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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem a finalidade de detalhar os sistemas de detecção e alarme de incêndio, 

dando ênfase aos detectores utilizados neste, onde ocorrem cada vez mais avanços tecnológicos 

para uma eficaz detecção e monitoramento de incêndios. São abordados também os principais 

sistemas de automação como: elétrica e iluminação, hidráulico, transportes verticais, 

condicionamento de ambientes, telecomunicações, redes e segurança. Estes fundamentais para o 

conforto, segurança e bem estar dos usuários. Dentro deste contexto foram realizadas duas visitas 

de campo, onde foram observadas as soluções práticas para um sistema de incêndio.



 

 

 

ABSTRACT  
 

 

This project intent to analyze and elaborate about systems of detection and fire-alarm, 

focusing on detectors, in which occurs great technological breakthrough for efficient blaze 

detection and monitoring. It was also analyzed the core systems, like: electric and lighting, 

hydraulics, vertical transportation, environmental conditions, telecommunication and net and 

security. Was decided to focus on these issues because they are essential for security, comfort and 

well-being. In this contest, was two visits in a mall rand have seen practical solutions to an 

adequate fire-system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As edificações comerciais e residenciais estão sendo construídas para atender as 

demandas de energia elétrica de seus usuários. Essas demandas são crescentes e diversificadas, o 

que vem obrigando os projetistas a buscarem novos sistemas para atender as demandas de 

serviços e controles necessários à operação diária dessas edificações. 

As edificações construídas para fins comerciais (como para abrigar escritórios de grandes 

empresas) têm exigido a implantação de sistemas que atendam todos os serviços que são 

necessários à operação diária dos escritórios e sistemas de controle que monitoram as operações 

utilizadas pelos usuários. 

O sistema de automação funciona como a inteligência central, permitindo a um só tempo, 

gerenciar controles de acesso, sistemas de segurança, dispositivos contra incêndio, sistemas 

elétricos, hidráulicos, mecânicos, ar-condicionado, iluminação, etc. 

Entre outros benefícios, o sistema proporciona economia de energia, redução de custos de 

operação e manutenção, otimização de vida útil dos equipamentos, controle e qualidade do ar. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar brevemente alguns dos sistemas 

envolvidos em uma Automação Predial, enfatizando dispositivos contra incêndio. 

 

1.1 Conceitos de Tecnologia Aplicados em Edifícios 

 

1.1.1  Telemática 

 

O suporte à automação dos escritórios, às funções de automação de edifícios, e tantas 

outras aplicações poderão compartilhar do mesmo meio de transmissão. 

As mudanças e repercussões na telemática poderão proporcionar maior integração das 

funções dentro das corporações. 

Com o aparecimento da possibilidade de utilização de fibras óticas elevando o poder de 

transmissão local para centenas de Mbps, numa MAN (Metropolitan Area Network) ou numa 

WAN (Wide Area Network), deixam de existir as fronteiras naturais do edifício, dado que os 
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escritórios poderão estar em qualquer lugar físico; se fizerem parte integrante de uma WAN, 

estarão habilitados a trocarem informações (dados, imagens ou voz) como se todos estivessem 

fisicamente alocados num mesmo lugar. 

A Rede Digital de Serviços Integrados (RSDI) já está se tornando realidade através do 

ATM – Asynchronous Transfer Mode.  

Os serviços que podem ser oferecidos pelo sistema de telecomunicações nas edificações 

são: 

• Videoconferência; 

• Transferência digital de dados (por exemplo, EDI – Eletronic Data 

Interchange); 

• Sonorização; 

• Localização de pessoas. 

O conceito de EDI é a realização de negócios com parceiros, fornecedores, bancos, 

através da transferência eletrônica de dados. A tendência é que as WAN´s sejam responsáveis 

pela implementação do meio pelo qual são trocados eletronicamente os dados dos negócios das 

empresas. É importante enfatizar que as Redes Corporativas, cada vez mais, transcendem as 

fronteiras naturais das edificações. 

Em alguns sistemas mais sofisticados pode ocorrer a exibição, em horários pré-

programados, de vídeos ou programas locais de TV na própria tela dos microcomputadores dos 

usuários, informando notícias ou orientações da operação do edifício. 

 

1.1.2  Birótica (Automação de Escritório) 

 

As principais mudanças e repercussões neste segmento poderão proporcionar melhora da 

produtividade e do desempenho das funções dentro do escritório. 

Apoiada na infraestrutura de redes de comunicação instaladas nas corporações, a 

automação de escritório integra: 

• Soluções para o processamento de documentos de forma ágil; 

• Bancos de dados corporativos e externos ao local de trabalho; 
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• Recursos de correio eletrônico; 

• Agenda corporativa; 

• Formulários eletrônicos (com a vantagem de eliminar documentos em papel 

circulando pelos escritórios); 

• Correio de voz; 

• Fax compartilhado. 

Muitas outras soluções poderão ser criadas a partir do ambiente já instalado (rede), 

criando assim o conceito de Workgroup Computing ou um modelo de trabalho corporativo. Neste 

modelo, todos os usuários da rede poderão ter acesso a qualquer tipo de informação – seja esta 

um fax, texto, imagem, arquivo sonoro – ou mesmo participar de uma videoconferência, estando 

em seu lugar de trabalho. 

 

1.1.3  Domótica (Automação Residencial) 

 

Num primeiro instante, pensou-se em levar para os lares os mesmos serviços oferecidos 

pela automação de escritórios; hoje, porém, os investimentos nesta área transcendem a automação 

de escritórios, pois apoiada em serviços de telemática - “home bank” - ou em comunicação via 

ondas portadoras - “home automation” -, a área de Domótica vem se tornando o alvo principal 

dos automatismos. 

Os mesmos serviços oferecidos às instalações complexas serão progressivamente 

disponibilizados para aplicações mais modestas, a exemplo dos projetos europeus Batibus (Bus-

Francês) e EIB (European Installation Bus). A automação passou da área industrial para os 

grandes edifícios e, finalmente, está chegando aos condomínios e residências. 

Nos EUA, dois padrões disputam o mercado: o Smart House, através do consórcio Smart 

House Limited Partnership, e o CEBus (Consumer Eletronic Bus), organizado pela EIA 

(Eletronic Industries Association). 

É importante notar que os membros do Smart House desenvolvem e fabricam produtos 

compatíveis com o sistema, incluindo aparelhos domésticos. Isto devido à ideia de no futuro 

possibilitar-se uma maior integração entre o sistema de automação e estes aparelhos. Em resumo, 

o pacote de produtos Smart House propicia funções de controle, gerenciamento e segurança, 



14 

 

 

 

provendo também a infraestrutura com alto grau de integração (facilidades) em 

telecomunicações, vídeo, áudio e utilidades. 
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2 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL 

 

A Figura 1 ilustra alguns dos sistemas utilizados em uma Automação Predial, expostos a 

seguir.  

 
Figura 1 - Sistemas de Automação Predial. 

Fonte: Autoria própria. 

 

2.1 Elétrica/ Iluminação 

 

A estratégia geral a ser adotada para a supervisão dos sistemas elétricos corresponde ao 

nível necessário de todas as variáveis passíveis de variação e de controle que sejam definidas 

como importantes para a operação e segurança do edifício. 

A supervisão destes sistemas é baseada em seus diagramas unifilares, que são 

reproduzidos em telas gráficas. Os sistemas de automação predial ou sistemas específicos de 

controle de grandezas elétricas controlam: 

• Transformadores; 

• Disjuntores de alta e baixa – tensão; 

• Quadros de alimentação de equipamentos; 

• Centrais de medição de grandezas elétricas; 

• Controladores de demanda; 

• Controladores do fator de potência; 

• Nobreaks. 

Gestão de Energia

Gestão de Segurança

Facilidade de Gestão

Gestão

Sistema de Iluminação Sistema de Incêndio

Sistema de Elevadores Sistema de Energia

Sistema de Telecomunicações Sistema de Segurança

Sistemas

Comunicação por Satélite

PABX

Vídeo Conferência

Serviços

Edifício Inteligente
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2.2 Hidráulico 

 

O principal motivo para modernizar as instalações hidráulicas é operacional, como 

eliminar vazamentos ou modificar a distribuição das tubulações nos ambientes. O sistema predial, 

quando equipado, será constituído de software que contenha o sequenciamento normal das 

operações do sistema de bombas, de forma a poder alarmar sequências incorretas e problemas, 

permitindo ao operador do prédio tomar as medidas adequadas, gerenciando o consumo de água, 

identificando vazamentos e controlando a acumulação e o despejo de efluentes nas redes 

públicas, programando conforme horários pré-definidos. 

Embora os automatismos existentes nas instalações hidráulicas das edificações estejam 

muito atrás dos equipamentos industriais, a necessidade de acompanhar-se o consumo de água 

levou à introdução de: 

• Medidores microprocessados de consumo de água; 

• Controladores microprocessados de bombas; 

• Controladores de água. 

Um sistema de automação, quando interligado a esses equipamentos ou mesmo a boias, 

pode exercer uma monitoração de níveis de reservatórios e do consumo de água. 

 

2.3 Condicionamento Ambiental 

 

O condicionamento do ar consiste no controle simultâneo da temperatura, da umidade, da 

movimentação e da pureza do ar de recintos fechados. O ar condicionado é geralmente utilizado 

para proporcionar sensação de conforto às pessoas, mas pode, também, ser necessário para 

climatizar ambiente cujas atividades requerem controle rígido de uma ou mais características do 

ar.  

Os principais sistemas de ar condicionado utilizados no Brasil são: 

• Os de expansão direta: aqueles cujo refrigerante resfria diretamente o ar a ser 

insuflado no ambiente, como os aparelhos de ar condicionados de janelas, com 

condensação de ar ou água e condicionamento dividido; 
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• Os de expansão indireta: aqueles cujo refrigerante resfria um líquido 

intermediário que normalmente é água gelada. Esse refrigerante é distribuído 

pelo prédio através de fan-coils, compostos de uma serpentina e um ventilador, 

por onde passa o ar que se quer resfriar. 

 

2.4 Telecomunicações / Redes 

 

O tráfego das redes de telecomunicações em edifícios de escritórios está cada vez mais 

sob pressão para satisfazer a demanda criada pelo rápido crescimento das tecnologias de 

computadores e redes. A infraestrutura de telecomunicações sempre deve ser concebida 

juntamente com o projeto arquitetônico, realizando a alocação dos espaços de maneira eficiente e 

adequada. Na maioria dos casos, os edifícios convivem com eternas deficiências em seu 

funcionamento, devido à falta de preocupação dos profissionais da construção civil com os 

sistemas de telecomunicações. 

A pré-cablagem, também conhecida como cabeamento estruturado, é utilizada para a 

interligação de sinais elétricos de baixa intensidade, tais como transmissão de voz (telefonia), 

imagens (videoconferência), dados (comunicação entre computadores) e gestão técnica dos 

empreendimentos (automação de sistemas de segurança patrimonial, incêndio, etc.). 

Cada área ou ambiente possui características individuais de layout, situações definidas por 

vários fatores, tais como divisórias, número de postos de trabalho, tipos de paredes e pisos, etc. A 

função do cabeamento estruturado é facilitar – por meio de topologias, lógicas e múltiplas – as 

modificações do layout dos postos de trabalho, dando-lhes o máximo de flexibilidade.  

 

2.5 Segurança 

 

Os sistemas de segurança patrimonial são de extrema necessidade, tanto nos novos 

empreendimentos imobiliários quanto nos já existentes, pois, com a crescente preocupação dos 

usuários com a sua própria segurança, aliada à incapacidade dos órgãos públicos em diminuir a 

criminalidade, torna-se necessário então o investimento privado na prevenção da violência nesses 

empreendimentos. (2) 
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É normal dividir o sistema de segurança em três ramos:  

• Proteção, prevenção e combate a incêndio; 

• Segurança patrimonial (proteção contra atos de vandalismo, intrusão, furto, roubo, 

espionagem e sabotagem); 

• Segurança pessoal (antissequestro, antiatentado e segurança do trabalho). 

Os sistemas de automação predial devem ser capazes de decodificar as mensagens dos 

sensores de presenças, detectores de fumaças ou controladores de acesso, assim como posicionar 

câmeras de circuito fechado de televisão (CFTV) e acionar elementos indicativos de situações de 

alarmes. Neste sistema, podem ser encontrados câmeras e monitores convencionais, 

multiplexadores para o uso de diversas câmeras, se tornando mais eficaz quando associado com 

sensores de movimento. 

 

2.6 Elevadores 

 

O sistema movido por corrente alternada com tensão e frequência variáveis entrou no 

Brasil depois da abertura em 1991 e mudou o panorama da área de projetos de elevadores. Houve 

uma redução significativa no número de engrenagens, o que consequentemente reduziu o atrito e 

o nível de ruído, além de minimizar o consumo de energia e exigir pouca manutenção. Muitos 

deles também fazem o autodiagnostico, permitindo que eventuais defeitos sejam corrigidos antes 

mesmo de serem percebidos pelos usuários. (2) 

Hoje, todos os controles de lógica, segurança e sinalização são realizados por 

microcontroladores de alta performance. Eles são agrupados em um controlador lógico 

programável dedicado, localizado na casa de máquinas do elevador. O sistema fica trabalhando 

em rede e executando várias funções de lógica como abrir e fechar portas, subir e descer, 

determinar em que sequência deve atender as chamadas, quando deve desabilitar as chamadas, 

definir em que pavimentos o elevador deve parar para desembarque de usuários nas operações de 

subida e descida. Esse controlador monitora também todos os sistemas de segurança e sinalização 

de interface direta com o usuário, verificando se as portas da cabine estão travadas mecânica e 

eletricamente; checa se a rede de alimentação elétrica está em condições de movimentar o 

elevador, verifica se a cabine está no nível do pavimento (caso contrário, manda nivelar e ainda 
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atualiza os sistemas de sinalização de interface com o usuário, como indicadores de posição, setas 

direcionais e comunicação via sistema de voz digitalizada). 
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3 DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

 

A automação se faz presente na prevenção do fogo através de sistemas completamente 

independentes do restante do sistema de automação predial (por força da norma execução de 

sistemas de detecção e alarme de incêndio NBR9441 NB926 – março de 1998; as empresas são 

também legisladas por normas regulamentadoras do MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, 

neste caso, trata-se da NR 23 – Proteção Contra Incêndios; no Estado de São Paulo as instalações 

dos sistemas de detecção e alarme de incêndio devem passar por análise e vistoria dos projetos 

técnicos de proteção contra incêndio, sendo submetidos ao Corpo de Bombeiros da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP), atendendo ao previsto no Decreto Estadual nº 

46.076/01; para isto o CBPMESP segue a Instrução Técnica nº 19/2004, que estabelece os 

requisitos mínimos necessários para o dimensionamento dos sistemas de detecção e alarme de 

incêndio, na segurança e proteção de uma edificação.), com centrais e repetidoras 

microprocessadas, às quais se interligam detectores e acionadores manuais, automáticos ou 

endereçáveis, e com possibilidade de ajuste do grau de sensibilidade do detector remotamente. (4) 

Entre os principais detectores automáticos de incêndio podem ser citados os de fumaça 

(óticos ou iônicos), que detectam a presença de particulado ou fuligem no ar, os 

termovelocimétricos, que detectam o gradiente de temperatura, e os de chama. Os sistemas 

convencionais preveem a supervisão de circuitos ou laços de incêndio (grupo com até 20 

detectores). 

Atualmente, encontram-se detectores convencionais (fumaça, termovelocimétricos ou 

radioativos) baseados num padrão em barramento de Loop (laço) de Corrente, com a 

possibilidade de reconhecimento de quatro estados: normal, alarmado ou defeito (aberto ou em 

curto). 

A tendência é a substituição por bases endereçáveis sobre barramento de campo 

proprietário, com a utilização tanto de detectores convencionais quanto de detectores 

microprocessados, e com possibilidade de ajuste remoto de parâmetros. 

Através da monitoração de chaves de fluxo na rede de sprinklers (chuveiros automáticos) 

é possível detectar-se o consumo de água nesta rede; outra forma é exercer a supervisão e o 

controle sobre as bombas jockey (bomba secundária de incêndio) e bomba de hidrantes (bomba 
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principal). 

Em substituição aos tradicionais painéis indicadores de incêndio, muitos sistemas com 

monitores coloridos exibem, além da identificação do alarme, plantas de localização deste e 

procedimentos aplicáveis, tais como o ramal do brigadista de incêndio daquele andar. 

Num exemplo de aplicação de sistemas de automação interligados a sistemas de detecção 

e alarme de incêndio, através da detecção desde o principio de fogo em algum setor específico, é 

possível: 

• Proceder-se à desenergização destes setores, impedindo que o ar-condicionado 

ou curtos circuitos na rede elétrica alimentem ainda mais o fogo; 

• Posicionar os elevadores inicialmente no térreo ou andar mais recomendado 

para fuga de eventuais ocupantes, posteriormente posicioná-los num possível 

andar imediatamente acima dos setores atingidos, evitando que o fogo se 

propague pelo fosso do elevador; 

• Através de luminosos e indicadores, estabelecer-se rotas preferenciais de fuga 

– plano de abandono do local de trabalho; 

• Proceder-se ao insuflamento de ar nas escadas de emergência, impedindo que 

estas sejam invadidas pela fumaça. 

 

3.1 Atuação de um Módulo de Detecção e Alarme de Incêndio dentro de uma 

Automação Predial 

 

O sistema de automação predial, ao detectar os sinais precursores de uma central de 

incêndio, alerta o operador e adota automaticamente as medidas de apoio ao combate. Além 

disso, garante níveis mínimos nos reservatórios de água e a pressurização dos hidrantes. 

Este conjunto de medidas permite manter o prédio sempre em perfeitas condições para o 

apoio ao combate a um eventual foco de incêndio. 

Este módulo tem como objetivos básicos: 

• A supervisão da central de incêndio; 

• A emissão dos alarmes pertinentes; 
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• O apoio ao abandono da edificação; 

• A manutenção da infraestrutura de combate a focos de incêndio. 

Antes que os comandos automáticos sejam disparados, é definido um tempo de retardo, 

ajustável, durante o qual a estação remota aguarda uma ordem de cancelamento vinda de uma 

estação de operação. Se esta ordem não for recebida, a Estação Remota passa a executar os 

comandos automáticos previstos. 

O apoio ao combate a incêndio pode ser ainda ativado, de forma local ou global, sob 

solicitação do operador, independente da ocorrência de eventos. 

Os procedimentos a serem adotados podem compreender as seguintes tarefas: 

• Desligar fan-coils e/ou ventiladores; 

• Ligar a pressurização das escadas; 

• Comunicar alarme para a brigada de incêndio do prédio através de um sistema 

de bips, pagers ou celulares, descrevendo a situação. 

 

3.2 Tipos de Sistemas Utilizados 

 

O sistema permite a conexão a um sistema de supervisão e controle predial, porém 

funciona como uma unidade autônoma, isto é, quando a comunicação com o sistema de 

gerenciamento é interrompida, o sistema continua operando normalmente. O sistema é 

geralmente oferecido com um conjunto de baterias que podem suprir, em caso de ausência de 

energia, a alimentação completa do sistema, incluindo os acionamentos. 

A distribuição e a quantidade de detectores, determinada segundo projeto específico, pode 

compreender detectores iônicos para os ambientes de escritório e detectores termovelocimétricos 

para ambientes de garagem, casa de máquinas e copas. Acionadores manuais podem ser 

distribuídos em todos os pavimentos, de modo que qualquer anormalidade notada por algum dos 

ocupantes do edifício possa ser transmitida, através deles, para a automação predial. 

O sistema possui ainda sinalizadores audiovisuais distribuídos pelo edifício em número 

suficiente para que sejam ouvidos por todas as pessoas que ocupam as dependências da 

edificação. Se houver algum alarme, a central de incêndio será a responsável pelo acionamento e 

alimentação dos sinalizadores audiovisuais dos andares. 
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Para as salas fechadas, são fornecidos indicadores visuais que, ligados às bases dos 

detectores, indicam se os mesmos estão em condição de alarme. 

Os detectores podem ser interligados à central de controle através de um par de fios em 

configuração classe B (caracterizada por todo o circuito em que não existe fiação de retorno à 

central; este tipo de configuração não garante o funcionamento do sistema em caso de interrupção 

em qualquer ponto do circuito), ou ainda através de uma configuração com quatro fios que 

garante maior segurança, a classe A (caracterizada por todo o circuito no qual existe fiação de 

retorno à central; este tipo de configuração é implementada para garantir o funcionamento do 

sistema em caso de interrupção em qualquer ponto do circuito). Todos os elementos endereçáveis 

são ligados à mesma linha que parte da central de controle, e os elementos escravos em linhas 

que partem do elemento mestre, base mestre ou acionador manual mestre a que estão ligados. (6) 

Um painel de controle permite a identificação dos elementos em alarme ou falha através 

de texto alfanumérico, para a zona onde está instalado o detector e para a identificação do 

detector. Através do painel, será possível programar o sistema e obter quaisquer informações 

relativas às condições de operação do mesmo, ou dados que possam ajudar em caso de 

manutenção. 

Para o caso de uma inoperância do microprocessador dos módulos da central, ela estará 

em operação reduzida, o que significa que não haverá o endereço do detector em alarme, mas um 

alarme de linha. 

Os sistemas a serem apresentados são da marca BOSCH, empresa presente em diversos 

segmentos de mercado, e também na área de Sistemas de Segurança. 

Na Figura 2, temos representado os quatro tipos de sistemas na linha BOSCH de 

Incêndio: 

 
Figura 2 - Sistemas Bosch 

Fonte: Autoria própria. 

 

Sistema Convencional Sistema Endereçável Sistema Analógico Sistema LSN

Sistemas de Incêndio Bosch
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3.2.1  Sistema convencional 

 

Os equipamentos do sistema convencional são representados na Figura 3. 

Fotoelétrico Termovelocimétrico

Iônico

Detectores
de Fumaça

Gás Chama por
Ultravioleta

Detectores
Especiais

Centrais Convencionais

 
Figura 3 - Diagrama do sistema convencional 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.1.1 Central de alarme de incêndio convencional 

 

A D7022 da Bosch é uma Central de Alarmes de Incêndio convencional que fornece duas 

zonas de detecção. Cada uma delas suporta tanto detectores de fumaça de dois ou de quatro fios, 

e pode ser utilizada com detectores de alarmes convencionais. A central é apresentada na Figura 

4. 

 
Figura 4 - D7022 - Central de Alarme de Incêndio (8) 
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3.2.1.2 Detector fotoelétrico 

 

É um sensor que detecta quando há concentração de fumaça no local. Seu princípio de 

funcionamento se baseia na reflexão e dispersão de luz infravermelha (IV). No seu 

encapsulamento é fixado um led que emite um feixe de luz IV pulsante por um labirinto interno. 

Na outra extremidade do labirinto, existe um fotodiodo, que é posicionado de modo a não receber 

a incidência de luz IV em condições normais. Quando há concentração de fumaça no interior do 

encapsulamento, a luz infravermelha se dispersa e acaba incidindo no foto sensor, que a detecta e, 

depois de passar por um circuito eletrônico de interpretação, aciona o alarme. Em alguns 

modelos, é possível ajustar o disparo somente quando o fotodiodo detectar certo número de 

pulsos, permitindo um ajuste de sensibilidade e maior eficiência para o não acionamento, em caso 

de pequena quantidade de fumaça, como a de um fósforo ou cigarro. A aplicação deste tipo de 

sensor, devido ao custo superior e acionamento retardado, é indicada em locais onde o iônico não 

é recomendado em função de não atender alguma norma. A recomendação de utilização é de uma 

peça a cada 25 metros quadrados. Esta quantidade diminui para teto com cumieira que centraliza 

a concentração de fumaça e aumenta em locais com teto plano e com maior ventilação (9). Na 

Figura 5 é apresentado o D285 da Bosch. 

 

 
Figura 5 - D285 - Detector de Fumaça Fotoelétrico (8) 

 

A série D285 é uma série de detectores de fumaça fotoelétricos de baixo perfil que 

incorporam o conceito de base e detector separados, permitindo a utilização com bases de 2 e de 
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4 fios. O desenho patenteado da câmera oferece uma imunidade superior aos falsos alarmes 

causados pela poluição ambiental. O processo de autodiagnostico da câmara permite verificar a 

sensibilidade do sensor através da simples observação da frequência em que o LED externo pisca. 

 

3.2.1.3 Detector termovelocimétrico  

 

Monitora a temperatura ambiente. Quando ela varia bruscamente ou ultrapassa um limite 

pré-estabelecido, o sensor informa à central de alarme. O princípio de funcionamento deste 

detector é baseado em resistores sensíveis à variação de temperatura (termistores). São utilizados 

dois termistores: um exposto à temperatura ambiente e outro fechado em um compartimento 

interno. Após certo tempo, ambos os termistores estarão com a mesma temperatura. Em caso de 

incêndio, o termistor que está exposto sofrerá um aumento de temperatura muito mais rápido do 

que aquele que se encontra selado. O sensor é ativado quando detectar uma diferença pré-

determinada entre o valor dos termistores. Outra forma de disparo destes sensores ocorre quando 

a temperatura atinge um limite máximo. Assim, mesmo que a temperatura aumente lentamente, o 

sensor será ativado. Seu uso é bastante limitado, devido ao fato de ser acionado somente quando 

o fogo já está se alastrando. Possui aplicação em locais onde existem fumaça e gases sem haver 

fogo (ex.: próximo a motores ou em áreas industriais). Na Figura 6 temos o D600 da Bosch.   

 
Figura 6 - D600 - Detector Termovelocimétrico e de Temperatura Fixa (8) 
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3.2.1.4 Detector Iônico 

 

Os sensores iônicos de fumaça são os mais utilizados em sistemas de alarme de incêndio, 

devido ao baixo custo e por detectarem situações de emergência muito mais rápido, além de 

detectar a fumaça e até gases inerentes à formação do fogo. 

Princípio de funcionamento: o sensor iônico de fumaça possui no interior de seu 

encapsulamento, duas câmaras, sendo uma de referência e outra de amostragem. Em uma das 

câmaras há uma lâmina de Americium 241, elemento que ioniza as partículas de oxigênio e 

nitrogênio presentes no ar, permitindo um fluxo de corrente entre as câmaras em condições 

normais. Quando a fumaça ou outros gases entram em contato com o ar do interior da câmara, as 

partículas ionizadas são neutralizadas, interrompendo ou diminuindo o fluxo de corrente entre as 

câmaras. Esta variação é detectada pelo sensor, que acionará a sirene. É recomendável a 

utilização de 1 sensor a cada 36m2 em locais com teto plano e sem ventilação. Para tetos 

afunilados, a área de detecção do sensor aumenta e, para locais com muita ventilação, essa área 

de detecção diminui. Na figura 7 é apresentado o detector iônico D286 da Bosch.  

 
Figura 7 - D286 - Detector Iônico (8) 

 

3.2.1.5  Detectores Especiais 

 

3.2.1.5.1  Detector de gás 
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O sensor é constituído por grânulos de dióxido de estanho (SnO2) sinterizado em torno de 

um filamento metálico. Quando o filamento está em presença de oxigênio, existe uma barreira de 

potencial semelhante à do diodo, que deixa passar uma corrente elétrica muito baixa. Na presença 

de outros gases, a barreira diminui, e a corrente no filamento aumenta. Essa nova corrente é 

utilizada para medir a incidência de gases. A sinterização é um processo de manufatura de peças 

metálicas, em que os metais são aquecidos sob condições e temperaturas controladas, e altera 

certas propriedades físicas dos materiais. No caso do dióxido de estanho, essas novas 

propriedades permitem utilizá-lo em diversas aplicações, como sensor de gases, resistor linear ou 

varistor (9). Nas Figuras 8 e 9 temos como exemplo dois detectores de gás da linha Bosch de 

Incêndio, o Detector de Gás Combustível e o Detector de Monóxido de Carbono. 

Faixa de Atuação: Os gases possuem faixas de concentração em que pode ou não ocorrer 

explosão. Os sensores normalmente atuam quando a concentração é um pouco superior ao Nível 

de explosão Baixo. Na Tabela I podemos verificar os níveis de concentração dos gases, a atuação 

do sensor, e o efeito. 

Tabela I - Faixa de Atuação (9) 

Níveis de concentração 
dos gases 

Atuação 
do Sensor 

Efeito 

LEL – Low Explosion Level 
(Nível de explosão Baixo) 

Inoperante 
Nesse ponto, o gás não tem concentração 

suficiente para explodir nem ser detectado. 

Faixa intermediária 
Geralmente 

ativado entre 1 e 
10% 

Nessa faixa, o gás pode explodir ou não. 
Normalmente os sensores são ativados entre 

1 e 10%. 

MEL – Maximum Explosion 
Level 

(Nível de Explosão Máximo) 
Ativado 

A partir desse momento, o gás tem 
concentração mais do que suficiente para 

explodir. 
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Figura 8 - D382 - Detector de Gás Combustível (8) 

 

O modelo D382 deve ser instalado em um circuito ou uma zona de alarme reservada para 

detectores de gases combustíveis e não pode ser combinado com detectores de fumaça, calor ou 

intrusão. 

O gás natural (metano) é mais leve que o ar e irá se concentrar no teto. O gás engarrafado 

(propano) é mais pesado que o ar e irá se acumular no solo. O detector deverá ser montado a uma 

distância de pelo menos 15,2 cm (6 polegadas) dos cantos para evitar espaços de ar mortos. 

 

 
Figura 9 - D380 - Detector de Monóxido de Carbono (8) 

 

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro, produto de uma combustão 

incompleta. Ele se mistura livremente com o ar e é absorvido pelos pulmões a uma velocidade 

200 vezes maior que a velocidade de absorção do oxigênio; se acumula nas células vermelhas do 
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sangue e desloca todo o oxigênio. Pequenas concentrações de CO podem produzir sérios 

problemas de saúde. 

O detector de monóxido de carbono D380 detecta a concentração de CO no ar a níveis 

iguais ou inferiores aos estabelecidos nas normas OSHA e UL, e prevê o surgimento de sintomas 

relacionados à exposição de CO. (8) 

Mediante alarmes visuais e sonoros, alerta ao pessoal sobre uma possível expansão de 

gás. 

Seu LED de três cores permite a indicação do estado do detector e seu nível de 

contaminação. Em cor verde, indica que o detector está alimentado e operando. Em cor âmbar, 

indica a presença de monóxido de carbono em uma concentração de baixo nível. Em cor 

vermelho, indica que o nível de CO está alto e é perigoso. (8) 

A instalação do D380 deve ser feita em lugares adjacentes a áreas onde pode se esperar 

uma concentração de CO (garagens ou fornos). 

As aplicações principais destes detectores incluem áreas de trabalho ou habitações. O 

D380 não é projetado para detectar fumaça, incêndio, calor ou outros gases (combustíveis ou 

não). 

 

3.2.1.5.2  Detector de chama por ultravioleta 

 

O D284 da Bosch, apresentado na figura 10, é um detector de chama por ultravioleta, que 

se adapta perfeitamente àquelas aplicações onde é necessária a detecção automática de chamas 

que podem se desenvolver rapidamente ou onde os conteúdos sejam de grande valor. 

As aplicações usuais deste detector incluem: locais de armazenamento de combustíveis, e 

de material fotográfico, salas de computação, lojas de impressão e museus, entre outros. 

O D284 não é um substituto dos detectores de fumaça ou calor, exceto pelo fato de que é 

um nível de proteção adicional contra incêndios com chamas que se propagam rapidamente. 

Não há uma área pré-ajustada que o detector ultravioleta D284 possa cobrir. A razão é que 

a medida do fogo e a distância deste fogo até o detector afetam o modo pelo qual o mesmo 

responde. (8) 
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De qualquer modo, os pequenos focos de fogo devem ter uma duração de pelo menos 7-

15 segundos se estão localizados dentro dos 3,6 metros e de 20-30 segundos se estiverem a 7,5 

metros. 

O D284 utiliza um tubo detector ultravioleta que absorve luzes ultravioletas de 

intensidade muito baixa, tais como as emitidas por uma chama; isto é detectado como um trem de 

pulsos de descarga criando uma corrente. O circuito eletrônico no corpo do detector traduz esta 

ação em um sinal de alarme. Dispõe-se de um circuito contador para prevenir uma condição de 

alarme diante da detecção de luz ultravioleta curta, como por exemplo, a dos raios ou chamas 

cósmicas. 

Adicionalmente, se dispõe de um sofisticado circuito que permite limitar a detecção nas 

larguras de banda entre os 1850 a 3000 angstrons, ignorando assim a luz infravermelha e a luz 

visível. 

 
Figura 10 - D284 – Detector de Chama por Ultravioleta (8) 

 

3.2.1.6 Acionador manual 

 

O vidro mantém o acionador protegido e o alarme é acionado quando a manivela é 

puxada. Alguns modelos possuem um martelinho para facilitar a quebra do vidro. É um 

acionador, como na Figura 11, muito utilizado, pois proporciona uma forma de aviso muito mais 

rápida, caso alguém constate o início de incêndio ou uma situação de emergência.  
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Figura 11 - D461 - Acionador Manual (8) 

 

3.2.2  Sistema endereçável 

 

O sistema endereçável é representado no diagrama da Figura 12. 

 
Figura 12 - Diagrama do sistema endereçável 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.2.1 Central de alarme de incêndio endereçável 

 

Na Figura 13, vemos a central D7024, alguns módulos de expansão, detectores e 

acionadores do sistema endereçável. 

Detectores
de Fumaça

Teclados
Anunciador

Centrais Endereçáveis
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Figura 13 - Sistema Endereçável (10) 

 

A D7024 é uma Central de Alarme de Incêndio para quatro zonas de detecção 

(expansíveis a oito) e um painel de comunicação, que aceita detectores de dois e de quatro fios. 

Cada zona pode suportar até 20 detectores de dois fios ou qualquer número de detectores 

de quatro fios (dependendo da alimentação disponível). 

Dois circuitos para equipamentos indicadores fornecem até 2,5A com alimentação de 24 

volts, por circuito, para acionar sirenes, strobes (indicadores visuais), campainhas, e outros 

equipamentos indicadores. (8) 

O controle do sistema é acionado por menu através de um controlador incorporado no 

painel, ou através de 4 teclados remotos controladores do sistema de incêndio D7033, opcionais. 

Abrindo a porta do gabinete, é possível acessar o teclado controlador para silenciar os 

alarmes e condições de falha, desabilitar zonas, restabelecer detectores, realizar testes e outras 

funções de controle e programação. 
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Estas funções também estão disponíveis em todos os controladores D7033 conectados ao 

sistema. Todos os controladores do sistema fornecem um aviso de textos personalizados em um 

display LCD de duas linhas com iluminação de fundo, possuindo um indicador sonoro 

incorporado. A intensidade da iluminação traseira e o volume do indicador sonoro são 

programáveis. (8) 

Dezesseis códigos (números) de identificação pessoal (PIN) estão disponíveis para acessar 

o controle do sistema. A cada número pode ser atribuído um determinado nível de autoridade 

para limitar o acesso a certas funções do sistema. O sistema armazena até 100 eventos na 

memória. 

O comunicador do D7024 informa a dois números telefônicos com relatórios únicos 

completos, duplos e backup e comunica nos formatos BFSK, SIA, Contact ID e 4/2 e 3/1 Tone 

Burst. 

O gabinete do D7024 possui espaço suficiente para módulos acessórios adicionais e duas 

baterias 12 V, 17Ah ou duas baterias 12 V, 7 Ah.  

 

3.2.2.2 Controlador de sistema de incêndio endereçável 

 

O teclado de sistema de incêndio Radionics D7033, apresentado na Figura 14, combina as 

funções de aviso e controlador do sistema contra incêndios. Ele opera do mesmo modo que a 

interface de usuário incorporada no D7024. Até 4 teclados D7033 podem ser conectados a um 

D7024. Para ajustar o endereço do teclado, é necessário colocar os jumpers correspondentes entre 

os pinos de endereçamento localizados na placa. (8) 

O D7033 permite executar, de forma remota, testes de funcionamento, programação e 

controle do sistema bem como uma visualização remota dos registros de eventos do sistema. O 

acesso às funções do sistema pode ser protegido por senha.  

O display LCD de duas linhas com 32 caracteres anuncia os eventos e o estado do 

sistema. A linha superior indica informações sobre o estado geral do sistema, ao passo que a 

inferior identifica os dispositivos específicos ou procedimentos. (8) 
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Um dispositivo interno de aviso indica os alarmes e condições de falha durante a operação 

do sistema, também servindo como confirmação sonora durante os procedimentos de controle e 

programação. 

Quatro LEDS de estado indicam as condições de alimentação, alarme, falhas e 

silenciamento. 

 
Figura 14 - D7033 - Controlador de Sistema de Incêndio Endereçável (8) 

 

3.2.3  Sistema analógico 

 

A Figura 15 representa o sistema analógico. 

 
Figura 15 - Diagrama do sistema analógico 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.3.1 Central de incêndio analógica 

 

A Figura 16 ilustra a Central de Incêndio Analógica D10024A. 

Calor Fotoelérico

Iônico

Detectores
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Centrais Analógicas
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Figura 16 - D10024A - Central de Incêndio Analógica (8) 

 

A central de alarme analógica endereçável D10024A identifica cada ponto de detecção 

através de dispositivos analógicos endereçáveis. 

Cada D10024A possuí cinco conectores de expansão onde podem ser acomodados 

módulos de circuito de monitoramento. Cada módulo suporta até 126 endereços analógicos, 

proporcionando à central de alarme a capacidade de operar com até 630 pontos analógicos-

endereçáveis (8). 

O projeto flexível do sistema proporciona a possibilidade de agrupar pontos de detecção e 

identificá-los como um setor ou zona, além de expandir a cobertura do sistema. 

O display do painel frontal possui LEDs que exibem as condições de alimentação, falha, 

alarme e reset, além de um display alfanumérico de LCD de 80 caracteres que proporciona 

informações sobre os dispositivos programados. 

O teclado incorporado na parte frontal da central de alarme oferece um controle total do 

sistema. O teclado permite a visualização de eventos, dispositivos de controle e programações do 

instalador e do usuário final. Possui 4 teclas de controle utilizadas para silenciar alarmes, 

reinicializar detectores e resetar o sistema. O relatório dos dispositivos é identificado através dos 

textos personalizados e dos LEDs localizados no painel frontal e nos anunciadores. 

O D10024A possui quatro saídas para circuitos de notificação e suporta até 100 circuitos 

indicadores remotos programáveis e endereçáveis para controle auxiliar. Estes circuitos são 

programados para esquemas específicos de alarme e saídas temporizadas. (8) 

A central monitora de forma regular o estado dos níveis de contaminação de cada 

dispositivo. Os que excedem o nível de disparo estabelecido provocam o envio de uma 

mensagem de manutenção antes de gerar um sinal de alarme. 
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O programa de sensibilidade “dia/noite”, permite um incremento no nível de sensibilidade 

durante períodos de ocupação reduzida, resultando em um aumento da segurança e uma redução 

na probabilidade de erros de alarme. 

O sistema pode ser programado no local utilizando o teclado de programação 

incorporado. A central de alarme armazena até 500 eventos em sua memória, registrando a hora, 

a data, o evento, e a identificação de cada ponto para cada evento. Os eventos incluem alarmes, 

restabelecimentos, falhas e estado do sistema. Os dados (eventos) armazenados na memória 

podem ser recuperados e exibidos na central de alarme. (8) 

Rede de zonas compartilhadas: permite conectar até 4 centrais de alarmes em uma rede de 

zonas compartilhadas com até 2520 pontos endereçáveis em 100 zonas. 

Rede de relatórios e controle: através de uma rede de relatórios e controle, podem ser 

interconectados até nove centrais de alarme independentes e que se reportam a uma central de 

alarme principal. 

 

3.2.3.2 Detectores inteligentes 

 

3.2.3.2.1  Detector analógico de calor 

 

O D322A visto na Figura 17, é um Detector de Calor utilizado nos circuitos de 

monitoramento das centrais de alarme de Incêndio Radionics D8024 e D10024A. 

 

 
Figura 17 - D322A – Detector Analógico de Calor (8) 
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Possui um microprocessador de oito bits e comunica-se com o painel (alimentação e 

dados) através de um circuito de monitoramento de dois fios. 

O circuito termistor linear do D322A é altamente confiável e durável já que sua 

sensibilidade não é afetada pelas mudanças de umidade, pressões barométricas e correntes de ar. 

Utilizando um avançado protocolo digital de comunicação, o detector comunica as 

medições de temperatura de forma precisa à central de alarme. 

Dependendo das variações e velocidade de mudança da temperatura e dos parâmetros 

padrões estabelecidos, a central de alarme pode gerar uma condição de falha ou de alarme. 

O D322A incorpora dois LEDs que piscam toda vez que o dispositivo é monitorado, 

permanecendo ligados quando o detector entra numa condição de alarme. 

Os pontos de ativação de temperatura fixa são programáveis a partir da central de alarme. 

O ajuste original de fábrica está feito para 62°C (142°F). (8) 

Cada circuito de monitoramento admite até 126 dispositivos analógicos. O circuito pode 

ser configurado tanto como Classe A (2 fios) como Classe B (4 fios).  

A separação da cabeça detectora do DS322A de sua base gera um sinal de falha, porém 

não interrompe o monitoramento do circuito. 

O D322A está certificado UL (Underwriters Laboratories) para autodiagnostico elétrico. 

A central de alarmes monitora o estado dos sensores de calor como parte de sua rotina normal. O 

DS322A pode também ser testado com uma fonte de calor não inflamável. 

 

3.2.3.2.2  Detector de fumaça fotoelétrico inteligente 

 

Ilustrado na Figura 18, o D323A é um dispositivo detector de fumaça endereçável 

utilizado nos circuitos de monitoramento das centrais de alarme D8024 e D10024A. 
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Figura 18 - D323A - Detector de Fumaça Fotoelétrico Inteligente (8) 

 

Possui um microprocessador de oito bits e se comunica com o painel (alimentação e 

dados) através de um circuito de monitoramento de dois fios. 

O D323A utiliza um LED e um fotodiodo para medir os níveis de partículas na câmara de 

detecção. Estas medições são transmitidas de forma digital à central de alarmes. 

O sistema permite níveis ajustáveis de sensibilidade para cada detector, na faixa de 0,05% 

a 4,0% de escurecimento. 

Os níveis de sensibilidade para determinados detectores podem ser modificados com base 

em um cronograma diário. Dependendo da quantidade de partículas, a velocidade de troca e os 

parâmetros padrão estabelecidos, a central de alarme pode gerar uma condição de falha ou 

alarme. A central de alarme compensa automaticamente os níveis de contaminação do detector e 

irá indicar o momento em que o dispositivo requer manutenção. 

O D323A incorpora dois LEDs que piscam toda vez que o dispositivo é monitorado, 

permanecendo acesos quando o detector entra na condição de alarme (8). 

O projeto exclusivo da câmara evita que qualquer fonte de luz externa possa afetar o 

fotodiodo. 

Cada circuito de monitoramento admite até 126 dispositivos analógicos. O circuito pode 

ser configurado, tanto como Classe A (2 fios) como Classe B (4 fios). 

A separação da cabeça detectora do D323A de sua base irá gerar um sinal de falha, porém 

não interromperá o monitoramento do circuito. 
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A central de alarme deverá atender às normas UL para monitorar o nível de contaminação 

do D323A. Este autodiagnostico elétrico determina se o dispositivo está dentro da faixa de 

calibração aceita pela norma UL. A central de alarmes monitora o estado dos sensores de fumaça 

(nível de contaminação) como parte de sua rotina normal. 

 

3.2.3.2.3  Detector de fumaça iônico inteligente 

 

Na Figura 19 podemos ver o D324A que é um dispositivo detector de fumaça por 

ionização endereçável analógico utilizado nos circuitos de monitoramento das centrais de alarme 

D8024 e D10024A. 

 
Figura 19 - D324A - Detector de Fumaça Iônico Inteligente (8) 

 

Possui um microprocessador de oito bits, e se comunica com o painel (alimentação e 

dados) através de um circuito de monitoramento de dois fios. 

Cada circuito de monitoramento admite até 126 dispositivos analógicos. O circuito pode 

ser configurado tanto como Classe A (4 fios) como Classe B (2 fios). A separação da cabeça 

detectora do D324A de sua base gera um sinal de falha, porém não interrompe o monitoramento 

do circuito. 

O D324A utiliza um fluxo de corrente nas câmaras de ionização duplas para medir os 

níveis de partículas. Uma das câmaras está selada enquanto as partículas podem entrar livremente 

na outra. As partículas reduzem a quantidade de corrente de fluxo na câmara aberta e o D324A 



41 

 

 

 

mede a diferença de fluxo de corrente entre as duas câmeras e transmite esta medição de forma 

digital à central de alarmes. 

Dependendo da quantidade de partículas, da velocidade de mudança e dos parâmetros 

padrão estabelecidos, a central de alarme pode gerar uma condição de falha ou de alarme. 

A central de alarme compensa automaticamente os níveis de contaminação do detector e 

indica o momento em que o dispositivo requer manutenção. 

O D324A incorpora dois LEDs que piscam toda vez que o dispositivo é monitorado, 

permanecendo acesos quando o detector entra na condição de alarme. 

 

3.2.4  Sistema LSN 

 

A Figura 20 ilustra o sistema LSN. 

 
Figura 20 - Diagrama do sistema LSN 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.4.1 Central de alarme de incêndio LSN 

 

Óptico Térmico e/ou
Termovelocimétrico

Óptico e
Químico

Óptico e
Térmico

Óptico,
Térmico e
Químico

Detectores
Analógicos/Automáticos

Centrais LSN
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O sistema LSN (Local Security Network – Rede de Segurança Local) da Bosch integra 

alarmes de incêndio e de intrusão no mesmo sistema. A central ilustrada na Figura 21 é a UEZ 

2000 LSN projetada para o controle de instalações de tamanho médio (até 508 elementos). 

 

 
Figura 21 - UEZ 2000 LSN - Central de Incêndio (8) 

 

Além do mais, elementos periféricos de intrusão podem ser conectados ao mesmo laço 

LSN como parte do sistema padrão. A tecnologia de laço deste sistema pode ser integrada em 

uma rede de até 6 UEZ 2000 LSN. 

A central cumpre com todas as regulamentações de aplicação, das normas EN 54, ISO, 

DIN, VDE, VdS, e é compatível com tele serviço. 

No módulo de processamento LVM 100, a informação sobre todos os elementos LSN é 

solicitada ciclicamente, processada e digitalizada. Assim, a informação fornecida é transmitida 

através de um módulo processador de sinais de uma central ZVM100, onde é analisada e 

transformada em uma mensagem, como por exemplo, para o display, para um equipamento de 

gravação, para um sistema central Bosch superior, etc. 

Uma impressora pode ser integrada ao sistema, para a gravação de até 250 eventos 

armazenados na memória. 
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3.2.4.2 Detectores analógicos / automáticos 

 

Todos os Detectores deste tópico são montados no invólucro representado na Figura 22. 

 
Figura 22 - Invólucro dos Detectores Analógicos/Automáticos (8) 

 

3.2.4.2.1  Detector óptico 

 

O detector óptico O 400 E LSN estabelece um novo critério na tecnologia de detecção de 

incêndio através da combinação de um sensor óptico e avaliação eletrônica inteligente. Sua 

característica mais importante é a eliminação de falsos alarmes, assim como agilidade e 

confiabilidade. 

Todos os sinais dos sensores são continuamente analisados com sistemas de avaliação 

eletrônicos, e são associados com os demais componentes do sistema. 

O sensor óptico trabalha de acordo com os princípios da dispersão da luz. Um diodo 

transmite a luz a uma câmara de medição, na qual esta é absorvida por uma estrutura labiríntica. 

Em caso de incêndio, a fumaça entra na câmara e as partículas de fumaça dispersam a luz. 

 

3.2.4.2.2  Detector térmico e/ou termovelocimétrico 

 

No Detector T 400 E LSN uma resistência elétrica é utilizada como sensor térmico, no 

qual converte medidas de temperatura em sinais analógicos / digitais, com dependência de 

voltagem em intervalos regulares. 



44 

 

 

 

Dependendo da classe do detector, a unidade de medida de temperatura ativa o alarme 

quando a máxima de 54°C ou 69°C se exceder (térmico máximo), ou se a mesma aumentar a 

certa quantidade em tempo especificado (térmico diferencial). 

 

3.2.4.2.3  Detector óptico e químico 

 

No Detector OC 410 LSN, o sensor óptico trabalha de acordo com os princípios da 

dispersão da luz. Um diodo transmite a luz a uma câmara de medição, na qual esta é absorvida 

por uma estrutura labiríntica. 

Graças à associação dos sensores (detector multi-sensor), estes podem ser instalados em 

lugares onde exista fumaça, vapor ou pó. 

Seu funcionamento se baseia na transformação da oxidação de CO em uma medição 

elétrica que é proporcional à concentração de gás. 

 

3.2.4.2.4  Detector óptico e térmico 

 

O Detector OT 400 E LSN possui as seguintes características: 

– Detector óptico-térmico de fumaça e temperatura, termovelocimétrico e térmico 

estático para sistemas convencionais. 

– Autocontrole ativo do sensor com indicação na central de detecção. 

– Indicação de falha em caso de problema no sensor. 

– Indicação de 2 estados de nível de contaminação. 

– Funcionamento como térmico máximo ou térmico diferencial combinado com 

sensor óptico. 

– Mecanismo simples para fixação. 

– LED indicador de alarme visível 360º. 

– Possibilidade de ativação de um indicador remoto. 

– Câmara anti-poeira e cobertura protetora. 
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3.2.4.2.5  Detector óptico, térmico e químico. 

 

O Detector OTC 410 LSN une as características dos Detectores Óptico, Térmico e 

Químico em um só invólucro, porém, em caso de alarme, a central consegue diferenciar 

individualmente cada sensor. (8) 
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4 VISITA DE CAMPO 

 

4.1 Shopping Pátio Higienópolis 

 

A instalação dos equipamentos e softwares foi implantada pela empresa Q&D, que 

também fornece assistência técnica e treinamento aos funcionários do shopping. 

O controle do sistema é efetuado na sala de supervisão onde se encontra a estação de 

trabalho com o software supervisório instalado. Na Figura 23 vemos uma das telas do 

supervisório. 

 
Figura 23 - Supervisório Q&D (11) 

Na área MENU temos os seguintes subsistemas: 

• Incêndio; 

• Unidades Remotas; 

• Ar condicionado; 

• Elétrico; 

• Iluminação; 

• Hidráulico; 
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• Energia; 

• Escadas Rolantes; 

• Segurança; 

• Elevadores; 

• Vitrines. 

Será descrito mais detalhadamente o Subsistema de Incêndio e sua relação com alguns 

dos outros subsistemas. 

 

4.1.1  Subsistema de Incêndio 

 

O Subsistema de Incêndio instalado no Shopping Pátio Higienópolis possui equipamentos 

da marca SIEMENS e é constituído de uma Central de Incêndio Mestre, localizada na sala de 

controle de câmeras, e Centrais de Incêndio Escravas divididas pelos pisos. 

De acordo com o número de pontos necessários para o monitoramento do piso, pode 

existir mais de uma Central Escrava. 

Em cada Central de Incêndio Escrava existe um laço, constituído de detectores, sprinklers 

e acionadores manuais. Na Figura 24 vemos dois laços no piso Buenos Aires/Boulevard. O traço 

em azul representa o laço e os pontos em branco os detectores, acionadores manuais, etc. 
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Figura 24 - Laço de Central de Incêndio Escrava (11) 

 

A comunicação entre a Central Mestre, as Centrais Escravas e os laços é feita através de 

protocolo privado. 

Quando um dos pontos monitorados entra em alarme, através de um aviso audível e visual 

na estação de trabalho de supervisão e na sala de bombeiros, o supervisor tem exatamente a 

posição do elemento alarmado, podendo assim acionar a equipe de emergência. A Figura 25 

mostra a tela do supervisório no subsistema de incêndio com a monitoração de um acionador 

manual ativa. 
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Figura 25 - Monitoração de Acionador Manual (11) 

 

Em caso de uma situação emergencial o próprio sistema destrava as portas de saída de 

emergência que, normalmente, ficam eletricamente fechadas. 

Os bicos de sprinkler entram em funcionamento, no laço alarmado, e esta ação é detectada 

através de um sensor de vazão na rede de sprinklers. As válvulas de fluxo presentes nos hidrantes 

são liberadas e as bombas destes entram em funcionamento. Na Figura 26 temos a tela das 

Bombas Sprinklers e Hidrantes e, na Figura 27 vemos um dos bicos de Sprinkler do Shopping. 
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Figura 26 - Bombas Sprinklers/Hidrantes (11) 

 
Figura 27 - Bico de Sprinkler (11) 
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A velocidade das escadas rolantes aumenta e as escadas de emergência são pressurizadas. 

A Figura 28 mostra a tela de escadas rolantes. 

 

 
Figura 28 - Subsistema de Escadas Rolantes (11) 

 

O subsistema Hidráulico reserva 50 por cento de um dos tanques de armazenagem para 

provir o subsistema de Incêndio. Na Figura 29 é apresentada a tela das bombas de água potável e 

os reservatórios. 
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Figura 29 - Subsistema Hidráulico (11) 

 

A integração entre todos os subsistemas, através do supervisório, garante a confiabilidade 

do sistema de controle do prédio e, quando inteligentemente programado, pode e deve ajudar a 

salvar vidas em casos extremos, principalmente no caso de um edifício comercial com grande 

circulação de pessoas como o Shopping Pátio Higienópolis. 

 

4.2 Polo Shopping Indaiatuba 

 

A instalação dos equipamentos e softwares foi implantada pela empresa 

NETSOLUTIONS. 

O controle do sistema é efetuado na sala de supervisão onde se encontra a estação de 

trabalho com o software supervisório instalado. Na Figura 30 vemos a tela inicial do 

supervisório. 
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Figura 30 - Supervisório NETSOLUTIONS (12) 

 

Este software é capaz de monitorar e/ou controlar remotamente os subsistemas de: 

• Iluminação; 

• Energia; 

• Ventilação; 

• Ar condicionado; 

• Central de água gelada; 

• Hidráulica; 

• Incêndio; 

O subsistema de detecção e alarme de incêndio do Polo Shopping Indaiatuba é da marca 

BOSCH do tipo convencional e possui apenas uma central instalada na sala de controle. 

Na figura 31 vemos a tela do subsistema de incêndio. 
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Figura 31 - Subsistema de Incêndio(12) 

  

Por ser do sistema convencional, com laços do tipo B, o subsistema de incêndio do Polo 

Shopping Indaiatuba não possui a facilidade de identificar qual setor está alarmado. A 

monitoração do supervisório é apenas das válvulas de controle de fluxo do sistema das bombas de 

incêndio. Se um bico de Sprinkler (acionado por temperatura) atuar, a pressão na rede cai. Um 

painel eletroeletrônico de automação do sistema de bombas detecta a queda de pressão na rede e, 

após um tempo previamente ajustado, aciona a bomba principal aumentando a pressão em toda a 

rede. Esta ação acarreta no acionamento de todo o sistema de combate a incêndio do Shopping. 

 Para evitar um acionamento acidental de toda a rede, em caso de falha em um único 

Sprinkler, é necessário, assim que o painel eletroeletrônico envia um sinal audível e sonoro à sala 

de supervisão, que a equipe de manutenção do Shopping verifique toda a instalação do prédio e 

comunique-se com o operador na sala das bombas, que fica dentro da caixa d’agua do prédio, 

para evitar o acionamento da bomba principal.  A figura 32 mostra a sala de bombas do Polo 

Shopping Indaiatuba. 
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Figura 32 - Bombas d’agua(12) 
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5 Considerações Finais 

 

Temos aprendido com os grandes incêndios, entretanto estamos mudando nossa postura 

diante do problema, melhorando as regulamentações e normas. Esse esforço tem exigido dos 

projetistas melhora nas condicionantes de Segurança Contra Incêndio (SCI) nas edificações. O 

próximo passo nas edificações complexas será a exigência de projetos de engenharia de SCI, nos 

quais são calculados e assumidos os riscos de maneira a evitar os grandes incêndios e ao mesmo 

tempo minimizar custos de instalações, treinamentos, erros operacionais, etc. 

Ao contrário de muitos países, não temos curso de engenharia de SCI no Brasil; nos 

países em que a especialidade em SCI existe, verificamos total absorção dos engenheiros de SCI 

pelo mercado. 

Nas visitas técnicas realizadas durante este trabalho ficou evidente a diferença entre um 

projeto elaborado por uma engenharia de segurança contra incêndio, mesmo que em uma fase 

inicial em nosso país, e um projeto realizado através de métodos prescritivos. O método que 

utiliza a aplicação de princípios de ciência e engenharia à proteção da pessoa, propriedade e meio 

ambiente, da ação do incêndio, considerando a construção real com pessoas reais e riscos reais, 

vivenciado no Shopping Pátio Higienópolis, mostra-se mais eficiente em executar com rapidez e 

segurança sua proposta primordial. Por outro lado, o projeto executado no Polo Shopping 

Indaiatuba, desenvolvido sob a ótica dos métodos prescritivos não se mostra tão eficiente quanto 

ao tempo de resposta e, consequentemente, proteção à vida. 
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6 Conclusão 

 

Nos dias de hoje, qualquer edificação que queira competir no mercado imobiliário dos 

grandes centros urbanos, em quase todo o mundo, deverá contar com algum nível de automação. 

Portanto, o futuro reserva aos edifícios buscarem a otimização no consumo energético, 

minimização de investimentos em saneamento, redução das perdas ambientais dos espaços 

urbanos, enfim, melhorarem o desempenho da cidade como um todo. 

Neste trabalho deu-se enfoque especial ao sistema de detecção e alarme de incêndio, 

demostrando-se os sistemas existentes, as diversas centrais de monitoramento, tipos de redes 

(laços), não deixando de mencionar os modelos de detectores; sejam de fumaça, gases ou chama, 

enfim, criando uma visão geral desse tema. Com as visitas realizadas ficou claro a superioridade 

operacional e segurança dos sistemas endereçáveis e microprecessados em relação aos sistemas 

convencionais. Uma grande dificuldade encontrada na especificação de sistemas de detecção e 

alarme de incêndio, endereçáveis ou microprecessados, é que uma vez escolhido o fabricante 

todos os componentes do sistema devem ser deste fabricante uma vez que os protocolos de 

comunicação não são abertos ou normalizados. Vários tipos de detectores já possuem tecnologia 

“wireless”, porém este tipo de tecnologia em sistemas de detecção e alarme de incêndio ainda é 

pouco difundido em território nacional e praticamente não se encontra instalado nas edificações. 

Pode-se afirmar ainda que a necessidade de uma administração de complexidades é o 

ponto chave da automação predial, que envolve desde o conhecimento do processo até a 

influência da automação no desempenho global do edifício, passando pela padronização dos 

sistemas, constantes atualizações e estudos das tecnologias disponíveis para um melhor 

desempenho. 

Como sugestão para pesquisas futuras, pode-se citar o estudo das fachadas inteligentes, 

que estão sendo usadas nos edifícios de alta tecnologia, por ser um assunto interessante, atual e 

de grande viabilidade econômica, e que atualmente vem tendo grande procura no mercado de 

trabalho por empresas da área de alta tecnologia. Outra sugestão seria a administração dos 

edifícios inteligentes, um novo caminho que abrange uma área multidisciplinar e que cada vez 

mais está sendo empregada no Brasil. Acredito que o estudo de padronização de protocolos de 
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comunicação em sistemas de detecção e alarme de incêndio, considerando as novas tecnologias 

sem fio, seria outra sugestão interessante para futuros trabalhos. 
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7 Glossário 

 

A    Ampere 

ABCI   Associação Brasileira de Construção Industrializada 

ABNT   Associação Brasileira de Normas Técnicas 

AT&T   Companhia Telefônica 

ATM    Asynchronous Transfer Mode 

BatiBUS   Padrão francês para barramentos de campo prediais 

Birótica   Automação de Escritórios 

Bit    Menor unidade de informação digital 

BPS   Bits por segundo 

CEBus   Consumer Eletronic Bus 

CENU   Centro Empresarial Nações Unidas 

CFTV   Circuito Fechado de Televisão 

Chiller   Unidade central de resfriamento de água 

DIN   German Institute for Standardization 

Domótica   Automação Residencial 

EDI    Electronic Data Interchange 

EIA    Eletronic Industries Association 

EIB    European Installation Bus 

Fancoils   Condicionadores de ar do Sistema de Expansão Indireta 

FieldBus   Barramento de campo 

GMG   Grupo Motor-Gerador 

IEEE   Institute of Electrical and Electronic Engineers 

ISO    International Organization for Standardization 

LAN   Local Area Network 

LCD   Liquid Cristal Display 

LED   Light Emission Diode 

LEL   Low Explosion Level 



60 

 

 

 

LSN   Local Security Network 

MAN   Metropolitan Area Network 

Mbps   Milhões de BPS 

MEL   Maximum Explosion Level 

MTE   Ministério do Trabalho e Emprego 

NB    Norma Brasileira 

NBR   Norma Brasileira de Regulamentação 

NR    Norma Regulamentadora 

OHSAS   Occupational Health and Safety Advisory Services 

PROFIBUS  Process Field Bus 

Q&D   Empresa de Automação Predial 

Sprinklers   Chuveiro Automático de Extinção de Incêndio 

Telemática  Teleinformática 

UL    Underwriters Laboratories 

VDE   Association for Electrical, Electronic & Information Technologies 

WAN   Wide Area Network 
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