
• Sistema simples e eficiente com 
funcionalidade de relatórios

• Alternativa econômica e segura 
para os sistemas já existentes

tecnologia/produtos:

• Leitoras de proximidade ProxPro® da HID

• Tags de cartões de proximidade ProxCard® II da HID

• Tags de proximidade para chaveiro ProxKey® II da HID

centro de MarinHa de guerra de MarYland

ele sustenta o sistema de controle de acesso da Base 
de operações navais

O grupo de munições do Centro de Marinha de Guerra de Maryland estava em dúvida em 
relação ao controle de acesso. Um registro de entrada/saída tinha se mostrado impraticável e 
os componentes eletrônicos eram muito caros ou muito perigosos, devido à possibilidade de 
explosão. A solução improvável veio de um pasto de gado bovino nas redondezas.

Vamos chamá-la de intervenção bovina. Essa é a melhor maneira de descrever a solução A 
ESTECH, uma integradora de sistemas de segurança eletrônica, sediada em Annandale, Va., 
optou por solucionar a questão de controle de acesso com a ajuda do grupo de teste de munição 
do Centro de Marinha de Guerra dos Estados Unidos em Indian Head, Md. O ambiente de 
instalação exigia uma abordagem criativa, devido à manipulação freqüente de substâncias 
reativas e componentes químicos voláteis.

Antes de a Marinha fazer todos os seus especialistas de segurança andarem na prancha, a 
ESTECH subiu à bordo e corrigiu o rumo. A empresa desenvolveu uma solução com base em um 
impulso não-ortodoxo. O resultado foi um sistema eficiente e simples que também era econômico. 

o trabalho leva os revendedores a um local histórico dos estados unidos
Indian Head, local do Centro de Marinha de Guerra, fica situado em uma península de 3.500 
acres no Rio Potomac, a 350 km de Washington, D.C., com uma rica história de problemas de 
segurança. Atualmente, essa segura instalação do governo é o centro de vários recursos técnicos 
importantes para a Marinha dos Estados Unidos. A Divisão da Indian Head é o maior empregador 
no Condado de Charles, com mais de 1.800 funcionários, dos quais 800 são cientistas ou 
engenheiros. A base possui ativos no valor de US$ 1,6 bilhão com mais de 1.600 prédios no local. 
As atividades executadas no Centro de Guerra incluem: pesquisa e desenvolvimento para guerra 
em superfície, suporte a frota de guerra para propulsão de foguetes, mísseis e armas, tecnologia 
de fabricação para energização, desenvolvimento, engenharia, fabricação e suporte a frota de 
guerra para cartuchos de munição e dispositivos movidos por propelentes e cartuchos e sistemas 
com propulsão para fuga da tripulação. A missão mais crítica da instalação física é a engenharia 
de segurança de explosivos da marinha.

integrador ganha reputação por criatividade
A ESTECH monitora, no momento, aproximadamente 500 contas, combinando principalmente 
sistemas de observação por vídeo e de detecção de invasão para cumprimento de leis 
federais. Talvez a solução mais criativa com a qual a ESTECH tenha sonhado tenha sido aquela 
implementada para o grupo de testes de munições do Centro de Guerra, que é responsável por 
realizar testes de baixo nível de explosivos militares em desenvolvimento.
 
O nível de segurança na base naval é extremamente alto, e exaustivos procedimentos de 
segurança devem ser seguidos, graças aos explosivos altamente voláteis que estão sendo 
testados. Cada visitante, independentemente do posto e da área de segurança deve receber 
intensas instruções de controle de riscos e é acompanhado todo o tempo. Nenhum dispositivo de 
transmissão, incluindo rádios bidirecionais, telefones em carros e chaves eletrônicas, é permitido 
na base. Armas de fogo, câmeras e dispositivos produtores de fumaça são confiscados no portão 
principal e devolvidos quando a pessoa sai. “O comando da unidade da Polícia Militar tem sido 

estudo de caso do cliente

“O comando da unidade da 
Brigada Militar tem sido 
parafraseado quando afirma 
que ‘A segurança é nossa 
maior prioridade. Segurança é 
duas vezes mais importante.’” 

- Eugene T. Smith, Presidente da ESTECH.



parafraseado quando afirma que ‘A segurança é nossa maior prioridade. Segurança é duas vezes 
mais importante”, afirma Smith.

O ambiente extremamente perigoso do grupo de teste de munições e a natureza perigosa do 
trabalho exigem segurança externa máxima e segurança interna. Os trabalhadores precisam 
usar respiradores e roupas de proteção e ser descontaminados quando entram e saem dos 
laboratórios. Dentro dos laboratórios, cada composto diferente precisa ser mantido em um 
contêiner próprio trancado.
 
Antes, a movimentação das chaves era anotada em um registro assinado tradicional. No entanto, 
como é cansativo usar caneta e papel usando roupas de proteção, o registro era desconsiderado. 
As chaves acabavam sendo colocadas em lugares errados ou perdidas. Os funcionários do centro 
decidiram que queriam um sistema que oferecesse os benefícios seguros e convenientes do 
acesso com cartões, sem interferir ou ativar os sistemas de detonação baseados em RF da base. 
Tal sistema exigia que todos os componentes apresentassem tripla proteção contra qualquer 
curto-circuito eletrônico, o que poderia provocar uma explosão.

Como a tecnologia de cartões e leitoras normalmente usa transmissões por RF, o controle de 
acesso local precisa de uma abordagem específica. O Centro de Guerra entrou em contato com 
várias empresas importantes de segurança eletrônica, na tentativa de adquirir um sistema 
de controle de acesso intrinsecamente seguro para a aplicação. No entanto, a única solução 
aparentemente viável era uma solução de custo elevado que excedia o orçamento anual do 
departamento, envolvendo 72 teclados e fechamento de laboratórios.

Quando a ESTECH avaliou a situação, sete funcionários foram designados para o gerenciamento 
de chaves, trancando e destrancando manualmente gabinetes todos os dias de trabalho – um 
regime extremamente ineficiente. “Inicialmente, não tínhamos nenhuma sugestão melhor para 
tratar o problema”, revela Smith. “Mas, durante uma viagem pelos lados de Virgínia, a caminho 
de uma instalação imobiliária, observei que as vacas que ao lado da estrada estavam usando 
enormes tags brilhantes e numeradas. Essa era a resposta! Cada vaca era uma chave, e o portão 
era a leitora.”

Como uma tag de chaves de proximidade é um dispositivo eletrônico passivo, ele não representa 
nenhum risco de explosão. A ESTECH simplesmente acoplou uma tag de proximidade da HID 
à chave em um chaveiro. A solução mostrou-se bem simples e econômica. Ela consistia em 
duas leitoras de cartões ProxPro HID, vários chaveiros Proxkey II e tags de proximidade ProxPro 
e o sistema operacional PassPoint da Ademco. A montagem da caixa de chaves de controle 
de acesso e de uma drop box demorou apenas algumas horas e ficou totalmente funcional em 
menos de uma hora.

Antes de um funcionário entrar no laboratório, ele passa pela leitora sua tag de proximidade, 
que é acoplada ao bolso da roupa de proteção. Esse procedimento registra as chaves específicas 
desse trabalhador, observando o horário e a data da leitura. Ao final do turno do trabalhador, as 
chaves são colocadas em uma drop box, onde outra leitora faz os devidos registros. Antes do 
final do turno, sabe-se onde estão todas as chaves.

“A ESTECH contou com os produtos da HID no passado para instalar sistemas em locais de 
segurança”, afirma Smith. “Até o momento, os produtos da HID têm funcionado sem qualquer 
problema. Nesse caso, a confiabilidade era tão importante quanto a segurança.” Mais 
importante ainda, não há qualquer ameaça ao bem-estar dos funcionários.

“Até o momento, os produtos 
da HID® têm funcionado sem 
qualquer problema. Nesse 
caso, a confiabilidade era 
tão importante quando a 
segurança.”
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