
 285 

Anhanguera Educacional S.A. 
 
Correspondência/Contato 
Alameda Maria Tereza, 2000 
Valinhos, SP - CEP 13278-181 
rc.ipade@unianhanguera.edu.br 
pic.ipade@unianhanguera.edu.br 
 
Coordenação 
Instituto de Pesquisas Aplicadas e 
Desenvolvimento Educacional - IPADE 
 
Publicação: 5 de março de 2010 

Trabalho realizado com o incentivo e fomento 
da Anhanguera Educacional S.A. 

 

Gabriel Cedran Santos 
Weslley Candido Lima 
 
 
 
 
 

Professora Orientadora: 
Ms. Janaine Cristiane de Souza Arantes 
 
Professor Colaborador: 
Esp. Ivair Teixeira 

Curso: 
Ciência da Computação 

FACULDADE ANHANGUERA DE VALINHOS 

Primeiro Lugar no Prêmio Anhanguera de 
Mérito Científico e Intelectual - 2009. 

Participação no 3º Seminário de Produção 
Científica Docente e Discente da 
Anhanguera. 

Trabalho apresentado no 9º Congresso 
Nacional de Iniciação Científica – CONIC. 

Participação no Encontro Interno de 
Iniciação Científica - 2009. 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um sistema de segurança industrial 
microcontrolado, que a partir de conjuntos de botoeiras de 
emergências, cada qual com cinco botões relacionados a um 
tipo diferente de evento, reduz o tempo de tratamento de 
acidentes na empresa.  Esse tempo é primordial quando 
relacionado com acidentes pessoais, pois pode significar a vida 
de uma pessoa. Seu objetivo consiste em criar uma rede de 
conexão tolerante a falhas para monitorar essas botoeiras. Na 
etapa de desenvolvimento, foi realizada a definição do alarme e 
a construção dos módulos do sistema com a utilização da 
metodologia de Engenharia de Software, denominada 
Prototipação. Como resultados, foram elaborados a central 
microcontrolada e os conjuntos remotos de botoeiras, que 
constituem o hardware necessário para a implementação da 
parte lógica. Uma interface gráfica, desenvolvida na linguagem 
Java, apresenta de forma clara os eventos ocorridos com 
informações que permitem um atendimento mais eficiente por 
parte dos brigadistas da empresa. 

Palavras-Chave: microcontrolador; segurança industrial; brigada 
de emergência. 
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1. INTRODUÇÃO 

As normas vigentes (CORPO DE BOMBEIROS, 2008) exigem que as empresas de médio e 

grande porte tenham uma central de brigada de emergência e funcionários treinados para 

atender os diversos tipos de ocorrência. Dentre eles, podem-se citar: incêndio, vazamento 

químico, vazamento radioativo, vazamento de gás e acidentes que envolvem pessoas.  

Sempre que uma botoeira de emergência é acionada em um determinado setor, 

soa um alarme e os brigadistas dirigem-se até o local do evento para tomar as medidas 

cabíveis. No entanto, até o momento da chegada ao local, não é possível determinar o tipo 

de ocorrência. 

Este projeto visa adicionar ao sistema existente a funcionalidade de detectar no 

momento do alarme o tipo de ocorrência a ser tratado, a fim de prover um atendimento 

mais eficiente e rápido. Nos casos em que a ocorrência envolve pessoas, essa 

funcionalidade pode salvar vidas. Para tal, utiliza-se um conjunto de microcontroladores 

PIC (Peripheral Interface Controller) (PEREIRA, 2002) conectados em rede para possibilitar o 

tratamento correto aos eventos.  

Atualmente, várias aplicações utilizam microcontroladores, tais como: 

Abastecimento de Estoque por Robô Microcontrolado (MAGALHÃES; ARANTES, 2008), 

que consiste em um protótipo motorizado capaz de movimentar-se e armazenar itens em 

um almoxarifado, de acordo com instruções pré-programadas e informações do ambiente; 

Robô Móvel Controlado Remotamente via Web (BIANCHINI; MENESES; MARCHI, 2007), 

que apresenta um protótipo de robô controlado por radiofrequência com uma câmera 

para exploração de ambientes hostis; Frequencímetro Digital com a Utilização de 

Microcontrolador PIC (TEIXEIRA; ARANTES; MACEDO, 2007), que mostra a construção 

de um frequencímetro de baixo custo, portátil e consumo irrisório. 

Este artigo está organizado em seções. A primeira seção é essa introdução, a 

seção 2 apresenta os objetivos da pesquisa. A metodologia utilizada na realização da 

pesquisa é apresentada na seção 3. As informações relacionadas ao desenvolvimento da 

pesquisa como a revisão de literatura, o problema abordado, a solução proposta e 

implementada são mostradas na seção 4. A forma de abordar os experimentos, os 

resultados e as discussões são descritos na seção 5. Por fim, as considerações finais são 

apresentadas na seção 6. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um protótipo de sistema de segurança 

industrial com gerenciamento de botoeiras de emergência microcontrolado. 

O objetivo específico é implementar um protótipo que consiste em uma rede de 

conexão entre uma central e quatro conjuntos de cinco botoeiras em campo. Cada botoeira 

é associada a um evento específico e deve receber um tratamento diferenciado. O sistema 

permite detectar qual botoeira foi acionada em um determinado momento e deve prover 

toda segurança necessária para esse tipo de aplicação que não pode ter falhas. 

3. METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada a definição do alarme, que contém um computador, uma 

central microcontrolada e quatro conjuntos remotos de botoeiras, cada qual composto por 

um microcontolador e cinco botoeiras de emergência.  

Para o desenvolvimento do projeto proposto, foi realizada a montagem de um 

protótipo em laboratório com a utilização da metodologia de Engenharia de Software 

denominada Prototipação.  

Na primeira etapa, foram construídos a central microcontrolada e apenas um 

conjunto remoto de botoeiras, conectados entre si para o teste de identificação da botoeira 

pressionada. Cada botoeira aciona um LED (Light Emitting Diode) diferente na central de 

alarme. 

Na segunda etapa, foi realizada a expansão do sistema para contemplar quatro 

conjuntos de botoeiras conectados em rede. 

Na terceira etapa, foi adicionado um microcomputador à central 

microcontrolada, que serve como interface do sistema.  

Na etapa final, foram realizados os testes de validação do sistema para verificar 

se a interface apresenta corretamente o conjunto e o botão pressionado, além de possíveis 

falhas de comunicação na rede. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento do projeto, é necessário entender as normas de segurança das 

indústrias relacionadas com os sistemas de alarme e as funcionalidades dos 

microcontroladores PIC. 
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4.1. Segurança Industrial 

Segurança industrial é um conjunto de medidas que visam proporcionar qualidade de 

vida e segurança ao trabalhador. Dessa forma, cada vez mais as grandes e médias 

empresas buscam soluções que contribuam para um aperfeiçoamento dessa área. Para 

esse propósito existem NRs (Normas Regulamentadoras) que ditam as regras de 

segurança a serem seguidas pelas empresas. Na NR-23.18 Sistemas de Alarme 

(SEGURANÇA, 2006) são descritos os seguintes requisitos:                

• Os locais de risco médio e alto devem ter um sistema de alarme capaz de 
emitir sinais perceptivos por toda empresa. 

• Cada pavimento deve ter um número suficiente de pontos para o disparo 
dos alarmes de alerta. 

• O som gerado pelo sistema de alarme deve ser diferente de todos os 
outros equipamentos contidos no local. 

• Os botões responsáveis por disparar o sistema de alarme devem estar no 
interior de caixas lacradas com tampas transparentes e simples violação, 
dispostos em locais de fácil visualização e acesso. Próximo à caixa deve 
conter o texto “Quebra em caso de emergência”.  

4.2. Microcontrolador PIC 

Produzido pelo Microchip Technology o microcontrolador PIC é um pequeno componente 

eletrônico programável que inclui em uma única pastilha de silício todos os itens 

necessários ao controle de um processo. Esses itens são denominados periféricos e 

incluem portas de entrada e/ou saída, contadores, conversores analógicos digitais, 

memórias, entre outros (SOUZA, 2007). 

Toda a lógica de controle está estruturada na forma de um programa e gravada 

na memória flash do componente. Quando o microcontrolador é energizado, esse 

programa é executado e as ações desejadas são realizadas (SOUZA, 2007). Sua arquitetura 

de construção inclui um conjunto de apenas 35 instruções, o que facilita a aprendizagem e 

permite uma velocidade de trabalho muito alta (PEREIRA, 2002). 

Os microcontroladores PIC podem ser encontrados em diversos tipos de 

aplicações, tais como: controle de tempo, medição de temperatura e pressão, dentre 

outros. Devido às suas funcionalidades, baixo custo e facilidade de programação estão 

amplamente presentes em automação industrial, alarmes, DVD players, forno de 

microondas, brinquedos, celulares e demais equipamentos eletrônicos de uso diário. 
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Um dos principais ambientes de desenvolvimento para programação de 

microcontroladores PIC é o software MPLAB IDE, o qual inclui suporte a gerenciamento 

de projetos, compilação, simulação, emulação e gravação do chip (SOUZA, 2007). 

 “O PIC pode ser programado em linguagem Mnemônica (Assembly), que é a 

linguagem padrão do MPLAB. Além do Assembly, outras linguagens podem ser utilizadas 

para compilação de alto nível, como por exemplo, Pascal, C e Basic.” (MAGALHAES; 

ARANTES, 2008). 

4.3. Trabalhos Correlatos 

Dentre as aplicações que utilizam microcontroladores, poucos trabalhos envolvem 

segurança industrial (SAMPAIO, 2003). Um trabalho correlato, do ponto de vista da 

estrutura de rede, é o Sistema de Controle Digital - SMALLOGIC (PEREIRA et al., 2007).  

O SMALLOGIC simula uma automação industrial (NATALE, 2008) com várias 

placas microcontroladas que estão interligadas em uma rede mestre-escravo.  A placa 

denominada Master possui duas interfaces de rede e é responsável por gerenciar todas as 

informações do sistema. Uma das interfaces está conectada a um microcomputador, capaz 

de executar um software que permite ao usuário visualizar de forma gráfica e interagir nos 

processos do chão de fábrica. A outra interface está ligada a um barramento com 

configuração mestre-escravo, que conecta as placas dos sensores e atuadores, pelas quais 

são realizadas leituras das variáveis de campo e acionamento das válvulas, motores, 

atuadores e demais dispositivos.  

4.4. Descrição do Sistema  

O projeto proposto visa melhorar o sistema atual de alarme existente nas indústrias, 

composto por uma única botoeira em cada setor, que apenas dispara um aviso sonoro, a 

fim de indicar a ocorrência de uma emergência. Sua implementação utiliza uma central de 

alarme e quatro conjuntos de cinco botoeiras coloridas, apresentada na Figura 1, 

relacionadas a eventos distintos, a fim de proporcionar uma redução no tempo de 

tratamento de acidentes na empresa. 

A central de alarme, visualizada na Figura 1(b), é o principal componente do 

sistema e trata da comunicação por meio de duas interfaces de rede. Uma das interfaces está 

conectada aos conjuntos de botoeiras, que detecta o pressionamento de uma delas. 

Quando esta é acionada, a informação é enviada pela outra interface ao microcomputador, 

exibido na Figura 1(a), que a partir de um software, desenvolvido na linguagem Java 
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(DEITEL; DEITEL; LISBOA, 2006; SANTOS, 2003; SUN MICROSYSTEMS, 2009), 

apresenta a localização e o tipo de evento.  

Cada conjunto de botoeiras está ligado a um microcontrolador PIC, mostrado na 

Figura 1(c), que é constantemente consultado pela central de alarme e envia uma resposta 

para indicar se uma botoeira foi pressionada. Outra funcionalidade consiste em verificar 

se todos os conjuntos de botoeiras estão ativos, pois se alguma conexão apresenta 

problema, a central não recebe a resposta e indica que houve uma falha na comunicação. 

O software executado no microcomputador, Figura 1(a), consiste na interface com 

o agente da brigada de emergência. Essa interface apresenta em um mapa da empresa a 

localização precisa do acidente, o tipo de evento ocorrido e uma lista de recomendações, 

além de emitir um aviso sonoro perceptível em toda a empresa. Os tipos de eventos 

existentes são: acidente pessoal, incêndio, vazamento químico, vazamento de gás e 

acidente com perda material. As recomendações consistem em instruções para o 

tratamento eficiente do acidente, como por exemplo, em um acidente pessoal é necessário 

providenciar uma maca, acionar a ambulância e a equipe médica. 

 

Figura 1 – Visão geral do Sistema de Segurança Industrial Microcontrolado. 

4.5. Construção do Protótipo 

Como a essência do funcionamento do alarme é o código gravado no microcontrolador, 

conhecido como firmware, pouquíssimos componentes de hardware são utilizados. Na 

Figura 2, é apresentado o esquema elétrico da central de alarme com os LEDs que 

sinalizam o conjunto de botoeiras acionado, a sirene para a indicação sonora da ocorrência 

de uma emergência e o componente MAX232. Esse componente é utilizado para fazer a 

conversão de tensão, pois o PIC utiliza-se de 0 e 5 V (Volts) para representar os bits 0 e 1 
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em uma comunicação serial, porém, o microcomputador trabalha com 12 e -12 V na 

representação desses bits.  

 

Figura 2 – Esquema elétrico da central de alarme. 

Na Figura 3, é mostrada a placa de circuito impresso da Central de Alarme. Cada 

LED está associado a um conjunto de botoeiras. Quando uma delas é acionada, a sirene 

emite um aviso sonoro para indicar que ocorreu um evento e o LED correspondente provê 

uma indicação visual. 

 

Figura 3 – Central de alarme. 

O esquema elétrico da botoeira pode ser visualizado na Figura 4, que é composta 

pelo PIC, cinco botoeiras identificadas de “B1” a “B5”, conectores do barramento serial 

(GND, RX e TX) e de alimentação (GND e 5V). 
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Figura 4 – Esquema elétrico da botoeira. 

Na Figura 5, é mostrada a placa de circuito impresso de um dos conjuntos de 

botoeiras. O projeto completo possui quatro conjuntos idênticos, posicionados em locais 

estratégicos da empresa. 

 

Figura 5 – Conjunto de botoeira. 

Após a conclusão da parte eletrônica, foram desenvolvidos dois softwares dos 

microcontroladores, conhecidos como firmwares, responsáveis pelo controle lógico das 

operações realizadas pela central e conjuntos de botoeiras. Na Figura 6, é mostrado um 

trecho do firmware, que implementa a funcionalidade de transmissão do evento ocorrido 

ao microcomputador.  
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Figura 6 – Trecho do Firmware. 

Para testar a comunicação da central de alarme com o microcomputador foi 

utilizado o programa Termite 1.8, cuja função é monitorar a porta serial e exibir na tela os 

caracteres recebidos. A central está conectada aos quatro conjuntos de botoeiras por meio 

de um barramento e ao computador via comunicação serial. Cada conjunto está 

identificado com as letras de “A” a “D”. O protocolo utilizado nessa comunicação 

consulta cada botoeira a partir do envio da sua respectiva letra ao barramento. Se no 

momento da consulta algum botão foi pressionado, o respectivo conjunto de botoeiras 

retorna o número desse botão, caso contrário, responde com o valor 0. Na Figura 7, é 

possível visualizar um teste em que foram acionadas, respectivamente, as cinco botoeiras 

dos conjuntos “B” e “A” para comprovar a comunicação individual de cada uma delas. 

Por exemplo, o conjunto “B” poderia estar localizado no almoxarifado da empresa e os 

botões poderiam representar acidente pessoal, incêndio, vazamento químico, vazamento 

de gás e acidente com perda material. O código retornado pode facilmente ser 

interpretado pelo software e indicar em uma interface o local e o tipo de evento ocorrido. 

 

Figura 7 – Visualização da comunicação serial no programa Térmite. 

Quando ocorre o rompimento do cabo de rede de algum conjunto, o sistema deve 

detectar e informar com a maior precisão possível o local da interrupção. Na Figura 8, 
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pode ser visto um exemplo de falha de comunicação, que apresenta o conjunto de 

botoeiras “B” e o código de erro 6.  

 

Figura 8 – Falha na Comunicação com o Conjunto de Botoeiras “B”. 

A última etapa do desenvolvimento da pesquisa foi a elaboração da interface 

gráfica exibida no microcomputador do brigadista, quando da ocorrência de algum 

evento.  Essa interface pode ser visualizada na Figura 9, que mostra a data, a hora, o local e 

o evento ocorrido. Como são listados apenas os últimos cinco eventos, uma nova 

ocorrência descarta o primeiro registro da lista.  

 

Figura 9 – Interface principal da aplicação. 

Quando um evento é disparado, uma nova janela sobrepõe a tela principal, que 

mostra o tipo de evento, o local, a data, a hora e as recomendações a serem tomadas.   

Para que nenhum evento seja ignorado pelo brigadista, optou-se por abrir uma 

janela para cada novo evento.  Essa forma de implementação é útil em caso de disparos 

simultâneos em áreas diferentes da empresa, como o caso de incêndios de grandes 
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proporções. Se os eventos fossem apresentados em uma lista, na ocorrência de uma 

sequência de chamadas o brigadista poderia observar apenas a última.  

Na Figura 10, é apresentada a janela gerada por um evento de acidente pessoal 

ocorrido no almoxarifado de uma empresa no dia 02/11/2009 às 11:47, bem como as 

recomendações para o seu atendimento. 

 

Figura 10 – Janela indicativa de um evento. 

5. RESULTADOS 

Com base nos estudos bibliográficos, foi definida a estrutura do alarme e realizada a 

construção física dos módulos, denominados central de alarme e conjuntos de botoeiras. 

A partir dos testes realizados no programa Termite 1.8 foi possível comprovar o 

funcionamento lógico do sistema, uma vez que a comunicação entre os conjuntos de 

botoeiras, central e computador ocorreu conforme o esperado. 

A construção do protótipo foi finalizada com a implementação da interface gráfica 

e os testes finais de validação mostraram que todas as funcionalidades propostas foram 

contempladas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho apresentou a estrutura do alarme, que consiste em um microcomputador, 

uma central e quatro conjuntos remotos de botoeiras. Inicialmente, optou-se pela 

construção física da central e de um conjunto de botoeiras, cada qual relacionada a um 

evento distinto.  

Com o desenvolvimento do protótipo, observa-se que o projeto proposto inclui 

uma melhoria significativa quando comparado aos sistemas já existentes nas empresas. 

Isso ocorre devido à funcionalidade de indicar o tipo de ocorrência no momento do 

acionamento do alarme, que proporciona uma redução no tempo em que o brigadista leva 

para verificar o problema e chamar o órgão competente para solucioná-lo. 

Outro ponto de destaque consiste em eliminar os testes para verificar se o sistema 

funciona corretamente e evitar disparos indevidos gerados por rompimento de fios como 

nos alarmes convencionais.  

A pesquisa atingiu os resultados esperados e pode servir de base para a 

elaboração de trabalhos futuros, tais como: 

• Amplificar o sinal para distanciar os conjuntos de botoeiras na 
implementação real em uma empresa. Nesse caso, sugere-se implementar 
uma comunicação por protocolos como o RS485 ou Ethernet. Também 
poderia ser utilizado um link de fibra óptica ou wireless.  

• Armazenar o histórico de ocorrências em um banco de dados, para que 
seja possível realizar consultas sobre os eventos ocorridos.  

• Adaptar o sistema para Web, a fim de que outras pessoas, como por 
exemplo, os gestores da empresa, consigam visualizar os eventos 
ocorridos sem estarem presentes na empresa.  

REFERÊNCIAS 

BIANCHINI, Douglas; MENESES, Michael Bissoto; MARCHI, Victor Luiz de. Robô Móvel 
Controlado Remotamente via Web. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Ciência da Computação) - Faculdades Integradas de Valinhos. 

CORPO DE BOMBEIROS. Corpo de Bombeiros do Estados de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.polmil.sp.gov.br/ccb/pagina15.html>. Acesso em: 10 nov. 2008. 

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; LISBOA, C. A. L. Java: como programar. 6. ed. São Paulo: Pearson 
Education, 2006. 

MAGALHÃES, Luciano dos Santos.; ARANTES, Janaine Cristiane de Souza. Abastecimento de 
Estoque por Robô Microcontrolado. In: 8o. CONGRESSO NACIONAL DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA, 8, 2008, Botucatu. Anais... Botucatu: UNIFAC, 2008. 1 DVD. 

NATALE, Ferdinando. Automação Industrial. São Paulo: Érica, 2008. 

PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC: técnicas avançadas. 3. ed. São Paulo: Érica, 2002.   

ANUIC_N13_miolo_marcas.pdf   296 13/4/2010   12:25:33



 Gabriel Cedran Santos, Weslley Candido Lima 297 

Anuário da Produção de Iniciação Científica Discente • Vol. XII, Nº. 13, Ano 2009 • p. 285-297 

PEREIRA, Luciano Rodrigues et al. Sistema de Controle Digital Utilizando Computador Pessoal. 
2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Faculdades 
Integradas de Valinhos. 

SAMPAIO, Gilberto Maffei A. Pontos de Partida em Segurança Industrial. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2003.  

SANTOS, R. Introdução a Programação Orientada a Objetos Usando Java (PLT). 1. ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2003. 

SEGURANÇA e Medicina do Trabalho. 59. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SOUZA, David José de. Desbravando o PIC - Ampliado e Atualizado para PIC 16F628A. 11. ed. 
São Paulo: Érica, 2007. 

SUN MICROSYSTEMS. Sun Microsystems. Disponível em: <http://www.sun.com/>. Acesso em: 
15 jun. 2009. 

TEIXEIRA, Ivair; ARANTES, Janaine Cristiane de Souza; MACEDO, Jeancarlo. Frequencímetro 
Digital com a Utilização de Microcontrolador PIC. Anuário da Produção Acadêmica Docente 
2007, Valinhos, v. 1, n. 1, p. 168-173, 2007. 

ANUIC_N13_miolo_marcas.pdf   297 13/4/2010   12:25:33



 

ANUIC_N13_miolo_marcas.pdf   298 13/4/2010   12:25:33


