultados obtidos e algumas sugestões do que poderia ser melhorado no projeto. 

 



 
 

21 
 

2. Fundamentação: a norma IEC 60839-11-1 

Visando aprofundar o conhecimento sobre o assunto, na fundamentação deste trabalho de 

dissertação será abordada a norma internacional IEC 60839-11-1. O sistema de supervisão aqui 

descrito foi baseado na norma Internacional IEC 60839-11-1, que descreve o funcionamento e os 

requisitos básicos necessários para a criação de sistemas eletrônicos de controle de acesso (EACS – 

Electronic Access Control Systems). 

2.1 Norma Internacional IEC 60839-11-1 

A norma se aplica a sistemas de controle de acesso que utilizam meios de reconhecimento, 

detecção, acionamento, interconexão, controle, comunicação, sinalização de alertas e suprimentos 

de energia com outras aplicações. A norma é composta por uma série de tópicos, nas próximas 

seções serão destacados os aspectos principais que impactam neste trabalho quanto: classificação de 

risco; requerimentos da interface do sistema de acesso; requerimentos de anunciação e indicação; 

requisitos de reconhecimento; requerimento de by-pass; requerimentos de autoproteção do sistema; 

requerimentos de alimentação; condições atmosféricas para testes; e classe ambiental.  

2.1.1 Classificação de risco  

Nesta norma, os níveis de risco são classificados de acordo com o ambiente onde o sistema 

será colocado, as habilidades necessárias para se burlar o sistema e o tipo de material a ser 

protegido pelo sistema. Tendo isto em vista, este projeto se enquadra no Nível 2, devido aos 

seguintes fatores: 

 Aplicação 

- Proteção de bens de baixo a médio valor. É difícil quantificar os bens presentes na sala, pois 

são equipamentos, no geral, com mais de dez anos, muitos não estão mais no mercado e muito 

específicos (voltados para transmissão, processamento e recepção de dados de áudio e vídeo). 

Por este motivo, a necessidade do controle de entrada da sala é muito menos por conta da 

possibilidade de roubo de equipamentos, do que por conta da utilização inadequada ou da 

retirada de cabos feita por alguém que não tenha os conhecimentos necessários. 

- Aspectos organizacionais, por exemplo, tornando obrigatória a supervisão da entrada de 

pessoal terceirizado. 

 Habilidades necessárias em caso de tentativa de acesso não autorizado: 

- Conhecimentos médios de ACS (Advanced Card Systems), baixo conhecimento de token e 

tecnologias de TI. 
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- Baixo a médio nível financeiro para ataques. É importante ressaltar que o sistema não 

pretende evitar ataques de outras emissoras (concorrência), até porque, o relacionamento entre 

as empresas é deveras bom. 

2.1.2 Requerimentos da interface do sistema de acesso 

 Tempo de abertura: se o tempo de abertura for definido pelo sistema, o valor permitido não 

pode ser menor do que três segundos. 

 Controle de acesso 

- Prover controle de acesso para entrada e saída em uma área protegida/controlada. 

- Acesso garantido a partir da validação de uma credencial (que não esteja bloqueada, 

suspensa ou inválida). 

 Monitoramento de status de sistema de acesso: o estado (aberto/fechado) do ponto de acesso 

deve ser monitorado. 

 Sinais de entrada (que não sejam sinais de comunicação) com um período de atividade 

excedendo 400 ms devem ser processados. 

2.1.3 Requerimentos de anunciação e indicação 

 Portal (indicação local): 

- Indicação sonora ou visual quando o acesso é concedido/negado. 

 Console de monitoramento (anunciação): 

- log de transação. 

- log, alerta e display de aviso de perda de comunicação entre a unidade de controle de acesso 

e o console de monitoramento. 

- log, alerta e display de detecção de alteração e abertura forçada da porta. 

- log, alerta e display de detecção de portal aberto por muito tempo. 

- Tempo máximo de atraso para os sinais chegando ao console de monitoração deve ser de 

noventa segundos. 

- Capacidade mínima de logs de evento por leitor deve ser de duzentas entradas.  

2.1.4 Requisitos de reconhecimento 

 Níveis de acesso: 

- O relógio interno deve ter precisão de aproximadamente dez segundos por semana e ser 

capaz de se ajustar ao horário de verão e ano bissexto. Deve também continuar ligado por pelo 

menos 24 horas em caso de perda total de alimentação (exceto em caso de dano na bateria de 

retenção de memória). 
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- O número mínimo de acesso para o usuário deve ser de oito níveis. 

- O número mínimo de períodos de tempo configuráveis pelo usuário deve ser quatro. 

- A resolução mínima para o relógio deve incluir dia da semana, hora e minuto. 

- O sistema deve ser capaz de lidar com um número de dias configuráveis, tais como, feriados 

nacionais, dias úteis especiais e dias em que não há trabalho. 

 Equipamentos e métodos de reconhecimento: 

- O sistema deve dedicar identidade única para cada usuário autorizado. 

- O acesso deve ser negado após cada tentativa de acesso usando um token válido com 

informação inválida memorizada, e depois de determinado número de tentativas os direitos de 

acesso para aquele token devem ser revogados por tempo determinado. O número de tentativas 

pode ser configurável, quando não, o número de tentativas deve ser limitado a cinco. 

- A razão mínima entre o número possível de códigos de usuário e o número de códigos 

alocados/distribuídos deve ser no mínimo de 1000 para 1 quando o sistema estiver usando 

reconhecimento e validação de usuário através apenas de informação memorizada.   

 Até 10 usuários: 4 dígitos. 

 Até 100 usuários: 5 dígitos. 

 Até 1000 usuários: 6 dígitos. 

- Na operação em modo normal o sistema deve usar a informação completa do token (código 

da instalação e número do cartão, ou número único de cartão) para reconhecimento. 

- Tokens com estrutura de sistemas de código visíveis a olho nu não devem ser utilizados. 

- O número de identidade legível do token não deve ser uma representação direta do código 

inteiro. 

2.1.5 Requerimento de by-pass 

 O sistema eletrônico de controle de acesso não deve proibir a saída livre garantida por outros 

sistemas de emergência (fogo, ambiental). 

2.1.6 Requerimentos de autoproteção do sistema 

 Informações armazenadas em memória (configurações) devem ser mantidas por um período 

mínimo indicado (2 semanas) em caso de perda total de alimentação (exceto no caso de 

perda de bateria de retenção de informações). 

 Seguindo uma perda total de alimentação, assim que a energia (alimentação) for restaurada o 

sistema de controle de acesso deve se reiniciar automaticamente. 
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 Se a funcionalidade total não puder ser restabelecida (informações corrompidas ou perdidas) 

seguida da inicialização automática, a condição problemática deve ser anunciada. 

 Métodos de acesso aos elementos internos de componentes de um sistema de controle de 

acesso devem requerer a utilização de uma ferramenta. 

 A abertura do invólucro da interface de usuário a ser instalada na parte exterior a área 

controlada deve resultar na detecção de adulteração caso a manipulação dos elementos 

internos possa vir a causar uma condição de permissão de acesso. A detecção de adulteração 

deve ocorrer antes que o mecanismo de alteração possa ser comprometido. 

 Os invólucros dos componentes dos EACS acessíveis pelo lado de fora da área controlada 

devem estar dentro dos requisitos de classificações IP (detalhados na norma IEC 60529) e 

IK (que seguem a norma IEC 62262): 

    - IPYX:  

 Y = Proteção contra objetos sólidos. 

 X= Proteção contra líquidos. 

IP4X = protegido contra objetos sólidos de 1mm (ferramentas e pequenos fios). O nível 2 não 

tem exigência de proteção contra líquidos.  

- IK: proteção contra impactos mecânicos. 

IK04 = impacto < 1 joule. 

 A administração do sistema, incluindo a configuração, só deve ser acessada com o uso de 

credenciais (senha, token). 

 Devem haver níveis de acesso separados que categorizem a habilidade do operador realizar 

as funções diferentes no sistema. O número mínimo de níveis de acesso lógico é um. 

 O número mínimo de caracteres para acesso lógico por informação memorizada deve ser 

cinco números. 

 Após perda do abastecimento elétrico o tempo mínimo de retenção de dados para logs de 

evento armazenados na unidade de controle de acesso (devido à perda de comunicação com 

o sistema de monitoramento de console) deve ser de 24 horas. 

 Nem a falha nem a reinicialização do canal de comunicação não deve resultar na liberação 

do ponto de acesso. 

 Falhas na comunicação com o console de comunicação não devem interromper o processo 

de decisão de acesso. 

 Regras em processamento armazenadas no leitor de um ponto de acesso não devem estar 

visíveis aos usuários do sistema.  



 
 

25 
 

 Luzes e sons de toque ao teclado não devem ser uma representação direta dos códigos, mas 

sim, devem ser, iguais em tom e duração. 

 Detecção e denúncia (relatório): 

-Validação de entrada de informações. O sistema deve apresentar aviso quando informações 

inválidas forem inseridas no modo de configuração no console de monitoramento. 

-O acesso ao modo de configuração deve se fechar após um período de tempo de inatividade 

pré-setado. 

2.1.7 Requerimentos de alimentação 

 Após uma falha de alimentação primária (acontecendo o desligamento total do sistema) e 

restauração de energia, baterias recarregáveis devem recarregar a 80% da capacidade 

máxima dentro de 24 horas e 100% da capacidade máxima em 72 horas. 

2.1.8 Condições atmosféricas para testes 

 Temperatura: 15 a 35 ⁰C. 

 Umidade relativa: 25 a 75%. 

 Pressão atmosférica: 86 a 106 kPa. 

2.1.9 Classe ambiental 

 Classe estabelecida de acordo com a norma IEC 62599-1: 

- Classe 1: coberta, mas restrita a ambiente tal qual salas de estar e escritórios. 
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3. Proposta de Solução 

A partir dos conhecimentos adquiridos na componente curricular de Desenvolvimento de 

Produtos Mecatrônicos foram definidos: o escopo; os requisitos; as alternativas de solução para o 

produto; o esquemático da solução. A partir desses estudos foi proposta a solução cujo 

desenvolvimento e implementação que será descrito no próximo capítulo. 

3.1 PRODIP 

A Figura 4 apresenta de forma sucinta as etapas a serem seguidas neste trabalho. Esta 

abordagem de desenvolvimento de projeto segue o modelo proposto por Back, Ogliari, Dias & Silva 

(2008), do laboratório Núcleo de Desenvolvimento Integrado de Produtos do Departamento de 

Mecânica da UFSC adaptado a realidade brasileira, contudo, baseado em modelos consagrados 

mundialmente para o desenvolvimento de produtos. O Modelo PRODIP foi desenvolvido em sua 

primeira versão baseado na experiência do NEDIP (Núcleo de Desenvolvimento Integrado de 

Produtos) em projeto, construção e testes de protótipos de máquinas agrícolas (Romano, 2003). 

Considerou ainda, a pesquisa em empresas do setor de máquinas agrícolas. 

O modelo PRODIP possui as seguintes etapas: projeto informacional, projeto conceitual, 

projeto preliminar e projeto detalhado. No projeto informacional o objetivo é o estabelecimento das 

especificações de projeto, as quais irão orientar o desenvolvimento técnico do produto. O principal 

método empregado é a matriz da casa da qualidade da metodologia QFD (Quality Function 

Deployment). No projeto conceitual é a etapa de busca de soluções conceituais para o problema é 

realizada nessa fase do processo. Caracteriza-se pela fase criativa onde as alternativas são geradas e 

avaliadas técnica e economicamente, e selecionadas as mais representativas para o problema. Os 

métodos empregados são o da síntese de funções, matriz morfológica e matrizes multicritério de 

seleção. Já no projeto preliminar, a solução conceitual é desenvolvida em termos do leiaute, arranjo, 

formas, geometria, materiais e processos de fabricação. Constitui-se na configuração da solução 

selecionada ou, no inglês, embodiment design. Modelos de análise, simulação e otimização da 

solução são fortemente empregados nessa fase, bem como a construção e testes de protótipos. Por 

fim, o projeto detalhado se constitui-se na fase na qual os detalhes da solução otimizada são 

finalizados. Concluem-se os testes de protótipos e revisa-se a solução em detalhes, e prepara-se a 

documentação final do produto e de produção. Após seguirão as etapas de construção e 

implementação, testes, validação e verificação finalizando com a divulgação dos resultados. 
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Figura 4 – etapas do PRODIP 

3.1 Escopo do Projeto 

3.1.1 Tipo de produto  

O projeto trata de um produto de pequeno porte, baseado em um sistema de supervisão 

integrado a uma fechadura eletrônica, com sensores de calor, umidade e corrente, com nível médio 

de tecnologia. 

3.1.2 Tipo de projeto do produto 

O projeto será baseado na adaptação de tecnologias existentes com propósito de sanar as 

necessidades específicas de uma empresa, podendo futuramente ser adaptado para outras situações. 

3.1.3 Requisitos de projeto de acordo com os requisitos dos clientes 

A tabela abaixo foi elaborada com base em pesquisas feitas junto a funcionários da área na 

qual o sistema será implantado e apresenta os pontos que foram considerados mais relevantes e os 

atributos necessários para que estes sejam cumpridos. 

Necessidades do cliente 
Atributos do produto 

geométrico energia material outros 

1.Baixo consumo de 

energia 
 

Circuito com 

baixo consumo de 

corrente 

  

2.Baixo custo de 

fabricação 
  

Componentes de 

baixo custo 
 

3.Permitir teste em     
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condições de bancada 

4.Baixo tempo de 

montagem 
  

Utilização de 

circuitos 

modulares 

 

5.Componentes 

disponíveis no mercado 

local 

  
Componentes 

comuns 
 

6.Acesso mecânico caso o 

acesso eletrônico falhe 
   

Fechadura 

com chave 

física 

7.Fonte de energia 

reserva em caso de falha 

na rede 

 

Alimentação 

reserva por banco 

de baterias 

  

8.Fácil operação     

9.Resistência a líquidos e 

poeira 

Sem cantos e 

entradas 

abertas 

   

10.Caixa da fechadura 

forte (robusta) 
  Material forte  

11.Circuito da fechadura 

compactado para que não 

ocupe muito espaço 

Placas de 

circuito 

menores 

   

12.Fácil instalação     

13.Fácil manutenção     

14.Baixa frequência de 

manutenção 
  

Componentes de 

boa qualidade 
 

15.Ter peças para 

reposição 
  

Componentes 

comuns 
 

Tabela 1 - necessidades dos clientes 
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3.1.4 Modelo funcional 

As especificações meta do produto foram definidas como: 

 Fechadura eletrônica. 

 Acesso via RFID. 

 Sensores de temperatura, umidade, fumaça e corrente que destravam a porta. 

 Envio de relatório via e-mail para o setor responsável. 

A função global do produto pode ser observada na Figura 5. 

 

Figura 5 - função global do produto 

 

Na função global são apresentados os sinais de entrada e saída do sistema. No caso em 

questão, tem-se a entrada de sinais elétricos (pulsos enviados pelos sensores ao Arduino, 

alimentação do sistema) e de radiofrequência (sensor RFID). Já na saída, após o processamento dos 

dados coletados, são emitidos sinais elétricos através do Arduino que acenderão leds e produzirão 

mensagem no LCD. 

Na estrutura funcional apresentada na Figura 6 pode-se observar um pouco mais de 

detalhamento nos dados que entram e saem do sistema, tem-se um resumo do que o sistema faz de 

fato. 

 

Figura 6 - estrutura funcional 
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Já a função parcial (Figura 7), especifica os tipos de sensores, a ação tomada pelo sistema de 

acordo com o tipo de dado processado, se é gravado, se os dados vão para um sistema de 

supervisão, até que por fim o sistema possa fazer a decisão final, de abrir ou não a porta. 

 

 

Figura 7 - funções parciais 

Depois de elaborados os diagramas das funções e estrutura funcional para a solução do 

problema em questão, concluiu-se que a proposta inicial seria a utilização de sensores em conjunto 

com uma placa programável que permitirá a interpretação destes sinais e de acordo com os dados de 

entrada fornecerá uma saída, que poderá ser um pulso de sinal para a abertura de uma porta, uma 

mensagem em um display ou um e-mail. 

3.2 Alternativas de solução para o produto 

A próxima etapa do PRODIP são a construção de três possíveis soluções para o problema. 

Diante disso, foram propostas soluções de acordo com a matriz morfológica apresentada na Tabela 

2. 
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Funções Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Controlador 

Arduino 

 

FPGA 

 

CLP 

 

Leitor RFID 

Mfrc 522 

 

Módulo para FPGA 

 

Plug and Play 

  

Display LCD 

16x2 

 

Embutido FPGA Embutido CLP 

Sensor porta aberta 

Reed Switch 

 

Sensor magnético MPM – 

DSL1C225 

 

Sensor magnético 438 

 

Sensor de umidade e 

temperatura 

DHT11 

 

DHT21 

 

Icel Ht – 7100 

 

Sensor de fumaça 

MQ-2 

 

Dfon-B 

 

Dni6915 

 

Sensor de corrente 

20SCT-013 

 

Acs712-30ª 

 

30ª E 100ª 

 

Transmissor 

GSM GPRS shield 

EFCom SIM900 

 

Módulo SIM340Z 

GSM/GPRSQUAD 

 

Computador 

 

Fechadura 

Motor de passo, driver Uln2003, 

caixa de aço, peças em aço, real 

t ime clock RTC DS3231, teclado 

matricial... 

 

Fechadura HDL / Intelbras 

 

 

Fechadura SHS-321 

 

Caixa 

Plástica 

 

Metálica 

 

Acrílica 

 

Tabela 2 - exemplos de possíveis soluções 
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Tendo em vista questões como custo total do sistema, fator segurança da fechadura 

(robustez) e compatibilidade entre as peças, optou-se por uma quarta alternativa utilizando peças 

das três soluções, conforme a Tabela 3. 

Funções Solução 1 Solução 2 Solução 3 

Controlador 

Arduino 

 

FPGA 

 

CLP 

 

Leitor RFID 

Mfrc 522 

 

Módulo para FPGA 

 

Plug and Play 

  

Display LCD 

16x2 

 

Embutido FPGA Embutido CLP 

Sensor porta aberta 

Reed Switch 

 

Sensor magnético MPM – 

DSL1C225 

 

Sensor magnético 438 

 

Sensor de umidade e 

temperatura 

DHT11 

 

DHT21 

 

Icel Ht – 7100 

 

Sensor de fumaça 

MQ-2 

 

Dfon-B 

 

Dni6915 

 

Sensor de corrente 

20SCT-013 

 

Acs712-30ª 

 

30ª E 100ª 

 

Transmissor 

GSM GPRS shield 

EFCom SIM900 

 

Módulo SIM340Z 

GSM/GPRSQUAD 

 

Computador 

 

Fechadura 

Motor de passo, driver Uln2003, 

caixa de aço, peças em aço, real 

t ime clock RTC DS3231, teclado 

matricial...  

Fechadura HDL / Intelbras 

 

Fechadura SHS-321 

 

Caixa 

Plástica 

 

Metálica 

 

Acrílica 

 

Tabela 3 - solução escolhida 
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3.3 Esquemático da solução e funcionamento 

A partir da solução escolhida se elaborou a Figura 8, com o objetivo de apresentar, a solução 

proposta e como o sistema deve desempenhar a sua função principal. 

 

Figura 8 - esquemático da solução 

    

   A porta, normalmemte fechada, deve ser aberta apenas em caso de emergência 

(temperatura acima dos 25°C, umidade acima dos 55% ou fumaça) e quando for detectado um 

tag/cartão que esteja previamente cadastrado no sistema. Assim que a porta for aberta um alerta 

deverá ser gerado para o sistema SCADA indicando o motivo da abertura da porta, um log de 

eventos também deverá ser gravado em um cartão de memória. O sistema SCADA ainda deve 

mandar relatórios periódicos para os e-mails nele cadastrados.  

Definido o esquemático da solução, o sistema será composto por sensores e atuadores 

ligados em uma plataforma de prototipagem eletrônica do tipo Arduino. Sendo este, um sistema de 

hardware livre e código aberto (o que torna seu preço acessível e facilita o acesso a exemplos e 

tutoriais de funcionamento/montagem), o que significa dizer que, informações sobre a placa 

(estrutura, diagrama, dados de layout do circuito impresso) e sobre o software disponibilizado para 

programação nela, são abertas para qualquer um que quiser ler ou criar seu projeto modificado 

baseado nessas informações. Ele possui um microcontrolador da família AVR da Atmel e utiliza 

linguagem de programação baseada em C/C++. 

Justo e Gertz (2012) o descrevem como um computador de placa única desenvolvido para 

pessoas que não são especialistas em eletrônica, engenharia e programação. Seu software é 

multiplataforma, podendo ser utilizado em sistemas operacionais como Windows, Mac OS X e 

Linux. Ainda segundo eles, o Arduino, embora compacto, tem poder de computação comparável 
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aos computadores de navegação originalmente utilizados no programa Apollo (programa espacial 

americano coordenado pela NASA), com custo 35 mil vezes menor. 

Existe uma variedade enorme de sensores, e placas desenvolvidas especificamente para 

trabalhar, ou dar mais opções ao usuário, com o Arduino, mais conhecidas como Shields, 

permitindo transformar totalmente a placa, adicionando portas de leitura de cartão, USB, ethernet, 

transmissores e receptores de rádio, WI-FI, enfim, uma infinidade de possibilidades. 

Para log do sistema e monitoramento será utilizado um sistema SCADA, que nada mais é do 

que um Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados, ou seja, um software voltado para supervisão. 

Neste projeto, como um dos requisitos é um sistema de custo acessível, além de utilizar o Arduino o 

sistema SCADA escolhido foi o ScadaBR que a exemplo do Arduino é de código aberto, 

promovendo licenciamento livre para design e esquematização do produto. 

 Além disso, o ScadaBR é um software brasileiro, desenvolvido em Florianópolis na 

Fundação CERTI em parceria com a Unis Sistemas (empresa de desenvolvimento de software e 

gerenciamento de negócios) e a Conetec (voltada para automação e controle do setor elétrico). Ele é 

um software de código aberto, tem disponíveis além dos sistemas de supervisão (em modo 

numérico e “gráfico”, o segundo permitindo a utilização de figuras, leds e botões tornando o 

sistema mais fácil e acessível para o usuário final), geradores de relatórios com períodos 

configuráveis (anuais, mensais, diários, etc.) e a possibilidade de configuração de listas de e-mails 

para os quais serão enviados tais relatórios. 

A comunicação entre Arduino e sistema supervisório (ScadaBR) será realizada por meio de 

protocolo MODBus, que de acordo com Rosário (2009), foi desenvolvido pela Modicon (Gold 

Modicon Company) em 1979 com o objetivo de estabelecer comunicação para controle de seus 

CLPs e logo foi adotado pela indústria. O MODBus é um protocolo flexível, pode ser aplicado em 

vária situações (tanto na leitura quanto no controle), baseado na relação mestre/escravo ele permite 

a criação de uma rede com até 247 elementos. Neste caso o Arduino será utilizado como escravo e o 

programa SCADA será o mestre, solicitando o envio dos dados coletados pelo Arduino de tempos 

em tempos.  
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4. Estrutura do projeto 

Neste capítulo serão detalhados os aspectos que envolvem o projeto detalhado, a 

implementação e os primeiros testes com a solução proposta no capítulo anterior. 

4.1 Arquitetura 

A Figura 9 apresenta a arquitetura do projeto, representando os sinais de entrada e saída a 

serem analisados pelo programa, utilizando os componentes previamente apresentados na Tabela 3. 

 

Figura 9 – arquitetura proposta do projeto 

4.2 Kit Arduino 

Para realizar o projeto foram utilizados os seguintes módulos que compõem a proposta de 

solução baseada no Arduino. 

 Arduino Mega 2560 R3: foi escolhido em detrimento ao Arduino uno devido ao seu número 

de portas, ele possui 54 portas digitais (destas, 15 podem ser usadas como PWM) e 16 
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analógicas, enquanto o Uno possui 14 portas digitais (das quais 6 podem ser usadas como 

PWM) e 6 analógicas. Neste projeto serão usadas 21 portas digitais e 4 analógicas; 

 Leitor RFID Mfrc522 e tags: usado para identificação e garantia de acesso a pessoas 

autorizadas; 

 Display LCD 16x2: para que o usuário saiba o que está acontecendo em sua interação com a 

interface de acesso do sistema; 

 Sensor de umidade e temperatura DHT11: usado na monitoração do ambiente, alarmes serão 

setados (neste projeto) em caso de temperaturas acima de 25°C e umidade acima de 55%, 

valores que são geralmente definidos pelo fabricante dos produtos dentro da sala. A norma 

TIA/EIA-942 recomenda 20 a 25°C para ambientes como datacenters, já a SHARE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) sugere entre 5 

e 40°C; 

 Sensor de gás inflamável e fumaça MQ-2: que neste projeto será utilizado para a detecção de 

incêndio; 

 Sensor de corrente não invasivo 20A SCT-013: deverá ser utilizado junto ao painel de 

sinalização do gerador, para que seja possível a geração de relatórios mensais sobre o 

comportamento da rede; 

 Sensor de movimento e presença: a ser colocado dentro da caixa para que seja possível 

monitorar qualquer tentativa de abertura ou adulteração do circuito nela contido; 

 Real time clock RTC DS3231: permitirá o registro de data e horário de eventos no cartão 

SD; 

 Módulo cartão SD: será utilizado para gravação de eventos que resultem na abertura da 

porta, tais como elevação de temperatura, ids de tags, elevação da umidade acima do 

previsto e fumaça; 

 Módulo relê: utilizado para proteção do circuito que trabalha na faixa de 5V, já que a 

fechadura a ser conectada trabalha com uma fonte de 12V; 

 Reed Switch: para que possa ser identificado o estado da porta (aberto/fechado); 

 Buzzer: aviso sonoro. 

4.3 Custos do projeto 

Dois requisitos eram utilizar componentes acessíveis no mercado nacional e de custo 

reduzido. Os componentes utilizados são de fácil acesso, podem ser encontrados tanto em 

eletrônicas quanto na internet, e tem preço relativamente menor do que os itens propostos nas outras 

soluções (Tabela 2). Isto facilita a reposição de peças, caso necessário, que também é um dos 
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requisitos propostos pelo cliente (Tabela 1). Abaixo tem-se a Tabela 4 onde estão descritos os 

custos deste projeto. 

Procedência Preço Eletrônica 
Preço Importação 

(Dólar: 3,70 R$) 

Arduino Mega 2560 R3 + fonte CC + cabo USB R$ 99,90 US$ 6,14 || R$ 22,72 

Leitor RFID Mfrc522 R$ 59,90 US$ 2,28 || R$ 8,44 

10 x Tags de RFID R$ 59,00 US$ 2,06 || R$ 7,62 

Display LCD 16x2 R$ 18,90 US$ 2,71 || R$ 10,03 

Sensor de umidade e temperatura DHT11 R$ 12,90 US$ 0,74 || R$ 2,74 

Sensor de gás inflamável e fumaça MQ-2 R$ 19,90 US$ 1,05 || R$ 3,89 

Sensores de corrente não invasivos 20ª SCT-013 R$ 54,90 US$ 5,49 || R$ 20,31 

Sensor de movimento e presença R$ 12,90 US$ 0,80 || R$ 2,96 

Jumpers R$ 39,80 US$ 2,18 || R$ 8,07 

Real time clock RTC DS3231 R$ 24,90 US$ 0,80 || R$ 2,96 

Módulo cartão SD card R$ 14,90 US$ 0,37 || R$ 1,36 

Cartão de memória 8Gb R$ 34,90 US$ 2,66 || R$ 9,84 

Módulo relê R$ 9,90 US$ 0,80 || R$ 2,96 

Reed Switch R$ 5,90 US$ 0,55 || R$ 2,04 

Buzzer R$ 12,90 US$ 0,99 || R$ 3,66 

Placas R$ 49,80 US$ 2,10 || R$ 7,77 

Resistores, LEDs, capacitores, potenciômetros, etc. R$ 30,00 US$ 2,20 || R$ 8,14 

Caixa R$ 320,00 R$ 320,00 

Fechadura elétrica R$ 161,30 R$ 70,00 

Frete + IOF (Imposto sobre operações financeiras) De R$ 20 a R$ 30,00 R$ 4,0 

Total R$ 1072,6 R$ 519,50 

Tabela 4 - custos do projeto 

Como se observa na Tabela 4, existe uma diferença substancial de preços entre os 

componentes adquiridos no Brasil e os adquiridos em sites estrangeiros (China). Também é 

importante destacar que todos os preços são de peças unitárias e que se comprados em maior 

quantidade teriam um custo menor, principalmente a caixa, que foi o item mais caro do projeto. 
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4.4 Projeto da placa 

Na Figura 10 se observa o esquemático do projeto, representando a forma como foram feitas 

as conexões do circuito. 

 

Figura 10 - esquemático do circuito 
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Já na Figura 11 pode-se ver o esquemático da montagem dos componentes em uma 

protoboard, forma que possibilitou os primeiros testes com todos os componentes integrados. 

 

Figura 11 – esquemático protoboard 
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Na Figura 12 temos a placa usada no protótipo final do projeto, versão que foi montada 

dentro da caixa. Em uma placa universal (placa de fenolite com trilhas pré-determinadas), foram 

soldados o visor, os leds de alerta, os botões para acerto de hora e data, o sensor RFID, o relógio 

com bateria, o buzzer e mais alguns componentes como resistores e capacitores. Por traz da placa 

foram soldados os cabos que vão para os sensores e para o Arduino. 

 

Figura 12 - placa universal 

A placa final deverá ser feita em um circuito impresso, com trilhas desenhadas sob medida 

para este projeto. A intenção é poder diminuir o tamanho da placa e consequentemente diminuir o 

tamanho da caixa. 

4.5 Projeto do case 

Levando em consideração os custos do projeto e o nível de segurança requerido, optou-se 

pela utilização do metal como material base para a fabricação da caixa, o desenho do modelo foi 

feito no programa Solidworks e pode ser observado na Figura 13. 
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Figura 13 – desenho do case montado 

A Figura 13 apresenta uma perspectiva de como a caixa deve ficar, já Figura 14 apresenta a 

montagem e todas as peças que constituirão a caixa. A abertura da caixa se dá em duas “camadas” a 

primeira (fechada com dois cadeados) permite acessar o cartão de memória, a bateria do relógio do 

sistema e também os parafusos que dão acesso a segunda “camada”, que quando aberta possibilita 

ao técnico ter acesso ao Arduino e aos outros componentes. 
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Figura 14 - case em partes  

O protótipo da caixa (Figura 15) foi feito em madeira e sofreu algumas alterações devido ao 

material utilizado e também a outros tipos de solução que pareceram mais adequadas durante a 

montagem. Depois de pronto apareceram ainda outros detalhes, como a questão de os botões 

estarem acessíveis para que o usuário comum faça alterações na data e hora do sistema. 

Provavelmente na versão final o acesso da primeira tampa será fechado, permitindo apenas ao 

usuário que tiver a chave do cadeado, o acesso aos botões, a bateria do relógio interno e ao cartão 

de memória. 
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Figura 15 - protótipo em madeira 

Para que fosse possível a realização dos testes simulando o ambiente onde o sistema ficaria, 

foi montada uma porta em versão diminuta, também em madeira, como apresentado na Figura 16. 

 

Figura 16 - sistema e porta 

4.6 Fluxograma do Arduino 

O funcionamento do sistema pode ser observado nos fluxogramas das Figura 17 e Figura 18 

e posteriormente estes fluxogramas foram implementados no Arduino. 
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Figura 17 - fluxograma Arduino parte 1 
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Figura 18 - fluxograma Arduino parte 2 

 

O programa desenvolvido para o Arduino funciona da seguinte forma: 

A) Dentro da caixa foi instalado um sensor de presença, em caso dele ser ativado um led azul 

acende, uma mensagem é gravada no cartão SD e um alerta é enviado ao ScadaBR, 

indicando que uma tentativa de abrir a caixa foi realizada e a data e o horário do ocorrido; 

 

B) Em seguida ocorre a verificação de tentativa de alteração do horário do sistema, caso o botão 

de seleção tenha sido pressionado o sistema entra em modo configuração. É possível, 

utilizando o botão seleção e os botões de configuração para mais ou menos, alterar hora, 

minuto, segundo, dia da semana, dia, mês e ano; 

 
 

C) A presença do arquivo de configuração do sistema é verificada, caso não haja nenhum 

arquivo de log no cartão SD um novo arquivo é criado. Caso o arquivo esteja corrompido ou 

não haja um cartão de memória no gravador um aviso é mostrado no display da caixa; 

 

D) Logo após é feita a detecção de presença de tag ou cartão próximo ao sensor RFID, em caso 

de presença de um tag/cartão com acesso liberado, a porta é aberta, um led branco ascende e 
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uma mensagem aparece no display da caixa, um código de identificação é enviado ao 

ScadaBR e fica gravado no relatório que será posteriormente enviado por e-mail, e pode 

também ser acessado no próprio ScadaBR. Em caso de tag sem autorização uma mensagem 

é mostrada no display a informação segue para o ScadaBR, porém, a porta não é aberta; 

 
 

E) Os valores dos sensores de corrente e fumaça são checados, e registrado no ScadaBR. Caso 

detectada fumaça, além do registro no ScadaBR, a data, o horário e o valor do sensor são 

gravado no cartão SD e os respectivos leds de aviso são acesos. Um alarme sonoro também 

é ativado; 

 

F) Em caso de mau funcionamento do DHT (sensor de temperatura e umidade) um aviso é 

mostrado no display e a data e o horário do ocorrido são gravados no cartão SD. Caso o 

sensor esteja funcionando corretamente são detectados os valores de temperatura e umidade, 

se os valores estiverem acima do previsto, tal como o sensor de fumaça, são registrados os 

valores no cartão SD e no supervisório e a porta é aberta; 

 
 

G) Enquanto a porta estiver aberta um alarme sonoro estará ativo. 

Por fim o programa volta ao estado inicial, executando todos os comandos novamente. É 

importante destacar que apesar de seguir uma ordem, em caso de detecção de algum problema, ou 

mesmo se um tag ficar posicionado na frente do sensor por um longo período de tempo, o programa 

não para. Ele, por exemplo, lê o tag, executa as rotinas relacionadas com essa ação e volta para o 

loop, lendo o tag novamente quando passar por essa parte do programa. Ou seja, as rotinas dentro 

do programa não prendem ou param o resto do sistema, salvo quando se entra o modo de 

configuração de data e hora. Até o modo de configuração ser fechado, as leituras dos sensores são 

interrompidas.  

4.7 Tags do ScadaBR 

Com o objetivo de monitorar o sistema optou-se pela utilização do ScadaBR, para tanto, 

foram criados “data sources” (Figura 19) para armazenar as informações necessárias recebidas do 

Arduino. 

Os “datas sources” do tipo “MODBus Serial” recebem os dados, sem alteração, diretamente 

do Arduino utilizando o protocolo MODBus que tem sua comunicação baseada no modelo mestre-
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escravo. Sendo assim a estação mestre (SCADA) envia uma requisição para o escravo (Arduino) 

pedindo os dados lidos pela instrumentação (sensores) a ele conectados.  

Já os “data sources” tipo “Meta” geram valores modificados de acordo com determinada 

lógica aplicada a valores extraídos do Arduino. Para isso o ScadaBR permite que sejam utilizadas 

linhas de programação, que possibilitam transformar, por exemplo, um valor numérico recebido do 

Arduino através da utilização do protocolo MODBus em um valor binário. 

 

Figura 19 - data sources 

Abaixo pode-se observar os “data points” (Figura 20) tipo “MODBus serial”, dentre eles os 

dados de sensores de fumaça (NIVEL_FUM), corrente (VALOR_CORR), presença (VALOR_PIR), 

porta aberta (VALOR_REED_SWITCH), temperatura (VALOR_TEMP) e umidade 

(VALOR_UMID). 

 

Figura 20 - data points 

No detalhamento dos “data points”, são definidos os tipos de registradores e os tipos de 

dados que serão armazenados na variável, como nas Figura 21 e Figura 22. Ambas figuras mostram 

registradores holding, o que significa dizer que seus dados são informações retiradas diretamente do 

Arduino, porém a primeira contém dados inteiros sem sinal, o que gerará um valor numérico maior 

que zero. Já na Figura 22, o tipo de dado é binário, o que possibilitará saber se um led está ligado ou 

não, baseado no valor recebido, 0 ou 1. 
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Figura 21 - data point nível fumaça 

 

 

Figura 22 - data point led verde 

Para os “data points” tipo “Meta” o ScadaBR provê um espaço para que uma condição possa 

ser aplicada, no caso abaixo o data point “VALOR_UMID” (que é numérico), será transformado em 

um data point binário, permitindo assim, apagar e acender um led de acordo com uma regra 

determinada (Figura 23). 
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Figura 23 - detalhes data point 

4.8 Interface ScadaBR 

A interface do ScadaBR foi montada de modo a apresentar de forma simples os sensores 

utilizados no projeto (Figura 24): 

 Primeiro led amarelo: aceso quando a umidade atinge valor maior que 55%. 

 Segundo led amarelo: aceso quando a temperatura atinge valor maior do que 25°C. 

 Led vermelho: aceso quando o nível de fumaça ultrapassar 250 (valor predeterminado de 

acordo com testes). 

 Led azul: aceso em caso de tentativa de abertura da caixa que conterá o Arduino. 

 Led verde: aceso em caso de funcionamento incorreto do DHT (sensor de umidade e 

temperatura), ou caso alguma das situações anteriores ativarem algum outro led.  

 Porta: demonstra estado da porta de acordo com o valor do reed switch monitorado pelo 

Arduino. 

  Espaço mostrando a corrente mediada em determinado equipamento que necessite de 

supervisão. 

 Espaço que mostra valor de identificação atribuído ao último tag/cartão que tenha passado 

pelo sistema. 
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Figura 24 - interface ScadaBR porta fechada 

Na Figura 25 pode-se observar exemplo de problema que permitiria a abertura da porta, em 

caso de umidade excessiva, provavelmente causada pelo sistema de ar condicionado. A porta é 

aberta facilitando o acesso a sala e agilizando a realização das medidas cabíveis, desligamento do 

sistema de ar condicionado e chamado do setor responsável, por exemplo.  

 

Figura 25 - interface ScadaBR porta aberta 
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5. Resultados 

Neste capítulo são descritos os resultados alcançados com a pesquisa. Primeiro é realizada 

uma comparação do protótipo desenvolvimento com o atendimento a norma e posteriormente são 

descritas conclusões sobre a pesquisa. 

5.1 Comparativo com a norma 

5.1.1 Requerimentos da interface do sistema de acesso 

 Tempo de abertura: foi definido um delay (atraso) de 1 segundo para a abertura da porta, que 

também é o tempo que o alarme sonoro fica apitando, depois é desligado e volta a apitar no 

próximo loop, 3 segundos depois, criando um efeito de alarme pulsado. Durante 1 segundo a 

fechadura fica recebendo 12V (HIGH), após, a saída volta aos 0V (LOW), o que não chega 

a fechar a porta, pois tendo a fechadura recebido 1 pulso ela fica aberta até que seja fechada 

manualmente (o trinco entre em contato com a porta/batente). O trecho do programa que 

trata deste processo pode ser encontrado a baixo, na Figura 26. 

 

Figura 26 - trecho do programa do Arduino que detecta fumaça 

 Controle de acesso: o controle de acesso se dá por meio de tags/cartões de identificação, cuja 

lista de permissões está gravada no próprio Arduino (embutida no programa). Os acessos 

são enviados tanto para o SCADA, que além de permitir a visualização em tempo real do 

cartão que requisitou acesso, também mantém um relatório com os horários e identificações 

dos cartões que foram utilizados para tentar acessar a sala (tanto os com permissões quanto 

os sem), quanto para um cartão SD, este gravando apenas as tentativas de entrada que 

obtiveram sucesso (gravando eventos que provoquem a abertura da porta).  

 Monitoramento de status do sistema de acesso: feito a partir do sistema SCADA, abaixo na 

Figura 27, pode-se observar a representação dos estados (aberto/fechado) da porta. 
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Figura 27 - estado porta ScadaBR 

 O sistema foi todo desenvolvido com a utilização de cabos, não existindo nenhum tipo de 

comunicação wireless (sem fio) entre os sensores o sistema SCADA e a interface física. 

 

5.1.2 Requerimentos de anunciação e indicação 

 Porta (indicação local): quando o acesso é concedido ou negado uma mensagem é mostrada 

em um visor de LCD, em caso de acesso permitido um led azul fica aceso durante o tempo 

no qual a porta fica recebendo o sinal de abertura (3 segundos). 

 Console de monitoração (anunciação) (Figura 28): os tags/cartões são classificados no 

SCADA de acordo com a área de atuação do funcionário, 1 acesso negado, 2 CTRS, 3 

Manutenção, etc. 

 

Figura 28 - identificação tag ScadaBR 

 Aviso de perda de comunicação: O ScadaBR apresenta avisos tais como “Valor do ponto 

pode não ser confiável”, o horário e a data da última atualização dos valores dos pontos 

(Figura 29). 
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Figura 29 - watch list ScadaBR 

O mesmo acontece para a representação gráfica, na Figura 30. 

 

Figura 30 - interface ScadaBR aviso de falha de comunicação 

Os “data points” tipo “meta” não apresentam o aviso de “ponto não confiável”, mas 

passando o ponteiro do mouse sobre sua respectiva representação gráfica, é possível observar a 

última data e horário de atualização do “data point” (Figura 31). 

 Detecção de alteração e tentativa de abertura forçada da porta: a interface 

física de controle de entrada e saída possui um sensor de presença que em caso de tentativa 

de abertura da caixa, acende um led na interface, envia um aviso para o SCADA e grava o 

horário da detecção no log do cartão SD dentro da caixa. No caso de abertura da porta em si 

(mesmo que não seja forçada), um alarme sonoro é ativado e um aviso de porta aberta 

também fica presente no ScadaBR e é gravado no log do cartão SD. 
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 O tempo máximo de atraso no envio de informações do Arduino para o 

SCADA é de 14 segundos, contando que o sistema esteja detectando problemas em todas as 

áreas de atuação dos sensores. Durante os testes o sistema apresentou delay (atraso) máximo 

de 6 segundos. 

 O cartão de memória (SD) escolhido para o sistema possui 4GB (dos quais 

aproximadamente 3,7GB utilizáveis), o que significa dizer que ele tem capacidade de 

armazenamento de ao menos 50.543.000 logs (contando que cada log tenha 4 linhas de 

informação, aviso, valor do alarme, hora e data), se for levado em conta que entre cada log 

(aviso de fumaça, de temperatura elevada, etc.) há um delay (atraso) de 3s, o cartão poderia 

receber dados, sem parar, durante 4 anos e 292 dias. 

 

Figura 31 - interface ScadaBR aviso de falha de comunicação 2 

5.1.3 Requisitos de reconhecimento 

 Níveis de acesso: 

- O relógio possui uma bateria interna de 3V para caso de perda de alimentação. 

- O ajuste de ano bissexto e de horário de verão deverá ser feito manualmente. 

- Existem três botões para a atualização do relógio, o de seleção (hora, minuto, segundo, dia 

da semana, dia do mês, mês e ano), um de incremento e um de decremento dos valores 

selecionados.  

- O sistema não tem tratamento especial para feriados, dias úteis especiais ou dias em que 

não há trabalho, pois, a sala onde ele deverá ser instalado tem operação 24h durante os 365 

dias do ano. 
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 Equipamentos e métodos de reconhecimento: 

- As chaves de acesso serão distribuídas por setor e não por usuário, diminuindo assim o 

número de tags/cartões necessários, caso a empresa opte por entregar uma chave para cada 

usuário a alteração poderá ser feita diretamente no código de forma relativamente simples. 

- No caso da utilização de um token com informação inválida o acesso do mesmo será 

negado. Não foi previsto o bloqueio de todo acesso em caso de um número de tentativas de 

utilização de um token inválido, durante a fase de testes na empresa, pode vir a ser 

adicionado. 

- O sistema utilizará validação de token através de informação memorizada, cada tag tem 

uma “senha” composta por 4 bytes (exemplo: 76 B0 42 CA), ou seja, o sistema poderia ter 

até 100.000 usuários de acordo com o estabelecido pela norma IEC 60839-11-1. 

- Os números representativos dos tokens no sistema SCADA serão números decimais 

aleatórios que não tenham nenhuma relação com o número interno do token. 

5.1.4 Requerimento de by-pass 

A fechadura possui chave física que ficará na porta (pelo lado de dentro), evitando que em 

caso de falha no sistema as pessoas dentro da sala não possam sair. 

5.1.5 Requerimentos de autoproteção do sistema 

 Mesmo com a perda de alimentação os dados salvos no cartão SD não são perdidos. 

 Seguindo uma perda total de alimentação, assim que a energia (alimentação) é restaurada o 

sistema de controle de acesso se reinicia automaticamente. 

 Em caso de a funcionalidade total não ser restabelecida, o led verde do sistema se apaga e 

informações sobre o problema são gravadas no cartão SD. 

 A caixa foi fabricada de forma a não ter nenhum parafuso do lado de fora, a tampa só é 

aberta através da abertura de um cadeado externo, quando a primeira “tampa” é aberta dá 

acesso ao cartão SD, à bateria do relógio, e aos parafusos que darão acesso ao resto do 

sistema. 

 A detecção de tentativa de adulteração da caixa se dá através de um sensor de 

presença/movimento instalado dentro da caixa.  

 A caixa segue os padrões IP4X (proteção contra objetos sólidos de até 1mm) e IK04 

(proteção contra impactos de até 1 joule). 

 A utilização do SCADA se dá somente através de senha. 

 A única função a qual o operador tem acesso (permissão para alteração) é a configuração de 

data e hora. 
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 Em caso de falta de abastecimento elétrico a porta só é aberta através de chave física. 

 O sistema SCADA é meramente supervisório, não influenciando nas decisões tomadas pelo 

Arduino. 

 Não foi desenvolvido um modo de configuração para o sistema, se alguma alteração precisar 

ser feita, uma nova versão do sistema deverá ser instalada. 

5.1.6 Requerimentos de alimentação 

Como o ambiente onde o sistema será instalado possui um nobreak que mantém a 

alimentação de toda a sala (até os geradores a diesel serem ativados) em caso de falha ou falta de 

alimentação vinda da concessionaria, uma fonte de alimentação secundária não foi prevista neste 

projeto. 

5.1.7 Condições atmosféricas para testes 

Os testes foram feitos em diversos ambientes, entre eles o local onde o sistema deverá ser 

instalado, com temperatura em torno dos 23°C e umidade em torno dos 50%. 

5.2 Testes e valores obtidos 

5.2.1 Testes segundo norma 60839-11-1 

A Norma Internacional 60839-11-1, traz instruções de testes que devem ser feitos para 

comprovar o funcionamento adequado do sistema, estão disponíveis duas opções, o teste completo 

que propõe um estudo mais aprofundado de cada questão (provê uma explicação mais detalhada de 

como conduzir cada teste, e sete itens subdivididos em critérios como realização, objeto dos testes, 

princípios e procedimentos) e o teste reduzido, que traz oito itens que devem ser averiguados. 

Optou-se pelo teste reduzido, tendo em vista que o teste completo trata dos itens já 

abordados no quesito 5.1 deste trabalho. 

1. Apresente credenciais válidas a um ponto de acesso para criar uma condição de acesso 

garantido e simule a abertura e fechamento do portal. 

 Na Figura 32 é possível observar a identificação do tag pelo SCADA, a 

representação de estado da porta no software e a porta utilizada para testes aberta. 
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Figura 32 - abertura de porta 

2. Grave a resposta das saídas de anunciação no ponto de acesso e confirme o funcionamento 

da indicação visual ou sonora. 

 Na Figura 33, pode-se ver a indicação de liberação de acesso no painel LCD e o no 

led de alto brilho, que representa o estado de liberação da porta. 

 

Figura 33 - interface placa: acesso liberado 

3. Confirme por inspeção que uma indicação de ponto de acesso fechado/trancado é mostrada 

no display até que uma funcionalidade que conceda acesso seja ativada. 

 Já na Figura 34, o LCD apresenta uma mensagem indicando a disponibilidade do 

leitor de cartão, e o led de alto brilho apagado, indicando que o acesso ainda não foi 

liberado. 
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Figura 34 - interface placa: aproxime tag 

4. Apresente credenciais inválidas a um ponto de acesso criando uma situação de tentativa de 

acesso não permitida e grave a resposta das saídas de anunciação no ponto de acesso e 

confirme que a causa do acesso negado seja gravada no log de eventos. 

 Tentativas de acesso negado tem uma única causa, tag não credenciado no sistema, 

por tanto, não é mantido um log das tentativas não autorizadas, apenas das tags e 

alarmes que gerem a abertura da porta. Este processo poderia ser mudado facilmente, 

porém foi concebido desta forma para economizar espaço no cartão SD. Durante a 

fase de testes na empresa, caso perceba-se necessário, é possível adicionar esta 

funcionalidade.   

5. Confirme as seguintes funcionalidades: 

- Indicação visual ou sonora quando o acesso for negado. 

 Em caso de acesso negado, uma mensagem aparece no LCD (Figura 35). 

 

Figura 35 - interface placa: acesso negado 

- O acesso negado pode ser configurado em um portal de acordo com níveis de acesso 

necessários para se entrar em determinados ambientes. 

 Como o sistema de monitoração é para apenas uma sala, não foram definidos níveis 

de acesso. 

- A causa de acesso negado pode ser definida por portal de acordo com o nível de 

autorização do usuário. 

 Devido a ser apenas uma sala, não existe diferenciação entre os níveis de usuários. 
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6. Apresente credencias validas a um ponto de acesso criando uma situação de acesso 

concedido e simule o portal ser aberto. Mantenha o portal aberto até o tempo permitido 

acabar e confirme que um alerta é gerado.  

 Assim que a porta é aberta um alarme sonoro é disparado, e continua disparando em 

intervalos de aproximadamente 2 segundos até a porta ser fechada novamente. 

7. Confirme as seguintes funcionalidades: 

- Indicação visual ou audível deve ser ativada para avisar os usuários que o tempo que o 

portal ficará aberto está acabando, que parará quando o portal for fechado, o tempo de pré-

alerta deverá ser determinado para todo o sistema ou configurado portal a portal, sendo 

recomendado seu início 10s antes da porta fechar. 

 A porta onde o sistema será colocado não possui fechamento automático (mola de 

retorno), portanto o alarme de porta aberta é ativado assim que a porta é aberta (led e 

buzzer), sendo que o alarme sonoro só é desativado quando a porta é fechada 

novamente. 

- Anunciamento visual, alerta e log, para portal aberto além do tempo permitido. 

 Como explicado anteriormente, os alarmes são ativados assim que a porta é aberta, 

sessando somente após seu fechamento. 

8. Feche o portal e verifique: 

- Indicação visual ou audível deve ser ativada para avisar os usuários que o tempo que o 

portal ficará aberto está acabando, que parará quando o portal for fechado, o tempo de pré-

alerta deverá ser determinado para todo o sistema ou configurado portal a portal, sendo 

recomendado seu início 10s antes da porta fechar. 

 O alarme sonoro de porta aberta é ativado assim que não haja mais contato entre o 

reed switch e seu imã. Não havendo um tempo pré configurado de alarme de 

fechamento da porta, que também não possui fechamento automático.  

- Fechamento do portal após porta ter ficado aberta por tempo demais ou ter sido forçada a 

ficar aberta. 

 A porta não possui fechamento automático, é uma questão que poderá ser pensada ou 

sugerida para a empresa durante a fase de testes no local. 

5.2.2 Testes adicionais 

Com o objetivo de testar outras funcionalidades, como sensores e o envio de relatórios para 

e-mails cadastrados, foram feitos testes adicionais. Dentre eles, foi testado o funcionamento do 

sensor de temperatura e umidade (DHT-11 com precisão de ± 2⁰C e ± 5% UR), para tanto, foi 

utilizado um medidor multifunção Hikari HTM-401, que tem entre suas funções, a leitura de 
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temperatura, em um range de -20 a 750⁰C e precisão de ± 2⁰C, e a leitura de umidade, 25 a 95% UR 

e precisão de ± 5% UR. Seguem abaixo imagens dos testes. 

 

Figura 36 - valores sensores 

Durante as medições os valores de temperatura detectados pelo DHT-11 permaneceram em 

24⁰C, e os valores de umidade variaram entre 40 e 41% UR, como pôde-se observar na Figura 36, 

que foi extraída da monitoração serial do Arduino. 

 

Figura 37 - sensor Hikari       

Já no medidor Hikari (Figura 37) os valores de temperatura variaram entre 23,2 e 25,3⁰C e 

os valores de umidade ficaram entre 50 e 51% UR. Tendo a temperatura variado de 1 a 2⁰C (entre 

os equipamentos) como previsto, e a umidade variado em 10%. Diferença que poderia ser corrigida 

no programa, acrescentando-se 5% (levando em consideração que cada instrumento de medição 

pode apresentar um erro de até 5% e que neste caso o Hikari é o aparelho mais confiável) na 

tolerância de 55% previamente programada para disparar o alarme, deixando assim o limiar de 

disparo do alarme em 60% UR.  
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Outra possibilidade (provavelmente a mais adequada) seria trocar o sensor DHT-11, por 

outro modelo, como por exemplo o DHT-22, que tem precisão de ± 0,5⁰C e ± 2% RH. Tendo isto 

em vista, foram realizados alguns testes para se obter uma comparação entre o sensor DHT-11 e o 

DHT-22, como se pode observar na Tabela 5 e nos gráficos das Figura 38 e Figura 39. 

Medição Horário Umidade Temperatura 

  DHT 22 DHT 11 Delta U DHT 22 DHT 11 Delta T 

1 14:40 80,9 80,0 0,9 28,2 27,0 1,2 

2 15:40 79,8 77,0 2,8 28,7 28,0 0,7 

3 16:40 76,8 74,0 2,8 29,2 28,0 1,2 

4 17:40 76,9 76,0 0,9 29,4 28,0 1,4 

5 18:40 77,5 75,0 2,5 29,1 28,0 1,1 

6 19:40 79,2 76,0 3,2 28,9 28,0 0,9 

7 20:40 78,5 76,0 2,5 28,8 28,0 0,8 

8 21:40 81,5 80,0 1,5 28,6 27,0 1,6 

9 22:40 82,0 81,0 1,0 28,5 27,0 1,5 

10 23:40 82,2 81,0 1,2 28,4 27,0 1,4 

11 00:40 82,6 81,0 1,6 28,2 27,0 1,2 

12 01:40 83,2 81,0 2,2 28,1 27,0 1,1 

13 02:40 83,7 81,0 2,7 27,9 27,0 0,9 

14 03:40 83,9 83,0 0,9 27,8 27,0 0,8 

15 04:40 83,8 86,0 -2,2 27,7 26,0 1,7 

16 05:40 84,3 86,0 -1,7 27,5 26,0 1,5 

17 06:40 84,6 86,0 -1,4 27,4 26,0 1,4 

18 07:40 84,5 86,0 -1,5 27,4 26,0 1,4 

19 08:40 84,4 86,0 -1,6 27,4 26,0 1,4 

20 09:40 84,5 86,0 -1,5 27,4 26,0 1,4 

21 10:40 84,4 86,0 -1,6 27,4 26,0 1,4 

22 11:40 84,7 86,0 -1,3 27,4 26,0 1,4 

23 12:40 85,0 86,0 -1,0 27,4 26,0 1,4 

24 13:40 83,5 84,0 -0,5 27,4 26,0 1,4 

25 14:40 82,4 81,0 1,4 27,4 26,0 1,4 

26 15:40 83,3 82,0 1,3 27,5 26,0 1,5 

27 16:40 79,9 81,0 -1,1 27,7 26,0 1,7 

28 17:40 84,4 86,0 -1,6 27,6 26,0 1,6 

29 18:40 81,10 82,0 -0,9 26,4 25,0 1,4 

30 19:40 80,9 79,0 1,9 26,9 26,0 0,9 

Média  82,1 81,7 0,4 27,9 26,6 1,3 

Tabela 5 - comparação entre sensores DHT 
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Figura 38 - variação umidade 

 

Figura 39 - variação temperatura 

Os dois sensores foram deixados funcionando lado a lado de um dia para o outro, a tabela 5 

é composta por dados adquiridos de hora em hora durante este período, é possível perceber nos 

gráficos de variação uma diferença (Delta U) de até 3% UR na medição da umidade do ambiente e 

de (Delta T) até quase 2 graus na medição da temperatura. 

 O programa também apresenta uma função de envio de relatório por e-mail, para o teste foi 

criada uma conta e enviado um relatório com medições feitas na central técnica (sala a ser instalado 

o sistema) como observado na Figura 40 e Figura 41. 
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Figura 40 - relatório supervisão 

 

 

Figura 41 - continuação relatório supervisão 

O relatório traz dados de todas as variáveis utilizadas no SCADA, dados de valor inicial, 

média, máxima, mínima e outros. E também um gráfico consolidado, com todas as variáveis juntas, 

como na Figura 42. 
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Figura 42 - gráfico consolidado relatório 

Em conjunto com o e-mail é anexada uma planilha com os dados que geraram os gráficos, 

como pode-se ver no trecho na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - tabela relatório 

Foram realizados testes também com o sensor de fumaça, e pôde - se observar variações nos 

valores de acordo com o ambiente e equipamento onde o sensor foi colocado, infelizmente não foi 

possível comparar os valores do sensor de fumaça MQ-2 com outro equipamento de medição 

devido a indisponibilidade do mesmo no laboratório do IFSC (onde foram feitos os testes). 
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6. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como proposta o estudo da norma IEC 60839-11-1 e o projeto de uma 

solução completa, contendo tanto hardware quanto software, visando a coleta e o processamento de 

dados de sensores e o controle de acesso de uma sala. Cumpridas estas etapas haviam alguns 

requisitos específicos aos quais o projeto deveria atender, tais como os descritos na tabela 1 

(abordada anteriormente) que traz as necessidades dos clientes. Requisitos estes, que foram 

cumpridos, com algumas ressalvas: 

 Baixo consumo de energia: o Arduino é alimentado pelo próprio cabo do computador que 

contém o sistema SCADA, podendo, se necessário, ser alimentado por uma fonte de 9 W de 

potência, e a fonte que alimenta a fechadura da porta é alimentada por uma fonte de 12 W. 

 Baixo custo de fabricação: sem forem levados em conta os custos para se produzir uma 

única peça, este quesito não foi atingido, mas se levarmos em consideração a importação das 

peças e a produção de um número maior de caixas (sistemas) os custos de fabricação 

cairiam significativamente. 

 Permitir testes em condições de bancada: a maioria dos testes foram feitos no laboratório do 

IFSC. 

 Componentes do mercado local: todos os componentes são de fácil acesso, podendo ser 

encontrados tento em eletrônicas quanto em sites de componentes na internet, facilitando 

assim a reposição de componentes. 

 Acesso mecânico em caso de falhas: a fechadura possui acesso através de uma chave física. 

 Caixa da fechadura forte e circuito compacto: a fechadura foi comprada pronta atendendo a 

estes requisitos. 

 Fácil instalação, baixo tempo de montagem no local de instalação, fácil manutenção, baixa 

frequência de manutenção: embora o protótipo tenha ficado pronto, a versão final da caixa 

(por depender de terceiros - serralheiro) não havia ficado pronta até o término deste 

trabalho, impossibilitando assim a instalação adequada na empresa onde ela ficará e 

impossibilitando a resposta a estas questões. 
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Dentre as sugestões para futuros trabalhos estão: 

 A integração de mais sensores, possibilitando uma monitoração mais completa da sala. 

 A troca do sensor de umidade e temperatura (DHT-11) por um sensor com maior 

confiabilidade. 

 A integração de outros sistemas de monitoração (visual e sonora), já presentes na sala, ao 

sistema SCADA, possibilitando uma monitoração mais completa da sala e a geração de 

relatórios destes sistemas também. 

 A utilização de mais métodos de reconhecimentos (teclado, biométrico) proporcionando 

uma dupla checagem de identidade de usuário. 

 A forma de gravação de logs em cartão de memória deve ser repensada também. Poderia ser 

usado um sistema de dois arquivos, quando um atingisse 1,8 GB por exemplo, outro arquivo 

seria gerado e quando este chegasse a 1,8 GB, apagaria o anterior e começaria novamente. 

 O estabelecimento de um temporizador de porta acionando o fechamento automático da 

porta. 

 A colocação de um banco de bateria interno. 

 A elaboração de um novo projeto de case e placa de circuito, repensando a questão de acesso 

à configuração de hora e data e reduzindo o tamanho da placa e da caixa. 
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