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• Solução: Controlo de Acessos  

• Marcas 

• I Acess 

• UTC 

• fingertec 

 

• Texto descritivo 

O controlo de acessos tem como objetivo proteger pessoas, informação e bens móveis contra acessos 

não autorizados. 

O controlo de acesso é um sistema eletrónico em conjunto com um obstáculo físico (porta, 

torniquete, barreiras, cancelas, etc.), permite a entrada do utilizador caso tenha uma identificação 

positiva validada por regras, previamente definidas. 

O controlo de acessos é um ponto fulcral em qualquer sistema de segurança. A sua base de 

funcionamento é a abertura de portas apenas a utilizadores autorizados. O acesso pode ser validado 

ou negado de acordo com parâmetros pré-definidos, tais como níveis hierárquicos, janelas de tempo, 

etc.  

 

Em resultado disso todos os “eventos de acesso” podem ser arquivados em memória no interior do 

próprio equipamento e/ou num PC que possua um software dedicado à configuração/gestão do 

sistema. O controlo de acessos pode ser também interligado a outros sistemas de segurança, tais 

como, sistema de deteção de intrusão e de videovigilância (CCTV) simplificando os procedimentos de 

operação do mesmo, e reduzindo também a ocorrência de “falsos alarmes”. Para além dos sistemas 

de segurança o controlo de acessos aparece também algumas vezes associado a sistemas de gestão 

de ponto e de parques de estacionamento.  

 

De um modo geral a maioria dos sistemas de controlo de acessos existentes no mercado funcionam 

da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ismart.pt/
https://www.utcfssecurityproducts.eu/access.php
http://www.fingertec.com/
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Entradas: 

• Sistema em funcionamento “ON LINE”: 

Sempre que um cartão autorizado seja apresentado numa unidade de leitura de cartões do 

sistema de controlo de acessos (com ou sem teclado), o sistema deverá verificar a parametrização 

do mesmo e conferir o código introduzido (se for o caso). Se o cartão estiver parametrizado para o 

acesso pretendido, é registada ou não a transação (associada a um conjunto de informações 

privativas, quer do cartão, quer do espaço ao qual se pretende aceder) e enviado 

automaticamente, um comando ao equipamento de controlo físico associado, testa elétrica, 

eletroíman, torniquete, barreira ou cancelas, etc., desbloqueando-o e permitindo assim o acesso. 

No caso de ser um cartão ou acesso não autorizado, o sistema regista-o em histórico e mantém o 

respetivo equipamento de controlo bloqueado, não permitindo o acesso. Em simultâneo esta 

situação pode gerar uma situação de alarme, devidamente definida. 

 

• Sistema em funcionamento “OFF LINE”: 

Se o sistema estiver em funcionamento “off-line”, será a unidade de gestão local (leitor ou 

controlador) a avaliar e decidir o acesso pretendido, de acordo com a base de dados residente, 

guardando em memória os elementos com ele relacionados bem como com a decisão tomada e 

logo que responda à comunicação, transferirá toda a informação para a unidade central. 

 

Saídas: 

O procedimento será análogo para o caso das saídas. 

 

Em caso de Emergência: 

Em situação de emergência, os equipamentos de controlo físico (testas elétricas, eletroíman, 

torniquete, cancela, etc.) permitem o seu desbloqueamento automático por comandos enviados 

pelos sistemas de segurança (Exemplo: SADI) ou atuando manualmente sobre os mesmos, através de 

botoneiras de emergência, por norma da cor verde, de modo a facilitar a sua identificação. 

 

Existem diversas tecnologias sob as quais estes sistemas podem operar, entre as quais destacamos: 

RFID (rádio frequência), biometria, smart card, código de barras ou através de cartão de banda 

magnética. 

 

A forma de comunicação utilizada por este tipo de sistemas é tradicionalmente proprietária, sendo a 

comunicação entre os diversos componentes do sistema (leitores, controladores e base de dados) 

efetuada sob RS485 ou RS232. No entanto mais recentemente, com a crescente evolução das redes 

de comunicações, passaram a suportar também protocolos standard deste tipo de infraestruturas, 

nomeadamente o TCP/IP, facilitando deste modo a sua integração com outros sistemas de segurança. 

 

• Vídeos 

• Fingertec TA300 

• FingerTec H2i-01 

• UTC Fire & Security - Advisor Management 

https://www.youtube.com/watch?v=cVZhNM1bOKg
https://www.youtube.com/watch?v=cVZhNM1bOKg
https://www.youtube.com/watch?v=XV9vnQqiEa4
https://www.youtube.com/watch?v=XV9vnQqiEa4
https://www.youtube.com/watch?v=igaYwXevE7M
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