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RESUMO 

 

O setor de laboratórios de ensaio do Institutos Lactec apresenta dificuldades para 
visualizar e acompanhar o andamento de testes de longa duração, ou seja, testes 
que são realizados 24 horas por dia e sete dias por semana. Atualmente, para 
acompanhar o ensaio, após iniciado o processo, o profissional responsável pelo 
laboratório deve ir até o local do ensaio para verificar visualmente o andamento e, se 
necessário, intervir ou cancelar o ensaio em questão. Neste contexto, surge este 
trabalho, o que apresenta o desenvolvimento de uma plataforma automatizada de 
vídeo monitoramento digital com gestão remota, bem como analisa a sua 
aplicabilidade em laboratórios de ensaios. Para atender às necessidades de 
acompanhamentos visuais de status, o técnico responsável pelo ensaio ou pelo 
laboratório, necessita estar presente (inclusive em horários diferentes da jornada de 
trabalho, como, por exemplo, finais de semana e feriados), pois o sistema de ensaio 
ou o laboratório não gera nenhum feedback externo para informar a atual situação 
ao responsável, sendo assim, é necessário assegurar a confiabilidade operacional 
do ensaio. O desenvolvimento desta dissertação contempla uma arquitetura 
completa do sistema automatizado para aplicação do sistema CFTV no Laboratório 
de Compatibilidade Dielétrica e demais laboratório dos Institutos Lactec. Os testes 
incluem capacidade de visualização de objetos, capacidade de acesso ao sistema 
por computadores e dispositivos móveis. Além disso, são apresentadas aplicações 
com capacidade analítica de percepção de invasão de perímetro de segurança, 
retirada de objetos da cena de vídeo, ou inserção de novos objetos na cena de 
vídeo. Destacam-se que estas aplicações foram implementadas com o enfoque de 
segurança operacional dos ensaios conduzidos no laboratório. Como resultado final 
provou-se muito útil a utilização das tecnologias de inteligência de imagem para fins 
de controle do laboratório de ensaios. Faz-se necessário salientar que é preciso 
testar as ferramentas de detecção de imagem para cada caso de aplicação, pois 
estão sendo utilizadas para fins de analisar painéis luminosos e não, somente 
pessoas como é o propósito original da concepção dos equipamentos. As variáveis 
devem ser testadas e ajustadas para cada aplicação, laboratório e ensaio. 
 

Palavras-chave: Segurança operacional, Automação, Circuito Fechado de Televisão, 
Análise Inteligente de Vídeo. 
  



 

ABSTRACT 

 

The testing laboratory sector of Lactec Institutes presents difficulties in visualizing 
and monitoring the progress of long-term tests, that is, tests that are performed 24 
hours a day and seven days a week. At present, to follow the test, after the start of 
the process, the professional responsible for the laboratory must go to the test site to 
visually verify the progress and, if necessary, intervene or cancel the test in question. 
In this context, this work presents the development of an automated platform of 
digital video monitoring with remote management, as well as analyzes its applicability 
in test laboratories. To meet the needs for visual status follow-ups, the test technician 
or laboratory needs to be present (including at different times of the workday, such as 
weekends and holidays), as the laboratory does not generate any external feedback 
to inform the current situation to the responsible, being, it is necessary to assure the 
operational reliability of the test. The development of this dissertation contemplates a 
complete architecture of the automated system for application of the CCTV system in 
the Laboratory of Dielectric Compatibility and other laboratory of the Lactec Institutes. 
The tests include ability to view objects, ability to access the system by computers 
and mobile devices. In addition, applications with analytical ability to perceive 
perimeter security intrusion, removal of objects from the video scene, or insertion of 
new objects into the video scene are presented. It is noteworthy that these 
applications were implemented with the operational safety focus of the tests carried 
out in the laboratory. As a final result it has proved very useful to use the imaging 
intelligence technologies for testing laboratory control purposes. It is necessary to 
point out that it is necessary to test the image detection tools for each application 
case, since they are being used for the purpose of analyzing luminous panels and 
not only people as the original purpose of the equipment design. The variables 
should be tested and adjusted for each application, laboratory and assay. 
 

Keywords: Operational safety, Automation, Closed circuit television, Intelligent Video 
Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O homem sempre buscou desenvolver novas técnicas e equipamentos que 

promovessem o seu trabalho mais agilidade e segurança no ambiente profissional, 

além de melhorar a qualidade de vida da humanidade, sendo que estes fatores são 

os motivadores principais para desenvolver novas ferramentas e técnicas. Com a 

chegada de tecnologias, como a automação, busca-se aplicá-las nas atividades 

industriais, comerciais, residenciais, entre outros setores, pois estas estão cada vez 

mais integradas. Trazendo isso para um ambiente laboratorial, onde são 

desenvolvidos ensaios precisos, específicos e que necessitam de acompanhamento 

constante, respeitando uma periodicidade, torna-se possível atualmente o uso de 

monitoramento remoto desse laboratório (SILVEIRA e SANTOS; 2009). 

O homem vem sendo substituído por máquinas, equipamentos como: 

centrais de controle programáveis, câmeras de visão à medida que a automação 

deixa de ser privilégio da indústria e passa a ser adotada em ambientes laboratoriais 

de ensaios. Em contrapartida, outros sistemas que antes foram muito utilizados em 

ambientes residenciais e comerciais passaram a ser projetados e melhorados 

também para uso em ambientes industriais e laboratoriais. 

Equipamentos com tecnologias centralizadas, precisam ser configurados e 

programados diretamente no equipamento, mas estes vêm sofrendo alterações e 

integrações a fim de se tornarem mais flexíveis, podendo integrar com outras 

tecnologias, serem supervisionados e acessados localmente ou remotamente, 

facilitando assim interações do cotidiano e permitindo que o homem possa 

programar ou alterar programações sem estar no mesmo local, sendo capaz este 

realizar mais atividades ou ainda fazer uma melhor administração do tempo para 

desenvolver suas atividades diárias. 

Atualmente há tecnologias disponíveis que podem realizar tarefas 

repetitivas, mecânicas, elétricas, computacionais e combinações de tecnologias, 

favorecendo o surgimento de novas áreas do conhecimento específico como a 

mecatrônica e a automação. Aspectos como a segurança operacional, segurança do 

sistema e segurança das informações referente ao processo são asseguradas com o 

uso e evolução da tecnologia, sem considerar os quesitos econômicos que podem 

ser proporcionados, além do aumento da qualidade.  
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1.1  CONTEXTO 

 

Os recursos computacionais de hardware juntamente com recursos de 

programação são utilizados para implementar controle. Sistemas de automação são 

encontrados em setores da indústria, tais como, controle de qualidade e fabricação 

de produtos, linhas de montagem automática, controle de ferramentas, sistema de 

transporte, robôs e armazenamento (PESSÔA, SPINOLA, 2014). 

A automação é uma ciência de destaque em suas aplicações práticas e suas 

técnicas estão em constante evolução, sendo aplicada em diversos tipos de 

segmentos como: industrial, agrícola, laboratorial, comercial, residencial entre 

outros. A aplicação e implementação de técnicas e modelos visam a melhoria dos 

processos deixando-os mais eficientes (BARTODZIEJ, 2017). 

Segundo Rosário (2009) os primeiros sistemas de automação permitiam 

informar, durante períodos o estado atual do processo industrial, por meio da 

monitoração, inicialmente utilizando painéis de lâmpadas e de indicadores sem que 

tivesse interface de aplicação com operador. Atualmente dispõe-se de sistemas 

mais complexos integrados com a computação em rede e com informações gerais e 

específicas para cada nível hierárquico. 

Para Oliveira (2008) a evolução do sistema de automação se deu através 

das redes de comunicação. Os sistemas de automação, de acordo com Morais e 

Castrucci (2007) também são configuráveis, pois permitem configurar os arquivos de 

evento e alarmes, além de relatórios e interfaces, armazenar procedimentos e 

funções avançadas. 

Entretanto, pode-se perceber que sistemas de automação vêm sofrendo 

evolução constante, sendo uma ferramenta estratégica e utilizada na indústria, pois 

melhoram a eficiência do processo, disponibilizam monitoração do estado atual da 

planta, permitindo intervenções e tomadas de decisões estratégicas no processo de 

forma automática e/ou manual. É com esse propósito que essa dissertação visa 

ajudar gestores e responsáveis a resolver alguns dos problemas referentes a 

segurança operacional de ensaios técnicos. 

Os laboratórios de ensaios dos Institutos Lactec, especificamente o 

laboratório de compatibilidade dielétrica, realizam testes e ensaios em longos 

regimes de duração, para validar, aprovar e garantir que novos produtos ou 

equipamentos atendam as normas pelas quais são regidos. Cada ensaio possui 



15 

 

particularidades e necessita atender normas e procedimentos específicos. Uma 

prática comum é o responsável pelo ensaio acompanhar em tempo integral os 

ensaios, a fim de garantir que todas as características e variáveis sejam atendidas. 

Porém, os profissionais responsáveis pelo laboratório e/ou pelo ensaio possuem 

dificuldades para visualizar e acompanhar o andamento de testes de longa duração, 

porque precisam estar presentes no laboratório para verificar visualmente o ensaio. 

Os ensaios de maneira geral possuem várias etapas, desde o recebimento 

de materiais, encaminhamento dos mesmos materiais ao laboratório de ensaio, 

preparo do material, preparo do laboratório e equipamentos para o ensaio, início do 

ensaio, finalização do ensaio e por fim emissão de relatórios. Ainda possuem uma 

última fase que é o descarte dos resíduos do ensaio, que poderão retornar ao cliente 

ou serem descartados pelo próprio Institutos Lactec. 

Atualmente para acompanhar os ensaios, após iniciado o processo, o 

técnico responsável pelo laboratório deve ir até o local do ensaio para verificar 

visualmente o andamento e se necessário intervir ou cancelar o ensaio em questão. 

A fim de contribuir com os procedimentos envolvidos no ensaio, pode-se usar 

algumas técnicas de sistemas e automação para satisfazer as necessidades atuais 

de acompanhamento, como por exemplo utilização de câmeras para monitoramento 

em tempo real, uso de módulos I/O (I – entradas e O – saídas) para leitura de 

sensores do ambiente e controle de atuadores, sistema VMS (Vídeo Management 

System), que são sistemas de gerenciamento de vídeo, e oferecem a análise de 

vídeo, além de armazenamento, sendo possível o envio de mensagens, alertas para 

dispositivos móveis conforme o que foi parametrizado no software.  

Neste contexto surge este trabalho, onde se desenvolve uma plataforma 

automatizada de vídeo monitoramento digital com gestão local, ou seja, dentro do 

próprio laboratório, podendo também ter acesso remoto que será feito através de 

dispositivos móveis ou um computador com acesso a rede mundial de internet, 

pretendendo-se também analisar a sua aplicabilidade em laboratórios de ensaios de 

maneira geral. 

Esta visualização do que está acontecendo remotamente com os ensaios 

permitirá uma maior segurança operacional por parte do responsável técnico do 

laboratório que poderá acompanhar remotamente a evolução e a segurança do 

ensaio, além de quesitos operacionais do ambiente, como abertura de portas, 

acionamentos de atuadores e leitura de variáveis do ambiente como temperatura, 
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pressão, entre outras. Fato ainda relevante quando o ensaio é de longa duração, 

precisando de acompanhamento em finais de semana por exemplo. 

A integração de diferentes tecnologias como: câmeras convencionais, 

câmeras com alta definição de imagem, câmeras conectadas diretamente a rede 

computacional e módulos de automação, que serão conectadas a gravadores 

digitais de vídeo. O sistema pode ser acessado em computadores e também em 

equipamentos móveis, podendo assim controlar e armazenar os dados dos ensaios, 

se necessário, e também controlar o uso operacional do laboratório, por exemplo 

tendo a função de registrar o número de vezes que as pessoas acessam 

determinados locais, fazendo assim o controle de acesso físico geral do laboratório 

ou ainda de áreas específicas do ensaio, aumentando a segurança operacional do 

laboratório de compatibilidade dielétrica, do Institutos Lactec. Ademais o sistema 

permite apresentar histórico de alarmes, podendo também oferecer rastreabilidade 

de cada ensaio, não necessitando que as pessoas envolvidas estejam presentes no 

ambiente em tempo integral durante andamento do ensaio, podendo obter 

informações de forma automatizada. 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma plataforma automatizada 

de segurança operacional de laboratórios de ensaios, que oferece além de um 

acompanhamento a distância, a confiabilidade operacional dos ensaios laboratoriais. 

Os objetivos específicos são: 

 Levantar o estado-da-arte acerca de automação para segurança 

operacional de laboratórios de ensaios; 

 Levantar requisitos de automação para segurança operacional; 

 Desenhar uma arquitetura para plataforma de automação; 

 Desenvolver a plataforma de segurança operacional; 

 Implantar em um laboratório piloto; 

 Testar a plataforma; e 

 Analisar os resultados. 
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1.3  JUSTIFICATIVA 

 

A evolução econômica de qualquer nação ou instituição possibilita acessar, 

desenvolver e alcançar a tecnologia que, associada a uma elevação nos níveis de 

automação e monitoramento de ambientes, tornam possíveis a flexibilidade e 

acompanhamento, inclusive a distância, de ensaios laboratoriais. Para atender 

necessidades de acompanhamentos visuais de estado atual do ensaio, o 

profissional responsável pelo laboratório, necessita estar presente no laboratório, 

pois o sistema de ensaio ou o laboratório não geram nenhum feedback externo para 

informar a atual situação ao responsável. Alguns ensaios necessitam de 

acompanhamento constante, ou que envolvam certa periodicidade a fim de 

assegurar confiabilidade operacional do ensaio. Assim, atualmente o responsável 

pelo ensaio necessita estar presente inclusive em horários diferentes da jornada de 

trabalho, como por exemplos finais de semana e feriados. 

Com isso, observa-se a possibilidade de uma plataforma que permita que o 

profissional do laboratório, responsável pelos ensaios o visualize através de 

câmeras ligadas a um circuito fechado de TV, acompanhando o estado e andamento 

do teste, a segurança operacional do ensaio, bem como a do laboratório, além de 

poder observar variáveis de leitura através de sensores e poder controlar 

dispositivos a distância, usando um dispositivo móvel, como por exemplo: um 

celular, um smartphone, tablet ou notebook. Através desses dispositivos poderá 

ainda acionar, se necessário, a abertura ou fechamento de portas, desligar o ensaio, 

ou até mesmo cancelar o ensaio a distância, pois atualmente este procedimento 

pode ser realizado apenas de maneira manual e com a presença do profissional 

responsável. 

O programa permitirá controlar o acesso a áreas físicas do ensaio, que 

podem ser acessadas apenas por pessoal autorizado respeitando questões de 

segurança e sigilo tecnológico. O software deve contar com segurança cibernética, 

com criptografia e regras de rede computacionais, bem como segurança para 

acessar o sistema. 

Pelo exposto, a proposta deste trabalho pode trazer vantagens como a 

segurança do ambiente e dos equipamentos mesmo que o profissional responsável 

esteja ausente, podendo visualizar e/ou controlar toda a operação. Resultados deste 

estudo precisarão ser estendidos através de uma reavaliação da plataforma para 
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atender todos os laboratórios de maneira particular. Para o projeto piloto foi 

escolhido o laboratório de compatibilidade dielétrica do Institutos Lactec, por ser um 

dos laboratórios que possuem testes de longa duração, o que significa que podem 

funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana. Após a implantação testadas as 

funcionalidades desejadas, podendo sofrer alterações conforme as necessidades de 

cada ensaio e também para atender de forma mais ampla a todos os laboratórios 

onde esta plataforma poderá ser aplicada. 

 

1.4  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 O presente capítulo traz informações do contexto de aplicação da 

automação em segurança operacional de laboratórios de ensaios, bem como 

apresenta os objetivos e a justifica para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 O Capítulo 2 apresenta conceitos de automação de processos, incluindo 

definições, arquiteturas, aplicações, tecnologias, entre outras. 

Já no terceiro capítulo é apresentado o estado da arte científico, composto 

do levantamento de referências técnico-científicas acerca do tema desta pesquisa, 

bem como tecnológico, o qual contempla uma visão geral da tecnologia disponível 

atualmente no mercado. 

O Capítulo 4 apresenta a descrição dos materiais necessários para o 

desenvolvimento deste trabalho, e ainda, os métodos aplicados para construção da 

arquitetura da plataforma automatizada para segurança operacional de laboratórios 

de ensaios. 

No Capítulo 5 são apresentados os testes e é realizada a análise dos 

resultados iniciais obtidos. Por fim, no Capítulo 6 são discutidos os achados desta 

pesquisa, concluindo sobre o atingimento dos objetivos específicos e tratando da 

apresentação de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

A automação vem se aprimorando e evoluindo a cada dia, desde as primeiras 

invenções que facilitaram a vida do homem até os dias atuais novas técnicas, 

métodos, tecnologias e metodologias surgem para disponibilizar mais tempo ao 

homem para outras atividades. Atualmente tem-se conceitos modernos como a 

indústria 4.0 que vem ganhando notoriedade mundial, sendo aplicada no momento 

por muitas empresas. Como vê-se na Figura 1, a indústria 4.0 é composta de várias 

tecnologias e conceitos da organização de cadeia de valor, reúne sistemas ciber-

físicos, a internet das coisas (IOT). Esses sistemas permitem que produtos, 

processos e serviços inteligentes se comuniquem uns com os outros e com pessoas 

em tempo real em uma rede global, usando computação em nuvem, prototipagem 

rápida, robótica, simulação, mineração de dados, realidade aumentada. Isso desafia 

a forma como os projetos de engenharia serão concebidos e o modo como ocorre a 

gestão das empresas. Este conceito traz uma nova luz sobre o papel da engenharia 

e demais áreas do conhecimento integrados. (CALISIR, AKDAG, 2018) 

 

FIGURA 1: TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 

 

FONTE: 123rf.com (2018). 
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2.1  HISTÓRICO DE AUTOMAÇÃO 

 

Silveira e Santos (2009) afirmam que o homem sempre buscou facilitar seus 

trabalhos, simplificando e substituindo esforços braçais por ferramentas e 

mecanismos, assim aproveitando melhor o tempo para outras atividades que 

envolvam questões intelectuais ou até mesmo o uso do tempo para questões de 

entretenimento e bem-estar. Ainda para os autores, isso começou desde a primeira 

utilização da roda, na Ásia entre 3500 e 3200 a.c., onde já se procurava otimizar e 

controlar o tempo. Grandes descobertas trazem riquezas e deixam suas marcas 

históricas, como por exemplo o uso da água para mover moinhos, que mostrava 

inicialmente que a automação teria, em primeiro momento, um olhar voltado para a 

mecânica apenas e assim foi pensado por muito tempo, em que a mecanização e a 

automação seriam sinônimos. 

Segundo Seleme e Seleme (2008), próximo ao século XVIII, a automação 

surge com James Watt com a invenção da máquina a vapor, trazendo mudanças, 

pois essa invenção foi usada também nos sistemas e processos produtivos, 

aumentando a produtividade e mecanizando tais processos que antes eram 

puramente manuais. A indústria têxtil foi grande colaboradora para a evolução, pois 

utilizando-se de máquinas aliadas com a mecanização de setores, nasce a produção 

em série e suas diversas tecnologias como: projeto de produtos, sistemas e 

ferramentas. 

Com a invenção da locomotiva e navio a vapor, surge uma indústria dos 

grandes produtos e equipamentos. A revolução industrial na sua primeira fase, 

aproximadamente nos anos de 1760 a 1860, destacou a Inglaterra como principal 

exportador de produtos industrializados pois possuíam grandes reservas monetárias 

e de carvão e, usando de sua força naval começou também importar matéria prima. 

Já a segunda fase, de 1860 a 1900, foi o período que se destacou por surgimento de 

novas tecnologias e novas formas de uso da energia, como foi o caso da energia 

elétrica e derivados do petróleo. A terceira é a partir de 1900, com o surgimento de 

grandes indústrias aliadas à automação, que já era uma mistura entre áreas da 

mecânica e elétrica. Porém, avanços mais significativos surgiram após a segunda 

guerra mundial, mais próximo de 1950, onde as indústrias químicas e a eletrônica 

propiciaram avanços acelerados a automação como conhecida atualmente. A 

robótica e câmeras com os sistemas de visão acrescentaram-se aos processos 
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produtivos com grandes avanços e complexidades, fazendo com que estes 

dependam cada vez mais da tecnologia e cada vez menos da intervenção humana. 

Para Franchi e Camargo (2009), os primeiros sistemas de controle surgiram 

no final do século XIX, durante a revolução industrial. Esses sistemas eram quase 

que na totalidade dispositivos mecânicos, com funções de substituir tarefas críticas e 

repetitivas em linhas de montagem na época. Tais sistemas possuíam uma vida útil 

extremamente pequena, devido sua natureza mecânica e técnicas de lubrificação 

precárias existentes naquela época. A partir de 1920, muitos dispositivos mecânicos 

após a expansão de sistemas elétricos, foram substituídos por lógicas de controle 

com relés e contatores, além dos motores elétricos que possibilitavam maior 

flexibilidade em montagens, que antes dependiam de eixo principal e cames 

mecânicos para movimentações. A eletricidade trouxe alternativas como a facilidade 

de movimentos através do motor elétrico de indução que antes não eram possíveis 

se estivessem desvinculadas de um eixo principal da máquina, chamado de eixo 

árvore e seus mecanismos. Além disso trouxe certa viabilidade especialmente para 

máquinas de portes pequenos, mudando assim conceitos e processos de 

fabricação. 

Para Georgini (2009), a aplicação de sistemas de automação perpassa 

necessariamente pela implementação de lógicas de controle e programação em 

sistemas incluindo controladores lógico programáveis (CLPs). Segundo Rosário 

(2009) sistemas de automação devem ser integrados com a computação em rede e 

com informações gerais por níveis hierárquicos. E ainda, Negri et al. (2010) afirmam 

que a evolução do sistema de automação deu-se através das redes de 

comunicação. 

Para Petruzella (2014) a automação de processos inclui controladores 

lógicos programáveis, protocolos de comunicação, redes de comunicação, 

dispositivos de instrumentação e sensoriamento diversos, incluindo câmeras para as 

mais diversas aplicações. 

Para Moraes e Castrucci (2007), os softwares aplicáveis em sistemas 

automatizados também são configuráveis, pois permitem configurar os arquivos de 

evento e alarmes, além de relatórios e interfaces, bem como armazenar 

procedimentos e funções avançadas. 

Como observa-se na Figura 2, as três primeiras revoluções industriais 

focaram na produção em massa, usaram dos avanços da eletricidade, mais 



22 

 

recentemente a tecnologia da informação, automação e robótica, mas com sistemas 

isolados e com pouca integração. Na quarta revolução industrial, estima-se 

mudanças exponenciais, usando das tecnologias existentes e disponíveis, 

permitindo a fusão entre o mundo físico e digital. 

 

FIGURA 2: REVOLUÇÕES INDUSTRIAIS E A INDÚSTRIA 4.0 

 

FONTE: unq.com.br (2017). 

 

2.2  SISTEMAS CFTV 

 

Os sistemas de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), recebem este nome 

por que ao contrário dos sistemas abertos de TV, onde as imagens ficam disponíveis 

para quem quiser acessar, são de monitoramento fechado, disponibilizados apenas 

para aqueles que possuem permissão e possuem o propósito de inibir, detectar e 

comunicar incidentes de segurança. O primeiro sistema de CFTV foi desenvolvido 

em 1942, na Alemanha, conforme Figura 3, com o objetivo inicial de monitorar 

foguetes. Sem possiblidade de gravação estes sistemas possuíam apenas o 

acompanhamento ao vivo. Em 1951 foi desenvolvido o primeiro gravador de fitas de 

vídeo e posteriormente o gravador de vídeo cassete que passou a realizar a 

gravação em fitas magnéticas, esses dispositivos foram posteriormente incorporados 

ao sistema CFTV. Em 1960 é noticiada a primeira instalação temporária de câmeras 

de monitoramento em uma via pública de Londres na Inglaterra. (DAMJANOVSKI; 

2005).  
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FIGURA 3 : LINHA HISTÓRICA DO CFTV 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

Em 1986 foi desenvolvido o primeiro sensor de imagem em MegaPixels 

capaz de capturar 1.4 Milhões de pixels. No ano de 1996 foi desenvolvida a primeira 

câmera IP (Internet Protocol) do mundo, já em 1998 chegam ao mercado os DVRs 

(Digital Video Recorder) que são gravadores de vídeo digitais substituindo os 

antecessores VCRs (Video Cassete Recorder) que eram os gravadores em fitas de 

vídeo cassete. Em 2001 na ocorrência dos atentados de 11 de setembro, com a 

tragédia das torres gêmeas, muda a percepção mundial em relação a importância 

dos sistemas de CFTV e são ampliados os conceitos de segurança, proteção e 

vigilância. (KRUEGLE, 2011). 

Em 2005 é criada a primeira câmera com inteligência de vídeo embarcada e 

em 2010 torna-se perceptível a maturidade das empresas em relação a sistemas de 

vigilância e monitoramento IP e aos sistemas VMS (Video Management System), 

conhecidos como VMS. Em 2011 estimava-se que existiam mais de 10 milhões de 

câmeras operando no mundo e atualmente essa estimativa foi ampliada 

radicalmente. (DAMJANOVSKI; 2005) 

 Os principais componentes utilizados em sistemas de CFTV são: câmeras, 

gravadores, softwares de gerenciamento, conhecidos por VMS (Video Management 

System), cabeamentos e meios de transmissão, para cada um destes itens existem 

diferentes tecnologias e recursos. 
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2.2.1 Câmeras 

 

Quando são analisadas as câmeras deve-se considerar os diferentes 

invólucros construtivos e as diferentes tecnologias e recursos existentes e 

disponíveis, sendo que os principais tipos são (KRUEGLE, 2011): 

 Câmeras Bullet - devido ao formato são adequadas para instalações em 

ambientes externos se destacam mostrando que o ambiente está sendo 

monitorado, podendo ser usada em ambientes internos. Possuem fácil 

instalação e maior precisão no posicionamento. 

 Câmeras Dome - comumente instaladas no teto, paredes e em ambientes 

internos, alguns modelos possuem grau de proteção IP66, o que possibilita 

também a sua instalação externamente, são mais difícil de serem retiradas do 

local de instalação e ainda terem seu posicionamento alterado. 

 Câmeras Speed Dome - usualmente instaladas para monitoramento de 

grandes perímetros, pois têm capacidade de zoom ótico e movimentação 

horizontal e vertical, permitindo obter detalhes que uma câmera fixa não seria 

capaz de obter. Possuem função PTZ (Pan/Tilt/Zoom), ou seja, Pan significa o 

movimento panorâmico ou horizontal; a função Tilt indica inclinação que é o 

movimento vertical; e Zoom indica a aproximação e posterior afastamento da 

imagem. 

 Câmeras Varifocais - são câmeras que possuem lentes com ajustes de foco e 

zoom. Por permitirem ajustes mais específicos na imagem são mais versáteis, 

atendendo a diversos cenários, podendo ser ajustada manualmente ou 

automaticamente se o modelo escolhido possuir ajuste motorizado. 

 

2.2.2 Tecnologias das Câmeras 

 

Para Kruegle (2011) as câmeras podem utilizar diferentes tecnologias, sendo 

as principais: 

 Câmeras Analógicas Convencionais - funcionam com captação de sinais 

luminosos na sua forma original que posteriormente são convertidos para 

sinais elétricos sendo a codificação e o processamento da imagem realizados 

no gravador digital de imagens. Sendo assim uma câmera analógica não 
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possuem função de armazenamento sem um gravador ou uma placa de 

captura. São pouco utilizadas devido a limitação na qualidade da imagem 

sendo substituídas por câmeras analógicas em alta definição e por câmeras 

IP. 

 Câmeras Analógicas em Alta definição - se tornaram uma alternativa para 

quem deseja melhorar a qualidade da imagem do sistema de CFTV sem a 

necessidade de alterar a estrutura de cabeamento, pois mesmo sendo 

analógica, são capazes de atingir altas resoluções e tendo um excelente 

custo benefício, por não requerer alteração no cabeamento, desde que este 

esteja em boas condições de uso. Da mesma forma que ocorre com as 

câmeras analógicas convencionais a análise da imagem nas câmeras 

analógicas de alta definição também é realizada pelo gravador. 

 Câmeras IP – são câmeras de vídeo monitoramento que além de captar o 

sinal e transmitir via rede computacional realizam a compressão e o 

processamento da imagem, sendo assim é na câmera que é definida a 

qualidade de streaming de vídeo e possíveis reconhecimentos de eventos, 

como por exemplo uma detecção de movimento ou um evento de inteligência. 

Além disso possuem um servidor web interno que possibilita o acesso remoto 

direto, para a visualização, reprodução quando há armazenamento interno, e 

configurações. Devido a tais características podem operar de forma 

autônoma, após serem parametrizadas se necessário. Além disso muitos 

modelos de câmeras IP podem ser alimentados via tecnologia PoE (Power 

Over Ethernet) como visto na Figura 4, a ligação entre um switch, a esquerda 

da figura, e uma câmera IP, a direita da figura. Essa tecnologia permite a 

transmissão de vídeo, dados e energia elétrica por meio de um único cabo 

tipo UTP (Unshielded Twisted Pair), cabo com pares trançados não blindados, 

gerando assim economia de infraestrutura. Alguns modelos de câmeras IP 

operam em altas resoluções e com tecnologias mais avançadas, podendo 

substituir até oito câmeras convencionais de alta resolução.  
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FIGURA 4: TECNOLOGIA PoE 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

2.3 Tecnologias e Protocolos Utilizados em CFTV 

 

A tecnologia de CFTV analógica foi desenvolvida em 1942. Conforme, 

visualiza-se na Figura 5, em 1994 foi criada a primeira tecnologia analógica de alta 

definição a HDSDI (High Definition Serial Digital Interface), mas que devido às 

limitações de distância de cabeamento e custo elevado não foi bem-sucedida no 

ramo de CFTV no mercado nacional. Em 1996 foi dado início a tecnologia IP em 

sistemas de CFTV e, apesar ser desenvolvida a bastante tempo, ainda sofre 

constante mudanças, inovações e evoluções, sofrendo aprimoramentos nos dias 

atuais, oferecendo recursos avançados e atendendo projetos de baixa, média e alta 

complexidade. (HARWOOD, 2008). 

No ano de 2012 foi criada a tecnologia HDCVI (High Definition Composite 

Video Interface), sendo um marco para os sistemas de CFTV analógicos em alta 

definição no Brasil. A tecnologia foi muito bem aceita no mercado de CFTV. Em 

2014 surgem as tecnologias AHD (Analog High Definition) e HDTVI (High Definition 

Transport Video Interface) também com o propósito de fornecer imagens em alta 

definição utilizando sistemas de sinais analógicos. Os sistemas atuais são 

compatíveis com várias tecnologias aumentando a interoperabilidade dos 

equipamentos de CFTV. (KRUEGLE, 2011).  
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FIGURA 5: LINHA HISTÓRICA DOS PROTOCOLOS DE CFTV 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

A HDCVI é baseada em sensores de imagens em MegaPixels, CMOS 

(Complementary Metal-Oxide Semiconductor), com processador de sinal de imagem 

próprio ISP (Image Signal Processor), com base na tecnologia de transmissão de 

imagens a HD (High Definition) através de cabos coaxiais. A tecnologia HDCVI 

captura imagens de varreduras progressivas de alta definição e as transmite sobre o 

cabo coaxial em longas distâncias. 

A tecnologia HDCVI utiliza uma modulação de imagem mais resistente 

contra atenuação e ruídos de instalação. É menos suscetível a interferências 

eletromagnéticas, além disso, oferece mais alcance de transmissão e a integração 

dos sistemas de áudio e controle PTZ de câmeras speed dome. Tudo isso 

trafegando através de um único cabo de vídeo, que pode ser coaxial ou um cabo 

UTP mais um conector Balun (Balanced - unBalanced), recebe esse nome devido 

as iniciais palavras em língua inglesa Balanced e unbalanced, e, é um 

conector/conversor para realizar o casamento de impedâncias para evitar perda de 

sinal eletrônico (DUFOUR, 2013). 

Onvif é um protocolo aberto que padroniza a comunicação entre os 

dispositivos de vídeo em rede, permitindo a interoperabilidade entre aparelhos de 

diferentes marcas. Porém, por ser um protocolo aberto nem sempre a 

compatibilidade é totalmente garantida, mas existem perfis específicos que 

implementam padrões do protocolo e garantem a comunicação desde que os 

equipamentos estejam dentro do padrão, como por exemplo o perfil S, que 

implementa um streaming de vídeo e a gravação regular (DUFOUR, 2013). 
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2.4 Lentes 

 

Além de escolher a tecnologia e recurso existentes em câmeras de CFTV 

para Damjanovski (2005) é importante escolher o tipo da lente e o sensor que deve 

ser decisivo em relação a o que se pretende monitorar. 

A lente vai variar de acordo com o ângulo de abertura e o foco necessário, 

ou seja, o primeiro passo é definir o que se quer monitorar e os níveis de detalhes 

desejados, conforme ilustrado na Figura 6. 

 

FIGURA 6: TIPOS DE LENTES 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

Uma lente de 2.8mm, por exemplo, proporcionará um ângulo mais aberto e 

uma imagem com menos detalhes. Já uma lente de 12mm deverá ser utilizada para 

focar uma região específica, com maior alcance e possibilitará uma visualização 

mais detalhada. Quando menor a distância focal (tamanho em milímetros da lente) 

maior o ângulo de abertura e menor a ampliação. Da mesma forma, quanto maior a 

distância focal da lente, menor o ângulo de abertura e maior a ampliação. Com uma 

câmera varifocal é possível contemplar diversos ângulos de abertura e distâncias 

focais, ou seja, é um produto mais versátil e atenderá diferentes tipos de cenário 

(NOF; HASEGAWA, 2009). 
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2.4.1 Sensor da Câmera 

 

Outro item que deve ser considerado na escolha da câmera e um dos seus 

principais componentes é o sensor, responsável por receber os sinais ópticos e 

convertê-los em sinais elétricos. Existem dois tipos principais de sensores o CCD 

(Charge-Coupled Device) e o CMOS, recentemente o CMOS substituiu o CCD, para 

aplicações em câmeras, pois alcança altas velocidades e consome menos energia. 

Quanto ao tamanho o sensor pode ter 1/3, 1/4 ou ainda possuir um tamanho 

específico. Geralmente quanto maior a dimensão do sensor maior a resolução que a 

câmera suporta, além disso o tamanho do sensor de imagem também afeta a sua 

sensibilidade a luz, quanto maior, melhor o desempenho em luminosidades mais 

baixas e o angulo de abertura da câmera em conjunto com a especificação da lente. 

O sensor de 1/3 possibilita ter um ângulo de visão maior, quando associado a lentes 

menores, por exemplo uma lente de 3,6mm possibilita um ângulo de abertura de 

aproximadamente 73º já a mesma lente associada com o sensor de 1/4 possibilitará 

um ângulo de abertura de 65º, ou seja, quanto maior a dimensão do sensor maior a 

resolução que a câmera suporta, além disso o tamanho do sensor de imagem 

também afeta a sua sensibilidade a luz, quanto maior melhor o desempenho em 

luminosidades mais baixas (DAMJANOVKI, 2005) e (DUFOUR, 2013). 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, foram apresentados os avanços da advindos da automação e 

sistemas de circuito fechado de televisão. Relata-se que um sistema de CFTV foi 

utilizado para fins de monitoramento de equipamentos, com viés de monitorar a 

segurança operacional de um foguete e a segurança pessoal de toda a equipe. Após 

seu surgimento e aplicação pensou-se em usá-lo para monitorar ambientes visando 

a segurança patrimonial e observar comportamentos das pessoas, como no caso de 

vias monitoradas em Londres.  

Torna-se importante lembrar que o conjunto de itens a serem escolhidos em 

um projeto é expressivo e influenciam na infraestrutura, tipos de equipamentos, 

tecnologias existentes e devem ser selecionados de acordo com a necessidade de 

cada aplicação. 
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Para sistemas que envolvam automação e CFTV, a escolha de câmeras, 

gravadores, softwares de gerenciamento (VMS), cabeamentos e meios de 

transmissão, são itens a serem observados. Todos os equipamentos escolhidos 

devem ser compatíveis entre si e além da tecnologia escolhida, no caso específico 

das câmeras pode-se optar pelo hardware diferenciado com é o caso de: tipos de 

lentes, ângulo de abertura da lente, tipo de encapsulamento do conjunto, tipo e 

tamanho do sensor. 
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3 REVISÃO TECNOLÓGICA E DA LITERATURA TÉCNICO-CIENTÍFICA 

 

 

3.1  REVISÃO DA LITERATURA TÉCNICO-CIENTÍFICO 

 

Para Campana e Oplustil (2011) a automação laboratorial é um 

posicionamento estratégico da empresa e da sua forma da atuação, aliada à 

medicina laboratorial, sendo para prevenção, diagnóstico e prognóstico ou até 

mesmo para acompanhamento terapêutico. Algumas tendências terão forte impacto 

para a medicinal laboratorial dentre elas as ferramentas de gestão, a automação, a 

consolidação e integração, tecnologia da informação, fazem parte de um grupo de 

disciplinas e competências que podem ser fortemente observadas e que foram 

incorporadas para a própria evolução da medicina. 

Barbedo (2012) afirma que existe uma grande variação no processo de 

automação de um laboratório dependendo do tipo de automação a ser implantado. 

Podendo ser pontual, sendo implantado ferramentas automáticas em algumas 

etapas do processo laboratorial ou pode ser mais amplo, envolvendo a aquisição de 

sistemas de automação dedicados ao laboratório. O grau ideal depende do tamanho 

do laboratório e também do número de ensaios ou exames realizados, e devem ser 

observados os custos de implantação, volume de atividades, tempo de implantação, 

flexibilidade, confiabilidade desejada, segurança, disponibilidade, treinamento de 

equipe especializada e análise das mudanças de layout que podem inviabilizar a 

implantação pela falta de espaço físico. Em resumo o grau de automação mais 

adequado para cada laboratório depende de três fatores fundamentais: custo, 

quantidade de amostras processadas e flexibilidade, mas nunca se deve esquecer 

as funções e necessidades específica e exclusivas de cada laboratório. 

Pereira (2012) mostra que os laboratórios de análises clínicas estão em 

constante mudanças, causadas por fatores que nem sempre estão ligas a questões 

econômicas. Mas tais laboratórios sofrem pressão para entregar exames com mais 

qualidade, o que apoiam em sistemas de automação para trazer os resultados 

desejados. Os gestores precisam ficar atentos em realizar a automação em tempo 

certo e custos aceitáveis para a sobrevivência do negócio. Este fator este que é o 

principal agente de mudança do desempenho em laboratórios de análises clínicas 

no Brasil. Os gestores de laboratórios na grande maioria estão mais preparados 
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tecnicamente do que gerencialmente, tornando ainda mais estratégica a 

necessidade de mudança no desempenho em laboratórios, sendo possível com a 

automação laboratorial.  

Segundo Pilta et al. (2014) equipamentos que automatizam processos 

laboratoriais de bioanálise por identificação de imagens aumentam a qualidade das 

análises, atingem maior credibilidade, reduzindo tempo e erros nas análises, 

melhorando a precisão dentro do mercado da biomedicina. Os resultados 

demonstram um cenário favorável para utilização da automação laboratorial, 

evitando possíveis infecções para aqueles que realizam os procedimentos. Visa 

melhorar o processo de diagnóstico, iniciando um tratamento o mais breve possível, 

muitas vezes até precoce de infecções.  

De acordo com Frejlichowski et al. (2014), sistemas de segurança 

inteligentes baseados com analíticos de imagens combinam vantagens dos sistemas 

de alarmes, vigilância por vídeo e sistemas aplicados a domótica, que é uma 

modalidade da automação, sendo aplicada a residências. Os sistemas de segurança 

com inteligência podem ser uma solução completa que irá reagir automaticamente 

conforme programado para cada situação por exemplo, proteção, intrusão não 

permitida, detecção de crime ou ainda supervisão de pessoas doentes ou com 

necessidades especiais. Algoritmos podem oferecer vantagens quando combinados 

com sistemas de alarme, e um modelo de processamento de vídeo, que foca na 

análise de imagens com detecção, localização, retirada, classificação e 

rastreamento de objetos, combinados em um sistema multifuncional. A customização 

e diversidade de aplicações também são vantagens competitivas, sendo uma 

solução autônoma necessitando a interação humana apenas para calibração e 

ajustes do sistema. 

Consideram Santana e Barbosa (2015) que a automação laboratorial 

corresponde ao conjunto das atividades de planejamento que servem para garantir e 

sustentar que os produtos e/ou serviços atendam aso requisitos mínimos de 

qualidade  garantindo, que o produto ou serviço final seja alinhado com as 

necessidades do cliente. Afirmam ainda que a automação tem grande importância 

em procedimentos analíticos, pois o seu ideal é implantar sistemas de qualidade, 

reconhecer e minimizar erros. Com o advento da automação, aliados com a robótica 

e a processos informatizados, houve uma evolução significativa aos laboratórios de 

análise clinica, reduzindo custos, aumentando produtividade, reduzindo de forma 
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substancial os prazos de divulgação de resultados, melhorando todo o processo 

desde a coleta, processamento e entrega de resultados. 

Para Perpetuo e Barbosa (2015) além de ser uma vantagem competitiva 

estes sistemas podem ter impacto sobre a interface e afetando a eficiência, a 

eficácia da qualidade do atendimento, reduzindo erros e melhorando a qualidade. A 

gestão adequada dos custos é um tema que traz ao laboratório a oportunidade de 

trabalhar de maneira eficiente e utilizar os recursos disponíveis de forma efetiva. 

Tais recursos costumam estar atualizados conforme a evolução tecnológica, o que 

faz com que ferramentas como a automação estejam cada vez mais presentes, 

tornando possível o máximo aproveitamento. Constantemente é necessário avaliar a 

qualidade, produtividade e custos, não podendo descartar nenhum desses itens 

mínimos na análise. A automação de processos tornou-se tão convincente, que já 

deixou de ser uma vantagem competitiva para laboratórios, podendo mudar toda a 

interface com o cliente, afetando na eficiência e eficácia da qualidade do 

atendimento, reduzindo assim erros e melhorando a qualidade de maneira essencial. 

Zhang et al. (2015) afirmam que sistemas inteligentes de segurança 

residencial, contém vários sensores, mas com o desenvolvimento da tecnologia de 

vídeo, as casas inteligentes ficaram ainda mais atrativas, tornando o sistema ainda 

mais completo, podendo inclusive ajudar na tomada de decisão e recuperação final 

das informações. As tomadas de decisão podem ser feitas a partir de sistemas de 

segurança e monitoramento inteligentes e análise de vídeos, podendo gerar um 

padrão de trajetórias comportamentais de cada pessoa inserida no ambiente 

doméstico. O sistema é capaz de fornecer e analisar vários padrões 

comportamentais e também comportamentos anormais, fornecendo assim a geração 

de alarmes em tempo real e análise de vídeo inteligente para segurança doméstica. 

O sistema poderá incorporar sensores diversos, como pressão e sensor 

infravermelho para posicionamentos, podendo também pensar sobre eficiência 

energética e conforto. 

 

3.2  REVISÃO TECNOLÓGICA 

 

3.2.1 Recursos de câmeras analógicas e analógicas em alta definição 
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Dependendo do ambiente onde a câmera está instalada, necessita de 

recurso específicos, mas é importante salientar que nem todos os modelos de 

câmeras possuem todos os recursos citados a seguir, por isso é necessário observar 

no momento da aquisição os manuais e datasheets de cada produto, confirmando as 

características técnicas do equipamento. 

 

 BLC - (Back Light Compensation) 

 

Com o recurso BLC, compensação de luz de fundo, observado na Figura 7, 

aumenta-se o brilho total da imagem. Esse recurso é utilizado quando o ambiente 

monitorado está com a imagem muito escura. 

 

FIGURA 7: IMAGEM COM TECNOLOGIA BLC 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

 WDR - (Wide Dynamic Range) 

 

O recurso WDR, conforme Figura 8, possibilita tratar a imagem por completo 

ajustando tanto as áreas claras quanto escuras deixando a imagem mais nítida. 

Neste caso o sensor de imagem captura várias imagens com exposições curtas e 

longas. A imagem com condição normal de luz é combinada com a imagem de alta 

velocidade de exposição e luz forte em segundo plano em um único frame. Esse tipo 

de compensação apresenta maior qualidade que a compensação digita do WDR. 

Alguns modelos de câmeras possuem o DWDR (Digital Wide Dynamic Range) que é 



35 

 

a compensação digital, realizada pelo software da câmera, otimizando a qualidade 

da imagem, através de cálculos e ajustes da exposição. 

 

FIGURA 8: IMAGEM COM TECNOLOGIA WRC 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

 IR – Infravermelho (Infrared) 

 

O Led (Light Emission Diode) infravermelho é um recurso muito comum em 

câmeras de CFTV que permite a formação e visualização da imagem em ambientes 

sem iluminação, visualizado na Figura 9. Isso é possível, pois todo corpo sólido a 

uma temperatura acima do zero grau absoluto, emite radiação infravermelha que é 

invisível ao olho humano, sendo que câmeras que possuem esse recurso são 

capazes de converter essa radiação em luz visível. De um modo geral os leds 

emissores de sinal infravermelho, refletem no objeto e são captados pelo 

infravermelho da câmera, que acoplado ao sensor de imagem conseguem formar a 

imagem com clareza. 

O infravermelho é especificado pelo alcance, por tanto, existem câmeras 

com diferentes capacidades de infravermelho que podem ir de 5m até casos mais 

específicos ultrapassando os 100m de alcance. Podem haver diferenças de 

desempenho dependendo do hardware ao qual a câmera está conectada, por isso é 

importante utilizar todo o hardware de qualidade para garantir as funcionalidades 

escolhidas. Algumas câmeras possuem IR inteligente que possuem imagens mais 

nítidas e iluminação uniforme. Com essa função mesmo que objeto focado esteja 

muito próximo a câmera, poderá ser identificado com nitidez, o que já não ocorreria 
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sem a presença do recurso pois por padrão o infravermelho não potencializa o sinal 

emitido de acordo com a distância do objeto, podendo haver estouro de branco na 

imagem, impossibilitando sua identificação. 

 

FIGURA 9: IMAGEM COM TECNOLOGIA IR 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

 HLC (High Light Compensation) 

 

Com esse recurso é possível reduzir altos níveis de incidência de luz como 

por exemplo, aqueles emitidos pelos faróis de veículos, conforme Figura 10. 

 

FIGURA 10: IMAGEM COM TECNOLOGIA HLC 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

 Zoom Motorizado 
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Outro recurso específico é o zoom motorizado que permite um ajuste da 

lente e do zoom da câmera de forma remota. Esse ajuste preciso do ângulo de 

abertura remotamente disponibiliza ainda mais versatilidade e praticidade aos 

sistemas de CFTV. 

Além dos recursos citados, existem ainda recursos mais específicos como a 

classificação IK 10, que garante um alto nível de proteção contra impactos externos, 

que possam comprometer a integridade do equipamento. Este recurso é indicado 

para locais que precisam de um monitoramento robusto e seguro, sendo ainda 

protegidos contra vandalismos. 

 

3.2.2 Recursos de câmera IP 

 

Assim como as câmeras analógicas as câmeras IP dispõem de vários 

recursos como: BLC, WDR, HLC, IR e além deles a interface web que possibilita a 

visualização de imagens e eventos e a realização de configurações diretamente na 

câmera. 

 

 PoE (Power Over Ethernet)  

 

Este é um recurso disponível em alguns modelos de câmeras IP, que é um 

protocolo que permite o tráfego de dados e alimentação via cabo de rede, ou seja, 

com apenas um cabo do tipo UTP, torna-se possível transmitir dados e também 

alimentação sem interferências. Salienta-se que para funcionar é necessário que os 

equipamentos disponham dessa tecnologia nas duas pontas. Como por exemplo, 

uma câmera conectada a um switch ou NVR com PoE. 

 

 Inteligência de Vídeo 

 

Algumas câmeras IP possuem recursos analíticos de imagem e inteligências 

de vídeo incorporados, alguns recursos são: detecção de face, linha virtual, cerca 

virtual, mapas de calor, retirada e/ou abandono de objetos entre outros. São 

produtos que estão em evolução constante, tornando-se os cada vez mais robustos 

e inteligentes. Todas as funções analíticas de imagem após serem configuradas, 

quando forem acionadas podem disparar um alarme, que pode gerar um evento e 
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por sua vez permitirá gerar uma ação no sistema, sendo: enviar uma mensagem ao 

operador do sistema, acionar uma saída de alarme da câmera ou do NVR e até 

mesmo enviar um e-mail com uma foto do evento que foi reconhecido, conforme: 

 Linha virtual - Nesta função como se observa na Figura 11, a câmera cria uma 

linha virtual na cena, assim qualquer objeto que ultrapassar essa linha no 

sentido definido pelo administrador do sistema, irá disparar um alarme. 

 

FIGURA 11: IMAGEM LINHA VIRTUAL 

  

FONTE: Intelbras (2018). 

 

 Cerca virtual – na Figura 12, semelhante a função de linha virtual, porém a 

câmera cria um perímetro na cena, ou seja, é um espaço que quando 

ultrapassado ou preenchido, irá acionar um alarme. 

 

FIGURA 12: IMAGEM CERCA VIRTUAL 

  

FONTE: Intelbras (2018) 

 

 Abandono ou Retirada de Objetos – a câmera identifica automaticamente, 

qualquer alteração ocorrida na área selecionada, seja pela retirada ou 

depósito de objeto na cena, como nota-se na Figura 13. 
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FIGURA 13: IMAGEM ABONDONO OU RETIRADA DE OBJETOS 

  

FONTE: Intelbras (2018). 

 

 Detecção de Face – após configurada a câmera pode reconhecer qualquer 

rosto que aparecer na cena, gerando assim um alarme.  

 Detecção de Áudio – em muitas câmeras IP é possível instalar um microfone 

para fazer a detecção de áudio no ambiente, um alarme é ativado quando a 

câmera capta um ruído, como por exemplo um intruso quebrando os vidros, 

tentando invadir o local monitorado. Além disso a câmera possui uma função 

de alarme de silêncio, ou seja, quando ela irá gerar um alerta caso o 

microfone não capte um nível mínimo de som.  

 Mapas de Calor – pode ser usado para analisar o comportamento de 

consumidores em estabelecimentos comerciais, auxiliando gerentes a 

analisar quais áreas do estabelecimento mais chamam atenção dos clientes, 

é possível criar as rotas dos consumidores e analisar os pontos mais 

acessados de acordo com o layout da loja. Os locais mais acessados podem 

ser estratégicos para deixar as campanhas de marketing ficarem mais 

eficientes e aumentar as vendas. 

A instalação da câmera é um ponto importante a ser observado para o bom 

uso do recurso analítico de imagem. Recomenda-se uma inclinação de 45º a 60º em 

relação a parede de fixação e a uma altura de no mínimo três metros para 

ambientes internos. Já em ambientes externos entre cinco a 10 metros de altura. É 

aconselhável evitar tremores, instalação próximas a espelhos, água ou superfícies 

reflexivas. Também é possível usar o zoom ótico da câmera para cenários distantes. 
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3.2.3 Gravadores de Vídeo 

 

Os principais tipos de gravadores de vídeos são os DVRs (Digital Video 

Recorder), NVRs (Network Video Recorder) e os HVRs (Hybrid Video Recorder) que 

funcionam como os DVRs. 

Os gravadores digitais de vídeo, DVR, são amplamente utilizados em 

sistemas de CFTV, com o principal objetivo de armazenar as imagens e 

disponibilizar o acesso remoto das imagens das câmeras conectadas a ele. No 

passado eram utilizados apenas com o monitoramento de câmeras analógicas, hoje 

muitos se transformaram em HVR, e já suportam várias tecnologias no mesmo 

equipamento como câmeras IP, o que permite mesclar a tecnologia de câmeras 

analógicas e IP, sem a necessidade de migrar todo o sistema de CFTV para uma 

tecnologia específica.  Apesar dos DVRs já suportarem algumas câmeras IP, 

quando o uso é exclusivo de câmeras IP, a melhor opção é utilizar um NVR, 

gravadores de vídeo em rede, que são projetados e desenvolvidos especificamente 

para trabalhar com câmeras IP. Os NVRs são utilizados para armazenamento e 

reprodução das imagens, mas também são capazes de gerenciar eventos 

identificados pelas câmeras, além de disponibilizar o acesso remoto a todas as 

câmeras a ele conectadas. Existem NVRs que possuem portas PoE, que além de 

alimentar as câmeras que estão diretamente conectadas a ele fornecem nível de 

proteção extra, deixando as câmeras menos suscetíveis a surtos de tensão. 

No geral tanto DVRs quanto NVRs possuem funcionalidades que auxiliam na 

identificação e notificação de eventos possibilitando a integração entre o sistema de 

CFTV e softwares de gerenciamento VMS como: a visualização e reprodução local 

ou remota de todas as câmeras a eles conectadas, o envio de foto por e-mail ou por 

ftp quando ocorrer um evento, a execução de um alarme na ocorrência de uma 

anormalidade do sistema, ou acionamento de motores de uma câmera PTZ. 

Câmeras analógica e analógicas de alta definição somente funcionaram com DVRs, 

e é ele o responsável por codificar e processar as imagens geradas pelas câmeras, 

ou seja, toda a inteligência do sistema está embarcada no gravador. No caso de 

câmeras IP a codificação e o processamento são realizados pela câmera. 
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3.3  CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

Neste capítulo, foi apresentado o levantamento técnico-científico acerca de 

uso de automação e câmeras em laboratórios de ensaio. Algumas áreas já fazem 

uso dessas tecnologias a um certo tempo, como é o caso de laboratórios de análises 

clínicas que inclusive automatizam o processo de exames quase que em sua 

totalidade. 

Também foi apresentado o tipo de tecnologia para compensação de 

imagens que muitas das câmeras atuais utilizam e demais recursos como o PoE que 

otimiza a tanto em custo quanto em alteração da infraestrutura quando se optar por 

câmeras com a tecnologia IP. 

Em relação as inteligências de vídeo, estão disponíveis em duas formas: a 

primeira forma é em tecnologia embarcada em câmeras IP, onde possui um sistema 

operacional interno (geralmente Linux), responsável por gerenciar uma inteligência 

apenas por vez e integrar essa informação com software proprietário ou aplicativo de 

celular e a segunda opção é diretamente nos sistemas VMS, fazendo uso de 

câmeras convencionais de alta resolução, podendo inclusive usar mais de uma 

opção de análise de imagem inteligente simultaneamente. Na tabela 1, pode-se 

observar alguns dos principais softwares VMS disponíveis no mercado e suas 

características. 

Destacam-se quatro marcas específicas: software Intelbras Security Center, 

desenvolvido em parceria com a empresa Genetec, o software D Guard Center da 

empresa Seventh, o software Digifort Enterprise e o software Intelbras Sim Plus. 

Todas têm desenvolvimento e suporte nacional.  

O software Intelbras Security Center também conhecido como VMS Genetec 

foi desenvolvido para integrar diversas marcas e equipamentos, tem uma atenção 

especial para produtos da Intelbras que funcionam com protocolo proprietário 

intelbras1, seu custo é mais expressivo em relação a outros softwares do mercado, 

mas é um dos mais usados no mundo em grandes projetos, destaca-se por 

proporcionar ser usado tanto em sistema operacional Windows da Microsoft quanto 

em sistema operacional MacOS da Apple. Além disso as inteligências de vídeo, 

conexões com placas de automação são comercializadas de forma individual, 

podendo o usuário após a configuração acessar e interagir com o sistema via 

aplicativo móvel, destaca-se por também controlar placas de automação, ou seja, 



42 

 

pode ler informações do ambiente através de sensores ou botões conectados as 

entradas da placa e controlar ambiente conforme necessidade ou via programação 

através de atuadores conectados a saída da mesma placa de automação. 

 

TABELA 1 – COMPARAÇÃO DE SOFTWARES VMS  

Comparação de Softwares VMS (Video Management System) 
 

Fabricante Intelbras  ISS  Aimetis  Digifort  Seventh Intelbras 

Marcas de VMS 
Comerciais 

Security 
Center  

SecurOS  Senstar  Digifort 
Enterprise 

D Guard 
Center 

SIM PLUS 

Versões  Enterprise, 
Professional 
e Standard 

Enterprise, 
Premium, 

Professional, 
Xpress, Lite 

Enterprise, 
Professional, 

Standard 

Enterprise, 
Professional, 

Standard, 
Explorer 

Enterprise 
(unlimited 
devices)  

Standard  

Custo de Aquisição  $$$$$ $$$ $$$ $$$$ $$ Grátis 

Análise Inteligente 
de Vídeo 

sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Perda de Imagem sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Acompanhamento 
de Movimento 

sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Detecção de Objeto sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Contagem de 
Pessoa 

sim sim sim sim sim não 

Reconhecimento 
Facial 

sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Reconhecimento de 
Placas Veiculares 

sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Abandono e 
Retirada de Objetos 

sim sim sim sim sim suporte 
(depende da 

Câmera) 

Dispositivos de I/Os sim sim sim sim sim não 

Sistema 
Operacional  

Windows e 
MacOS 

Windows Windows Windows Windows Windows e 
MacOS 

Versão para 
Dispositivos Móveis 

Android e 
iOS 

Android Android Android e 
iOS 

Android e 
iOS 

Android e iOS 

Enviar notificação 
por e-mail 

sim não não sim sim sim 

Alarme Sonoro sim sim sim sim sim sim 

Enviar Notificação 
por Mobile 

sim sim sim sim sim não 

FONTE:  O AUTOR (2018). 

 

Os softwares Digifort e D Guard têm desenvolvimento nacional e são 

distribuídos em muitos países além do Brasil, ambos são semelhantes ao Security 

Center em muitas funcionalidades, porém estão disponíveis apenas para sistema 
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operacional Windows. Destaque especial para o D Guard Center que tem o custo 

menor comparado com todos os demais que apresentam as mesmas 

funcionalidades. 

Por fim, o software SIM Plus tem sua distribuição gratuita, não possui 

nenhuma funcionalidade de análise inteligente de vídeo dando apenas suporte a 

essa função para os equipamentos da marca intelbras, que já possuam embarcado 

a tecnologia, sendo apenas um gerenciador geral e um local para centralizar as 

informações. Também não é possível controlar nem tão pouco visualizar os módulos 

de automação com esse software. Com isso, a inteligência de análise de vídeo fica 

sendo apenas observada no software, mas continua embarcada na câmera VIP 

5450Z, apenas sendo gerenciada no SIM Plus. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e o método utilizados durante 

a instalação e configuração da plataforma automatizada de segurança operacional 

de laboratórios de ensaios. 

Primeiramente são apresentados os equipamentos e componentes da 

instalação, seguido da apresentação das ferramentas computacionais e seus 

componentes necessários ao estudo proposto e, por fim, as inteligências de vídeo 

testadas e utilizadas na plataforma. 

 

4.1 MATERIAIS 

 

No desenvolvimento da presente dissertação, a pesquisa acerca da 

tecnologia, softwares e marcas, contemplou o uso da marca Intelbras, por ser de 

origem nacional, ter suporte local e vasta documentação disponível, bem como 

possuir em a tecnologia de inteligência de vídeo incorporada em seus produtos. 

Os principais materiais e equipamentos utilizados na plataforma 

automatizada de segurança operacional de laboratórios de ensaios estão, segundo 

suas funções e características técnicas, discriminados a seguir: 

 

a. Gravador de vídeo em rede 

Este gravador de vídeo, observado na Figura 14, em rede suporta projetos 

de grande porte, permitindo a gravação e gerenciamento de até 16 câmeras IP. 

Permite gerenciamento de dados local ou remoto, via internet, suporta até quatro 

HDDs, permitindo que o projeto de CFTV seja totalmente IP, sem necessidade de 

possuir um servidor para gravação em rede, otimizando ainda mais o projeto. O NVD 

utilizado na plataforma, apresenta as seguintes características:  

 Modelo: NVD 5016 4K;  

 Marca: Intelbras; 

 Grava até 16 câmeras IP em Full HD a 30 fps (frames por segundo); 

 Duas interfaces de rede Gigabit Ethernet; 

 16 entradas de alarme; 

 Reconhecimento automático das câmeras IPs com protocolo Intelbras-1; 
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 Exporta vídeos em AVI: dispensa o uso de programas específicos para 

conversão; 

 Edição de áudio e vídeo no próprio equipamento ou em software; 

 Algoritmo de compressão de imagens ideal para NVRs stand alone; 

 Exibição e gravação de imagens em tempo real; 

 Reprodução de imagens ao vivo e gravadas, backup e acesso remoto; 

 Métodos de backup de fácil utilização através de dispositivos USB e download 

por rede; 

 Servidor web incorporado para acesso remoto ao NVR; 

 Software para controle, operação e visualização das imagens, 

simultaneamente, de toda a linha de NVRs Intelbras. O software é 

disponibilizado gratuitamente no site da Intelbras; 

 Software para monitoramento via celular ou tablet. No site Intelbras constam 

os modelos de celulares suportados e respectivos softwares para instalação, 

bem como os sistemas operacionais compatíveis; 

 Stream de vídeo; 

 Detecção de movimento (somente quando o protocolo de comunicação com a 

câmera for Intelbras-1); 

 Compatível com o protocolo ONVIF Perfil S, permitindo interoperabilidade. 

 Serviço Intelbras Cloud, conectividade de serviço P2P gratuito, sem 

necessidade de redirecionamento de portas; e 

 Compatível com câmeras fisheye Intelbras. 

 

FIGURA 14: GRAVADOR DE VÍDEO NVD 5016 4K 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

b. Câmera com análise inteligente de vídeo  

A câmera é do modelo VIP 5450 Z da marca Intelbras e é uma câmera que 

proporciona alta definição de imagens, ideal para pequenos ou grandes projetos. 
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Possui grau de proteção IP67, podendo ser instalada em ambientes internos e 

externos, alguns recursos facilitam a instalação, como zoom motorizado e ajuste 

automático de foco. Possui interface web, ou através do software Intelbras SIM Plus, 

ou ainda para smartphones e/ou tablets por aplicativo Intelbras iSIC6, podendo ter 

acesso a gravações ou em tempo real. Conta com a análise inteligente de vídeos, 

sendo linha virtual, cerca virtual, abandono ou retirada de objetos, detecção de 

faces, mudança de cena, detecção de áudio. A Figura 15 apresenta a câmera VIP 

5450 Z utilizada na plataforma, que apresenta as seguintes características:  

 Modelo: VIP 5450 Z; 

 Marca: Intelbras; 

 Resolução Full HD – 4 megapixels; 

 Lente de 2,7 a 12 mm com ajuste motorizado; 

 Compressão de vídeo H.265; 

 IR inteligente com alcance de até 50 metros; 

 Índice do grau de proteção IP67; 

 Suporte a PoE; 

 Compatível com Intelbras Cloud; 

 Função WDR (120 dB); e 

 Sistema operacional Linux embarcado; 

Esta câmera é utilizada em ambientes internos e externos que necessitem 

de imagens com alta resolução e as funcionalidades de inteligência de imagem. 

 

FIGURA 15: CÂMERA VIP 5450 Z 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

c. Câmera com alta resolução  

A câmera utilizada é do modelo VIP S4320 G2 da marca Intelbras e é uma 

câmera que proporciona alta definição de imagens, ou seja, três megapixels, 
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proporciona imagens com alta nitidez do ambiente e podem ser ampliadas mantendo 

uma alta qualidade das imagens. Ela possui lente de 2,8mm para captar imagens 

em um ângulo mais amplo. Possui grau de proteção IP66, podendo ser instalada em 

ambientes internos e externos. Esta câmera não possui embarcada a análise 

inteligente de vídeo. 

A Figura 16 apresenta a câmera VIP S4320 G2 utilizada na plataforma, 

apresentando as seguintes características:  

 Modelo: VIP S4320 G2; 

 Marca: Intelbras; 

 Resolução Full HD – 3 megapixels; 

 Lente de 2,8mm fixa; 

 Compressão de vídeo H.265; 

 IR inteligente com alcance de até 50 metros; 

 Índice do grau de proteção IP67; 

 Suporte a PoE; 

 Compatível com Intelbras Cloud; 

 Função WDR (120 dB); e 

 Sistema operacional Linux embarcado. 

 

Esta câmera é utilizada em ambientes internos principalmente que 

necessitem de imagens com alta resolução durante o dia e uma boa imagem 

noturna. 

 

FIGURA 16: CÂMERA VIP S4320 G2 

 

FONTE: Intelbras (2018). 
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d. Switch de nove portas Fast Ethernet com oito portas PoE+ 

Este switch SF 900 PoE possui nove portas Fast Ethernet, sendo que oito 

tem suporte à função PoE e uma porta é exclusiva para uplink, que é a conexão 

entre equipamentos da marca Intelbras. Com a função PoE Extender, é possível 

levar dados e energia elétrica para um dispositivo com até 250 metros de 

cabeamento para alimentar telefones IP, pontos de acesso de redes sem fio, 

câmeras de rede e outros dispositivos compatíveis com os padrões 802.3af e 

802.3at. Tudo através de um cabo de rede Ethernet (CAT5 ou superior), otimizando 

custos de instalação, além de melhorar o desempenho de tráfego de dados. A 

Figura 17 apresenta o switch SF 900 PoE utilizado na plataforma, e apresenta as 

seguintes características:  

 Modelo: SF 900 PoE;  

 Marca: Intelbras; 

 Nove portas 10/100 Mbps, sendo oito com suporte à PoE/PoE+; 

 Fornecimento de até 30 W em qualquer uma das portas PoE e 97 W de 

potência máxima total; 

 Função PoE Extender para transmissão de dados e PoE por até 250 metros; 

 Proteção contra surtos elétricos de até 15 kV em todas as portas RJ45 e fonte 

de alimentação; e 

 QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p). 

 

FIGURA 17: SWITCH SF 900 PoE 

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

e. Repetidor de sinal wireless 

O repetidor de sinal wireless modelo: IWE 3000N é ideal para aumentar o 

sinal wireless das redes sem fio. Ele permite compartilhar o acesso à internet com 

diversos dispositivos em uma rede sem fio e pode ser configurado através do botão 

WPS, com apenas dois toques, aumentando o sinal da rede Wi-Fi. Sua instalação e 
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gerenciamento podem ser feitos via interface web, que pode ser acessada através 

de um computador, smartphone ou tablet. O repetidor também pode ser utilizado 

como ponte de acesso captando o sinal de rede wireless que tenha acesso. Ainda, 

permite a comunicação via meio físico de cabo UTP através da porta LAN com 

demais dispositivos. A Figura 18 apresenta o repetidor de sinal modelo IWE 3000N 

utilizado na plataforma, e apresenta as seguintes características:  

 Modelo: IWE 3000N;  

 Marca: Intelbras; 

 Dois modos de funcionamento:  

o Repetidor de sinal  

o Ponto de acesso 

 Interface com web; e 

 Compatibilidade com os principais roteadores. 

 

FIGURA 18: REPETIDOR IWE 3000N  

 

FONTE: Intelbras (2018). 

 

f. Disco Rígido para CFTV 

A linha de discos rígidos WD Purlpe são desenvolvidos para uso exclusivo 

em CFTV, o que significa dizer que atendem as especificidades técnicas com suas 

configurações, otimizando o projeto e melhorando a confiabilidade de DVRs e NVRs, 

especificamente para melhorar o desempenho do gravador de vídeo. Foi projetado 

para trabalho contínuo, ou seja, 24 horas por dia e sete dias por semana. A Figura 

19 apresenta o HDD utilizado na plataforma, que apresenta as seguintes 

características:  

 Modelo: WD10PURZ – 1TB; 

 Marca: Intelbras; 

 Disco rígido especial para segurança eletrônica; 
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 Operação 24 horas por dia sete dias por semana; 

 Estabilidade na gravação de dados; 

 Velocidade de disco controlada; 

 Dissipação de calor otimizada; 

 Baixo consumo de energia e nível de ruído; e 

 Compatível com as principais marcas de CFTV. 

 

FIGURA 19: DISCO RÍGIDO WD10PURZ – 1TB  

 

FONTE: Intelbras (2018). 
 

g. Software Intelbras SIM PLUS 

Este software é um sistema de gerenciamento e também de monitoramento, 

utilizado para gerenciar câmeras IP, DVRs e NVRs Intelbras, é distribuído 

gratuitamente no site da Intelbras.  

É possível gerenciar e configurar até 256 dispositivos (DVRs, NVRs ou 

câmeras IP Intelbras) ao mesmo tempo, de forma local ou remotamente através da 

internet. Com a função PC-NVR, é possível fazer backups das imagens em qualquer 

computador que o software esteja instalado e parametrizado com o NVR ou câmera. 

A função e-map é possível criar um mapa do ambiente estilo planta baixa e 

posicionar cada dispositivo na posição aproximada da imagem para facilitar a 

localização, configuração e gerenciamento. A Figura 20 apresenta uma imagem do 

software SIM Plus tanto em sistema operacional Microsoft Windows Vista, 7, 8 ou 10 

(32 ou 64 bits) quanto em sistema operacional Apple MacOs (32 ou 64 bits) utilizado 

na plataforma, apresentando as seguintes características:  

 Modelo: SIM Plus;  

 Marca: Intelbras; 

 Gerencia dispositivos Intelbras (DVRs, NVRs e câmeras IP); 
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 Permite conexão simultânea de múltiplos dispositivos, monitorando em tempo 

real e reproduzindo as imagens gravadas; 

 Gerencia usuários; 

 Incorpora controles PTZ, dispositivos de alarmes e gravadores de vídeo; 

 Suporta múltiplos monitores para configurar dispositivos e buscar imagens 

sem deixar de realizar o monitoramento das câmeras; 

 Suporte a monitoramento em tempo real, simultâneo as gravações, 

recebimento de alertas de alarme, detecção de movimento e reprodução de 

vídeo; 

 Realiza integração entre dispositivos, podendo acionar a saída de alarme de 

um dispositivo a partir do acionamento da entrada de alarme de outro; 

 Grava automaticamente as imagens, regularmente ou por evento, sendo 

possível configurar o período para a gravação; 

 Com a função PC-NVR, possibilita a gravação de imagens sem depender da 

execução do software; 

 Suporte a E-map, possibilitando o gerenciamento de todos os locais dos 

dispositivos; e 

 Software para monitoramento via celular ou tablet. No site Intelbras contam os 

modelos de celulares suportados e respectivos softwares para instalação, 

bem como os sistemas operacionais compatíveis. 

 

FIGURA 20: INTELBRAS SIM PLUS (WINDOWS E MACOS)  

  

FONTE: Intelbras (2018). 
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h. Aplicativo Intelbras iSIC 6 

Este aplicativo pode ser usado tanto em Android quanto em iOS e pode 

visualizar até 16 canais ao mesmo tempo, com pré-visualização de até 256 canais. 

Suporta notificação push que envia alertas e notificações quando ocorre uma 

detecção de movimento, acionamento de alarme ou mascaramento de canal, 

mesmo que o aplicativo esteja fechado. A figura 21 apresenta uma imagem do 

software SIM Plus tanto em sistema operacional Windows quanto em sistema 

operacional MacOs utilizado na plataforma, apresentando as seguintes 

características:  

 Modelo: SIM Plus;  

 Marca: Intelbras; 

 Suporta monitoramento e reprodução de até 16 canais; 

 Durante a visualização suporta reprodução instantânea; 

 Reprodução suporta modo de avanço rápido, avanço lento e frame por frame; 

 Suporta foto e gravação local no smartphone, os arquivos correspondentes 

são armazenados localmente; 

 Suporta controle PTZ através de toques na tela; 

 Suporta memorização do último mosaico de visualização; 

 Suporta ajuste de cores e parâmetros de stream; 

 Suporta notificação de push; 

 Suporta controle de saída de alarme através do smartphone; 

 Suporta áudio bidirecional; 

 Suporta função foto inteligente, a qual possibilita zoom in/out na imagem para 

visualizar partes da imagem em diferentes telas de visualização ao mesmo 

tempo; e 

 Suporta gerenciamento remoto, resolução, frame e informações do HDD. 
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FIGURA 21: INTELBRAS ISIC 6 (ANDROID E IOS) 

 

FONTE: Intelbras (2018).  
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4.2 MÉTODOS 

 

Para o presente trabalho de dissertação optou-se pelo monitoramento da 

execução dos ensaios de névoa salina no laboratório de compatibilidade dielétrica 

do Institutos Lactec, com aplicação de tensão de 13,8kV e monitoramento das 

sinalizações do painel de controle. Este trabalho não visa interferir no processo de 

realização dos ensaios realizados no laboratório em questão, mas sim executar 

apenas o monitoramento e respectivos alarmes com o objetivo de aumentar e 

melhorar a segurança operacional. 

O laboratório de compatibilidade dielétrica foi o escolhido como projeto piloto 

por proporcionar ensaios de longa duração, como é o caso do ensaio de névoa 

salina que fica funcionando 24 horas por dia e sete dias por semana, por até 6 

meses contínuos. Para monitorar possíveis falhas no processo de ensaio foram 

feitas análises de vídeos através de uma câmera instalada com análise inteligente 

de vídeo na frente do painel de controle de determinado ensaio, e outra câmera sem 

análise inteligente de vídeo no teto do laboratório. Para uma visualização melhor da 

área de ensaios verifica-se na Figura 22 o leiaute da aplicação do sistema de CFTV 

no laboratório de compatibilidade do Institutos Lactec. 

 

FIGURA 22: LEIAUTE DE APLICAÇÃO DAS CÂMERAS NO LABORATÓRIO 

 

FONTE: O Autor (2018). 
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Para alcançar o leiaute aplicado foram testadas inicialmente as 

recomendações do fabricante dos equipamentos que apresenta dados relacionados 

ao monitoramento de pessoas e não painéis de comando como foi o foco do estudo. 

As posições das câmeras, em relação a altura, bem como diferentes distâncias 

principalmente com relação ao painel de controle e a câmera Intelbras VIP 5450 Z, 

que é um dos principais componentes dessa plataforma. Foi testado inicialmente a 

uma distância de sete metros do painel e aproximando a cada metro, para encontrar 

a melhor posição em relação a inteligência de vídeo utilizada. A câmera em questão, 

possui o sistema de análise inteligente de vídeo embarcado, podendo inclusive 

funcionar independente da plataforma, ligada diretamente a uma rede computacional 

que possua internet e posteriormente configurando o Intelbras cloud para acesso 

externo. 

Porém, para essa aplicação será ligada a um switch, Intelbras modelo: SF 900 

PoE, que já possui alimentação PoE. Isto significa dizer que apenas um cabo de 

rede categoria 5e (UTP), convencionalmente utilizado para conectar computadores a 

rede de internet, será usado tanto para transmissão de dados quanto para 

alimentação das câmeras, facilitando muito a instalação, pois não há necessidade 

de alteração da infraestrutura existente no local. 

A câmera VIP S4320 G2 é ligada também ao switch usando a tecnologia PoE 

já descrita anteriormente. Quanto às posições de instalação a câmera VIP 5450 Z 

apresentou um resultado melhor quando foi posicionada a 3 metros de distância em 

relação ao painel a ser monitorado, estando a mesma a 2 m de altura, conforme 

figura 23, com o ajuste de zoom selecionado em seu nível máximo. 

 

FIGURA 23: POSIÇÃO CÂMERAS VIP 5450 Z NO LABORATÓRIO 

  

FONTE: O Autor (2018). 
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A câmera VIP S4320 G2 foi posicionada no teto a uma altura de 

aproximadamente três metros, obtendo-se ampla visão do laboratório de 

compatibilidade dielétrica, conforme observa-se na figura 24. 

 

FIGURA 24: POSIÇÃO CÂMERAS VIP S4320 G2 NO LABORATÓRIO 

  

FONTE: O Autor (2018) 

 

A arquitetura completa do sistema automatizado para aplicação do sistema 

CFTV no Laboratório de Compatibilidade Dielétrica e demais laboratório dos 

Institutos Lactec está apresentada na Figura 25. A diferença principal da plataforma 

completa e reduzida é o uso do software D Guard Center que possui analítico 

inteligente de vídeo incorporado e pode ser adquirido de forma modular para 

quantas câmera desejar utilizar, com isso, qualquer câmera já instalada pode ser 

utilizada para analisar imagens. Para otimização dos investimentos iniciais, foi 

desenvolvida uma arquitetura reduzida do sistema automatizado para aplicação do 

sistema CFTV para aplicação somente no Laboratório de Compatibilidade Dielétrica 

dos Institutos Lactec, a qual está apresentada a partir da Figura 26. Vale salientar os 

equipamentos desse investimento inicial poderão ser totalmente incorporados na 

versão completa da plataforma e além disso podem ser expandidos. 
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FIGURA 25: ARQUITETURA COMPLETA DO SISTEMA AUTOMATIZADO PARA SEGURANÇA 

OPERACIONAL 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

A arquitetura reduzida da plataforma automatizada de segurança 

operacional de laboratórios de ensaios inclui a aplicação do sistema CFTV no 

Laboratório de Compatibilidade Dielétrica e demais laboratórios do Institutos Lactec 

está apresentada na Figura 26. A arquitetura consiste nas câmeras ligadas via cabo 

UTP (categoria 5e) ao switch SF900 PoE que possui 8 portas IP, podendo-se 

expandir o projeto quando necessário.  

 



58 

 

FIGURA 26: ARQUITETURA REDUZIDA DA PLATAFORMA AUTOMATIZADA PARA SEGURANÇA 

OPERACIONAL 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

O switch por sua vez está ligado ao NVR Intelbras modelo NVD 5016 4K que 

grava e gerencia todo o sistema, sendo possível configurar o que for necessário ao 

sistema apenas conectando um monitor ao NVR, para visualizar e usar o software 

interno que é idêntico ao Intelbras SIM Plus. Nele é possível localizar de forma fácil 

todos os dispositivos conectados em rede. 

Foi conectado ao NVR um repetidor de sinal wireless Intelbras modelo IEW 

3000 que para essa aplicação foi configurado como ponto de acesso da instalação 

captando o sinal wireless de um celular funcionando como roteador. Isto permite ao 

NVR funcionar da forma como foi configurada e, ao mesmo tempo que possui 

acesso a internet, pode-se fazer uso do Intelbras cloud que é um servidor em nuvem 

para facilitar o acesso do aplicativo iSIC 6 que e está instalado em smartphones ou 

tablets. Sua configuração após o aplicativo instalado é fácil, basta ter acesso a uma 

senha de usuário configurada no NVR e também o número de série (composto por 

caracteres especiais, letras e números) do NVR que é exclusivo para cada produto 

da Intelbras, podendo-se ainda escanear um QR code pela câmera do celular, 

eliminando a necessidade de digitação. 
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Após configurado e com a senha de usuário permitindo acesso ao usuário 

do aplicativo poderá ser acessada a câmera ou as câmeras que forem permitidas 

aquele usuário. Nesta aplicação o sistema foi configurado para que apenas o 

responsável pelo ensaio possa acessar. Com os equipamentos instalados e 

configurados, o passo seguinte foi testar as funcionalidades, para isso foi 

configurado uma conta de e-mail e disparado o e-mail de teste conforme Figura 27 

(imagem original sem tratamento ou alteração), com a finalidade de testa o 

recebimento de um e-mail de notificação informando um problema na plataforma. 

Primeiramente configurou-se a e-mail no software do próprio NVR na aba 

rede, foi habilitada a opção e-mail e em servidor SMTP configurou-se conforme 

recomendação do servidor de e-mail Gmail. Servidor SMTP: smtp.gmail.com, porta: 

465, os três campos usuário, destinatário e remetente. Pode-se optar por uma conta 

dedicada a como remetente fixo, notificando a conta que será o destinatário e 

receberá a notificação em seu dispositivo móvel. Um título fixo para o alerta que: 

Alerta NVR Lactec, criptografia: SSL, intervalo entre e-mails a cada 120 segundos e 

um teste de e-mail que pode ser disparado a cada 60 minutos ou quando clicar no 

botão teste de e-mail. 

 

FIGURA 27: E-MAIL TESTE DA PLATAFORMA AUTOMATIZADO PARA SEGURANÇA 

OPERACIONAL  

 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

 Após essa fase, qualquer técnica de análise inteligente de vídeo pode ser 

configurada para que quando tiver uma alteração de estado envie um e-mail ao 
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responsável pelo laboratório com uma imagem da cena que captou o alarme. Após 

esse momento, o responsável pelo ensaio poderá abrir o e-mail verificando a foto e 

em seguida abrir o aplicativo do smartphone vendo em tempo real o que está 

acontecendo e tomar a decisão de ir até o local ou esperar. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este capítulo visa apresentar e discutir os resultados obtidos com a 

montagem e aplicação da plataforma e emprego das técnicas de análise inteligente 

de vídeo, de acordo com o método apresentado no capítulo 4, assim como realizar a 

comparação entre as análises de vídeo e apresentar a que mais se destacou para a 

aplicação em questão. 

Para identificar e definir os requisitos necessários para a implementação foi 

realizada uma entrevista não estruturada com o responsável pelos ensaios e pelo 

laboratório. A partir dessa entrevista foi entendido melhor a necessidade e assim 

possibilitou a definição de quantidade e tipo dos equipamentos. 

Cumpre ressaltar que os equipamentos são comerciais e não cabe nesta 

dissertação analisar as marcas ou técnicas aplicadas a painéis de ensaio e 

laboratórios de ensaio. Será observado a inteligência que foi aplicada, destacando 

qual destas funcionou de maneira mais satisfatória para a proposta. Tais resultados 

embasam um processo de comparação de novos projetos que possam ser 

influenciados considerando o estudo em questão. 

Vale a pena ressaltar que todas as inteligências que foram testadas tinham 

um propósito na aplicação. Em função da limitação do software apenas uma das 

técnicas foi aplicada por vez, impossibilitando uma comparação de todas 

simultaneamente. 

Existem questões gerais a serem observadas independentemente do tipo de 

técnica a ser utilizada, sendo: as distâncias mínima da câmera até o objeto a ser 

detectado, altura da câmera em relação ao chão, inclinação, temperatura do 

ambiente, iluminação do ambiente, cor do objeto a ser detectado, brilho ou 

intensidade luminosa da sinalização do painel de controle  e cor do fundo do objeto a 

ser detectado .  

A distância mínima recomendada pelo fabricante é de três metros entre a 

instalação até as sinalizações do painel a ser observado. Essa distância foi 

respeitada, porém quando foi reduzida a distância para valores abaixo de 2,5 metros 

não apresentou um bom desempenho em se tratando das técnicas analíticas de 

imagem. A câmera possui um autofoco, logo, quando é utilizado o zoom a câmera 

automaticamente faz o ajuste de foco e nitidez pela tecnologia embarcada. Tal 
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funcionalidade aperfeiçoa ajustes manuais, facilitando o funcionamento e o tempo de 

ajuste.  

A altura mínima recomendada pelo fabricante da câmera é três metros e, 

nesse caso, foi instalada a aproximadamente dois metros em relação ao chão, não 

apresentando nenhuma diferença em relação a distância recomendada. A altura foi 

escolhida em função da disposição física do laboratório e demais ensaios próximos, 

como é o caso do ensaio da roda de trilhamento em alta tensão que está ao lado da 

cabine de névoa salina. Existe ainda na área de ensaio condutores em alta tensão 

para realizar outros ensaios em isoladores. Logo a limitação da altura se deu em 

função da não interferência nos demais ensaios realizados na área. Notou-se que as 

distâncias que o fabricante recomenda é para o uso com pessoas e não com painéis 

de acionamento, por isso foi reduzida para essa aplicação. 

O ângulo da câmera em relação à parede está respeitando a faixa entre 40º 

e 60º. Tais configurações, segundo a Intelbras garante maior precisão nas análises 

inteligentes de vídeo.  

Com relação a temperatura do ambiente onde as câmeras estão inseridas, o 

fabricante recomenda a faixa de -10ºC a 60ºC. Neste caso, o ambiente de ensaio é 

todo climatizado com ar condicionado, mantendo uma temperatura constante entre 

20º a 25 ºC estando, portanto, compreendido na faixa recomendada. 

 

5.1 TESTES DAS TÉCNICAS ANALÍTICAS DE VÍDEO 

 

 As técnicas analíticas de vídeo, testadas para essa plataforma, disponíveis 

apenas na câmera VIP 5450 Z, vale salientar que todos elas foram testadas ao 

menos 20 vezes buscando a repetitividade dos resultados. Outro aspecto importante 

a ser observado é que o fabricante somente permite que uma análise inteligente seja 

utilizada por vez, porque é uma limitação do sistema embarcado na câmera. As 

técnicas aplicadas neste projeto e suas características foram as seguintes: 

 Detecção de movimento: esta função está disponível somente para câmeras 

que possuem tal inteligência embarcada e que estejam usando protocolo de 

comunicação proprietário Intelbras-1. A função consiste em dividir a imagem 

em quadrantes que podem ser selecionados como observar-se na Figura 28. 

É selecionado um ou mais quadrantes, que na imagem aparecem em 

vermelho delimitando a área de detecção, no fundo pode-se observar que 
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existem leds de alto brilho, a técnica percebe o estado que os leds se 

encontram no momento da configuração, e quando alterarem o seu estado o 

evento é disparado. Quando mudam do estado apagado para acessos, ou 

vice e versa, no (s) quadrante(s) selecionado(s), é disparado uma notificação 

de e-mail ao usuário do sistema com a opção de uma foto do exato momento 

que o alarme atuou. A técnica permite escolher até 4 áreas distintas na 

imagem com configurações independentes. Os quadrantes são apenas 

orientações que ficam disponíveis no momento da configuração, quando o 

sistema está em execução, ou seja, gravando e monitorando os quadrantes 

desaparecem da imagem, porém a(s) área(s) selecionada(s) serão 

monitoradas conforme configurado. 

 

FIGURA 28: QUADRANTES DA IMAGEM A SEREM CONFIGURADOS  

 

 

FONTE: O Autor (2018). 

 

 A descrição a seguir demonstra o processo completo de funcionamento da 

detecção de movimento, na Figura 29 a esquerda tem-se uma visão do painel de 

controle do ensaio de névoa salina, que apresenta lâmpadas de sinalização, 

sinalizadores, o NRV 5016 4K encontra-se em uma bancada e nele está conectado 

um monitor de 17” widescreen. Na imagem a direita observa-se que apenas o 
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quadrante, representado pela cor vermelha será sensibilizado quando um led 

acender, fazendo assim a detecção de movimento atuar. As imagens são originais e 

não possuem nenhum tratamento ou alteração. 

 

FIGURA 29: PAINEL DE COMANDO NÉVOA SALINA (ESQUERDA) E CONFIGURAÇÃO DO 

QUADRANTE (ESQUERDA) 

  

FONTE: O Autor (2018). 

 

Na figura 30 a imagem a esquerda apresenta apenas um quadrante 

configurado em vermelho que se encontra o led representando a fase C está sendo 

configurado. Ao ascender o led representará um problema na respectiva fase, na 

imagem a direita percebe-se que as demais notificações são acionadas e nenhum 

evento é disparado. 

FIGURA 30: LED FASE C CONFIGURADO (A ESQUERDA) E LEDS FASE A E B ACIONADOS 

  

FONTE: O Autor (2018). 

 

 A Figura 31 a esquerda apresenta o exato momento em que apenas o 

quadrante onde foi configurado detecta a alteração de movimento, ou seja, o led é 

acesso, logo a direita percebe-se que tanto na tela do monitor um evento é 
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disparado e logo na sequência chega uma mensagem no smartphone notificando 

que algo errado aconteceu no monitoramento. 

FIGURA 31: LED FASE C ACIONADO (ESQUERDA) E DISPARO DE EVENTO E E-MAIL (DIREITA) 

  

FONTE: O Autor (2018). 

 

 Ao abrir a mensagem do smartphone observa-se na Figura 30 à esquerda o 

título configurado no NRV, o tipo do alarme, o número do canal em que a câmera se 

encontra, data e horários do evento, nome do dispositivo e também o endereço IP 

do NVR, além disso pode-se configurar para receber uma imagem do momento do 

alarme que está ampliada ao lado esquerdo da Figura 32. 

FIGURA 32: IMAGEM DO E-MAIL ENVIADO PELA PLATAFORMA COM FOTO DA DETECÇÃO DE 

MOVIMENTO 

 

 

FONTE: O Autor (2018). 
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 Linha Virtual: da mesma forma que a detecção de movimento a linha virtual 

foi configurada buscando que a mão de um operador ultrapassasse uma 

linha desenhada no painel, próxima aos botões de acionamento. 

 Cerca Virtual: A cerca virtual tem o propósito de proteger o perímetro do 

painel. Ao ser invadida a área um alarme é gerado e um e-mail é disparado 

notificando o responsável, ou seja, assim que alguém ultrapassar o perímetro 

acima em um tempo pré-programado. 

 Abandono ou Retirada de Objetos: a câmera identificou uma área em cima ao 

painel e notificou quando um objeto foi esquecido no painel, após o período 

de 10 segundos. 

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo desse estudo é criar um ambiente com mais segurança 

operacional ao ensaio e, para isso, pensou-se em uma das inteligências de vídeo 

para detectar alteração da sinalização de um painel de comando a fim de notificar o 

responsável pelo ensaio ou laboratório, onde tal alteração é detectada através da 

percepção luminosa do painel de comando. 

A iluminação é um fator importante para o uso da técnica de análise 

inteligente de imagens, sendo que se faz necessário configurar o software para 

entender dois ambientes separados. Primeiramente um ambiente de turno onde a 

luz no ambiente é feita através de luminárias fluorescentes e fora de turno onde a 

iluminação é praticamente inexistente. Esses dois cenários exigem que sejam feitas 

duas configurações: sendo que a primeira é no turno em horário comercial, e a outra 

fora de turno com o ambiente apagado. 

Outro fator considerado é que a sinalização luminosa do painel existente é 

antiga e de baixo brilho. Neste caso, sua intensidade luminosa demonstrou não ser 

suficiente para a câmera captar a alteração da sinalização entre ligado e desligado, 

para captar as alterações de cenários com a iluminação. Para contornar esse 

problema foi utilizada uma iluminação com leds alto brilho na cor azul para 

representar cada uma das fases e um sinalizador luminoso na cor verde indicando o 

painel de comando energizado e habilitado para o ensaio, resolvendo a questão. 
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Também foi possível observar que o fundo onde os leds foram instalados é 

na cor preta, sendo que isso proporcionou aumentar o contraste, melhorando então 

o cenário para a melhor detecção da câmera. 

Com relação às inteligências de imagens foram testadas as seguintes: 

detecção de movimento, linha virtual, cerca virtual e retirada e abando de objetos por 

serem mais interessantes na aplicação das técnicas, possibilitando uma possível 

aplicação real. 

A detecção de movimento demonstrou ser a técnica de inteligência de vídeo 

para essa aplicação mais adequada, pois na aplicação optou-se por monitorar o 

painel de comando do ensaio névoa salina e conclui que uma vez configurada tanto 

no período de turno quanto fora de turno a inteligência da câmera atuou de forma 

satisfatória, disparando o evento e consequentemente o e-mail chegando até o 

usuário da plataforma. Ao abrir o e-mail recebeu-se uma imagem, ou seja, uma foto 

do momento do evento com todas as informações pertinentes: data e hora, local, 

tipo de alarme, foto no momento do evento e também o canal da câmera que captou 

o evento, que nessa aplicação foi identificado como canal 1. 

A linha virtual foi configurada para que quando a mão ou braço de qualquer 

pessoa que se aproxime do painel de comando ultrapasse a linha definida, um 

evento seja gerado, disparando assim um alarme e um e-mail ao usuário. Nesta 

inteligência foi obtido um resultado pouco satisfatório, ou seja, poucas vezes a 

técnica funcionou, detectando a invasão no painel, foi percebido que a relação a 

distância da câmera até o painel, interfere para tal detecção. Como sugestão o 

fabricante sugeriu uma altura mínima de 10 metros o que está acima das dimensões 

físicas do laboratório. Concluiu-se que se a área fosse maior ou ainda se a câmera 

estivesse instalada em um ambiente onde uma pessoa aparecesse completamente 

na imagem, a técnica apresentaria melhores resultados.  

A cerca virtual foi configurada para que se a mão de uma pessoa entrasse 

no perímetro configurado, que nesse caso é o contorno do próprio painel de 

comando, um evento fosse gerado. Neste caso foi satisfatório o uso, porque em 

todas as vezes que foi testado o evento ocorreu, enviando assim um e-mail ao 

usuário com uma foto da imagem no momento do evento. 

No caso de abandono e retirada de objetos foi a inteligência que inicialmente 

pensou-se ser a ideal para captar o painel luminoso. Porém a mesma não se 

demonstrou satisfatória em todas as vezes que foi testada, sendo testada apenas 
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para verificar se em uma possível manutenção ou um objeto é deixado em local 

inconveniente, ou ainda se um objeto é retirado do local de ensaio. Para essa 

funcionalidade e percepção do objeto a técnica se mostrou bastante favorável, 

porém quando utilizada para captar as sinalizações do painel não foi tão favorável a 

escolha. Salienta-se que esta técnica foi testada tanto com a iluminação original do 

painel quanto com os leds de alto brilho, sendo que neste cenário a câmera 

funcionou melhor. 

A inteligência de mudança de cena foi utilizada para o caso de a câmera 

perceber o cenário completamente diferente e que, em função disto, após um tempo 

dispare o evento e um e-mail ao usuário. As simulações foram mudar a câmera de 

posição e tampar a frente da câmera. Tal funcionalidade seria interessante nessa 

aplicação mostrando que um possível incêndio ocorreu, ou que algo no ensaio 

mudou de posição, alterando assim uma grande quantidade de pixels na imagem e 

disparando o evento. 

As demais inteligências que a câmera possui não foram usadas nessa 

aplicação em função da falta de periféricos adicionais como o caso da detecção de 

áudio que necessita de um microfone para a percepção do áudio ou ainda por que 

não se encontrou uma finalidade dentro da aplicação. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A plataforma em questão é uma ferramenta útil, podendo melhorar a 

segurança operacional dos ensaios laboratoriais e suas características, dando assim 

mais flexibilidade ao responsável em poder conferir à distância na situação antes da 

tomada de decisão, garantindo a segurança de pessoas, dos ativos e dos referidos 

ensaios. 

A plataforma poderá ser aplicada em diversos laboratórios de ensaio e 

eventualmente em todos os laboratórios do Institutos Lactec, podendo monitorar 

diversos pontos. Para isto, deve ser respeitada a aquisição de uma câmera para 

cada análise inteligente de vídeo e analisar o uso de softwares dedicados para 

realizar a análise das inteligências de vídeo. 

É possível usar uma câmera simples com boa resolução de imagem para 

fazer as funcionalidades embarcadas na câmera VIP 5054 Z e também licenças 

específicas para os softwares em função dos pontos a serem monitorados e da 

quantidade de câmeras que necessitem a função analítica de imagens. 

A técnica analítica de vídeo que se mostrou menos satisfatória em função 

dessa aplicação foi à linha virtual, pois acredita-se que para melhorar os resultados 

a câmera deveria estar instalada a uma distância entre cinco a 10m distante do 

painel e a pelo menos cinco metros de altura do painel, conforme recomendação do 

fabricante e assim possibilitando captar a pessoa por completo. Tais distâncias 

extrapolam as dimensões físicas do laboratório escolhido, logo a técnica analítica 

não foi implementada. 

Por outro lado, a técnica que foi mais útil e satisfatória para essa aplicação 

foi a detecção de movimento, por não apresentar falhas nas vezes que foi testada e 

também por possuir a possibilidade de escolher o momento do evento, sendo de 

desligado para ligado ou vice e versa. A detecção de movimentos também pode 

selecionar parte dos cenários e trabalhar com até quatro áreas distintas. 

Todas as inteligências são úteis para instalações existentes e que tenham 

baixo impacto nas instalações a serem monitoradas, necessitando apenas trocas de 

sinalizações de painéis de comando para leds de alto brilho, ou ainda posteriores 

pinturas de fundo dos painéis, tendo assim baixo ou praticamente nenhuma 

alteração na infraestrutura predial.  
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São necessários poucos cabos para ligações, pois a tecnologia PoE 

possibilita tanto a alimentação, quanto a comunicação de dados pelo mesmo cabo 

de rede categoria 5e (UTP). 

Por fim, todas as outras inteligências de vídeo podem ser aproveitadas em 

aplicações e laboratórios diferentes. Como visto no caso da linha virtual que não foi 

possível utilizar em função das dimensões físicas do laboratório, sendo talvez a 

técnica principal se fosse utilizado por exemplo no laboratório de ensaio de alta 

tensão, limitando as pessoas ficarem em uma região segura para iniciar o ensaio, e 

caso uma linha ajustável na imagem fosse ultrapassada, o ensaio seria interrompido 

pela percepção da técnica de analise de vide. Caso deseje-se usar mais de uma 

tecnologia simultaneamente no mesmo laboratório se faz necessário pensar em 

software VMS mais robustos para fazer a análise inteligente de vídeo, por exemplo o 

software VMS conhecido como D Guard Center da empresa Seventh. 

 

Eventualmente, alguns trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos, 

objetivando entre eles o estudo de: 

 Implementação e uso do software D Guard Center da empresa 

Seventh, que possui inteligência de vídeo incorporada, podendo usar 

qualquer câmera comum na inteligência, otimizando o sistema; 

 Comunicação com demais sistemas de gestão e decisão da empresa; 

 Análise e aplicação das câmeras modelo speed dome em apenas um 

ponto estratégico da instalação; 

 Elaboração e desenvolvimento de um sistema proprietário em 

linguagens de programação de alto nível; 

 Sistemas para controle do ensaio comunicando com a plataforma 

operacional, mantendo históricos, receitas, bateladas e podendo 

tomar decisões parametrizadas pelos responsáveis. 
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Editora McGraw-Hill, 2014. 

PILTA, F. G.; ALMEIDA, R. A. DE; GONÇALVES, F. B. Desenvolvimento de 

automação para identificação macroscópica de fungos filamentosos. Acta 

Biomedica Brasiliensia, v. 5, n. 2, p. 40–48, 2014. 

ROSÁRIO, J. M. Automação Industrial. 1o ed. São Paulo: Baraúna, 2009. 

SANTANA, N. S.; BARBOSA, A. S. A. A. Importância dos Processos Analíticos 

Laboratóriais Utilizando Equipamentos Automatizados. , v. 1, 2015. 

SELEME, R.; SELEME, R. B. Automação da Produção: Uma abordagem 

Gerencial. 20o ed. Curitiba: Ibpex, PR, 2008. 

SILVEIRA, P. R. DA; SANTOS, W. E. Automação e Controle Discreto. 9o ed. São 

Paulo: Editora Érica, 2009. 

ZHANG, J.; SHAN, Y.; HUANG, K. ISEE Smart Home (ISH): Smart video analysis for 



73 

 

home security. Neurocomputing, v. 149, n. PB, p. 752–766, 2015. Elsevier. 

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2014.08.002>. . 

 


