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RESUMO 

Este trabalho apresenta a montagem e a implementação de um sistema de 
monitoramento de sensores analógicos e discretos, proporcionando visualização 
remota dos eventos ocorridos nos locais onde os mesmos estejam instalados.  A 
interface entre os sensores e o programa é realizada através de uma placa de 
aquisição de dados, que processa os sinais e faz a troca de informações com um 
minicomputador por meio de uma rede RS485. Na unidade de processamento, o 
programa é implementado no sistema operacional QNX em linguagem C. O 
resultado é uma tela de apresentação com informações sobre a localização dos 
sensores, bem como seu comportamento. 

Palavras-chaves: Sensor, Fumaça, Temperatura, Alagamento, RS-485. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este sistema de monitoramento proporciona ao usuário a visualização 

remota da variação de características de um ou vários compartimentos.  

O objetivo deste trabalho é a abordagem teórica de um sistema, com a 

apresentação de exemplos com sistemas mais robustos. 

O desenvolvimento do sistema foi realizado em diversas partes.  A parte 

tratada neste trabalho foi a criação de uma interface homem máquina que dê 

suporte aos usuários, com a utilização de simples sistemas e hardwares.   

Em ambientes como chão de fábrica, onde existem diversos 

equipamentos de custo elevado e é essencial o cuidado com a vida, é muito 

importante que se tenha um bom tratamento das informações provindas destes 

locais, de tal maneira que se possa tomar decisões das mais acertadas, para evitar 

ou minimizar possíveis perdas humanas ou estruturais advindas de possíveis 

alterações nas condições normais do campo de trabalho e de locais não habitados. 

Aliado a isso, soluções para monitoração através de sensores estão se tornando 

cada vez mais variadas e de fácil implementação, como monitoração de fumaça, de 

temperatura, de nível de fluído, de fechamento e abertura de portas e de 

funcionamento de equipamentos no compartimento monitorado.  O sistema monitora 

focos de incêndio, focos de alagamento, fechamento de portas e comanda paradas 

em emergência de ventilações e extrações.  Se acontecer qualquer sinistro, 

resultado de algum desses focos, o sistema fornecerá diversas ferramentas para 

auxiliar no combate e extinção do sinistro. 

 Cabe ao desenvolvedor do sistema, prover recursos para uma 

apresentação dessas informações da forma mais clara possível.  Um levantamento e 

a abstração das condições adequadas dos ambientes monitorados são de 

fundamental importância para o tratamento e a construção da interface para o 

operador do sistema, e deve conferir precisão, pronta atualização, facilidade de 

entendimento dos dados e consequente confiabilidade do sistema ao usuário.  O 
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objetivo desse trabalho é apresentar e abordar o funcionamento de um sistema 

desenvolvido para apoiar ações de combate a sinistros, e a grande motivação é 

ajudar na prevenção de acidentes e na salvação de vidas e patrimônios.   

   Será apresentado um conjunto de hardware simulando um "Chão de 

Fábrica" e, a partir deste, a construção de uma Interface Homem Máquina (IHM) 

para apresentar os dados provenientes do campo.  Os exemplos a serem 

apresentados são de sistemas desenvolvidos pela Marinha do Brasil, para atender 

suas próprias instalações com características de chão de fábrica, como navios, 

hospitais, bases e arsenais de guerra.  Não é um hardware restrito e nem fabricado 

pela Marinha, na verdade, tudo que possa enviar uma informação discreta para o 

sistema pode ser utilizado como hardware.  Todo material é de uso comercial. 

Para garantir uma boa abstração e um bom encapsulamento das 

informações, o sistema possui uma IHM que ajudará a manter o controle e a 

verificação das condições adequadas para o correto funcionamento dos espaços 

assistidos, tudo remotamente, fora do local, oferecendo um pronto atendimento às 

necessidades de correção de falhas e alterações, caso elas ocorram. 

O sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Marinha do Brasil, 

não havendo sistema similar no mercado. 

 O trabalho está organizado da seguinte maneira: Capítulo 2, definição do 

problema. Capítulo 3, apresentação do layout de IHM. Capítulo 4, desenvolvimento 

do sistema.  Último capítulo, conclusões e trabalhos futuros.   
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

                  Antigamente, nas fábricas, navios, prédios e até em aeronaves, eram 

necessários que os sinistros efetivamente acontecessem, para que providências 

fossem tomadas, na maioria das vezes tarde demais, resultando em perdas 

irreversíveis de vidas humanas e de material.   

                  A fumaça detectada num princípio de combustão material, seja ela 

oriunda de uma “bituca” de cigarro numa lixeira ou da fiação de um circuito elétrico, 

pode evitar que um incêndio de grandes proporções aconteça.  A monitoração de 

temperatura, bem como a detecção de sua alta em compartimentos que contenham 

materiais de alta volatilidade, como paióis de munição, áreas de abastecimento de 

combustíveis, paióis de tintas e fluídos inflamáveis, podem evitar que uma explosão 

ocorra.  A informação de um aumento de fluído, seja água, óleo ou combustível, 

pode evitar um alagamento, uma perda de líquido e até mesmo o naufrágio de uma 

embarcação.   

Se antecipar ao problema se faz a melhor solução. Detectá-lo com 

antecedência não apagaria o incêndio, não conteria a explosão e nem estancaria o 

alagamento, mas auxiliaria aos responsáveis pela extinção do evento, na tomada 

das melhores decisões, fossem elas, desligar um circuito elétrico, acionar um 

sistema de resfriamento ou abafamento, isolar um local mecanicamente, fechando 

portas e desligando ventilações e extrações, e a deslocar o seu pessoal, tanto na 

evacuação quanto no combate direto. 
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O sistema de monitoramento provê todas as informações necessárias 

para que os operadores estabeleçam as melhores linhas de ação para prevenir ou 

combater um sinistro. 

2.1 HARDWARE UTILIZADO 

O tratamento das informações é feito trabalhando em cima de uma lógica 

discreta, com circuitos prontos para interpretar esse tipo de sinal.  É necessário que 

sejam escolhidos sensores que trabalhem com esse tipo de informação como 

resposta. 

2.1.1 Sensor de fumaça iônico 

O sensor de fumaça utilizado no sistema é do tipo iônico e é constituído 

por duas partes: sensor e base. 

A parte do sensor consiste em duas câmaras, uma aberta, externa, e uma 

semi-selada de referência, interna. Montada na câmara de referência existe uma 

lâmina de Amerício 241, de baixa atividade radioativa, que permite o fluxo de 

corrente entre as câmaras interna e externa quando o sensor está energizado. 

Assim que a fumaça entra no sensor, produz uma redução no fluxo da corrente na 

câmara externa e assim um aumento na tensão medida na união entre as duas 

câmaras. O aumento de tensão monitorado pelo circuito eletrônico dispara o sensor 

colocando-o em estado de alarme e acendendo um led vermelho que fica na sua 

carcaça. 

A base não possui partes eletrônicas, permitindo a fixação do sensor sem 

necessidade de aplicação de força. 

Os sensores de fumaça são alimentados com 24Vcc pela Placa de 

Entrada Analógica e Digital (PEAD), que será vista mais a frente. Além do circuito 

que fornece a informação de sensor alarmado, terminais L2 e R-, os sensores 
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também possuem um circuito de retorno, terminais L1_in e L1_out, que garante que 

o sensor está fixado na base, garantindo ao sistema que o sensor está íntegro e 

realmente está lá. 

Sem estar acionado, o sensor consome uma corrente da placa, que não é 

suficiente para o acionamento da informação. Ao ser acionado com fumaça, o 

sensor eleva seu consumo de corrente, a placa sente esse consumo e envia a 

informação para seu microcontrolador. 

  

   

Figura 1: Visão frente e verso do sensor de fumaça e base [1, p.51] 

 

Tabela 1 - Especificação do sensor de fumaça [1, p.51] 

P/N FABRICAÇÃO DO 
COMPONENTE 

DESCRIÇÃO FABRICANTE 

55000-227 Sensor de fumaça Serie 65A Apollo 
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2.1.2 Sensor de temperatura 

São sensores ajustados para alarmar na temperatura de 57º Celsius, 

ajuste já vindo de fábrica.  Geralmente substituem os sensores de fumaça quando a 

concentração de fumaça é algo comum num ambiente, como numa cozinha, numa 

praça de máquinas e etc. Recebem da PEAD alimentação de 24VDC e são capazes 

de detectar anomalias numa área de 60 m2. As informações de retorno e de sensor 

alarmado são iguais às dos sensores de fumaça. 

Também semelhante ao sensor de fumaça, sem estar acionado, o sensor 

consome uma corrente da placa, que não é suficiente para o acionamento da 

informação. Ao ser acionado com a temperatura de referência, o sensor eleva seu 

consumo de corrente, a placa sente esse consumo e envia a informação para seu 

microcontrolador.       
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Figura 2: Visão frente e verso do sensor de temperatura e base. [1, p.47] 

 

Tabela 2: Especificação do sensor de temperatura [1, p.47] 

P/N FABRICAÇÃO DO 
COMPONENTE 

DESCRIÇÃO FABRICANTE 

55000-122 APO Sensor de temperatura Serie 65 Apollo 

2.1.3 Sensor de temperatura analógico 

             O sensor de temperatura analógico utilizado, é do tipo micro processado 

com sinal de saída entre 4 e 20mA, reversível. É composto por um termo elemento 

(PT100) e por um transmissor modelo T12.10.002 fabricado pela empresa WIKA.  

Diferente dos outros sensores, ele não envia uma informação discreta para a PEAD, 

do tipo “está ou não está acionado”, ele está sempre enviando um valor de corrente 

que excita o circuito da placa.  A variação de temperatura ambiente modifica a 

resistência do termo elemento, graduando automaticamente a corrente que a placa 

recebe, assim, a alteração de temperatura varia a corrente de saída do sensor. A 

placa processa um valor de temperatura proporcional ao valor de corrente, 

analogicamente, dentro do range pré-estabelecido pelo projetista. 
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Figura 3: Sensor de temperatura [4] 

2.1.4 Sensor de Nível de Fluído 

Tem o propósito de detectar se o alagamento aconteceu em um 

compartimento ou atingiu um nível pré-determinado. Para isso é utilizado um sensor 

de nível, composto por uma haste de 300mm com um contato de 

fechamento/abertura por indução magnética no seu interior, e uma bóia com 

propriedades magnéticas correndo no eixo da haste, que chaveia o contato. Esse 

sensor é instalado dentro de uma gaiola de inox, que tem a função de proteger a 

bóia de possíveis materiais que possam estar boiando durante o alagamento e 

venham a travá-la impedindo que ela faça sua função.  

O contato no interior da haste fica com seus terminais ligados diretamente 

à 24Vcc oriundos da PEAD.  A bóia repousa na haste, numa posição à altura do 

contato, mantendo-o normalmente aberto. Ao elevar sua posição, flutuando em 

algum líquido, a bóia sai da altura do contato fazendo com que o mesmo feche e 

envie a corrente, proveniente dos 24Vcc, para a placa. A placa sente o consumo e 

informa para seu microcontrolador [1, p.53]. 
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Figura 4: Sensor de nível - Dimensões e montagem [1, p.52] 
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Figura 5: Sensor de nível - Conector e contato [1, p.52] 

 

2.1.5 Placa de Entrada Analógica e Discreta (PEAD) 

Nesta placa são ligados os sensores do sistema, sua função é monitorá-

los e informar para as unidades de processamento quando houver alarmes. Ela foi 

desenvolvida no Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM). É alimentada com 24Vcc 

e faz a comunicação com todo o sistema através de seis conectores, são eles: 
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• Conexão 1  (CON1): Conector de alimentação da placa. (Ver Figura 6) 

• Conexão 2  (CON 2): Conector de 16 pinos que recebe os sensores 

analógicos. (Ver Figura 6) 

• Conexão 3  (CON 3): Conector de 16 pinos que recebe os sensores discretos 

(alagamento). (Ver Figura 6) 

• Conexão 4  (CON 4): Conector de 16 pinos que recebe os sensores de 

fumaça.  (Ver Figura 6) 

• Conexão 5 (CON 5): Conector de 16 pinos semelhante ao conector 4. (Ver 

Figura 6) 

• Conexão Rede RS-485: Conector DB-9 que faz a comunicação com a rede 

nos pinos 2 e 7.  (Ver Figura 6) 

 

'

 

Figura 6: Placa de Entrada Analógica e Discreta (PEAD). Fonte: Própria 

 

Dependendo da quantidade de sensores a monitorar, uma única placa 

pode não ser suficiente para atender a demanda, neste caso é necessário que mais 

placas sejam ligadas ao sistema, interligando-as através da rede RS-485.  

Entrada Discreta 
CON3 

Entrada 
Analógica CON2 

Sensores CON4 

DIP 3 
Baudrate RS485 

Sensores CON5 

Rede RS485 

DIP 1 
Endereçamento 

DIP 2 – Mestre ou 
Escravo 

DIP 5 
Chaveamento do 

Retorno 

DIP 4 
Entrada Analógica 

Strap - STR3 

Straps - STR4  
à STR8 

Alimentação 
CON1 

Strap - STR1 
Terminador da 

Rede 

Strap - STR2 

Micro-Controlador 
- AT89C51 - Atmel 
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A PEAD é configurada manualmente através de cinco Device In Place 

(Dispositivo local) de 8 microchaves cada.  

2.1.5.1 DIP 1 - Endereçamento da PEAD 

Cada placa possui um endereço para identificá-la no sistema. Este por 

sua vez começa com 0 (todas as 8 microchaves para baixo) e termina no 127 (todas 

as 8 microchaves setadas). A seguir está o exemplo da lista dos endereços 

utilizados por uma arquitetura de sete placas ligadas à rede. 

 

Tabela 3: DIP 1 - Configuração nas Placas [1, p.37] 

PLACA ENDEREÇO 

Placa 0 - DIP1 
 

Placa 1 - DIP1 
 

Placa 2 - DIP1 
 

Placa 3 - DIP1 

 

Placa 4 - DIP1 
 

Placa 5 - DIP1 

 

Placa 6 - DIP1 
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2.1.5.2 DIP 2 - Habilita placa mestre 

Colocando a microchave 1 desta DIP em ON, habilita a placa a ser 

mestre, ou seja, a placa manda um pedido para as outras placas e estas respondem 

informando endereço e quais entradas estão alarmadas. Qualquer placa PEAD pode 

ser habilitada a ser Mestre. 

 

Tabela 4: Configuração nas Placas [1, p.38] 

PLACA DIP 2 

Placa que se deseja Mestre 
 

Placas Escravas 
 

 

2.1.5.3 DIP 3 - Baud Rate da Rede RS 485 

Todas as placas PEAD funcionam a uma Baud Rate de 9600 bits/s, para 

isso a DIP 3 deverá ficar como mostra a tabela a seguir. 

 

Tabela 5: DIP 3 - Configuração nas Placas [1, p.38] 

PLACA DIP 3 

Todas as PEADs 
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2.1.5.4 DIP 4 - Habilita Canal da Entrada Analógica 

Esta DIP é responsável por habilitar canais da entrada analógica. A tabela 

a seguir relaciona esta DIP com as placas PEADs do sistema. 

 

Tabela 6: DIP 4 - Configuração nas Placas  [1, p.39]. 

PLACA DIP 

PLACA 0 
 

PLACA 1, PLACA 2 e PLACA 3 
 

PLACA 4, PLACA 5 e PLACA 6 
 

 

2.1.5.5 DIP 5 - Habilita Chaveamento por Alarme no Retorno de Alarmes 

Esta DIP habilita o chaveamento da alimentação dos sensores quando 

houver alarmes pela entrada de retorno na placa. Se a placa em questão possuir 

alarme (fumaça ou temperatura) ligado no retorno, a DIP ficará com todas as chaves 

em ON. 

 

Tabela 7: DIP 5 - Configuração nas Placas [1, p.39] 

PLACA DIP 5 

Placa que possui alarme no retorno 

(PLACA 1, PLACA 2, PLACA 3, PLACA 

4 e PLACA 5) 
 

Placa que não possui alarme no retorno 

(PLACA 6)  
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2.1.5.6 Funcionamento da Placa PEAD 

A placa possui quatro tomadas de entrada: CON2 (Entrada Analógica), 

CON3 (Entrada Discreta), CON4 (Entrada 1 para Sensores de Fumaça) e CON5 

(Entrada 2 para Sensores de Fumaça). No caso da CON3, CON4 e CON5 existe um 

grupo de leds que indicam qual entrada ou canal está ativo. 

Os conectores CON2 e CON3 utilizam dois pinos por canal, como são 

dezesseis pinos, podem ser ligados até oito sensores em cada CON.  Já os 

conectores CON4 e CON5 utilizam quatro pinos por canal, dois para retorno de 

sensor e dois para sensor alarmado, disponibilizando a ligação de quatro sensores 

para cada um, ou seja, quatro canais para cada CON.   

 

 

 

Figura 7: Leds da PEAD e suas indicações [1, p.40] 

 

É possível verificar na placa se determinado sensor foi ou está alarmado, 

olhando para o led correspondente à entrada do referido sensor. 

Na figura a seguir é apresentada a placa PEAD5, suas entradas e os 

sensores que nela estão conectados. Observa-se na figura exemplo que entre os 

sensores e a placa existem caixas de junção (CJ) e um barramento de conexão 

(X2), estas devem ser entendidas como simples caixas de passagem e podem até 

ser abstraídas para melhor entendimento.  

 Por exemplo, se o sensor de fumaça do Paiol de Sobressalentes for 

acionado, o led referente a esta entrada, que é a primeira entrada de sensor da 
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CON4 (logo este será o primeiro led da esquerda para a direita), estará ligado. Da 

mesma maneira, se o sensor de fumaça da Circulação 2-21-0-L for acionado, o led 

referente a esta entrada, que é a segunda entrada de retorno de sensor da CON5 

(sexto led do grupo de indicação de retorno de sensor), estará ligado. 

Tanto as entradas de sensor como as entradas de retorno possuem, de 

tempos em tempos, um chaveamento para teste de fumaça no sensor, ou seja, 

quando um sensor alarmar as entradas deste ficam ativas (o led fica ligado) e após 

alguns segundos a CON associada a este sensor fica sem tensão por alguns 

segundos. Após a volta da tensão, se o sensor ainda estiver com fumaça, este volta 

a alarmar. 

Na CON3, se o sensor alarmado for o do canal 1, no caso da PEAD5 este 

será o sensor PMV BB à Vante, o primeiro led do grupo de indicação da entrada 

discreta ficará ligado. O segundo canal corresponderá ao segundo led, deste modo 

até o último canal. 
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Figura 8: PEAD e suas ligações [1, p.41] 
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A Entrada Analógica (CON2) serve para medir valores de tensão. É nesta 

entrada que são ligados os sensores analógicos de temperatura (estes sensores 

fornecem os valores de temperatura em alguns compartimentos). Associado a cada 

canal analógico, existe uma tensão de referência de 3,0VDC regulável através de 

um potenciômetro multivoltas (POT4). 

 

 

Figura 9: Regulagem da tensão de referência da entrada analógica 

                                                 PEAD [1, p.42] 
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Na figura acima é mostrada a maneira como se deve fazer a regulagem 

da tensão de referência. 

O jumper deverá ficar nos dois straps mais próximos do DB9, como 

mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura 10: Jumper da tensão de referência [1, p.43] 
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A seguir é mostrado o esquema de ligação da CON2 da placa PEAD 0. 

 

 

Figura 11: Esquema de ligação de sensores de temperatura analógicos na CON  

[1, p.44] 

 

 

Este capítulo apresentou os problemas levantados e o hardware utilizado 

pelo sistema. No capítulo seguinte serão apresentadas abstrações de alto nível do 

sistema, para atender e facilitar o entendimento e operação do usuário, a Interface 

Homem Máquina.   
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3 APRESENTAÇÃO DO LAYOUT DE IHM 

O exemplo apresentado neste capítulo apresenta a Interface Homem 

Máquina da Corveta Jaceguai da Marinha do Brasil [3]. A interação entre o usuário e 

o sistema pode ser feita através de teclado e mouse ou de uma tela touch screen. 

A abstração do navio é feita pelo desenho da visão superior dos pisos, 

cada piso é dividido em vários compartimentos, a cada compartimento são 

atribuídas propriedades, e através da modificação dessas, apresenta-se uma 

imagem diferente na tela. Nesta tela o operador será capaz de verificar em tempo 

real os diversos alarmes que compõe o sistema. Além disso, será capaz de fazer 

acompanhamentos de avarias do início até o término da ação de combate ao 

sinistro, estabelecer rotas de extração de fumaça e de remoção de feridos. 

 

 

Figura 12: Tela de Interface Homem Máquina (IHM) [1, p.65] 
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No caso de um sensor de fumaça, temperatura ou alagamento alarmar, o 

símbolo correspondente ao sensor alarmado ficará piscando em vermelho no local 

da ocorrência, será um círculo com a letra “F” para indicar fumaça, um círculo com a 

letra “T” para indicar temperatura e um círculo com a letra “A” para indicar 

alagamento.  Além disso, um sinal sonoro da estação de trabalho será acionado. 

Também, na área DESCRIÇÃO, será informado o compartimento correspondente ao 

sensor alarmado. Ao lado do campo ACOMPANHAMENTO DE AVARIAS, no menu 

TELAS, ficará piscando uma caixa em vermelho. 

 

 

Figura 13: Tela de IHM - Indicação e atalhos para as avarias [1, p.81] 
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Na Figura 16 aparece um exemplo de fumaça detectada na Praça de 

Máquinas de Vante (PMV). A figura também demonstra o funcionamento dos botões 

SILENCIAR (Silencia o alarme sonoro) e REC.(Reconhece o alarme visual). 

 

 

Figura 14: Tela de IHM - Botão RECONHECER e SILENCIAR alarme [1, p.82] 

 

 

Na Figura 17 aparece um exemplo de alagamento detectado na Praça de 

Máquinas de Vante (PMV). A Figura 18 demonstra o funcionamento dos botões 

SILENCIAR (Silencia o alarme sonoro) e REC.(Reconhece o alarme visual).  
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Figura 15: Tela de IHM – Alarme de alagamento [1, p.81] 

 

 

 

Figura 16: Tela de IHM - Botão RECONHECER e SILENCIAR alarme [1, p.82] 
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Clicando com o botão direito sobre qualquer compartimento da tela, 

aparecerá um menu de apoio à tomada de decisões para combater um sinistro 

naquele compartimento. Na parte superior, o menu exibe o nome do compartimento, 

em seguida lista o Killcard (Cartão com ações que devem ser executadas em caso 

de um sinistro no local em destaque), ações (exibir e ocultar) de contenção e ações 

(exibir, ocultar e limpar) de limites de fumaça. A Figura 3.6 apresenta a abertura do 

menu. 

 

 

Figura 17: Tela de IHM – Menu de Killcard [1, p.66] 

 

 

Clicando com o botão esquerdo sobre um compartimento, aparece um 

menu para realizar acompanhamento de avaria. 
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Figura 18: Tela de IHM – Menu de Acompanhamento de Avarias [1, p.67] 

 

 

 

 

 

Figura 19: Menu de Acompanhamento de Avarias [1, p.68] 



40 

 

 

A Figura 3.9 apresenta a tela de temperaturas analógicas. Nesta tela o 

operador será capaz de verificar, em tempo real, as temperaturas em alguns 

compartimentos e poderá, ainda, modificar as faixas de alertas e alarmes das 

temperaturas. 

 

 

Figura 20: Tela de IHM – Apresentação de Temperaturas Analógicas [1, p.71] 

 

 

Para configurar as faixas de alarme dos sensores de temperatura 

analógicos, deve-se clicar com o botão direito do mouse na barra de temperatura do 

compartimento desejado.   
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Figura 21: Tela de IHM – Caixa de Configuração da Barra de Temperatura [1, p.72] 

 

 Aberta a janela de configuração e clicando no botão “ATIVAR”, o sistema 

abrirá outra janela pedindo usuário e senha. Feito o login é só clicar no botão “OK” e 

modificar os valores, que inicialmente estão setados em valores padrões. 

 

 

Figura 22: Janela de Configuração da Temperatura da Escoteria [1, p.72] 
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Depois de inseridos os novos valores, é só clicar no botão “EXECUTAR” e 

para desativar o modo configuração, clicar em “DESATIVAR”. Caso queira voltar 

com os valores de fábrica, clique no botão “DEFAULT”. 

 

 

Figura 23: Janela de Configuração da Temperatura da Escoteria [1, p.73] 

 

 

Através da aba “REDES” o operador será capaz de abrir e verificar a 

comunicação entre estações de trabalho. Os computadores interligados nas 

ilustrações abaixo foram nomeados de Centro de Controle de Máquinas 1 (CCM1) e 

Centro de Controle de Máquinas 2 (CCM2) através da tela Rede Consoles. 
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Figura 24: Aba Redes do Menu Superior [1, p.57] 
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Na tela “REDE CONSOLES” o operador será capaz de verificar quais 

estações estão em rede, ou seja, quais máquinas estão se comunicando via 

Ethernet. 

 

 

Figura 25: Rede de Consoles [1, p.58] 

 

 

Para verificar o estado das placas de aquisição que compõem o sistema é 

só clicar no botão REDE RS-485 localizado no menu das telas. 
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Figura 26: Botão de Atalho da Apresentação da Rede RS-485 [1, p.57] 

 

 

Na tela REDE RS-485 o operador será capaz de verificar a condição das 

placas que compõem o sistema. Em condição normal de funcionamento, cada placa 

tem uma inscrição “OK” em verde. Caso haja alguma placa em condição de FALHA, 

esta terá uma inscrição “FALHA” em uma caixa vermelha significando que esta placa 

não foi lida pelo sistema, e consequentemente os sensores associados a ela não 

alarmarão. 
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Figura 27: Apresentação das Placas de Aquisição de Dados na rede [1, p.80] 

 

 

O sistema é dotado de tipos de históricos que gravam diferentes 

informações referentes ao funcionamento do mesmo. Para acessá-los o operador 

terá que clicar na aba HISTÓRICO da barra de menu superior. Esta aba possui os 

04 (quatro) tipos de históricos do sistema. São eles: Histórico de Comandos, 

Histórico de Acessos, Histórico de Alarmes e Histórico de Avarias.  
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Figura 28: Aba de Históricos do Sistema do Menu Superior [1, p.59] 

  

 

 

 

No histórico de comandos, Figuras 30 e 31, pode-se ver os comandos 

que foram executados pelo operador.  Na hipótese do sistema estar sendo operado 

sem a necessidade de login, ainda assim a execução do comando fica registrada. 
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Figura 29: Tela de Histórico de Comandos [1, p.60] 

 

 

 

No histórico de acessos, Figura 32, ficam registrados os operadores que 

logaram, fornecendo seus nomes e suas senhas. 
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Figura 30: Tela de Histórico de Acessos [1, p.61] 

 

 

 

No histórico de alarmes, Figura 33, ficam registrados os alarmes que 

tenham sido verificados nas áreas monitoradas. 
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Figura 31: Tela de Histórico de Alarmes [1, p.62] 

 

 

 

No histórico de avarias, Figura 34, ficam registradas as avarias inseridas 

pelos operadores. 
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Figura 32: Tela de Histórico de Avarias [1, p.63] 

 

 

 

Na aba “Manutenção”, dentre outras opções, temos o “Cadastro de 

Operadores” e “Alterar Senha Operador”. 
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Figura 33: Aba de manutenção. Fonte: Própria. 

 

 

 

Cadastro de Operador: 

Apenas administradores podem inserir novos operadores. A inclusão é 

feita sem a criação de senha. No primeiro acesso deste novo operador a senha é 

criada por este. A perda da senha fará com que o administrador tenha que excluir 

este operador e incluí-lo novamente, caso necessário. 

Alteração de Operador: 

Procedimento para alterar características do operador cadastrado. 
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Figura 34: Exemplo de cadastro de operadoras no sistema do Hospital Naval Marcílio Dias.           

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tela seguinte é feito o cadastro dos operadores do sistema. 
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Figura 35: Exemplo de cadastro de operadores no sistema do Hospital Naval Marcílio Dias.           

Fonte: Própria. 

 

Exclusão de Operador: 

A exclusão, assim como as outras ações referentes ao cadastro, deverão 

ser feitas de preferência com todas as máquinas na rede e obrigatoriamente com a 

máquina principal na rede.  

  

Finalizar Cadastros: 

Procedimento para sair da área de cadastros e voltar para a monitoração. 
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Figura 36: Botões "EXCLUIR OPERADOR" e "FINALIZAR CADASTRO". Fonte: Própria. 

 

 

 

Neste capítulo foram apresentadas as telas de interface entre o sistema e 

o operador. O sistema foi exemplificado aqui pelos modelos de um navio de guerra e 

de um hospital da Marinha do Brasil.  Ele atende a qualquer instalação que 

necessite de um sistema de monitoração de avarias, é implementado e roda em 

qualquer PC comum, assim como utiliza os mesmos periféricos.  O próximo capítulo 

tratará do desenvolvimento do sistema, utilizando como modelo a implementação da 

arquitetura no ambiente operacional, nesse caso, a instalação na Corveta Jaceguai 

[3] da Marinha do Brasil. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

Em instalações como navios e plataformas, existe a necessidade da 

utilização de sistemas mais robustos, que suportem vibrações e choques em sua 

estrutura, mantendo sua integridade e funcionamento inalterados.  No exemplo a ser 

apresentado, os equipamentos, componentes e instrumentos foram projetados para 

serem capazes de resistir aos níveis de vibração ambiental sem qualquer perda de 

desempenho ou de eficiência e sem desprendimento de suas partes, conforme 

especificado na norma MIL-STD-167- Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment 

[5].  O sistema de controle e monitoração de sensores possui essa versatilidade, ele 

pode ser instalado tanto em um ambiente doméstico, usando um laptop, quanto em 

um navio de guerra, usando consoles mais robustos. 

Em seguida será apresentado o desenvolvimento do sistema em um 

navio de guerra, na sua forma mais básica, com um computador em console, rede, 

placas de aquisição de dados e sensores.  

O sistema utiliza um computador modular padrão CPU PC 104 com 

processador Intel Core 2 Duo 1.8GHz da Versalogic Corporation [1, p.26].  Opera 

com uma memória RAM DDR3 de 2GB [1, p.26], usa o sistema operacional em 

tempo real QNX e é implementado na linguagem C.  
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Figura 37: CPU PC 104 - VersaLogic VL-EPM-35[1, p.26] 

 

 

 A comunicação entre as placas de aquisição de dados e o CPU é feita 

através de um ADAM 4522 Módulo Conversor RS-232 em RS-422/485 (Figura 39). 

O padrão RS-232, apesar de amplamente aceito, tem limitado a 

velocidade de transmissão, alcance e recursos de rede. Os padrões RS-422 e RS-

485 ultrapassam estas limitações, usando linhas de tensão diferencial para os sinais 

de dados e controle. O conversor ADAM-4522 permite que se aproveite do RS-422 e 

RS-485 em sistemas originalmente equipados com RS-232. 
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Figura 38: ADAM 4522 Módulo Conversor RS-232 para RS-422 / 485 [1, p.27] 

 

 

                

 

 

 

 

 

Figura 39: Esquema de Ligação do Conector DB9 [1, p.29] 

 

 

 

 

 

 

Conector 

DB9 
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A Figura 40 apresenta o esquema de ligação do RS-232 no conector DB9.  

A Figura 41 ilustra exemplos de ligação para rede RS-422 e RS-485 Full-Duplex e 

Half-Duplex. 

 

 

Figura 40: Exemplo de Ligação - RS-422 e RS-485 Full-Duplex e Half-Duplex [1, p.28] 
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4.1 ARQUITETURA DO SISTEMA 

 

Figura 41: Exemplo de Arquitetura Básica do Sistema [1, p.22] 
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. 

O desenho da Figura 42, apresenta a arquitetura do sistema de 

monitoração da Corveta Jaceguai, nomeado como SCAV(Sistema de controle de 

avarias) Jaceguai.  As unidades de processamento, os conversores e as placas de 

aquisição, ficam instalados dentro do console.  O console de piso (Figura 43) se 

comunica com os conversores ADAM através da rede RS-232 [6].  Os conversores 

ADAM se comunicam com as placas de aquisição de dados, aqui representadas 

com as siglas PEAD (Placa de Entrada Analógica e Discreta) e PSED (Placa de 

Saída e Entrada Discreta) através da rede RS-485 [6].  A PSED não faz parte da 

proposta deste trabalho e é opcional no sistema, essa placa além de ser uma placa 

de monitoração, também comanda paradas de emergência de motores, ventiladores 

e exaustores [1, p.35]. 
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Figura 42: Imagem de console do CCM (Centro de Controle de Máquinas) [1, p.23] 

 

 

A Figura 44 mostra a parte inferior do console.  As unidades de 

processamento aparecem instaladas dentro de seus gabinetes e são interligadas por 

uma switch (Figura 45).  Mais abaixo na mesma figura, unidade de alimentação e 

painel com botoeiras. 
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Figura 43: Parte inferior do console [1, p.35] 
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Figura 44: Switch instalado entre as unidades de processamento [1, p.33] 

 

 

 

No fundo da parte superior do console, embaixo da tampa onde ficam 

instalados os monitores, estão instaladas as PEADs.  A quantidade de placas a 

serem ligadas depende da quantidade de sensores a serem monitorados, aqui são 

nove placas, sete PEADs e duas PSEDs.  A Figura 46 apresenta o arranjo das 

placas montado dentro do console.  Essas placas não precisam ser montadas como 

a disposição da figura, podem ser instaladas sozinhas em unidades distantes do 
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console e trocar as informações através do cabo de rede.  Na parte inferior da Figura 

46, pode-se ver os dois conversores ADAMs instalados.  

 

 

Figura 45: Distribuição das placas dentro do console [1, p.36] 

 

 

4.2 TRATAMENTO DOS DADOS 

Nesta seção será descrito como é feito o processamento dos dados, 

desde o sinal do sensor até a geração da IHM. 

Cada sensor de fumaça, de temperatura discreta e de alagamento, está 

ligado em um canal dos conectores das placas de aquisição.  No caso dos sensores 

de fumaça e de temperatura discreta, o sensor pode ser ligado com dois pares de 

ADAMs 
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fios, utilizando um par para enviar o acionamento do sensor e outro para monitorar a 

integridade do mesmo até o canal.  No caso do sistema utilizado como exemplo para 

esse trabalho, o da Corveta Jaceguai, os sensores só utilizam um par de fios para 

retorno de sensor acionado, não é feita a monitoração da integridade do sensor até 

o canal.  A ligação nesta configuração permite que sejam disponibilizados mais 

canais da placa para monitoração, liberando ao invés de quatro canais por conector, 

oito.   

A Figura 46 apresenta o esquema elétrico do circuito desde os conectores 

de chegada do sinal (CON4 e CON5) até a comunicação com o microcontrolador. 

Quando um canal recebe um sinal do sensor, que nada mais é do que o 

retorno da própria corrente da placa usando o sensor como caminho, ele segue um 

circuito que passa por um led (indicação luminosa local), um resistor de 2k2 ou não, 

um acoplador óptico 817 e chega até um ponto de terra da placa. (Ver Figura 46) 

Cada canal possui seu led, que aceso, indica que o sensor conectado 

naquele canal foi acionado.  O resistor de 2k2 serve para limitar a corrente no seu 

ramo, protegendo o led e o acoplador óptico.  A corrente que passa pela entrada do 

acoplador óptico tem que ser suficiente para fechar sua saída. 

Sobre a saída do acoplador está uma tensão VCC oriunda de uma rede 

de resistores RXX (Ver Figura 46). Como ele está no corte (sem conduzir corrente), 

mantém o nível de tensão de VCC no coletor da saída, e ligado nesse coletor está 

um buffer do tipo 74HC244 (Ver Figura 46), que replica o endereço de entrada na 

saída sempre que setado pelo microcontrolador da placa. O buffer possui 20 pinos 

divididos em duas seções, cada uma com quatro entradas (A1,A2,A3,A4) e quatro 

saídas (Y1,Y2,Y3,Y4), além da entrada de setagem(G) e o negativo.  
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Figura 46: Esquema elétrico da placa de aquisição de dados – Seção de chegada de sinal dos 

sensores.  Fonte: Própria. 

 

 

No buffer, o VCC é o nível 1 e o terra da placa é o nível 0.  Nas condições 

normais, sem sensores alarmados, todas as entradas do buffer estão sempre em 

nível 1, endereçando as entradas do buffer com o endereço 11111111, que será 

replicada na saída sempre que o micro-controlador setar o pino 1, esta saída está 

conectada aos pinos I/O do microcontrolador.  Qualquer sensor que alarmar vai 

alterar o byte de entrada do buffer através do chaveamento dos acopladores ópticos 

de 1para 0 e vice-versa.   

Ao todo são oito buffers com suas saídas ligadas nos pinos I/O do micro, 

cinco desses buffers tem o seu endereço de entrada setado manualmente através 

das DIPs 1, 2, 3, 4 e 5.  Eles são responsáveis pela configuração das características 

operacionais da placa de aquisição, como setar o endereço da placa na rede, 

selecionar a placa mestra, selecionar a freqüência da rede, habilitar a entrada 

analógica e habilitar chaveamento por alarme no retorno. A configuração manual das 
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DIPs foi apresentada no Capítulo 2.1.5.  A Figura 47 apresenta o circuito de 

configuração das DIPs e seus respectivos buffers. 

 

 

 

Figura 47: Esquema elétrico da placa de aquisição de dados – Seção de configuração das DIPs.  

Fonte: Própria. 

 

 

 

4.2.1 O Microcontrolador 

O microcontrolador da placa de aquisição é o Atmel T89C51CC01.  

Ele é um controlador CMOS baseado em 8051 com PCA, DPTR duplo, WDT, ADC 

de 10 bits, CAN total, arquitetura de alta velocidade de 40 MHz, função X2, linhas 32 
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+2 I/O, 3 temporizadores/contadores, 14 interrupções/4 níveis de prioridade, 32K 

FLASH, 2K EEPROM, 256 Bytes RAM no chip, 1KRAX adicional. [5] 

O T89C51CC01 é o primeiro membro da família CANary de 

microcontroladores de 8 bits dedicado a aplicações de rede CAN. No modo X2, um 

clock externo máximo de 20 MHz atinge um tempo de ciclo de 300ns.  Além do 

controlador CAN completo, o T89C51CC01 fornece 32K Bytes de memória Flash, 

incluindo In-System-Programming (ISP), 2 KB de Bytes de Memória Flash de 

Inicialização, 2K de Bytes EEPROM e RAM de 12Kbyte.  Especial atenção é dada à 

redução da emissão eletromagnética de T89C51CC01. [5] 

 

4.2.1.1 Características [5] 

• Arquitetura Core 80C51 

 

• 256 bytes de RAM no chip 

 

• 1K Bytes de XRAM On-chip 

 

• 32 Kbytes de Memória Flash On-chip 

   - Retenção de dados: 10 anos a 85 ° C 

   - Apagar / Gravar Ciclo: 100K 

 

• 2K Bytes de Flash On-chip para o Bootloader 

 

• 2K Bytes de EEPROM On-chip 

   - Apagar / Gravar Ciclo: 100K 

 

• Interrupções de 4 níveis de 14 fontes 

 

• Três Temporizadores / Contadores de 16 bits 
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• Compatível com UART Duplex Completo 80C51 

• Freqüência Máxima de Cristal 40 MHz, no modo X2, 20 MHz (CPU core, 20 MHz) 

 

• Cinco Portas: 32 + 2 Linhas Digitais de E / S 

 

• PCA de 16 bits de cinco canais com: 

   - PWM (8 bits) 

   - saída de alta velocidade 

   - Timer e Edge Capture 

 

• Ponteiro de Dados Duplos 

 

• Temporizador de Watchdog de 21 bits (7 bits programáveis) 

 

• Um Conversor A/D de 10 bits com 8 Entradas Multiplexadas 

 

• Controlador CAN completo: 

   - Totalmente compatível com CAN Versões 2.0A e 2.0B 

   - Estrutura Otimizada para Gestão de Comunicação (Via SFR) 

   - 15 objetos de mensagem independentes: 

       Cada objeto de mensagem programável na transmissão ou recepção 

       Filtros individuais de marca e máscara até um identificador / canal de 29 bits 

       Registro de Dados Cíclicos de 8 bytes (FIFO) / Objeto de Mensagem 

       Status de 16 bits e registro de controle / objeto de mensagem 

       Registro de Carimbo de Tempo de 16 bits / Objeto de Mensagem 

Especificação CAN 2.0 Parte A ou 2.0 Parte B programável para cada                          

mensagem objeto 

       Acesso ao controle de objeto de mensagem e registros de dados via SFR 

       Comprimento de buffer de recepção programável até 15 objetos de mensagem 

Gerenciamento prioritário de recepção de acessos em vários objetos de 

mensagem no mesmo tempo (Recurso CAN Básico) 

       Gestão de Prioridades para Transmissão 
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       Interrupção de sobrecarga do objeto de mensagem   

 - Suporta: 

      Comunicação desencadeada por tempo 

      Modo de escuta autobaud 

      Modo de resposta automática programável 

   - Taxa de transferência máxima de 1 Mbit / s a 8 MHz, frequência de cristal no 

modo X2 

   - Contadores de Erros Legíveis 

   - Link programável para temporizador no chip para carimbo de data e hora e 

sincronização de rede 

   - Prescaler de taxa de transmissão independente 

   - Tratamento de Dados, Remoto, Erro e Quadro de Sobrecarga 

 

• Lógica de Emulação On-chip (Enhanced Hook System) 

 

• Modos de economia de energia: 

   - Modo inativo 

   - Modo de desligamento 

 

• Fonte de Alimentação: 3V a 5,5V 

 

• Faixa de Temperatura: Industrial (-40 ° a + 85 ° C) 

 

• Pacotes: VQFP44, PLCC44, CA-BGA64 

 

 

 

A Figura 48 mostra o diagrama de blocos do microcontrolador 

T89C51CC01.  Na Figura 49 são mostradas as configurações de soquete de 

conexão do micro, nela pode-se ver a diferente ligação de pinagem nos soquetes 

PLCC44 e VVQFP44.  O soquete usado na placa de aquisição de dados é o 

PLCC44. 
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Figura 48: Diagrama de blocos – Microcontrolador T89C51CC01 [5] 
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Figura 49: Soquetes PLCC44 e VQFP44 [5] 

 

 

 

A Figura 50 mostra a ligação do microcontrolador T89C51CC01 (U4) na 

placa de aquisição de dados.  No canto inferior esquerdo da figura, pode-se 

observar além do microcontrolador, o oscilador cristal (X1) de 11.0592MHz do 

mesmo, conectado nos pinos 40 e 41. 
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Figura 50:  Esquema elétrico da placa de aquisição de dados – Seção de ligação do microcontrolador.  

Fonte: Própria. 

 

 

 

4.2.2 A Comunicação no sistema 

Os sensores se comunicam com as placas de aquisição através das 

CONs. As entradas e saídas discretas passam por um buffer e dali vão para os 

pinos de I/O do micro, ele vai ler ou escrever como byte, cada bit desse byte é 

compreendido como um sensor.  Nas entradas ADs do micro são lidos níveis de 

tensão numa resolução de 0 até 1023 bytes, o controlador chaveia os buffers, que 

enviam seu byte de saída, já esperado pelo driver que trata desses endereços no 

micro.   Após serem tratados, esses dados são protocolados e enviados em pacotes 
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de dados na saída do micro através do conector de saída serial DB9 da placa, pelos 

pinos 2 e 7.  

 Já na rede, esses pacotes no formato RS-485 [6] passam pelo ADAM 

4522 que os converte para o formato RS-232 [6] e os envia para o CPU(PC104) 

diretamente ou através de uma switch, dependendo do número de consoles a serem 

contemplados.  

O sinal chega na entrada serial da PC104, ali o driver já está 

esperando um determinado formato para reconhecer que tipo de mensagem está 

chegando e que placa está enviando os pacotes.  Feita essa verificação, o driver cria 

uma memória compartilhada que é acessada através do resource manager pelo 

leitor, que é parte integrante do supervisório.  Quando o leitor é carregado, ele 

também lê um banco de dados que existe no sistema, esse banco diz que 

componentes da IHM serão animados por quais endereços de quais variáveis que 

estão na memória compartilhada.  O que o leitor faz é, pegar os dados do banco de 

dados e criar uma lista encadeada com todas as propriedades e características das 

animações, sendo que cada uma dessas animações tem um endereço de memória 

compartilhada que é preenchido no banco de dados.  O driver vai preencher essa 

memória compartilhada de acordo com as informações que ele recebe das placas, já 

pelo lado da IHM, o leitor faz a comparação entre esses endereços e envia para o 

despachador informando em que posição da memória compartilhada está.  O 

despachador é quem encaminha os valores para os processos pertinentes, cada 

processo é uma página.  O despachador se comunica através de mensagens 

internas que são trocadas entre processos no QNX. Nesse ponto já se tem toda a 

estrutura formada para a animação das telas.  Fonte: Própria. 

No último capítulo serão colocadas as considerações finais sobre o 

trabalho e perspectivas para melhorias futuras. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

  

Com a realização deste trabalho, foram observadas diversas 

possibilidades de se monitorar inúmeros ambientes, integrando essa monitoração 

através de redes, o que possibilita a comunicação de vários setores envolvidos nas 

ações de controle de sinistros. 

É um sistema que começa pela análise de requisitos e necessidades do 

usuário, busca os sensores adequados para atenderem a essas necessidades, 

utilizando circuitos que respondem às informações discretas e usando hardware de 

fácil acesso comercial. Usa linguagem estruturada, tanto para tratamento de sinais 

advindos dos sensores, quanto para a construção da interface de comunicação com 

o usuário. 

Sistemas como esse, seriam muito úteis na preservação da integridade de 

patrimônios, já que além de monitorar possíveis sinistros, ainda oferecem um 

histórico de acontecimentos ocorridos no local monitorado e fornecem toda uma 

“cartilha” de informações sobre como proceder nas ações de combate às 

adversidades causadas pelos prováveis sinistros.  Funciona como uma “caixa preta” 

da instalação que o possui. 

Recentemente, na noite do dia 2 de setembro de 2018, o Rio de Janeiro 

sofreu a perda de quase toda a totalidade do acervo do Museu Nacional da Quinta 

da Boa Vista.  Um incêndio de grandes proporções atingiu o museu.  

Aparentemente, o museu não tinha um sistema que monitorasse a integridade de 

sua estrutura, muito menos um sistema de apoio às ações das equipes de 

segurança do estado, e a demora nas ações agravou mais ainda o incêndio.   

Para trabalhos futuros, a integração desse sistema através da web seria 

de grande valia, principalmente para as forças auxiliares do estado.  Imagine uma 

equipe do corpo de bombeiros indo atender a uma chamada e durante o percurso 

até o local, abrir um laptop com todas as informações sobre o que está acontecendo 

na instalação, poder ver temperaturas, locais de fumaça, horários dos acontecidos, 

recursos (hidrantes, extintores, bombas, rios próximos, lagos próximos) de apoio nas 

proximidades e redes elétricas do local. 
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Os sensores também poderiam se comunicar através de sistema Zigbee 

[7], evitando assim o uso de fios, que não são imunes a altas temperaturas e a 

possíveis curtos circuitos.  Esse tipo de comunicação também evitaria o uso de uma 

placa de aquisição para interface com o sistema, reduzindo bastante o hardware.  

A intenção é de futuramente desenvolver mais trabalhos nessa área. 
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