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RESUMO 

 

Neste projeto, foi desenvolvido um sistema de supervisão para complementar e 
monitorar o sistema convencional de pressurização de escadas de edificações, 
realizando assim um preciso controle PWM dos motores de insuflamento para resolver 
as falhas comumente observadas no momento da evacuação de prédios. Hoje, 
quando mais de uma porta corta-fogo é aberta ao mesmo tempo ou uma delas fica 
permanentemente aberta para que todos possam escapar rapidamente, a pressão nas 
escadas diminui bastante e a fumaça se alastra nesse ambiente; e por outro lado, 
quando o sistema atual injeta mais pressão nas escadas para resolver a questão da 
fumaça, as portas tornam-se resistentes à abertura externa, podendo prejudicar a fuga 
dos ocupantes do prédio. O sistema apresentado nesse projeto se propõe a garantir 
que a pressurização seja mantida estável apesar da abertura de portas, 
proporcionando uma rota mais segura (livre de fumaça) para a fuga dos ocupantes da 
edificação. 
 
Palavras-chaves: PWM, escada pressurizada, Prédio, Elipse SCADA 
  



ABSTRACT 

 

In this project, a supervision system was developed to complement and monitor the 
conventional pressurization system of building stairs, thus performing a precise control 
of the PWM insufflation motors to solve the faults commonly observed when 
evacuating buildings. Actually, when more than one fire door is opened at the same 
time or one of them is permanently open so that everyone can escape quickly, the 
pressure on the stairs decreases considerably and the smoke spreads in that 
environment; and on the other hand, when the current system injects more pressure 
on the stairs to resolve the issue of smoke, the doors become resistant to the external 
opening, which can impair the escape of the building's occupants. The system 
presented in this project aims to ensure that pressurization is kept stable despite the 
opening of doors, providing a safer (smoke-free) route for the escape of the building's 
occupants. 
 
Keywords: PWM, pressurized ladder, Building, Elipse SCADA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os edifícios construídos nos últimos anos têm sido projetados para entregar 

cada vez mais inteligência, visando a comodidade e segurança de seus ocupantes. 

Nesse sentido, as indústrias de automação e periféricos estão procurando 

desenvolver sensores, atuadores e sistemas de supervisório que possam atender o 

mercado da construção civil com a eficiência esperada diante das situações mais 

críticas que possam vir a ocorrer.  

Em se tratando especificamente da necessidade de fuga de prédio por motivo 

de incêndio, as escadas ainda são o principal meio utilizado e por isso as mesmas 

devem manter o mínimo dimensionamento de pressurização de modo a permitir a 

evacuação dos ocupantes da edificação com o mínimo de segurança, conforme 

NBR14880/02 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 

2014). A utilização de sensores pode auxiliar no bom funcionamento da câmara 

pressurizada, fornecendo ar suficiente quando todas as portas estiverem abertas, 

evitando a sobrepressurização quando as mesmas estiverem fechadas (TAMURA, 

1992) - há que se levar em consideração sempre a necessidade de cumprir a norma 

NBR 14880/02, que determina uma pressão de até 60 Pa, podendo ser dividido em 

fases, sendo a primeira de 15 Pa e a segunda de 50 Pa. 

Alguns edifícios antigos, que foram erguidos quando as regulamentações de 

segurança contra incêndio ainda não existiam, correm um risco ainda maior de 

apresentar problemas na evacuação pelas escadas em caso de incêndios. “Torna-se 

necessária, também, a aplicação dos conceitos básicos de segurança contra incêndio 

nas adaptações feitas em alguns prédios, pois é possível observar que muitos desses 

projetos realizados, até hoje, apresentam soluções ineficazes” (ONO, 2002 apud 

ONO, 2007).  

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

As escadas pressurizadas são utilizadas desde a década de 1960, como rota 

de fuga durante um princípio de incêndio, como forma de proteção aos ocupantes da 
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edificação, porém, após inúmeros testes realizados, Tamura1 pôde ser observar que 

as mesmas apresentavam algumas falhas, dessa forma não cumprindo o papel para 

o qual foram desenvolvidas. 

 O objetivo da escada pressurizada é manter o local livre de fumaça, tornando-

a assim uma rota segura. Os testes mencionados foram realizados por Tamura em 

duas etapas. A primeira aconteceu mediante um cenário distante da realidade e não 

condizente com a NR 23: após o acionamento do alarme, somente duas portas eram 

totalmente abertas a cada vez, sendo a porta do hall de entrada para acesso dos 

socorristas e a do pavimento que foi acionado; já as portas dos outros pavimentos 

abriam e fechavam conforme as pessoas saíam. Com essa combinação de ações foi 

possível manter o nível considerado de segurança na escada sem fumaça, tornando 

assim uma rota segura. Já a segunda etapa foi realizada com base na situação que 

ocorre na prática, uma vez que logo após o acionamento do alarme de incêndio, as 

pessoas tendem a procurar uma rota de fuga mais próxima e segura, e conforme NR 

23 o primeiro a evacuar o prédio passando pela porta deve deixar a mesma aberta, 

facilitando a saída dos demais. Após esta prática da segunda etapa, foi possível 

observar que a pressão dentro do fosso da escada diminuiu muito, perdendo assim a 

eficiência para que a escada pressurizada foi projetada, então optou-se por aumentar 

a pressão do ar dentro da escada e isso resultou em uma certa resistência para 

realizar a abertura da mesma, dificultando o acesso as escadas. 

Ou seja, verifica-se que as soluções de controle de pressurização para escadas 

existentes hoje não são totalmente eficientes considerando as situações reais 

ocorridas em casos de incêndio em edificações. 

Conforme a NBR 5410 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2005, p. 169), devesse utilizar um gerador de energia para assegurar o 

fornecimento de energia elétrica para o sistema de pressurização e segurança 

existente na edificação durante o incêndio, de modo a garantir a evacuação com 

seguranças dos ocupantes, isso se aplica a edificações acima de 60 metros. A 

edificação deve ter um sistema de motor-gerador que possa manter o sistema de 

insuflamento por no mínimo 4 horas conforme NBR 9077 (ASSOCIAÇÃO 

 

1 George T. Tamura é o oficial de pesquisa sênior no National Research 

Council, Instituto para Pesquisa em Construção, Ottawa, Ontario, Canada. 
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BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2001) item 4.7.15.5 ou a partir da 

norma BS 5588/4, tendo também que seguir a normas descritas na Figura 1. A 

proposta desse trabalho não implicara na utilização de um Moto Gerador, pois se trata 

de 3 pavimentos. 

Conforme NBR 14880/02 a NT 013/07, toda e qualquer proposta de sistema de 

pressurização deve seguir os seguintes critérios de apresentação e desenvolvimento: 

• Vazão (Q) = m3/s  

• Velocidade (V) = m/s  

• Área (A) = m2  

 

Figura 1 - Resumo de exigências para os diversos tipos de edificações com 

sistemas de pressurização. 

 

Fonte: SSP SP (2018). 
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• Pressão (P) = Pa (Pascal) ou mmH2O (milímetro de coluna d’água)  

• Potência = cv (Cavalo-vapor) ou hp (Horsepower)  

• Temperatura em Graus Celsius = °C  

• Altura da Edificação (h) = m 

 

O diferencial de pressão é o mínimo estabelecido na Tabela 1. O fluxo de ar 

Qft é calculado empregando a equação 1: 

 

Qft = 0,827 x A x (𝑃)1/𝑁                                             (1) 

 

Onde:  

Qft = é o fluxo de ar (m3/s); 
Ae = é a área de restrição (m2); 
Pe = é o diferencial de pressão (Pa); 
N = é um índice que varia de 1 a 2. 

 

No caso de frestas em torno de uma PCF, N = 2. No caso de frestas em vãos 

estreitos, tais como frestas em torno de janelas, N = 1,6. Vazão de ar = condição 

padrão de ar com densidade de 1,204 kg/m3. 

O cálculo de vazão de Ar de pressurização (Qat), situação de emergência, por 

porta aberta é dado pela equação 2: 

 

Qat = ((Npf x Apf x 1)  +  (Npa x Avl)) x Vpa                              (2) 

 

 

Tabela 1 - Níveis de pressurização 

Valores de Referencial de Pressão (Pa) 

Sistema de 1 Estágio 
Sistema de 2 

Estágios 

50 

Estágio 

1 

Estágio 

2 

15 50 

Fonte: Adaptada de SSP SP (2018). 
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Onde: 

Qat = Vazão de Ar ser insuflado no ambiente pressurizado em m3/s; 
Npf = Número de portas Fechadas; 
Apf = Área total de escape pelas portas fechadas, em m2; 
Vpa = Velocidade mínima de escape através de porta abeta, igual a 1 m/s; 
Npa = Número de portas abertas; 
Avl = Área total de escape pela porta aberta, em m2.  
 
O cálculo de vazão de Ar considerando vazamentos em dutos é dado pela 

equação 3: 

 
Qt = (Qft ou Qat) x (a ou b)                                            (3) 

 
Onde: 

Qt = Vazão de Ar ser insuflado no ambiente pressurizado em m3/s; 
a = Fator de segurança para dutos metálicos = 1,4; 
b = Fator de segurança para dutos em alvenaria ou misto = 1,5. 
 
A condição para esta aplicação é: 
 

Qft > Qat, então Qt = Qft; 
Qft < Qat, então Qt = Qat. 
  

Conforme a NFPA 101 não pode ser exercida uma força superior que 133 N 

para abrir a PCF, para certificar-se deve-se utilizar o cálculo dado pela equação 4: 

 

F = Fdc +
𝐾𝑑 𝑥 𝑊 𝑥 𝐴 𝑥 ∆𝑝

2(𝑊−𝑑)
                                               (4) 

 

Onde:  

F = Força total para abrir a porta, em N; 
Fdc = Força exercida pela mola para manter a porta fechada, em N; 
Kd = Coeficiente, igual a 1 (unidade métrica); 
W = Largura da porta, em metros; 
A = Área da porta, em m2; 
∆p = Pressão diferencial, através da porta em Pa; 

 d = distância do puxador da porta até a lateral da porta em m; 
 

1.2 HIPÓTESE 

 

As soluções automatizadas, tanto na área industrial quanto na residencial, 

possuem cada vez mais adeptos, dedicados a solucionar problemas com maior 
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eficácia e o menor custo possível.   

 Na construção civil não é diferente pois cada vez mais as empresas do setor 

estão automatizando suas edificações, visando aumentar a qualidade e segurança 

dos serviços entregues.  

Porém, percebe-se que ainda não foi desenvolvido um sistema de supervisão 

da pressurização das escadas das edificações capaz de adequar o sistema a cada 

situação real vivida nos casos de fuga pelas escadas em decorrência de incêndio. Um 

sistema capaz de controlar por PWM os motores de insuflamento, é capaz de manter 

pelo menos dois níveis de pressurização, tornando as saídas de emergência pelas 

PCF mais seguras, assim contendo a fumaça em caso de incêndio.      

 

1.3 OBJETIVO 

 

O objetivo desse trabalho é agregar um mecanismo auxiliar ao sistema de 

pressurização de escadas já existente nos edifícios, conforme Figura 2, de forma a 

monitorar os sensores e controlar os atuadores para um melhorar o desempenho. 

Através de um controlador (Arduino), a proposta é que seja possível interpretar a 

leitura dos sensores analógicos de pressão, para verificar constantemente se a 

mesma está em harmonia entre a câmara pressurizada e pavimento. Dessa forma, o 

 

Figura 2 - Principio do funcionamento da escada pressurizada 

 

Fonte: Adaptado de SSP-SP (2018) 
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sistema auxiliar atuará no momento exato de necessidade, e por isso tende a obter 

êxito em manter a rota de fuga segura. Havendo necessidade, o sistema atuará no 

controle PWM do motor Insuflador para manter a equalização da pressão e o número 

de PCF (portas corta-fogo, conforme  Figura 3) abertas, mantendo a rota de fuga 

desobstruída de fumaça. As PCF devem atender a NBR 11742 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT, 2002). 

Com a utilização de um software como supervisório, o Elipse SCADA, é 

possível monitor as ocorrências. O sistema também irá monitorar as PCF, que estão 

abertas, no momento do sinistro.  

A ideia é reduzir os riscos em prédios compostos por muitos andares, devido à 

dificuldade de uma evacuação rápida neste tipo de edificação - há relatos de grandes 

tragédias na década de 1970 que poderiam ter sido minimizadas, o maior deles, no 

edifício Joelma como pode ser visto na Tabela 2. 

O controle poderá eliminar os riscos do sistema de câmara pressurizada, 

podendo assim se manter o insuflamento constante exigido pela norma BS-5588-4, 

mesmo quando as portas estiverem em modo de evacuação. O sistema de 

supervisório monitorará os sensores de fumaça, alarmes manuais e chaves de fim de 

curso, obtendo um controle das saídas de emergência.    

 

Figura 3 - Porta corta fogo 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Tabela 2 - Principais incêndios ocorridos em edifícios altos na cidade de São 

Paulo 

 

Fonte: Ono (2007) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Será apresentado a seguir o embasamento para a execução desta pesquisa, 

que envolve a busca por sistemas similares e conceitos da área de automação 

industrial. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Encontra-se na literatura trabalhos acadêmicos que tratam de escada 

pressurizada ou de supervisão de sistemas de incêndio. Um sistema de Escada de 

Segurança Pressurizada é apresentado por Rocha (ROCHA et al., 2014). Este 

trabalho presenta a automação de uma escada pressurizada. São apresentados 

circuitos, mas não um sistema de supervisão. O desenvolvimento de um sistema 

supervisório para um sistema automático de combate a princípio de incêndio é 

apresentado por Oliveira (OLIVEIRA, 2019). O sistema é direcionado ao prédio 

depósito de propulsores do Centro de Lançamento de Alcântara. Foi empregada a 

ferramenta MATLAB para construção da interface e CLP para o controle, com 

comunicação através do protocolo OPC. O sistema não incorpora escada 

pressurizada. Um sistema de detecção e alarme de incêndio com supervisório SCADA 

é apresentado por Justa (JUSTA, 2016). O trabalho utiliza um CLP (Controlador 

Lógico Programável) e o sistema supervisório ScadaBR, mas não trata do ajuste da 

pressurização de escadas. 

Algumas empresas apresentam propostas relacionadas a sistemas de 

segurança de escadas pressurizadas, conforme mostrado na Figura 4. De modo geral, 

 

Figura 4 - Painel de controle 

 

Fonte: BKVent (2020). 
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as soluções empregam um painel de controle. 

Estes sistemas controlam o fluxo de ar e de fumaça com sensores comerciais. 

Outras empresas já apresentam sua automação através de uma Interface homem 

máquina (IHM), onde controlam sistemas de segurança contra incêndio remotamente, 

pois geralmente mais de 90% dos incêndios iniciam-se por pequenas áreas e seu 

crescimento dependerá dos materiais disponíveis e sua distribuição na atmosfera 

afetada (SEITO et al., 2008). A IHM de um destes sistemas é mostrada na Figura 5. 

Com o controle do sistema feito remotamente e a ajuda dos sensores presentes 

na área monitorada, a prevenção e até mesmo a diminuição dos acidentes aumentará. 

 

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Esta proposta contempla um conjunto de desafios de natureza multidisciplinar, 

envolvendo automação de modo geral, utilizando sensores sendo eles: sensor de 

fumaça, sensor de pressão e temperatura, chave fim de curso, Arduino como CLP e 

o sistema Elipse SCADA que será utilizado como supervisório.  

 

2.2.1 Sensores 

 

Sensor é definido como sendo um dispositivo sensível a fenômenos físicos, tais 

como: temperatura, umidade, luz, pressão, entre outros. Por meio dessa sensibilidade, 

os sensores enviam um sinal correspondente para os dispositivos de medição e 

 

Figura 5 – IHM de um sistema comercial de controle de escada pressurizada 

 

Fonte: Industech (2020) 
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controle (SILVEIRA, 1998). O sinal de um sensor pode, entre outras funções, ser 

usado para detectar e corrigir desvios em sistemas de controle. 

 

2.2.2 Sensor Analógico 

 

 Pode assumir qualquer valor ao longo do tempo, pois as variáveis são 

mensuráveis por elementos sensíveis a mudança de sua grandeza física, exemplo 

(Temperatura), conforme Figura 6. 

2.2.3 Sensor de Fumaça 

 

A estrutura e a configuração do sensor de gás MQ-2 são mostradas na Figura 

7. O sensor é composto por um micro tubo de cerâmica AL2O3, uma camada de 

detecção de SnO2, eletrodos de medição e aquecimento. Estes são fixados em uma 

crosta feita de plástico e aço inoxidável. O MQ-2 envelopado possui 6 pinos, 4 deles 

 

Figura 7 - Sensor Mq – 2 e circuito para leitura 

      

Fonte: Adaptado de Hayou Electronics (2007) 

 

 

Figura 6 - Variação de grandeza física em sensores analógicos 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

temperatura

mV
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são usados para buscar sinais, e outros 2 são usados para fornecer corrente de 

aquecimento.  

Conforme datasheet do sensor de gás MQ-2 o material utilizado pelo sensor é 

o SnO2, que possui menor condutividade em ar limpo. Quando existe gás combustível 

alvo, a condutividade do sensor é mais alta, como mostrado da Figura 8.  

O sensor de gás MQ-2 tem alta sensibilidade ao GLP, Propano e Hidrogênio, 

também pode ser usado para o metano e outro vapor combustível, é de baixo custo e 

adequado para diferentes aplicações.  

 

2.2.4 Sensor de Pressão BMP 180 

 

Conforme datasheet do componente (BOSCH, 2013), o BMP180 consiste em 

um sensor piezo-resistivo, um conversor analógico-digital e uma unidade de controle 

com E2PROM e uma interface serial I2C. O BMP180 fornece o valor descompensado 

de pressão e temperatura. A E2PROM armazena 176 bits de dados de calibração 

individuais - isso é usado para compensar o deslocamento, a dependência da 

temperatura e outros parâmetros do sensor. O microcontrolador envia uma sequência 

 

Figura 8 - Sensibilidade característica do sensor Mq-2 

 

Fonte: Hayou Electronics (2007) 
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específica para iniciar uma medição de pressão ou temperatura. Após o tempo de 

conversão, o dado de pressão (UP, 16 a 19 bits) ou o dado de temperatura (UT, 16 

bits) pode ser lido através da interface I2C. Um circuito de exemplo de aplicação pode 

ser visto na Figura 9.  

 

O sensor de pressão BMP180 é mostrado na Figura 10. 

 

 

Figura 9 – Circuito de exemplo de aplicação do BMP180 

 

Fonte: Bosch (2013) 

 

Figura 10 - Sensor BMP180 

 

Fonte: Thomsen  (2015). 
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2.2.5 Ponte H (L298N) 

 

A ponte H é um circuito utilizado para inversão de corrente de uma determinada 

carga, bem com o controlar sua potência, conforme mostrado na Figura 11. Esses 

circuitos também são conhecidos como Drivers de corrente bidirecionais, podendo ser 

alimentados com um sinal PWM, e dessa forma, tendo um controle de velocidade. 

 

2.2.6 Controlador Lógico Programável (CLP) 

 

De acordo com Mamede Filho (2002): 

 

Os CLPs são dispositivos que permitem o comando de máquinas e 
equipamentos de maneira simples e flexível, possibilitando alterações rápidas 
no modo de operá-los, por meio da aplicação de programas dedicados, que 
ficam armazenados em sua memória. 

 
Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), CLP é um 

equipamento eletrônico digital com hardware e software compatíveis com aplicações 

industriais. Já, segundo a National Electrical Manufacturers Association (NEMA), CLP 

é um aparelho eletrônico digital que utiliza uma memória programável para o 

armazenamento interno de instruções para implementações específicas, tais como 

 

Figura 11 - Topologia L298N 

 

Fonte: STMicroelectronics (2008) 
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lógica, sequenciamento, temporização, contagem e aritmética, para controlar, através 

de módulos de entradas e saídas, vários sensores e atuadores. 

Esse equipamento nos Estados Unidos recebeu o nome de Programmable 

Logic Controller (PLC), em português Controlador Lógico Programável (CLP) e este 

termo é registrado pela Allen Bradley (fabricante de CLPs). 

Segundo Mamede Filho (2002), os Controladores Lógicos Programáveis 

podem ser empregados em diversos setores da indústria.  Utilizados sozinhos ou 

acoplados a outras unidades, no caso de projetos que ocupam grandes extensões, 

eles operam sincronizadamente fazendo todo o controle do processo. Nesses casos, 

“a automação assume uma arquitetura descentralizada, dividindo-se a 

responsabilidade do processo por várias unidades de CLPs, localizadas em diferentes 

pontos estratégicos da instalação”.   

 

2.2.7 Arduino Mega 2560 

 

O Arduino é uma placa de prototipagem eletrônica composta basicamente por 

um micro controlador Atmel e circuitos de entrada e saída. Sua programação é 

simples, baseada em linguagem Wiring e o seu código é aberto. Basta conectá-lo com 

um cabo USB a um computador e programá-lo via ambiente de desenvolvimento 

integrado (Integrated Development Environment ou IDE). Existem vários modelos de 

Arduino no mercado, que se diferenciam por sua complexidade. Neste trabalho será 

utilizado o Arduino MEGA 2560, que é mostrado na Figura 12. 

O Arduino possui uma série de funcionalidades que podem ser expandidas 

através do uso das Shields (placas encaixáveis que podem conter display LCD e 

 

Figura 12 - Placa Arduino 

 

Fonte: SparkFunElectronics (2014). 
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sensores, por exemplo) e permite que o usuário o utilize em diferentes projetos de 

automação e controle (ARDUINO, 2020).  

Este microcontrolador corresponde às necessidades do projeto e suas 

especificações encontram-se na Tabela 3. Ele possui 54 pinos de entradas/saídas 

digitais das quais 15 podem ser PWM, 16 entradas analógicas, cada uma com 10 bits 

de resolução, 4 UARTs (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), um oscilador 

de cristal de 16 MHz, uma conexão USB, uma entrada de alimentação, uma conexão 

ICSP e um botão de reset. Opera sob uma tensão de 5V e a tensão de alimentação 

recomendada é entre 7V e 12V, com um limite de 20V.  

 

2.2.8 Monitoramento dos sensores 

  

 O monitoramento dos sensores será realizado a partir da leitura de suas 

grandezas, através do Arduino Mega utilizado como escravo. 

 De acordo com (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2011), um sensor nem sempre 

tem características elétricas necessárias para ser utilizado em um sistema de controle. 

Os sinais de saída normalmente são manipulados por um circuito que amplifica o sinal 

 

Tabela 3 - Especificações do Arduino Mega 

Micro controlador ATmega2560 

Tensão de operação 5V 

Tensão de Alimentação recomendada 7-12V 

Tensão de Alimentação Limite 6-20V 

Pinos Digitais I/O 54 (com 15 podendo ser usadas com 

saída PWM) 

Corrente CC por pino I/O 40mA 

Corrente para pino de 3,3V 50mA 

Memória Flash 256KB (ATmega2560) dos quais 8KB 

são usados pelo bootloader 

SRAM 8kB (ATmega328) 

 EEPROM 4kB (ATmega328) 

Fonte: Autor (2020). 
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para ser lido pelo controlador. Os diferentes tipos de sensores devem ser observados 

no momento de construir uma aplicação, sendo um deles (que será aplicado neste 

projeto) o sensor analógico, cuja sensibilidade está ligada à sua variação de grandeza. 

 

2.2.9 Elipse SCADA 

 

O termo SCADA proveniente de Supervisory Control And Data Acquisition, 

traduzido como Controle Supervisório e Aquisição de Dados, se refere a combinação 

de telemetria e aquisição de dados. SCADA abrange a coleta de informação. As 

diretrizes de operação dos controladores são então transmitidas de volta ao processo 

(BAILEY; WRIGHT, 2003). 

A Figura 13 apresenta um exemplo de um sistema de supervisão responsável 

pela comunicação do operador com várias etapas do processo, sem a necessidade 

de presença física no local. Com ele, dispositivos, automatizados ou não, podem 

sofrer intervenções de computadores com funções pré-programadas ou de 

 

Figura 13 - Exemplo de tela de um sistema supervisório SCADA 

 

Fonte: Prado; Ferraz (2013). 
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controladores quaisquer (PRADO; FERRAZ, 2013). 

Os softwares SCADA possuem muitos recursos prontos. São objetos de 

interface com o usuário como telas, botões, campos de entrada de valores, gráficos, 

interface com banco de dados, servidor de alarmes, drivers, fórmulas e muitas outras 

facilidades. As atribuições de um sistema SCADA são basicamente monitoração e 

supervisão (PRADO; FERRAZ, 2013). Apesar da grande variedade de ferramentas 

prontas, o grande potencial em um sistema supervisório está na possibilidade de 

programação background – programas que executam paralelos e em segundo plano 

à aplicação principal. 

Segundo Boyer (1993), um sistema SCADA permite a um operador, em uma 

localização central, controlar um processo distribuído em lugares distantes, como óleo 

ou gás natural, sistemas de saneamento, ou complexos hidroelétricos, fazer set-point 

ou controlar processos distantes, abrir ou fechar válvulas ou chaves, monitorar 

alarmes, e armazenar informações de processo. 

De acordo com esse mesmo autor, quando as dimensões do processo se 

tornam muito grandes, os benefícios, em termos de redução de custos de visitas 

rotineiras podem ser verificados, porque torna-se desnecessária a presença do 

operador ou a visita em operação normal. 

Hoje, os sistemas SCADA podem ter uma arquitetura aberta, ligada em rede, 

de forma a permitir que o fluxo de dados do processo ultrapasse o limite das paredes 

da empresa e percorra o mundo através dos meios de comunicação existentes. 

O Elipse SCADA (ELIPSE, 2009; ELIPSE, 2015) utiliza um protocolo de 

comunicação industrial Modbus, que será apresentado na próxima seção. 

 

2.2.10 Protocolo De Comunicação Modbus 

 

  O Modbus trata-se de um protocolo desenvolvido pela Modicon empresa do 

ramo da automação industrial (hoje Schneider Electric), para aplicação em seus 

produtos. Esse protocolo era utilizado na década de 70 para a comunicação de CLPs. 

Com o passar do tempo, outros fabricantes acabaram adotando esse protocolo, 

autorizados pela Modicon, fazendo com que o mesmo se tornasse um protocolo 

aberto (ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA, 2009). O Modbus é o protocolo mais 

utilizado na indústria, por ser um protocolo aberto isento de royalties.  
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O protocolo Modbus possui um modelo mestre-escravo (master-slave), onde 

os dispositivos escravos comunicam-se entre si, mas todo o controle da comunicação 

é feito pelo dispositivo mestre. O escravo não fornece informações voluntariamente, 

somente se solicitado. Todos os dispositivos estão interligados através de um 

barramento e para que ocorra a correta identificação de cada um, cada escravo recebe 

um endereço. 

O Modbus RTU através do RS-485, é um protocolo relativamente simples 

podendo ser transmitido por meio UART, a diferença entre a comunicação RTU e 

UART é a velocidade da comunicação. A rede Modbus permite endereçar mais de 250 

dispositivos, entretanto, os transceptores RS-485, não conseguem acionar tantos 

dispositivos, é recomendável utilizar 32 dispositivos. 

Por se tratar de um experimento simulado com Arduino, serão abordados 

alguns pontos sobre os principais recursos utilizados para deixar a simulação mais 

próxima possível da realidade como bibliotecas, o recurso do Modbus RTU no 

protocolo de comunicação e sua biblioteca, dentre outros. Também existe o protocolo 

ASCII Modbus, embora a RTU seja mais eficiente e amplamente utilizada em 

aplicações industriais. 

Na Tabela 4 são mostrados os tipos de objetos que podem ser utilizados no 

protocolo Modbus. 

 

A Bobina (Coil) tem tamanho de 1 bit, utilizando o espaço de endereço de 00001 

a 09999. Já o registrador de retenção (Holding Register) tem tamanho de 16 bits, 

utilizando o espaço de endereço de 40001 a 49999. 

Na Figura 14 pode-se observar o quadro de mensagens utilizado no protocolo 

Modbus, onde o mestre do barramento realiza solicitações de para os escravos. 

 

Tabela 4 - Tipos de objetos utilizados no protocolo Modbus 

Tipo de objeto Acesso Tamanho Endereçamento 

Coil Ler e escrever 1 bit 00001-09999 

Discrete Input Só leitura 1 bit 10001-19999 

Input Register Só leitura 16 bits 30001-39999 

Holding Register Ler e escrever 16 bits 40001-49999 

Fonte: ALBUQUERQUE; ALEXANDRIA, (2009). 
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2.2.11 Controle PWM (Pulse Width Modulation)  

 

Uma descrição simples do funcionamento da modulação por largura de pulso é 

dada por Mecaweb (MECAWEB, 2019): 

 
Imagine uma chave simples liga e desliga, quando ligada 100% da tensão e 
da potência é aplicada a carga, já quando a chave está aberta a tensão é nula 
e assim a potência é 0. Quando controlamos o tempo que a chave fica ligada 
e consequentemente o tempo dela desligada podemos controlar a potência 
média entregue a carga, por exemplo: a chave fica ligada 50% ligada e 50% 
desligada, isso quer dizer que em média temos 50% do tempo com corrente 
e 50% sem. Portanto a potência média aplicada na carga é a própria tensão 
média, ou seja, 50%, portanto quanto maior o tempo que o pulso se manter 
em nível lógico alto, ou seja, ligado maior a potência entregue a carga, quanto 
menor o tempo em nível lógico alto menor a entrega de potência. 
 
 

 A tensão de saída é controlada pelo ângulo de disparo. A Figura 15, mostra um 

inversor monofásico, conforme (AHMED, 2000). As chaves Q3 e Q4 do inversor 

passam para o estado ligado após o ângulo α, em relação à passagem de estágio 

ligado da chave Q1 e Q2. A tensão de saída Vo, com largura de pulso de Tw de α, desta 

forma é possível o controle de potência ou velocidade, simulando uma tensão estática 

variável.  

Figura 14 - Quadro de mensagens no protocolo Modbus 

 

Fonte: Freitas (2014). 
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2.2.12 Vantagens do PWM 

 

Uma das vantagens de aplicar o PWM é que o sinal permanece digital em todo 

o percurso desde o processador até o sistema controlado, e nenhuma conversão de 

digital para analógico é necessária – o que é muito positivo levando-se em 

consideração que o sinal digital possui maior imunidade ao ruído. O sinal digital é a 

principal razão pela qual o PWM é utilizado para a comunicação, pois mudar um 

sistema de sinal analógico para PWM pode aumentar drasticamente o comprimento 

de um canal de comunicação. Assim, quando o sinal chega na extremidade receptora, 

uma rede RC (resistor-capacitor) ou LC (indutor-capacitor) adequada pode remover a 

onda quadrada modulada de alta frequência e retornar o sinal para a forma analógica. 

Encontra-se aplicações que utilizam a técnica PWM em uma grande variedade 

de sistemas. Nesta proposta será utilizado para controlar a velocidade do motor do 

insuflador. A saída de um controlador PWM pode ser conectada a um software de 

controle que aumenta o ciclo de trabalho da saída PWM.   

Figura 15 - Forma de onda de saída PWM 

 

Fonte: Ahmed (2000). 
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3 MÉTODO 

 

 O método aplicado será qualitativo e a validação do sistema será realizada a 

partir de uma maquete de um prédio de 3 pavimentos, na escala 1:50, conforme Figura 

16 juntamente com a utilização de um Arduino Mega. 

Os ambientes considerados na edificação encontram-se na Figura 17.  

 

Figura 16 – Maquete de um prédio de 3 pavimentos, na escala 1:50 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 17 – Ambientes considerados na edificação 

  

Fonte: Adaptada de SSP SP (2018). 
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O ambiente 1 corresponde à câmara pressurizada. O ambiente 2 é sem 

pressurização. Observando o ambiente 1, que é o foco de análise deste projeto, o 

sistema supervisório Elipse SCADA (mestre), estará em constante monitoramento via 

comunicação Modbus (RTU) com o Arduino Mega (escravo), o mesmo recebe a 

variação do sensor de fumaça Mq2, do sensor de pressão da câmara e da chave fim 

de curso nas PCF. A câmara pressurizada estará em constante monitoramento, 

mantendo assim a pressão. Mesmo que não esteja acontecendo nenhum sinistro, ela 

deverá manter o estágio 1 pré-estabelecido, conforme Tabela 1, caso contrário será 

realizado estágio 2 conforme a mesma tabela. O sensor Mq2 detectará a fumaça 

(monóxido de carbono - CO), através de sua sensibilidade característica como pode 

ser visto na Figura 8, e após essa detecção, o sinalizador sonoro de incêndio será 

acionado. 

 As portas corta-fogo serão monitoradas para identificar se estarão abertas ou 

fechadas, através da chave fim de curso, e haverá um aviso sonoro se qualquer uma 

delas estiver aberta. A Figura 18 demonstra o esquema de monitoramento e ação de 

todo o sistema que mantem a câmara pressurizada o mais estável possível. 

 

Figura 18 - Esquema de ligação e funcionamento do sistema completo 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Os níveis de pressão desse ambiente estarão sendo monitorados através do 

sensor BMP 180, Figura 10, para garantir a pressurização estabelecida na NBR 14888 

(IT 013/2019). Dessa forma o controlador de velocidade (PWM) do motor de 

insuflamento será acionado se necessário, aumentando ou diminuindo a frequência 

(Hz) de rotação do motor, mantendo assim os níveis de pressão estabelecidos dentro 

da câmara pressurizada.    

Na Figura 19, pode-se observar um fluxograma representando o funcionamento 

do trabalho proposto. Desta forma a aplicação se dará em duas etapas: 

monitoramento de sensores e controle PWM (Pulse Width Modulation). 

  

 

Figura 19 - Fluxograma 

 

Fonte: Autor (2020). 
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4 EXPERIMENTOS E RESULTADOS 

 

Foram realizados experimentos com o objetivo de comprovar o funcionamento 

do sistema. Estes experimentos foram divididos nas seguintes categorias: testes de 

leitura dos sensores, desenvolvimento do sistema supervisório e testes de 

comunicação com os dispositivos de coleta de dados, montagem da maquete e teste 

geral do sistema, e serão descritos a seguir. 

 

4.1 TESTE DE LEITURA DE PRESSÃO DOS SENSORES E SAÍDA PWM 

 

No teste de leitura de pressão dos sensores, foi realizada a ligação elétrica 

entre os sensores e o Arduíno, para a coleta de dados e digitalização do valor de 

pressão., bem como sensores das portas. 

Também foi desenvolvida a programação para geração do sinal do motor no 

Arduíno. Uma parte do código é mostrada na Figura 20. 

 

 
Figura 20 - Código PWM Arduino 

 

Fonte: Autor (2020) 
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4.2 DESENVOLVIMENTO DO SUPERVISÓRIO E COMUNICAÇÃO VIA MODBUS 

 

O desenvolvimento do sistema supervisório foi feito utilizando-se o software 

Elipse e considerando-se os sensores escolhidos para a ligação na maquete, bem 

como a estrutura monitorada. A interface pode ser vista na Figura 21. 

 

 Na Figura 22 pode-se observar a distribuição e parametrização dos pinos para 

 

Figura 21 - Supervisório 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 22 - Registradores 

 

Fonte: Autor (2020) 
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a comunicação Modbus. Cada TAG do supervisório é relacionado a um endereço de 

memória do controlador Arduino, o que possibilita a indicação do estado do respectivo 

equipamento. 

Os botões de alarme de incêndio e sensores de porta corta fogo utilizaram a 

função de código 2 (Ler entrada discreta), pois os mesmos recebem no Coil um valor 

discreto binário (0 para desligado e 1 para ligado).  

Os sensores de pressão e de fumaça utilizam a função 4 (lê registrador de 

entrada de 16 bits). Quando a função é enviada pelo mestre, o código da função é 

responsável em dizer para o escravo que tipo de função ele deve fazer. 

Na Figura 23 pode-se observar o esquema da ligação entre mestre e escravo, 

empregando o padrão RS485. O baud rate utilizado foi 9600 Bd. 

A comunicação foi feita utilizando o Driver Modicon Modbus. Durante o 

desenvolvimento, foram configuradas as portas, seguindo os parâmetros 

estabelecidos no manual. 

Nestes testes, observou-se no sistema supervisório os valores obtidos a partir 

dos sensores e transmitido pelo barramento. 

 

4.3 MONTAGEM DA MAQUETE UTILIZADA NO PROTÓTIPO 

 

A maquete foi constituída em placa de fibra de densidade média (Medium 

Density Fiberboard ou MDF) de 3mm, simulando um prédio de três pavimentos. O 

modelo possui um corredor principal, portas corta fogo e um shaft (abertura vertical 

 

Figura 23 - RS485 para protocolo Modbus 

 

Fonte: Freitas (2014). 

 



42 

 

 

para passar algumas instalações, entre elas a ventilação, mostrado na Figura 24).  

 

Também há grelhas para a ventilação mecânica (difusor de ar) interno e 

externo, mostradas na Figura 25. É possível observar a entrada de ar forçado a 

esquerda e a exaustão da fumaça direita, a exaustão auxilia a eliminação do excesso 

de gases nos corredores. 

 

Figura 25 - Difusor de ar 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 24 - Shaft 

 

Fonte: Autor (2020). 
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4.4 TESTE GERAL DO SISTEMA 

 

A seguir será explorado o resultado final, após todos os softwares configurados, 

programados e verificados individualmente.  

Como pode ser observado, o sistema de supervisório atua como mestre, 

sinalizando as ações realizadas pelo escravo. Ao ser mantida aberta a PCF, sem a 

existência de nenhum sinistro, conforme mostrado na Figura 26.  

A abertura da porta é identificada na tela, mostrada na Figura 27, e ouve-se um 

aviso sonoro. 

Figura 27 - Alarme acionado 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 26 - Porta pavimento 2 aberta 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Quando o botão manual do alarme de incêndio é pressionado, um aviso na tela 

aparece identificando o andar em questão, conforme mostrado na  Figura 28. 

 

 No mesmo instante a luz de saída de emergência é ligada, identificando a rota 

de fuga, conforme Figura 29. 

O motor de insuflamento opera em dois estágios, conforme mostrado na Figura 

30. O motor de insuflamento mantem o primeiro estágio sempre ativo, garantindo a 

pressão mínima dentro da escada pressurizada no momento em que ocorre o sinistro. 

O segundo estágio é acionado por firmware de duas formas: quando ocorre o 

 

Figura 29 - Saída de emergência 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

 

Figura 28 - Botão de emergência acionado 

 

Fonte: Autor (2020). 
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acionamento manual do alarme de incêndio, ou quando o sensor detecta fumaça, 

conforme mostrado na Figura 31.  

O sensor BMP180 monitora a pressão interna, e se a mesma diminuir, o 

segundo estágio também é acionado. 

O acionamento do motor via sinal PWM foi realizado com a abertura de uma 

porta, combinada com simulação de queda de pressão e subsequente ativação do 

segundo estágio do motor. Isto pode ser visto na Figura 32. Na figura são mostradas 

a situação de pressão normal (esquerda), a situação de queda de pressão com 

ativação do segundo estágio do motor (centro) e situação de pressão normal a direita. 

 

Figura 31 - Sensor de fumaça 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Figura 30 - Insuflador 

 

Fonte: Autor (2020). 
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Todos os pontos anteriormente citados, que trazem o resultado prático da 

ativação de botões, sensores e do supervisório, juntos apontam que o sistema 

permitirá garantir a pressurização nas escadas de prédios urbanos em diferentes 

situações relacionadas à presença de fumaça e abertura ou não de PCF. 

 

  

Figura 32 – Funcionamento do PWM 

 

Fonte: Autor (2020). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que o presente trabalho apresentou resultados satisfatórios, 

pois todos os objetivos propostos foram atingidos. A parte referente à comunicação 

entre o controlador Arduino Mega 2560 e o supervisório instalado no notebook, 

ocorreu sem apresentar problemas de atraso na transmissão ou na recepção de 

dados, assim como erros na leitura ou escrita no controlador que pudessem levar o 

sistema a um possível travamento. 

Após a realização dos experimentos e análise dos resultados, conclui-se que o 

sistema desenvolvido para esse projeto cumpre sua função, uma vez que permite 

manter a pressurização nas escadas em caso de incêndio e ausência de fumaça 

independentemente de ter uma ou mais portas sendo abertas simultaneamente, e até 

mesmo com uma porta permanentemente aberta (como instrui a NR 23). Isso quer 

dizer que a solução proposta, de aplicar um supervisório sobre o sistema já existente 

de pressurização, garante maior controle, eficácia e principalmente assegura uma rota 

de fuga menos crítica para os ocupantes da edificação. 

Este projeto abre um leque de possibilidades em todas as áreas relacionadas 

ao controle e automação de dispositivos. Sua implementação, via software, atesta sua 

viabilidade, e a aplicação pode estender-se a supervisão de energias renováveis, 

controle de aparelhos de ar condicionado, sistemas de iluminação, câmeras de 

monitoramento, entre outros.  

O uso de supervisórios em prédios urbanos permite ao usuário vigiar, controlar 

e operar todo o sistema de automação presente na edificação. O presente projeto 

propõe massificar essa utilização, pois trata-se de uma solução acessível e funcional. 
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